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p O L I T I K A I, T A R S A D l M t É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I l A P

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll 18.208.

Lapzárta c s li t ö r t ö k este 6 óra.
ivlel$jelenik minden szombaton reggel.

FelelGs szel'kulI:tG: Ifj. WAGNER MARTON
SlI:el'ku:dGs6g 6s.kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G '!I o ITI a. Kossuth Lajos utea 84.

T,elefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 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.

Az endrődi róm. kat.
egyházközség

r. hó 4-én tariotta meg képvi
sel6teslületi viilaszlásál Kalmár
Vince elnöklele alaH. E~yhem.

gUlllg megválaszloHák rendes
lagokul : ld. Árvai Imre, Bula
Gábor, Csuvár Mihály gond·
nok, Csuvár András, DinyCl
Vilmos, Duda Löjos, Elek Já
nos. Gelle.i István (Király u.)
Hunya A. Islván, Hunya Vilmos,
Hunya Ince. Hunya E. Mátyás,
IvánYi István, Kalmár Bálinl,.
Katona Málé {í Pé:Iros), Kajla
István, Kovács . Sándor, Pap
György, Pin/ér Imre, Szujó
György, $zurovecz György,
Szurovecz Pál, D. Timár Mi·
hály, D. Timár József, Uhrin
M. Vendel, Uhrln Sándor, Uh.
rin Péter, Vaszkó Pál, Varju
József, Varju ferenc. Pótlagok:
fülöp A. Islván, Bahhs Isiván.
Véhll Vendel (iparos). Variu
Gergely, D. Timár Mátyás, D.
Timár Lajos, Gellai Mihály,
Tóth István (csizm6dia),ifj. Gyu...
ricza Imre (Csejt), Uhrin Benő.

AHangya újéve
30 pár cipőt kaptak

a szegény gyermekek.

Ujév délel611jén a Hangya űz

[elhelyiségél szorQngásig meg·
tÖJjö gyermekgk és felnőttek

jelenlétében oszlolia ki él Han·
gYE! 30 szegény gyermiZknek
újévi lljóndék6t: egy pár cipőt

IZ!'; három csomag kávé!.
Az ajándékok kioszjil~a ~lólt

ifj. K()vdcsJdn()s~ ft Han~Yi1 pro·

Meghalt 104 férfi és 125 nő,

összesen 229 (127 felnőtt és 105
gyermek). Szentségekkel ellátva
109, szentség nélkül 8. Tüdővész
ben elhalt 46.

Az elÓlulfévben a községben
378, Kondorostany.ín 42 beteget
liUakel a bünbánat szentségével.

A bíróság hivatalvesz·
tésre ítélt 13 egyént.

Községi biróságnál
volt 253 per.

1Mez6rel1dóri kihágás 30.
Cselédkönyvet kiadtak 1Op'
gazdasági cselédkönyvet 28
és munkásigazolvl:Ínyt 70
darabot.

Születés: 312. Haláleset: 170.

Községi ügyforgalom.

Gyoma népesedési
adatai az 1933-ikévről.

Beérkezett összesen 7778
darab.

Kiadíak: szegénységi bi
zonyítványt 2000 darabot,
iárlaíof 9000 darabot.

TáncviSlalom volt 42.
Tűzeset 14.
Ipart váltottak 68·an.
Útlevelet váltottak 9·en.
Községi segélyt kap 72

egyén.

Az elmultesztendóben mint az el6ző évben (236).
több volt a születés (312), . Igy 1933·ban 142 volt a
mint az elöző évben (319) szaporodás ciZ 1932-beli
és kevesebb haláleset (170), 43·mal szemben.

A RI!:SZLETES ADATOK A KÖVETKEZÖK:

Év: 1933 1932 A hásasságok közül 10
Házasság 105 101 vegyesházasság van.
Haláleset 170 236 Ebben az évben elöször
Születés 312 279 fiú született.

Népmozgalom 1933-ban Endrődön.

is v('!o ról~ győződve, hogy BékéscslJbán: A husvéti gyónók száma Endrö
az volna neki azelónyös is. ., EHenzékiek voltunk, va... dön 5100; Kondorostanyán 905,

összesen 6005. (200 csökkenés.)
Pedig olyan könnyü vol.. .Q'yunk és leszünl\." Az évi szentáldozók száma a két

na rájönni. ha épÚ6 mun- Ebben a kijelentésben templomban összesen 60.000 volt.
kával akarunk ~egJteni mll· benne van az· is, hogy ez A szent Antal perselyb6lki
gunkon, össze kell fogni él párt - ha íöbbségbe osztott részint pénz; részint élel
az erőket. SzéthuzéssaL kerülne is - nem váIlalná miszersegéiykénf abelterületen
ptlrtoskod6ssai, ..csak Cizén ci kormányzást. Vajon miért 643, Kondorostanyán 108 P-t.

.. . Ezenkivül gyüjtélekb61 liszt, sza-
i~" ellenkezéssel nem le- nem? Mert kOl1nyebb fe- tonna, főzelék és más élelmiszer
szünk eröseksem befelé, lel6ilenUI független kisgaz- képen' mintegy 400 P értéket. A
sem kifelé. dapártnok l"nni, mint fele· . ,.Kat. Női-liga" saját adománya,

Az összel egyiJ( párt ve.. ·lösség"el kormányozni l'.l gyiijtésekél él plebános adomá-
zére ~zt a kijelentést tette-: mostani nehéz időhen. most karácsonykor 132

iskolás gyermeknek és 150 fel
V.Qilll\s~·~..... '~"""Y.ft;a·~~""'a0t4~V nőtt- szegéilynek-- jutta:fott ruha- és

élelmiizer segélyt..

A születések száma Endrödön
334 volt. 280-al kevesebb, mint
1914·ben. (163 fiu és 171 leány).
Törvényes 324, törvénytelen 11.

Az esketések száma 143, 133
tiszta katolikus, nyolc vegyesbá
zasság. Ezeket mind az endnMi

Itemplomban kötötték a kat. vallás
törvényei szerint.

Hogy is állunk
a politikával?
Valéli11ikor nemcsak arra

\'oilunk büszl<él<, hogy ~

gyomaiválasztókerülei volt
az ország legnagyobb ke
rül\?te (GYOllld, Endrőd,

!'\ollcioros, Mez6berény,
Körös!aresa! Kö rösla di111Y,
Szeghalom, Füzesgyarmat,
Vé~ztő, . Doboz,) hanem
l'1zzal is büszkélkedtünk,
ho~y' miíJdig független párti
!\épviselöt váJasztoHun~c.

Nem is tudoH Ferenc
József olyan kormáilyt ki:'
nevezni, amelyik nekünk
meg'felelő lett volna. Még
az semcsábiloít bennün·
ket, ho~ya szomszéds,z!'
gunkba,n lévő Békéscsaba,
vagy más kerületek a ko1'

rti képviselóll ,H
olyan közinlézményekhez
is jutottak, .melyekből ná
lunk is elkeIt volna' vala·
melyik. De mer! ellenzéki ..
ek vallunk, még egy állami
iskolához sem jutollunl<.
Útakkal is nagyon véknyan
voltunk és vagyunk még
meL is. Amit fel tudunk mu·
talnl (polgári iskola, járás
biróság) már azóta [{aptuk
mióta kormánypárti kerü'
let lettünk.

A régi függetlenségi sz~?!·

Jem, melyet ma. is ugy ér·
teimezne!<, hogy minden
bujunkért most is él kor·
mányt szicljuk. ismét kisért.
Nem voít ió Bethlen, sem
l{áro]yi, Gömbös sem jó,
mert ~em puszlirja ki ir·
magját is· a karrelleknek.
Az is bai, hogy van bolet
ta, de az is baj volna, ha
nem volna.

A" ndenáron ellenzé...
ki" ember j{ivánja . miridig
az enkezót,s talán meg



békéscsabai
búzakiállftás díjai a

gyomai járásban.

.
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Földmivelésiigyi miniszteri
levelei kaptak: Gazdasági Nép~

iskola Gyoma, gróf Bethlen
Ödönné, Tüköry józsef na~I~Yi
laposi uradalom.

Gazdasági kamarai oklevelet
kaptak : Wagner Márlon Fiai.

Gazdasági egyeslileti oklevelet
kaptak: Kocsis Gábor, Csik
l\nre, Szabó Lajos.

Egy mázsa Pétisót kaptak:
SLabó Lajos és Kovács Jáno5.

Planet kapát kapott: fülöp
józsef Endrőd.

Bronz érmet kaptak: OélLda~

sági Népiskola Gyoma és Ko
vács János.

z Els

Hengerma és \r
igazgdtós I, miv
év óla ingyen
árammal akció céljára
náluk liszinek igen
mé Ilá II vos fölszámitásá va lnagy·
mér/ékben hozzájáruli a Honsz
fiók anyagi helyi'elének jav!,
tósához.

S végűl Hunya Imre cipész
urnak. ki szinlén egy pár ej.

pővel járulI aZ akcióhoz és
Homok József urnak, ki cukor
ka aiánd~kával igyekezetl é'l

szegény hadiárváknak boldog
karácsonyt szerezni.

A.z összes adományozóknak
isméleJten köszöllelél fejezi ki
és lsten áldását kéri rájuk a

Honlilz fiók vezet5sége.

Ifjúsági Vöröskereszt
kárácsonyi ünnepélye.

lasztás

Hegedüs Ignác, közpénz
tári ellenér: Ros/ás István,
esküdtek: Knap János,
Czikkely János, Galambos
Pál, Valuska Mályás.

A választáson Bakos Jó#
zsef tb. fószolgabiró elnö
költ.

IjáI

2 oldal.

paganda osztály vezetője iigves .\ Hjuság lá~oga.tásál . , '
és tartalmas beszédben ismer... Id. aes fanos beszamolo*
teHe az első szövelkezések lét- jából egludluk. hogy él gyo·
rejölté/, mikor 11 gyors meg- miii Han aiándékokban és
gllzdagodási vágy egyes kel. vissza en minlegy 1000
resked6ket annyira elragadotl, pengő! 01011 vissza lagjai-
hogy silány árú! lartotlak és az! ~

drágáll árúsitoJlák. A. mai gaz- na {.
cli.1sógi vergődésben mégfOko-/.... A. z ünnepilyen megjelen/ek
zoJ/abban van szükség a szö-· mindannyian 3 csomag kávé1
velke:zésre· és ebben főként az kaptak ingyen.

December28-án voHEnd
ródön az elóljáróság vá
lasztása. Biró lett: Timár
Imre, albiró: Kovács fri
gyes, közgyám: Timár Pé·
ter Pál, gazda: Kovélcs
Sándor, adópénztáros : Né...
meth Imre, közpénzíárnok:

Izidor 5 pengő, Molnárné 2
pengő, Messinger AJberl 1.50
P., dr. Neményi Honfi 2 P., ifi.
Oláh Laios sz:alonnt:l, dr. Sin·
ger Islván 1 P., dr. Szász La
josné ruhanemű; dr:Szilá2yi
ferenc 2 P., dr. Tardos Gás~

párné ruhanemű, Tiba András
2 P., Wélgner Márfon fill! 50
kg. tlizifa, cll'. Vogel Károlyné
50 'I~g. burgonya;: -<li,; Vincze
Endre 2 pengő.

KÖizöne1el mondok kis ja'
nilványaink kédves siii1einek
is, akik sokszor a kevésből is
;;zivesen adakozl?lk él nbluk·
nál elhelgyalollabb, í'Í.p;ább.
szenvQ:dőbb emhertársaik se
gél yel:ésére, megérlvénez'Zel
az iskolGl ama nevelő céljaI.
hogy él serdulő ifjúság tanulja
m!Zgér~eni, hogy él szüköseH
kapolI javak szereietbői meg
osziva az inségessel, meglel'I
mik él lélek nemességéból fa
kadó békél, liSZ/il örömet,
amit az önző nem ismer!

P'terrmllll'll'lé
tal1árelnők.

Ivasó Egylet
kivánságuk élt leJjesiieni kell az
f:gylel nevéhez méltóan egYltl
érléssel.

A :szereplők közül Tandi
Imre és T. Domokos Piril kell
kiemelni, kik Bődi Bözsikével
elsőrangüak vollak és szép
összjátékol produkáljak. Tokai
Ezslike lökélelesen beleél/e
mag~1 szerepébe. B. Stefano·
vils Terike, Kéri Pirike és Ko
vács Aranka jáléJ<a élvezetet
nyujtoJ/. Nagy La,jos, Biró ist
ván tudásuk javáLadtálc . Ne
mes Jslván, Kéri Lajos, Kovács
Gyula szinlén hozzá;áruitak él

t
darab sik~réhez. Kéri LajGs

. külön di~sé~~kt 'érd('melszép
z~nQ 'snlf11éHerf. ,

Az Egyetértés
ifjusága Ujév napján előadást

lartolJ, melyen a "Naft_lin" ci~

mű 5 felvonásos bohózatoi ad
ják elő.

l!.rlesülésünk szerin! él ve
zetőség és él műkedvelők kö
zölt némi ellentétek is vannaK,
melyeket ha nem jóakaraltal
és közmegelégedésre oldanak
meg, ugy felborul az Egyelér
tés és az él műkedvelő gárda
szélzülleszlésével fogvégződni,
amibőlaz egyletnek anyagi ká
ra lesz, Pedig mini tudjuk, meg
alakulás Ólé! miirnagyon sok
anyagi és erkölcsi sikerhez
juHaI/a aze~yJelet. Az ész
5nrilségazt p'lr~I'iC30lja, he~y

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

A helybeli állélmi polg. isk.
kehelében működő Ifjúságí Vö
röskereszl ez idén is ünne
pély keretében osz!olla szél
szerelel adományaiL 'Hálás kö
szöne/et mondunk mindazok-

(1k1k ebbenj>egitsé-gillnkre
jöjjek szíves adományaikkaL
Különös köszönetet mondok
Sebe:ssy János pékmesler ur- .
í}al~" aki ez idén· i.sSO kgr.
liszlet dfjlalanul, ajándékké~

pen dolgozoH fej kenyérnek.
Következő adományok ér

keztek: Bakos Józsefné ruha
nemŰ! Balogh GyUláné ruha·
11CI1lŰ; dr. Barlhft Guszláv 3
pengő, Áll. Ta·
kar.zkpénz!ár 20 liszi, dr.
Chrisz1ian Kálmánné liszt, ru,
hanemú, Csernay Géza 3 pen
gő, Glück Ármin ruhanemű,

élelmisur, Grosz Zolt6n 50
kg. tüzelő. fa, Gmiz Salamon
ruhanemű, Harlenslein Ignác
40 kg. húza, Iványi Aladár és
Islván 30 kg. liszt, Kollmann
József 100 kg. vágo!! fa, I~ner l

sakat, ho'g" amint il rokkantak
szendelel várnaI< mindenkitől,

ugy ők is le'~Y~}1iek

8) Bakos fÓszolg~birÓ
ur beszéHa csonkabazánl<
fokoz.oll~bb·.s7erejej~ról·és él

l11Elliryar felláma~t~,s törfieJetlen·
reménysig·~rőlJ·· . '..

9.) Karácsonyi én,?!<-
10.) A ~arácsonyfa meséje,

tlőadla Gyuricza Margi1.
ll.) Karácsonyi ének.
12.) 50 hadiözvegynek a

liszisegélykioszlélsa.
13.) 25 pár cipő kioszlasa a

hadirokkantak gyermekei kö
zölL

Maid a karácsonyfa ajándé
kainak süloszji!sa <ljclenlevó
gyermekek közölj.

Végül S:z:abóGyula záró
beszéde uttm a Himmlsz ej·
éneklésével az ünnepély vé
g-el ért.

Az ~nclródi HOllsz fiók ez
uton mond köszönetel azot(·
nak, kik adományaikkal hoz~

zájárullak a "Honsz" fiók jó
tékonysá"i akciójához.

Igy Csernus Mihály apélt úr
nak egy pár cip6 adományo
z65áér!.
~plelberger József bőrkeres

kedő urnak a nála vásároli
cipő anyagok lJumánu5 föl szá
mitá5áé.r1 és az azonfeliiI 1
pór aiándékcipő adományo
zágiiért külön is kögzöllQ'j~j

mond.
Ugy szintén köszönel illeli

Püngösdi Géza urat, ki egy
pár cipő előnyös becserélé~é

vel és 1'50 P adományozásá
vat járul! a szerelelakcióhÓz.

Külön köszl'5neHeJ és mély
b~lóvii!! emlékezik me~ il

BESZÁMOLÓ AZ ENDRÖDI HONSZ-FIÓK
SZERETET NNEPÉLYÉRÖL

Szép és megható Karócso
nyi szerele! iinnepélyl rende
zel! lagjai rész@re az Endrődi

"Honsz:" fiók, a község társa~

dalma és cl hatóságok részvéte
lével, ünnepies küls9ségek kö
zől! Í. hó 24·én,véisárnap d.
u. 2 órakor.

2 óra ulán megérkeze1tBa,

kos József lb. f6szolgabiró úr
és az ünnepély él Magyar Hi
szeke.gy eléo<:,kléséveJ kezde
tét vejf<>:

l,) Szurovecz András elnök
szereteHel üdvözli Bakos lb.
fószo1gabiró ural, Róna Károly
békésmcgyei közponli ügyv;
igazgató úrat, CI gyomai "Honsz
fiók" belitársi kiildöttségél,. él

helyi egyesületek kiildötlségeil,
a megjelent bai!<'irsakai és az
eliIész ünneplő közönséget.

~.) Szavalat. A Rokkant
katona cimú költeményt sza
valta SzuroveCz Teruska.

3.) Ének. "lók legvünk gye
rel«ak" énekelték a hadi rokkan
lelk gyermekei, Klinghammer
LáIBzló tani lő úr vezetésével.

4.) Róna ~(ároly megyei
közponli ügyv. ig. beszéde:
A szeretetről, a lársadaJomnak
a rokkan lak iránt való szere,
felérő!.

5.) Karácsonyi ének,
6.) "A Rokkant" szavalta

Varga ~imdor.

1.) Szabó Gyula "Honsz"
jegyző ünnepi beszéde az is·
hw\ szeretetről,mely magához
hivja az élet fáradljait és éi

3~lZl")y~dés JerheHjeil, figyelmé
b~ ajánlva a bajl6rst'Jknak az

szerel<z1eI, meJy
is c§~le

Kérvt '('1 bajtér-



NEM OLCSÓBB MÁR
B R

mint aszódaviz,
DE NEMISSZÓDAVJZ!

2 4., fi II é r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtettujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok aszállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

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

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes Z8
matuak és n e m savalnyuak.

Cim: Székely
Sollivadkert, Pestmegye.

I
I

Az Uri kaszinó szilveszter estéjén
elveszett egy hosszu szürke női szar
vasbőr kesztyű. Kéretik a megtaláló,
hogy dr. Vogel Károly orvos ur laká
sára juttassa el azt.

Többezer kéve leveleI! csutka
eladó, Nyilason az Aranyiak szom
szédsálába, ugyanott 110 hold föld
haszonbérbe kiadó 50 hold búza ve
téssel. Értekezni lehet kint a tanyán
vagy Mezőberényben Vincze LajosnáJ
Deák Ferenc utca 24 szám, Ugyanott
mor.zsolt tengeri is van eladó.

l o"a 'I agyas.
I A gyomai református leány
l egyesület nagy előadást rendez f.

évi január hó l4-én, vasárnap
este nyolc órakor a központi uri
kaszinó díizíermében. Ez alka
lommal szi:nre kerül Csiky Ger
gely nagy sikert aratott hírneves
darabja "A nagymama." A sze
replők hetok óta odaadá nagy
munkát végeznek, nagy buzgó
sággal és lelkesedéssel, mert min
den igyekezetük arra irányul,
hogy ezt a gyönyörű, szép vigjá.
tékot hűen adják elő. Mesterük:
Molnár Gyuta kiváló szakértelem
mel irányítja a lelkes gárdát. Aki
az előadáson részt vesz, bizonyá
ra egy kellemes estély emlékével
távozik onnan. A református le
ány egyesület még minden évben
nagy sikert és elismerést aratott
szép előadásaival. J,gyek a re
formátus lelkészi hivatalban kap
hatók. Felhivjuk lakosságunk szi·
ves figyelm ét ezen értékes elö
adásra s arra, hogy minél elóbb
gondoskodjanak a jegy megvál
tásáról, a.kik jó helyet óhajtanak

. maguknak biztositani.

REK:
Születtek:

B. Marjai István, Kulik Antal,
Véha Julianna, Rácz lános,
Szaímári Sára, Aranyos Ferenc,
K. Kovács Mária Róz€!, Cs.
Szabó Róza Piroska.

Házasságot kötöttek:
Csikós Bálint-Simon Ida, Sza
bó AndrÉls- Szánlai Mária,
Buta Lajos-l{un Róza.

Elhaltak:
Özv. Beil1schróth Mártonné

. BeinschróJh Mária 88 éves, Fe
kefe Balázs 66 éves, Dóczi
Andrásné Gábor Eszter42 éves,
Joó Dániel 82 éves, Paróczai
Ferenc 71 éves, Sz,ilágyi Bá
Hni ;) hónapos,

Kinevezés. A pénzügyigazI'
jSafóa pénzügyminiszier felha
talmazása alapján Bertalan 'Bé...
lagyomBi pénziigyóri szem
lész!. -fószemléssze nevezle ki.

Uj kán.tor~ fl gyomai ref. egy
ház presbiteriuma a kántori állásra
Zöld Sándor kántor tanitót helyet
tesként alkalmazta.

Névváltoztatás. Drahó Pál
endrődi községi ulász "DriÍ
vai "··ra és Up/ák Józsd end
rődi közs;égi alkalmazol! "Lé
várdi"lra malnal osilo!tái< ne
vüket.

Az endrődi Katolikus Pol
gári Társulat ujév napján tar
totta szokásos tisztujitó közgyü
lését, amely alkalommal a követ
kező tisztikart választotta meg:
Elnök Frolyó István, :alelnök Hor
nok Máté, jegyző Urbán János,
gazda Baranyai Antal. pénztáros:
Kajla István, ellenőr Giricz Antal,
könyvtáros Váradi Mátyás.

József kir. herceg a hadi
gondozottakért. Egyakarácso.
nyi ünnepek elött tartott hidirok
kant ünnepélyen derült ki József
kir. herceg, tábornagy csodálatos
együttérzése a hadigondozaJtak;
kal. A kir. herceg ugyanis ugy
tábornagyi fizetéséről, minta Má
ria Terézia-rend illetményeiről a
hadigondozottak javára lemon·
dott. Az összes, amely akir. hj;r
eeg nemeslelküségéből a rászorult
hadigondozottaknak jutol1, közel
féT millíó pen~öt, tesz ki.

Tisztujitó közgyiiiés a Var
jasi Körben. December 311én
tartotta meg' a Variasi Polgári
Olvasókör éviközgyiifését. A

L G zárszámadás és köHséilvetéS
egy elvetemült nő meggyil- elfogadása llUmkövcjkczejj ,i"l

kolta férjét, testét jeldara- tisz!ikar megválaszláse, milwr
bolta. és különböző helyekre is Lesníczky József igazs:aló
rejtette. A csendőrség a iet- taní.ló ajánlatára a közgyülés
test kinyomozta és a buda- nagy szótöbbséggel a Nemzeti
pesti törvényszék fogházába EllYség Pártjának c körzeli ve ...
szállitotta. zejő 1agjait válaszfoita meg.

Ezzel a förtelmes bűn- Agyomai pénzügyőrségügy-
üggyel a magyar sajtó, szinte forgalma. Beérkezett az elmult
kivétel nélkül, terjedelmeseb- évben 1535 iigydarab. SzeS7 6

ben fCJglalkozott és foglal- főzde ellenőrzés volt 70 eset
kozik még ma is, mint akár ben, Engedélyesek ellenőrzése

egy népJóltJti, vagy tanügyi, 60 esetben. Adóme.ntes ásvány
vagy jelentősebb gazdasági olajügy 75 ügy. Kezeli a sza
kérdéssel. S igy nem is csoda, kasz egy tagja azonkivül 2 év
ha az ember társaságba óta éi kincstári kezelésben le~

vagy vonaton utazik, vő dohánynagyárudát leilemes
for'fill'ln'!" és nőkön egyaránt jövedelemmel. A szakasz ösz'
egy hisztériás rémületet fi- szesen 4 tagból áll, kik irodai
gyelhet meg, mely háttérbe és külszolgálalot is végeznek.
állit minden érdeklődést, őket Az elmult évben a kincstár
csak a hentesné' bestiális fi- nak 1625 P.érlékü kárát fedez-

gurája érdekli. Iték fel. '_..

A "sajtó" meg szorgalma- .. Gy~la ~opo ~engo~ ~apotl él

san szállitja azidegjűrészélő fold,rmveles~gYl mlmszte~~ől

újabb vallomásokat. in_seg~u~~a~a.'~nellye[.a ~~r-
'./. t d' "'t 't gal klepJtesel kezdi meg Ja-
ni U na anny! piroSl o , '. 15' -,. . . f nuar -en.

gy~rtam, am~nnYI. aZ,e7er l Tolja balfUlét előre! "Vegye
szegyenkezes pIrulasahoz lekatapját, tolja balfülét előre,
kellene??? öltse kl a nyelvét és akkor maga

is udvariasembe'r 'lesz Tibetben,
ahol ei a'lltgÚdvariasabb köszö
nési mód.,.~ Ezeket irja többek
közt egy Indiában élő magyar
ember Tolnai ,VHáglapjának. A
uépszerű képeslap a világ' min
den részéről kapja a érdekessé
geket és a szebbnél szebb ké
peket.

Romaó és JuHa v-élik. Ez a
cime annak a rendkivül érdekes
és vidám regénynek, amelynek
közlését most kezdte meg a Dé
libáb. A népszerű ,szinházi ké
peslap uj száma 84 oldalon pom
pás budapesti és küliöldi rádió
műsorokat, nagyszerü szinházi
beszámolókat, pletykákat, egyfel
vonásos szindarabokat, filmrova·
tokat, rejtvényeket és közel száz
képet közöl. Ára 20 fillér.

A v<IllódiÁg'rt lb j6c
lI'g'lf II B<Ilyer kereszt
lIz<!lv<!ltol, mely minden

,esomagoláscm és tab~

iettán látható. <il

Hól lehet
panaszt tenni?'

Az eló15dás sik~re érdeké
ben sokat fáradozoH Bagi Sán
dor iellyzőésMegYeriJstván.

Az ,előadástjólsikerüll bál
:<övetle.

Sok íIyen s.iker! kivállunk az '
Egyei~rtésnek - és főkénl
'~gyetérlés - az Egyelérlésnek.

19~4 január 6.

Csiitörtökön délelőtt azzal kö
szöntött szerkesztőségünkbe Vincze
Dániel bácsi, mondj(.lk meg neki,
hol lehet panaszt' tenni azért a
gyalázatért, hogya búzát már
5'50 pengő árral csúfolják?

Pironkodva valiottuk be Dániel
bácsinak, panaszolni csak lehet,
de. olyan hatalmat nem ismerünk

, az országban, mely ezt a bú~a

csúfságot meg tudná szüntetm.
Közben leültBf.:tük Dániel bácsit

s elhallgattuk, hogy 83 és fél éle/
Évével a vállán a legsötétebb jö
vőt látja . . , Tönkremegy a ter
melő, mert termelvényeiért nem kap
megfelelő árai ... De tönkremegy
a gyomai gazdáknak az a része
is, kik fialalakbár, de nem dol
goznak, hanem élnek abból,' amit

. 'örökőHek, vagy a feleségük . ho
zott s az élelaritbiclójuk csak any
nyi, hogy .,aki hátramarad, majd
:beteszLdz ajtót!" '
'··Elmenőben. mégqnnyit közölt
nánkl biicsi fájdalmaS érzéseiMl:

,Eddig ,. azthallgpztatlaj.hogy 50
év mulva a oyo,mai határ a szor
galmasabb endiődiek.,kezébe kerül;
- .ezt most oda módositja; .hogy

, 30 .év is elég lesz, hogy ez bekii
vetkezzík f .. ;

Milyen" kegyetlén cl sorsunk !
Emberi számitás szerint, aki
mint. Vincze Dániel bácsi -is 
ilytn szép kort tudott elérni
és öreg korára ilyen vészes felle
geket lát a fajtája jövője egén, a
termésZettől nyujtott lehetőségek

könyörtelen szétrombolása folytán
lu~m az életén át végzett munka
és' tánulás tapasztalataibólleszűrt

bölcseség prizmáján át aranyozza
be utolsó élJelt, azzal a megnyug
vással, h08Y az utódok me8becsü
lik az elMök szerzeményét és azt
-szarga.lmukkal gyarapitják, hanem
azzal á keserű előérzettel emészti
magát, h08Y azelődők szerumé
nyiból élősklJdők talpa alól kicslÍ
szik az őli rög.
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felhivás az 1934. eVI országos .
mezőgazdasági kiáUitáson és vásárón

való részvételre,

özgazda.§ág

ERIKA BÚZATER ÉSE 121
MAzsAvAl CSÖKKENT,

Nyisztor .Péter
elnök:

IPAR ÉS
KERESKEDELE

Sl!erkes~tésért és kiadásért felelö~ :
ifj. WAGNER ,Y1JÍ.RTON.

Nyomtatta a"Hupgária" kőnyvl1yomd:i

\:á.ilalat, Gyomáll. ..
Felelős üzemvezető; Brüch",r Mil1lily,

eghivó.
A Magyar Vöröskereszt gyomai fi6k

egylete folyó évi január hó lO·éll cl. ll.

g órakor, határoza tképtelenség esetén
január hó 16-án d. u. 3 órakor a Köz
ségháza kis tanácstermében évi rendb'
közgyülést tart, melyre t. tagjait eien
nel tisztelettel meglJi v ja azI Elnökség.

é Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvvezető és 2 jegyző

könyvhitelesitö kirendelése, a határo
zatképesség megállapitása.

2. Elnöki jelentés a fiókegyjet \ilUlt

évi működéséről.

3. Az 1933, évi szá!lladá~ előterjesz

té~e, vagyonkimutatás.
4, A szál1lvizsglÍJó-bizottság jelentése.

A felmentvény megadása.
5. A választ'nilny és tisztikar meg

váJl\5ztáu 3 évre.
6. Számvizsgálóbizottság !;irendelése..
7. Az 1934. évi munkaterv rnegill1a

pitása.
8. Ket. delegáló tagnak megválasz

t~sa a megyei választmanyba,
9. Esetleges inditványok.
Kelt, Oyomán 1934. évi jailuar 11 t)

4-én.
Nónay Ferenc

titkh, ,

ILLlÓ

Kőnuyítés lIIlZ általános fo 1:'

galmiadóflái. ).1<.il< a;: cllllLrll

évről, vagy 07 alI llle~reló;;ó

id Óból forg aImiad cí!1 á tra! ékban
vallnak, ha CL! i'l hátralékol iae

l1uál' 31-ig kiegycnliJi/{, ugy (l

kamiJlmel1tcssé;;;ell feilii a tó,
kchálraléknak csök80száza~

lékál kell JdizClI1iök, mig' 20
száullékot hivaiaiból törölneK.

A kiSipar forgalmiadómen
tessége. A s,z~édnél:üil dolg'ozö

n\'és:-~llalokodiimentes! ;~~Z~~ lkisipar eddig is. fo rg a.TJllliécl Ó , .

szalillasa. 1 /o-os iel1\c~za mctltcss.zgel éivczcll, [v)nsl cl

lolbeszerzési fülel, cng:d~ly~- IkcrCSkeclelCl'.'lÜ6i i rninis:dcl:
zése és cl kÖiéÍímvésztes sza-. több l<éZ/llŰVí?R iparos rész(iT.

m6ra a kiálliláson vásárol I apa- uiabb mentességet bi/.!osiiott,
illlatoknál ~O (jio~i~ lerjcdó ár· Ig.V a borbélyok és nói fodr~-
visszallirilés nyuJlasa. szok bcvélcki 1934 január j-Iól

A bejeleniési hOl~r1dó: 1954 mCi1!eseka fOrRJlmiadö Cllól,·

jlnuir 15. uliyalli~y a swbafcsl6, mázoló,

vcgy'lis:dilö iparoook hcvéieleL
Rendelet az OTI· háüalékok,

fizetéséről. ,..}. []J. kir. minisz;
tériul11 16500/! 930, ]\/l. l:::. ren#
0121clc folytán élZ üTI javára.

1952 december 26· tllói 02:1933
c!ecemhcr 31-ig' leriecióidörc
fenl1ljl1ó háiraiéLok rn,gfizclé
iíire a háiraklwsokal él !<Ö2~

Clc1ói,ra vonali,076 kedvczl1'é"·
nyel< iilclik meg és pedig azo·
kal, al,í!c 250 P·n alul lada;?:,
nak, !(üJön kércllZnl nélkül ille
tik nlcg a kedvc7!ll12nyek, akik·
nek il íarlozáéiél 250 P·n feWI
van, aiok az OTl pénziárához
fordulhalnai( a hátralékok 1'':'11

dczésc ii~yébcl1.

mivelésügyi miniszlel' p 12 eli fJ
máris mCl;/adta él kiállilási Ic,
II Vés zá llat vásárll'isní I legulóbb
élvezet I Ool?Y kedvezménvekel
Ezek közül a legnagyobb je
lentóségii a ki<:'lllilá501l ve!1 fc·

lényegesen ki!erje5zlcJlék bu
zolermésükel, mely 248 millió
ról 339 millióra emelkedell.

Az amerikai tcrmeléfcsök#
kentés lényegesen megjaviloj·
ta volna él bllza órát, IJa az
Qurópai imporii:lllamok, külö·
nösen Némejorszó~ löbblerme:
!ése, me ly az önellátásra irá,.
nyuló iörekvés eredménye, az
erre vOflGllkozó reményl lelje
sen meg nem semrnisilette \'0['

II (:J"
A vil6g összes buzalerrnése

19öO·ban l!41, mig 1933-bi:ln
1311 millió mdzsa vol t.

bari igen óvatos is szakszerű

eljárást igényel. Ennek hiányá,
ban a magt6rnak fokozaios
meQ'tisztitása kivánatos. Gya s

kori lapálolés, állandó szel/ö
zés bizlC)sitása, a készjelek
á!mslálása, gyakori alapos
kiscprések kíürlilés urán, sze
méinck, hul!adéknak az el!aké!·
ritása, padlól1asadéKokl1ak és
falréseknek a belapaszfáso, cl

falak lemosása 1 %-os kar...

Ibolsav.vai ke~er.l l11~szteii~J
puszlitiák II ZS17slkel es a SLJ

vós munka fokozatosan meg--
~zabadilja magiárunkal a csa,
páslól. Minden gazda jól te
szi, ha nem hanyagOlja ezl cl
és az eJősorollal<;al lelkiisl1l(?#
relesen végzi. .A gabona c!(ls
dásánál lá/jél CS1:'lK igazán a .
hasw6L

A.

1\;1ost kell
a magtárakat

zsizsikteleníteni.

Az Országos Magyar Gaz
dl'l~álli Egyesülel 19M. március·
22,26 11apjélin lTliO"zi a jövő

lÍvi országos mez ój,2ó/cla53gi
kiállitásl és vásári Buclapeslen.
Akiállitás tcnyészállatc:"oporl
jbban kiállilllaló és eladásra
bocs?Ilható bármilyen raHáilJ,
nemti és koru tenyészló, szar
vasmarha, ser!és, juh, kecske.
baromfi, házinyul és kutya, A
kercskedelemü~yj miniszter
elórelálhatóan ismél biztosita
ni fOiitje'l az 50 %· 05 vasuli
szálljjási kedvezményl. A föld-

A hivatalos termésieletliések·
öS57,gsitésgkéni közzétellék
Rómtlboll a vjlá~· buzaiermé'
séról elké~zlill slaliszlikai l1da·
tokai és ezekból l11egállapilha
ló, hogy az idén az egész vi
lágon körülbelül 60 milíió má·
1.:sával kevesebb Icrme11, mint
az ulolsó nélu'Jny esztendőben.

A legnagyobb csökkenés
l'J~ amerikai országokban van,
amelyek 19őO#ban még 417
millió mázsál lermeltek, ellen...
ben 1933,ban mór csak 290
millió mázsál Ezzel szembc-n
Eur6pában /"IZ inmorl611amok

A maglóraknok kellemetlen
é~ hivatlan vendége a :zsizsik,
mely nagy kilrokllt okoz a
ml:!'lvakban és igen nehéz lóle
megszabl'ldulni. Emt ltllhizto'
laJ:)b ~Zilr !:I szénkéneilllel való
Ilízos fertótlenH~s, rnelyazon·

121 ezer védett birtok
van Magyarországon.

Szakkörökben rnegálJapitot-
ták, hogy cs1:'lk 121.000 olyan
földbiriokos van, oki bir/oká,
nak védettséget igényelhet Mi,
utéln elOnban legalább 10·20 %

nem fOli:'ja ezJ 1:1 vildeJmeJ igé

nyelni, tlddig is, mig a hiteles
jeJ€nlé, nem fog jelenni. leg·
feljebb 100.009 olYtln földbir,

llokkel! kel! ~zámolni, mely vé#

Idetiségei kéri é:.fü? kap~i. A
rendelet ter v I1.'Z Ol IS en e o
számra voHak elkészülve és
Igy senkit sem ért m~~lepetés.

Bocskay hajchd 160,§ old.
15·én Álmosclnöl megverlék cl

csöszári serelleL Ezzel a gyó
zelemmel kíSCzd6clötl II Bocs
koy. szabaclsilgh<:lrca. Álmosl

don emlél<múvel lilliianak fel,
mlllyet 1934. okj, 15-én lep'
\i2zne.k le, tehál a csata után

529 évvel.
Békésmegyében véd(lll-z

nyilvtinilottok Békéscsabán 605,
Békésen 764, Gyomán '(90,
Gytllén 1129, SlllrVOSOn 610
és Szejlhallnon 850 bir/okol.
. A békéscsabai mentők el

mul! évb~n 420 C15elben nyúj·
loti ak sellil5tg'ct.

Tanyai postai kífzbesil6 szol·
llál11tol kezd abékéscsaboi
po~la január 7-t6J.

A halászjegy ldad~sill kér6
b(H'lc!ványok ezután illelék men

1e5lek.
Öt millió pengő, beruházást

vé~ilznek 5 év olo11 o Tislo,
mentén. ~;bentesen és Szolno·
kon tárházakat, kikö1öket, má,
SLI!! parli utaka! épHlIll1ek. - É!\
mi iesz o. Körösök mentén?

SzekszárdmeUett hatl\mas
h~lllS tavo! épilenek.

115'48 pengő aeló ~3ell az
or,záf minden lalw5íra 1932
bin, 1931·ben pedii; 122'16
p~ngó eselt.

Budapest 530 ezer pen"ó
bízjo~l1ást filel SJ jövő évb.w.

Orosházát ezelóll 190 évvel
olt'lpitoilák.

Egy amerikai jós 1938·ro
özönvizel i6sol, mely elpusz#
titill et világot.

Egy francia iineJutó január
l-ólo menelrOlndszerüo:n közle
kedik 180 km. ónínkénli ~noll

~ebesséillllel.

A sztratoszféra-repülők ja.

nuárban vl!ágértek~zI121et lElI"
tanok.

Megjelent lill Szabadság, vi
téz Bajcsy Zsilinszky Endre pom
pás hetilapjának uj száma, Gaz
daa tartalmából kiemeljük vitéze . .
Bajcsy Zsilinszky Endrének az UJ
feladatok előtt álló magyar nem
zet problémáiról iri cikkét. Közli
az ujság Ernest Pezet, a kivájó
francia politikus nagy feltűnést

keltő röpiratának befejező részét.
Balla Antal a hitlerista német ál
lam és az egyház harcáróJ ir.
Nádas ferenc dr. a szérumkar
tel árdrágító politikáját leplezi le,
Áfra Nagy Jáuos dr. a föld Népe
rovat szerkesztője a falu problé
máiról cikkezik, aktualitásokai
közöl és felvilágositást ad a hoz
zá fordulóknak, Simándy Pál
Szilveszter éjszakájáról ir. Tal
passy Tibor tárcája, Vén Andor
hetirigmusa sok szines riport és
aktualitás teszi teljessé a· lapot,
álmely 12 nagy oldalon jelenik
meg és 10 fillérért kapható min
den ujságárusnál.
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ETilAP

Gyoma,
1**%

POL f TIKAI. rÁSA D A L MI É S K Ö Z G A Z

E LÖ FilZETÉS I ARAK:
Negyedévrel·30 Pi fél évr:e2-60 P, Egész évreS'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekksz!Ím 18.208,

. lapzártl!t c s ij t ö r t ö k' este 6 óra.
Meg~l~rminden,szomba1on reggel.

Felel5s szel"kes:zt5: ifj. WAGNER MÁRTűN

Szerkeszt5ség és kiad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
cll 'i o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

irdetések (n~s&:abásai:

Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszóri hirdetésnél 10 százalék, tízszerinél
15 .százalék, J negyedévi hirdetésnél 20 százalék é~

félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

imaradt
bölfi

építésével GI dévaványai kis
birtokosok h6tréinyMé1 a dé~

vaványa-körösladányi út
fontosság6.t tolta előtérbe,

mélradjon Békésvármegye .
él régi terve mellett és épiíse
ki él gyon1é1-dévé1vtJnyaj
útélt, m~lynek föidmunká
latuit már a háború előtt

elvégezték.

Hiába a nagy úri befo!YlÍs
Szolnok megyénél, é1 déva~

vtmyai gazda nem Körös",
!ladányba viszi a gabon<íjM
, eladni, ha ki is épitené Bé·

l(ésmegye is az útat oda,
. hanem Gyomára hozza azt.

A gyoma-mezőberénvi

úr is el6térbe kerülhetne,
ha megyebizotisági tagjél'
ink egy kicsit utánaiárnéÍ~

nak a dolognak, mert ez,
igazán az ő dolguk volna.

tudja és csak akkor akadt meg,
amikor beálloll a nagy disz·
krepancia a terményei< term@'
tési köHségei és érJékesilési
árai között és csak adósságok
halmozásával Judolt ele~el len,
ni kölelezeiiségeinek_ Tehát
a termény ek árának emelése
kell, hogy főtörlZxvésünklegyen
és ennek mikénl való mej?o!,

. dásao legsürgőseb-b teendő."

A megoldásra nézve is /<2S2

liavaslatot: külföldi vonaHwzá-

Isokban kedvező kereskedelmi
melftáilapodásokal és megfele
lő valulapolilikiil kiván, él bel-
földi forgalomban pedig oly
magas árszinJ megállapilásál,
mely részben fedi a külföldi
értékesilés veszleségeiJ. Ulót..
bit a túlsok szemü közveJifó
kereskedelem hasznának lefa·
rogása, cl szállilási költségek·

I
nek a termékek áraival valé

I Bl'ányba hozása és a boJella r

I é'lIap javára. él közönség részé~

! eddíg különfél~ cimeken

y
az

i vi közgyülésén gróf Somssich
I László elnök nagyszabásu be
. számolól mondott az eImulI
évről, melynek kél kiemelkedő
passusára keH o gélz8aközön·
séllnek felfigyelni".

Az egyik az Omge illusfris
(elnökének az él megállélpitása,
hogy a mezőgazdaság lalpra,
álIi.lásának legfontosabb télele
él lerményárak emelése, mely
a mczőgazdaságol ismét jőve,

. delme7ővé leheli. Szerintee"en
nek az állításnak helytálló voJ
lát legjobban bizonyítja az él
fény, hogy mindaddig, amig a
ternlények árai magasak vol6
tak, nem voll híány al]; adó·és
kar.najfjzQ:lésekben, sem a lör e

Iesztésekben, meri él magyar
gazda, G$JY pár Kivéieltől elte
kin/ve, mindig 121eget telt köle 6

lezettség'eiMk az államal és a
hitelezóv~:l sZimben is, &med 6

dig él iöved~ltmból (?z! t~nnj

bevinni a vonatot. Olyan
párt is van ,amelyik Iel-\E1p

Ebben az évben 37 km.csoljo cl szerelvényJ', ott
útépítést vet! él vármegyehagyjo és a mozdormyal

szalé1d be. Olyan párt ís programba s ebből a gyo-
mai' 11 "'ta' rban eQ'\T me'tertvan, amelyik llem"bevOlI' u ~.

falni", hCl!lem "betolatni" sem építenek.
l'lkorjél.é1 vona.tot. Pártku- A· közelünkben befejezik
lönbségnek ez is valami. a kondoros-endrőd-me-

A Nemzeti E~ység prog- z6turi úta! és megkezdik
ramja szerint .osz!6Iykü- Szarvasról a szarvas-me~

IÖ!1bség néll(ül - <:IZ· ösz' z6berényi útat.
szes utasokat leszálJiqa, Tehát elesett Gyoma a
még a mozdonyvezető!, vo· mezóturi és kondorosi úfak
natvezet6t és kalauzokat tól és mellé fog e::;ni él

is s így egyesült összefo~ gyoma-dévaványai útnak
gássalel is bírják és él tö- l is, ha már most meg nem
megerő ér.zelével be is vi- kezdi teljes erővel CI vár
szik a nemzet szereivényél . megye vezetőségét meg"
o' magyar sors által kijelölt nyerni, tekintsen el Békés~

boldogulás állomásába. vármegye attól, hogy Szol,
. S ha az egyik pihenő nokmegye a Dévaványa át

alatt amozdonyvezel6 csatolásával megindított ak~
meglalálja amozdonyhib6t, eió leszerelésére él kéthalmi
azt !<ifavitjé1, ez a mozdony- . uf(~dalmon átvezetett út ki
vezetó milldenutasát felve, . ~_.""....-..~_....v ......."",.".......__""""""~~

szi Q vonatjéÚa, mert a baj
ban sem volt osztálykü
lönbség, egyformán tolták
a nemzet megrekedtvona.tót

ol·itikai p' rt

gcY kérjünkj
.ad ·k .vez.ményt II

Az Országos Ma~yar Gaz·
dasági Egyesüle! december ha·

~~q~~~~.""",......~,n~

Bírálkifogásolunk,
fet1y,~getózürIk, de ZlnnyireJ'
mnr nem futja semctl időnk,

sem:a·türelmHnÍ<, hogy egy
t<issé belemélyednénk a
politikai -éleH.lnkbenszerep
ló pMtok alapos megfsme
résébe.

H<:L nagylelk-üek va.gy.unk
és pári' elól·e-.
gezzűk hogy az ország
i~vát akarja; il kiviteli mó·
dokbem mé~is nagykülönb
ségeket Jalólhotunk.

Ha az Dr,szág népeit egy
olyan vOHatels6"'; másod
és hal;modosztályu uíasai
hoz h6Sünlitjul,;, Iül, egyet·
len vorratoll utazva igye·
kezoek. et .nemzetboldogu
lásóú.el( áUomását mielőbb
elérni, de ez t! vonai út
közben megrekedt, eld-wr
azthHjuk, az· egyHc politi'"
l<éIÍ párt programja szerint
leszólHUa alil"'ad osztá.lyu
utasoi<fltrés a.zokka] akar
ja tovább tolatl1i et .. vona
tot;: él' rpásik p6rt· az 1"56
o~ztályu utaso!(kal akarjt1

Acrendelet szerint mFnd~ okmá:nybélyeggel látandók
azoknak, akiknek egy évi eL A. fenti hatósághozeim..
éldóei-óirásel EltSD pengöt zett kérvényeket jan. 31"'ig
nem haladja meg; nem II községházán kellbenyuj
keH kérvényezni az· adó· fani.
kedvezményt, mert azt hi· A kisebb adózók, kiknek
vatalbófadják meg és·· er" évi előírása a 250 pengöt
ről az érdekeltek január nem haladja meg, a hátra
31..ig ért~sit<lst kapnalc - lékat karnatmentesen tör·
Akiknek évi ~iöjrásameg" leszthetik. A 250 pengön
htJladjaa26<rpengők;azok felüliek évi 6 százalék (az
1000';pengö~g l'Iz·adóhivatal eddigi 9 helyett) késedelmi

1000> pengőn felüli kamatot tartoznak fizel'ni,
utdn· ap"én-zügyigazgttfóság de Ct:kik pontosan eleget
utján kérhetik él kedvez- te3znekkötelezettségülmek,
meny'megtJdását.· Akérvé~ azoknak él befizeteHkElmat
fiyel{ 500 pengó·htlfrrtlékig Ifelét CI tőkéhez írják,. vagyis
bély~gm~nt~sek az 500 csak 23 százalék kami"llot
p~ngón f~IUUek 2 ptmgös I fognak fiz\?:toi.
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jr/a: Gyergyószentmiklósi Kl.i!l6 Gábor.
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·.KulturszeUemet
a közművelődési

egyesühde~be•.
Akaszillók, körök és egy

letek általában most tart..
ják me/l rendes évi közgyii
lésiiket és most. választják
meg az új fisztikarokat. Egy
esztendő numkája kefül mér
legre és' ugyanekkor kibonf
jáka jiJ1?ő tennivalóinak ken,

is. Hogy ezek a kolt
furok mennyire lesznek JUI"

tározottak vagy elmosódot
tak és mennyi tartalmat !za
tárolnak körül) kizárólag az
·új tJezetóségek tagjainak ki
vdlasztásátólfügg. Ha olyan
embereket dllff.nának -az
egyesiiletek .élére:.akik tisz~

tában vannak-mm1/, .hoqy az·· ..
egyesületek megalakitásóval··· ....
nem pipázgató, kvaterkáz6
és a szalmaőiveg)Jségekuaal-

·mát eliíző szárakozá he/Je!,
megteremtése, hmnem il köz
miivelődés fejl,sztése a

. dl} az egyesiiletek épen OlPlUt

szép jövőnek nézhetnek elebe.
mint ami/yin fl rnultjuk IVOt!.

·Persze az efiyesilleftk veEe-e
tésére hivatott. embereknek
,fistiábán kell lenniökazza{
iSJ hogy II közművelődésfej
lesztésének ma egéseen más
előfelié~ki vannak

·20-30 ' esgtendővel'ezelőft
voltak. Ma már nem· ·elég
megrmdelninéhányujsdgot,
esetleg egy-két folyólratotis
rábizni a tagokra, hogy kf
ki azt olvassa felhető/lik,

amit tudj hanem tI vezető

ségeknek igenis. tisztában kell
lenniök mlnáazokkal a fdr~
sadalmi, szociális és politi
kai problémákkal, amelyek
egyesilleteik tagjait. cl legkö
zelebbről érintik! hOi)l adott
~setekben határozott irányt is
tudjanak mutatni. A vállZsz~

fdsokat ne a maradiság jel~

lemezze, hanem egyediil a
jelöltek szellemi tuddsa - és
taktikai -érzéke legyen az tr
iékméró.Ha ehhez ragasz'
kodna~, (lZ e.gye~ü~eteke{,új.
ból jet lehet emelni GuiJ fl

,. kultúm{vóra, amelyen ,ala"
:}M1d2uk. ftJejJn iÍlltí1~, ~~-i - .

Gyógyszertárbankapható..

tablefhik
mindM 4MghIU"
b6feg'6Qft'l li5
r~ ftIJi:IIllmekn't.

A 1Vé2lódiságérl 6i.16i&g<iri suva101
Ll minden t~bletfán "iható felirás :

közúljaink EI killterületeB is fi""
silva volnának, vagy még azo·
kon kivül pár száz hold erdó
ségünk is volna. fA. fáli gallya'
zásából is többször lehelne be'
fűleni a szomorú munkás la
kásokban, hoi didí2r~ó 'yti:':f·
mekek nehe7en várják a jéi
elmulását.

A vásárlél' méll~tIi ~perfál\

glillyefzéis~ns figyelmébe ajánl
juk elöljáróinknak, Es'ós hU;·
~ell oH 1l(Zff! lQhet ernyővel

Ijámi, az al.acsony ,allyak el
,§zakiHék il· kifc~zH~ttl<lrnyóL

C. PLÉBÁNOS.FEGYE

Gallyazzák a' fákat.

Röpke, rövid kis ujságcikk szá- falu nagy szülöttjének tragédiája
molt be a mult héten a magyar fölött s végig a székelyföldön H
sajtóban arról, hogy Erdélybe "öt- tokban, - ugy ahogy a csikszer.
évi fegYl1ázra ítéltek egy csikme- dai törvényszék bölcs elnöke ki
gyei magyal' plébánost", A tudó- vánta, - ezer és e~er székely
sitás szerint a csikszerdai Wrvény- kéz fog ököllJe szorulni az ítéie·
szék a Morsescuféle törvény alap- ted hallatára!
ján államellenes izgatás miatt Te pedig, mint a székelység
itélte el Török ferenc gyergyó- nagy mártirja, viseld bilszkén re
csomafalvi plébánost 5 évi fegy- verendád helyett él fegyencruhádat,
házra, mellékbüntetésképpen tiz- de kezedből ne engedd kivenni a
eleI' lei pénzbüntetést és politikai breviáriumot, hanem imádkozzál
jogainak egész életére szóló fel- ··1 tovább is éjetnappá téve a ma
függesztését modotta ki a dicső gyal' fe/támadásért!
itéletet. A legérdekesebb azonban Mi már megszoktuk azt, hogy
fl dologbmn az, hogy Lascu ügyész magyarságunkért rabsorsra ke
ur inditványa alapján a törvény- rüljünk s nem is vagyunk kivál1
szék 2-6 hónapig terjedhető el- csiak Lascu ügyész ur vádbeszé
zárás terhe mellett tiltotta meg az dére, sem az itéleted indokolásá
ujságiróknak, hogy a tárgyalás ra! Tudjuk, érezlük azt, hogy
anyagáról közlést adjanak il. nyil. azért lettél fegyenc" mert íobb
vánosságnak. magyar voltál, mirlt talán sokan

Ezen títokza.tos rövid ítélettel mások!
egy magyar plébános, a magyar Mikor ígyelgondolkolom l>ZO

országgymésnek volt tagja mögött moru sorsodon, önkéntelenül egy
zárult be a vIsajtó és a fekete re- érdekes hasonlat jut az eszembe.
verendát felváltotta a daróc fe- Mikor csonka országunkban a
fegyenc ruha. kommunisták behatoltak a keresz-

Török ferenc! Te, amikor Rá- .. tény tomplomokba éli papjainkat
kóczi fejedelmünk áldott hamvait kezdték rabiáncra filmi, mindnyá
hozatta az anyaföldbe a hálás jim, akik annak a kornak voltunk
utókor, mint képviselő li határtól fellyenc magyarjai, ugy éreztük
végig az országon kuruc dalokat leJkiínk mélyén, hogya vég kez
énekeltél s II képviselők s minden detén vagyunk s ha érzésem nem
testvéred aki hallotta a "Harang- Icsal, most is ugy érzem, hogy
hangu Török Ferenc" lelkeket tépő szép Erdély országunkban az oláh.
lizép kuruc nótáit, megköl.1nyezte ura.lom vége közeledik 1
a szép magyar lelkedet s most ft" "magyar Isten" nem nézheti
mindenki, aki látja Ms magyar tétienűl a Török Ferencek sorsát!
lelked !<álvúiáját (i élki nem hallja Cellád legyen a magyar fájdalom
harang hangodat, megkönnyezi bús kápolnája s imád szárnyán törjön
magyar sorsodat. ég felé minden magyarok legsz<in·

Te Hazádban. Hazádért lettél tebb fohásza, harang hangod ki
magyarsáiod rabja! Keresztapám! álltsa bele miodent 11legsemisitö
Ne csüggedj és légy bUszke sor· erővel a hatalmi tébolytól meg
sodra! Légy meggyőződve arról, kótyagosodott,önzés!ől fertőzött

hogy Csomafalva csak külsőleg lvén Európa b-UnÖs flllébe, hogy
maradt árva, lelked oH fog élni ez igy nem maradhat tovább!
és tÜz'elni fogja székely testvérein· Térjen már egyszer észre s nyissa
ket a toviibbi kitartásra! ki szemét a korhadt, l eesegő ha·

Lövéte, a hegyek közé eln:~jtett jón mámoros fejjel dőzsölÖ Né
kis székely Sz ülőfalu büszke szé· pek Szövetsége s adja vjss~a az
kelyeinknek szemében egy-egy Iannyira megérd.emelt . "Igazságot
könyesep fog szétmorF.:so!ódní a MagyarersEágnak!"

Litrákkal és kézifürészekk"l
feli.zerel1 munkás esapflt jérja
be az úfcákat és gallYllzzák (I

fákal.
rvlost van ennek ideje s ha

nyers js EJ levágott gally, most
van erre a legnagyobb szük
ség, mer! bizony EJ legtöbb ház
tartásban igénybe velle él hideg
december az! él kis tüzelő lar
tölékot, mil éi l{i$ k~reselből

erre fOl'dithalla~.

I . lIyenl<or!ójílJk~ mit ic.tenlem.?
i <í s4:ilS'&ny ~mb~rGZjl'!jkmtL ha a

file/ell adók és összegek fel"
használása ul/án véli elérheló
nek. Szükségesnek tar/ja más·
riszle célból az irányitoH gaz
clállwdás bevezelésél, hogy

bizonyos rendszer! hozzunk cl

termelésbe. Az irányi/oH gaz'
dálkodás megszervezése jobb
irtékesiíési lehefóség bízlosi
lásól'ö irányul és nemcsak él

né2gyöbb eladási ilrakra való
törekvésl foglalja magában, ha
nem llma lélelek Idaragásál is
célozza, melyek a lermelést
megolwlallanul luIságoscm
megterhe.lik és veszleségessé
Je51zik.

ft.... másik igen érdekes része
éi besz:ámolónak <il az idézet,
melyet Viscounf Snowden, volt
angol kincstári knncel!cir "Fi·
zelésképtelen·f2 cl világ" droú
cH<kéből vesz:

Bármily kelleme llen is legyen,
i\'i nemzetközi adósságok egy
részé! le kell imi, hacsak özt
nem akarjuk, hORY az adósok
a fizetés! teljesen meglagadlák.
AE adós államok legyel1gült
pénzügyi helyzetükben nem
hurcolhalják lovább adóssá·
llaíi<aJ, meri ezek l'lliár nincse'
nek aktivák állal fedezve. Ez
adósságok egy részétól meg'
uabadulva, al adós államok
módot ia!iÍlná.nak lerll1eiésük
talpraállitására. Az adósságok
draszlíkus csökkentése nem·
cSélk az államközi, hancm a
magánadósságokra is vonat
kozik. Ez nem ielerll tényleges
vesztesége!. meri jobb a hite~

lezónek valamB megmenteni.
mini mindent elveszi/eni, külö
nösen ha éi! megkönnyebbül!
adós ismét értékes üzlejféllé
véilhalík fi hile!ezó számárCJ. ir

Az Omg-12 elnöke szerint ezt
II fiQyelemreméltó nyilalkozBu
lot - olyan férfiú részéről,aid
jól ime.ri él világ pénzügyi hely.
zelét - komoly megfontolás
tárgyává kell lenni CI mi hite·
lf~6ink körében is, aiük nem
a!<Ell"nl'lk tudomást s7erezni·
minden cg'yéb tőke érlékcsök
I,~néséről és 51;éiz százalékig
<:lkamák megmenteni él gaz'
daiálli válságból eJ kihelyezell
jőkél, n.zm véve figyelembe,
hogy ma kél· háromszor ak·
l{Orel teriilelü ingdilant vésóral,
halnak pénziikön, mint amikor
l!l prtlzüket kihelyezlék. Vég;,
JegiZs adósságren dezés él ki·
h~lyezelt tőke bizonyos mé!lil·
nyos részének elengedése nél
kül az Omge elnökének el,
képzelése szerint lehetetlen.

Sok egyéb érdekes megál
lapit~st is tartalmaz ez él be
~zámo]ó, CI helyszűke mialt
élzonhan csak él legfonlosab·
bakai választottuk ki, hogy gaz
daközönségünk ismerje meg,
hogy vélekedú él gazdatéirsrJ
dalom hivatolI vez~re ci me
z6gazdasá2' le2'lÍgll16 bb prob F

1~m~lr61.,
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Védett
birtokosok
figyelmé.b~.

Pá1, Va!eli hme, Kováts 'Gyula
·és Bódi J6zsef képezték akó,

rusl, kiknek ",zinlén elismerés
iár.

Héln!zmílnn Fer~nc, Farka·
sjnszk~' Imre keHószeneidsí!r·
refé\'el tökéleiesebbet nyullc:Jl1i
nem lehet. .A. renderó al\loj·
t1áf házerspár l11~ve. Domokos
Al bert óttal nyuj/oli vi!ltInyfény
hatás káprciialos VOlL

I,
l
l! A Budapcsii !-(ö:;!Ö'ny leg#
!l,llöbbi szcime közli a véc1'C' l!
l birtoKoklulajctonú3tlil ferheló. ~
i gazdéJí'édelmi rendelet érjelmé·

lben liz évalati kamalmenlescn
fízciendó e~l'yli!!esenkczeHköz·
adók nak n\,i\\'ánlar!á~iirél és
beszcdésére voneltkozó eljárási

.1 51fJbálYOKúL
A rendelet szerin! ezeke! az

adóhálralékoka! az adózó ren
des adófókönyvi sz6mlélján
élpadásba hozzák és külön r6·
könyvbe vezelik ál, ugy hogy
a véde!! birlokok iuJBjdonosajT
nak elZ 1934 évl61 kezdódőleg

kél főkönyvi számlájul< éské1
adóiviik lesz, az egyik a folyó
adókra, él másik pedig az 193íj

• év végén fennálojl hó1raiékok·
ra.

Mindenesetre ügyeljen min
den védcH birtOKOs, hogi' a fi
zeJési haliiríd6kel ponlosan
belarJsél,

Agyomai "on.sz csoport 1954
ianuár 146 én délután 1 órai
kC'zdelle! évi rendesközgyiilést
lort. TárgYSOf07éJI: Elnöld

!meg II \ í k,. Z ár57: linrad ás '

I2.....6 L.'::i.' . p.:n.1-IU.' !'l101.{ VU.·\ilSZlás ..
Ellenörök és vtlléJ:;zlmÉmyi la 6

Igok. vti. ras.zltl~í:'f. F:1",clJeR(?$ in'
dl/v.ányol;,

A .Ref. Leányegyesület 'EJ6-adása.

yar Alföld
l l_I idnuár 6·iki számában B ,~f\JS

lszenzációk" rovatában az a16o
• bi közlemény jelen l meg:

"Nagy érdekiódésscl és szc'"
releltel várják Békésmcgyébe
Eckhardt Tibor országgyiilési
képviscl6J, a RcviziösL..iga al~

eJnökét. mini DZ! lapunk meg
írta. hogy egyenesen lále hoilJa
él \{özcns"jg londoni ú1jánaK
eredménjli2L Már él dálum is
fixirozvl'l van, Csabai eló"dé1·
sál január 14·én fogia meglar·
jani, V«:le Clniitt érKezik dr.
Lukács György, G gi ulai5h VO!I

naf,rYíJcv(í képv'isc!6ie j::;.

Jön dr. Zeöke is, a gyoInuiak
követe. NÍ2gnyu~ia/ásulkÖ7ö1 6

jük -~ I)etll fog beszélni: (O)"
N,zl,Üílk niucs e kOzlcn,ény

hez scm l1ozzáienni. SCr,,1 el·
venni \:a!ó,

A Gyomai reformtJIfIS leány I minden évben!1l11j:fJ sikerl aréll
egyesüle! f. hó l cJlmár 14·éll l toli elólldásélivnL' E mostoni
vasárnap esk nyolc órakor aelóadás isna-gy sikcrfl:lles-z.
közponlJ uri kaszinó diszter.. A :>zereplők"fll köve.tkezők:

Imében IVlgye!őéldásl relldet.Cs6kőnyi Esztike, MakC'Sali
I.ET..í1JkaIOmmlll sz~nre k~:ü! Juliska, Kovács AriClfilka,Nt,
! CSIky Gergely OI'SEClgOS !mll, gyessi. Annuska, Vtlrg.'IPös'l'1,
:inagy sikereke! eléri hirne·ves 'Balogh ;Erzsike, :tildódy; lrm-a,
I darabja: /lA nl'lgymama".Ki- Csőkonyi Elvira. Joó l\lhn'lska,l viJló gflrcla készült helek óla SZÜcsHol1ka,KruchióPiri, lu·
, Molnár Gyula mesteri vezelé# ' ho~' tvtt'iriskil, Kovács Oyulí.'l;

se meiie!1, hogy ezla nagyon' Ji!!kus József, Laky 5ánd'Of,
szép darabot úgy adják elő, Biró )ónos) Mak'csaliMórlon.
hogy nagy halásJ érjenek el· Jes-yekfl relormólus lelkés11
vele. A f6próbl'J olyan IditInó·· hivatalbi:!nelór'e kaphalók;fer~

en sikerült, hogy c~Clk dicsé· hivjuk ~ közönségsziv~s fl·
íreilef és elismeréssel tudunk gyelm&! ezen érléke~ előadás·

róla meg emlékezni. A Refor, HI s kérjük, hogymlnéHőbb{!ll

mtilus Leányeg'Vesi.ilel mé~ . jelenjenek me2"·azcm.

l LEÁ yvASAR
i Az Iparos 85 Keresl,cdó If

jak Önkép7.Ókörc karácsony·
kor Jacobi Viktor világhírli ope·
re í a LcánY\'5sárj 57..crQpel~

leHe műsorán, melyet c hó 7~én

él szegény iskolásgyermel<ek
rUÍ1ancmúvel való segeJyezé
séré, kő?kivánéllra megismé~

lelt. Értesülésünk szerinI 30
35 gyermek részesül ruhase·
g-élyben. A siker bizDnyiiékaB
három lell ház,

Bédi Rózsika: Lucy, Szil.ágyi
Ilonka: Bessy, valamin! Paráiz5
László: Tom, Beoke Mar!on :
Frílz és Szalóki Lajos: RoHen-

I
berg gróf szerepében !dválól

, ny~j!?tt.ak. I~Ő5Zegi ~eríke, J:~

i nel Dalll1[ fil 111 l Haflison ha~

zaspiH, Balogh Lajos: jim,
Romhányi János; kapitány, Ba
logh lóz:sef ö pap és Biró La-

llos.: Sam. eBycnra,ngL: ré~7l2sei
illiIkernek, L.ecl1nl!zlu Ilonka,l ~(éTi ilonka, Tótkl:'l Teri és f{o~

, VBCli :vliJrl..ska, ilielvc Takflcs

rtobágyon,

lami hitel, cm2ly u!óbbinélk a

l
i .kere!ében 30 %-ig JCrjlOd. hejó

árvisszaiérilé31 is kapf101naa,

I

sá'g-ok ezl cl hh?IJ nern veheiik

I
igénybe,clc ellé-Iyed rende)~

kezésLikre á/l a galdc:'<ágí fel·lügyei6ségek kÖí.:beiöl!ével fÖr·
IGnó vásárlásoklláj engedélye.
zell jutalék és hamatmentes ál·

föbb, min! 400 darab tenyész' .
bikát bocsiott a közlenyészlés
redelkezésére s él bib~k él /12

nyésziésbe míndenli!l kiválóan
bevállak jó csoníozaluak, ed·
zeHségük, igr,';n','lelenségi.H< és

iartóssiJguk lolylán s ennek
tul('Jjdonihatö, hogy cl norJobá·
gyi bikák messze vidékeken
jó hinévrc: Íe~lek szelt s a Kis
.Áiomzug~i bikavtÍsárok élénk
forgaJmuak s7.okiak lenni. A
bikavásár bcn !-;özcLebbiIfelviIágosilás éi Debreceni Gaz·

I
daSági Eg'vesülel jjjkiJrj híva/a
ltil)(llJ (Debrl2c:?n, Hatvan ll, j,)

l h.-! nyer 1210.

avásár

Karna

___________="'_. .._.. '..,.._w _

entes hitellel lehet
tenyészállat vásáárolní

G' mezőgazdasági 'állításon.

'CerWfffiWFR

ztm

Nemzeti Egység pártja
f hó 21 ~én (vasárnap) délelőtt 11 órakor a Közsegháza
nagytermében gyiilést tart. Fő előadó KÖLLO GÁBOR]
a vármegyei Nemzeti Egység pártjának főtitkára.'

Aznap délután 3 órako/, ENDRÖDON a köz'Séghá~

a Nemzeti Egység part gyülést.

A nehézgi'lzdasögi viszo- i A beielel1tésekb120 él beszer~

nyok ellenére is szép kilálá- i rezni kivánl lenyészá!l",lol< pon
snkkai bizlal ar március 22,~61 I loS megjelölése melletl azok
19tarl:andó országos muó· hozzáveíóieges véfelárál, az
gazdasági kiállHás, A lenytsz, igénylő nevéL lakhelyét, az
ló gazdák CR sUlyos pénzügyi' Igényelt hHelösszegei és azt
helyzeIhezalkalmazkodva szab· . is közölni kell, hog'y az igénYl
fák meg !enyészálla!aHc érál. 'l' ó lagja<e az OKt'!. köle:/éké
A váséri forgalom pénzügvi 'be larlozó h,,]yi Sz.övl?Jkeze!
lebonyolilásál1al< rnagl<örmyi~ nek, továbbá rövid, tömör for
tése céljából a földmiveiésligyi mában ingallo·jl és ing'ó va
miniszter el6kivéwía segileni gyona .. valamin! íerheHllapota

CI tenyészáilalok be~zerzésél lfel.öl szinlén 1ájékoz 1clasl kell
és ebből él célból az . OMGE nyujlania, l4 alékos hiícil
elóterieszlésére éi mai rendkiT igénybe vevő lenyészt6k ré
vül nehéz viszonyok ellenére szére, ha hj!c)kép~ssé~~k meg·
is k~matmenles, ugynf'vezc l álIapiiasI nverl, az .Országos
jutaJékos lenyészállalbeszerzé# i KözponnHiielszöveJkezet a
si hilel! engedélyezett l-I, !lilell ' .. vá.sárlásra bejelentell \C'nyéiz'

igénybe vevő magánlenyénlők (illatok beszcrzésére hi/el! en~

1;1 köicsönösszegel 18 hónapra gedéiyez, amelynek ellenében"
kapi6k, amelyel kél e~yenlő a tenyészlő ElZ országos Irc~

részleíhen, 19M ilOVI2!!Ilh2i 30· ' J" I' -'1'"""0 aZOgél1.( iJsc::!gJ ,Wi lIa~ II .. z

ig és 1935 auguszlus51 ~ig I. ígénvetl lcnYéSZélla.10i,ol megJ
kell Vi-ssulBzelniöl:<. Az igénybe- vásárolha1ja. A hilei csak te

vel! hitel kamlllmentes. CSUPBl1 l nyész S2?lrí'ÓSrnarlJa.- scriés·

a folyósiltJsérr és kezelésért ' és iuh vásárlására \'cheló igény·
kell évi í iutalékol fizeini. be, Községl'k és kÖ7birickC>,ST
Azok 11 magánlenyészlók, akik
ezl cl hilel! igénybe óhailjái,
venni, igényiésüke! az orszá
gos mezőgazdasági kiáiiilás
rendezóbizoltságá II ál (Bu d a·
pest, IX, Köztelek ulca 8, Te~

lefon: 866·01) 866-05, 88685)
mielóbb, de ICf"ké5őbb ó
évi cfebruár 25·ig lelenlsék be.
Ké-s6bbi beje!en1ések fjgYi2len~'

be nem vehetők.

A Debrecen·Horlobágyi Ma
gyar Tenyészbika·Telep Közös
Legelőt Haszonbérlő Társulat
szokásos évi bikavásárá! feb·
ruár huszo!1keliedikén csűför

tökön rel1dezia Nagyh.orlobá~y

vasutállomas közelében fekvő

Kis·.1\lomzug pusztai bikeielcA
pen, hol ez alkalomból hatvan·
öt darab ridegen nevelt, jó
csoniozatu, hortobágyi törzs
és cifragulyai származásu, fajx
li:szla mo~Iyar három éves tc'

nyészbika kerül érlsesiiésre, A
hortobágyi bil<alelep 10 évi
fennállása s 8 ízben rendez ell
bikavils.ára al!<almiival Össes.en
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Nel.ünk mindegy, hogy
kérges tenyérrel, avagy
csiszolt ésszel keresed ke~

nyeredet és gyüjtöd vagyo
nodat- mindenképen test
vér, magyar testvér vagy.

Gömbös Gyufa.

Szép leányok,
hetyke legények! Ali a bál, pflr
dül a tánc, kacagva száli a nóia.
És ha kopott gtinyábull, búra ej
tett fejjel cselleng is köztetek il

Farsang, azért ti csak mulassatok.
Mert nem igaz, hog)' "az idők ko·
molysága" nektek is lemondást
parancsol. A fiatalság óelső kény
szeréről nem lehet lemondani soha.
Az ILet csak a ti koratokban igac

zán élet. Ha most nem éltek, ké-'
sőM akár hermelin drapériákkal
sze{;hetitek !Je a sorsolok ország~

útját, - nem lesz örömötök ben
ne, mert mire odáig elértek, el
szökik mellőletek a fiatalság.

Ezért szép ieáflyok, hetyke le
gif/yek csak mutassatok!

Dr. Imrédy Béla pénzügymi·
niszter dr. Csizi\-: Béla minisz
teri osz!álylanácsos kis,zrelébell
Genfben részi vel! a Népszö
vetiégi úléseken.

Helyreigazitás..4 muil sZéÍ'

munkbélll !,özöl1 gyomai népe
sedési ada/oknál az elsó be·
kezdés elsó hasábján a szüie
léseknél... "mini uz elóző év
ben (3]9)" ... hel}'ell "mini az
előző évben (279)... kelleil
volna.

Nemes példa
a selyemtenyésztésre.
Európa le~ehó ulyemle

nyészl6 rilli'lm6ban, Olaszor
3:á1~bEln, ahol akórciak Japán
ban és Kinában, l'l~rnzeíi ÜflY
nek tekintik cl selyemfenyéiz
lésl, él ntigy~irtoko30k közölt
vannak oíYl:look i5l, akik örö.

mük~1 lelik abban, ha sz~mé

lyesel1 fOg'lalkozni"lk selyemler
meltssel és elJy~ltElén nem né
,yenlik ed a munkál. Ezek·
nek a cSéliádia~jai rnaauk gOl1

gozzák él ~ely(tmhcmyókl!t. sót
azokat, amig kic.sinyek, \'6rOJ~i

lakéisuk egyik szobájábtlli1 tgr(

iák. I:imenz/es az is, hoay ja
pánban éi császároknak szinte
lHlflyom6nyos 3zerepiik a ~e'

lyeml1ernyólenyészté51el való
személyes foglalkozás. Ilyen
irányu felemelő példamutatás t
l1iífunk az idin nálunk is. A
2'vórmegyei zöldmajori urada,
Iomban ugyanis Pálffy Józsefné
gTofnő ugy az első. mint él méi~ ,
sodikiczlyemlenyészlésbel1 részi
V€!I és a hernyókal ,oj6.1rnoga
~-ondo!:la. A Q'rófné 92 kHá

I 20 dekagramm, viI~!,yil kevi~

~iJón \\lay métermázsa gubó!
lG:rmelt és örUIt az eléri ered
ménynek. Mondlllnunk sem kell,
hOiY él grófné nem anyagi ht':l.
sl'onért, hanem azérl munkál
kodott, ho~y peildál mutaSSOn
éi népnek. 5il:ony, olwlkatna

, ebből igen lok pipe~lllcedó fo·
lusi magyar menyecske és le·
ány, akik annyira kedvl!lik a $e,
lyemkeszkenól és selyemvigCl
nót, de azért la:alázó munkii·
nak tekintik él selyemhernyók-

. ka! való bibel6dést.

Külföld: - Sasa Stavinszki
az orosz származású fra ncia ban
kár 600 millió frankkai megkáro
sitotta a francia államot. Sta
vinszki Chamonixban fejbelőlte:

magát. - 140 bányász meghalt
a beomlott dux i bányában. 
A franciaországi Epinal mellett
egy katonavonat kisiklott, tizen
négy katona SÚlYOSID megsebe
smt. - Tatuescu György elnök
Iete alatt megalakult az új román
kormány. Károly királyt eláraszt
ják fenyegető ~levelekkeJ és azzal
fenyegetik, hogy megölik. A

l király sinajai kas!élyát tűzérség

I.és három század katonaság őrzi.
- Sl1insaku Hírota japánkato-,

I
nai szakértő megállapífása sze.rint
a szovjethadsereg meghaladja a
cári hadsereg,' legmagasabb lét-
számát. - A Sárga tengeren el
sülyedt az Árpád magyar gözös.
Legény,égét a Leverbank angol
motorhajó megmentette. - Né
metországban egy Kroisch és egy
Rieger nevű munkást megférfiat
lanitásra ítélt a dessaui törvény
szék, hogy ne leheisenek utódai!c

, A két munkás több ízben köve
tett el erkölcstelen merényletet. A

. sterilizációs törvény alapján ez a
legelső ítélet. - Tirol Németor
szághoz való csatlakozb mellett
foglalt állást. - A OaHy Express
szerint a sikkaiztás Románia leg
virágzóbb iparága. - VjMI Tic
tule~ku lett az új román kfilügy
miniszter. - Lipcsében lefejezték
Van der Lubbét, a német biro
dalmi gyülés épilletének felgyuj-

I tóját. ,

Magyarország: D<ilnol<i Ko
váts Gyulát kereskedelmi áliam
litkárrá nevezték ki. - Arzénnel
megmérgezte magát Adám Juliska
budapesti második poJglll'Ísta
leány. Tettét szüleinek brutális
veszekedése miatt követte el. 
Farkas József kereskedősegéd

Szatymawál ki akarta siklatni a
budapest. szegedi gyorsvonatot. 
Hegedüs Károly dúsgazdag szol·
naki szőlőbirtokos volt a vezsenyi
kaSSiZé.1furÓ banditák orgazdája. 
Százezer pengő t sikkasztottak

IWaaner Richard és Mezey Jánoi,
a P~siamesterek Nyugdijintézeté
nek elnökei, - Az alsógödi Vél-

sutállomás helyén megtaláHák a
felesége által meggyilkolt Bognár
István alagi hentesrnesler fejét és
hiányzó testrészeit. Bognárné elő

ször elkábitotta, azután kétszer
feibeiőHe alvó férjét. - Debre
c~nben, Szegeden és PécseHfeJ
oszlatták lA diákok harmincas bi
zottságait. A bizottságok erkölcsi
pressziót gyakoroltak a diákokra,
hoav ne iratkozzanak be él má-

ö-

sodik félévre. - A hivatalos lap
január 10 íki számában megjelent
a hátralé:;os adók kedvezményes
fizetéséről a végrehajtási utasitás.
- 65 fokos !löviz és földgáz tört
elő fl debreceni második mély,
furásból. - ft. legújabb statisz
tika szerint a világ civilizált or
szágaiban összesen 15 millió
646':533 magyar él. - Január
lO-én diákz3vargások voltak Deb
recenben.

Pazar villanyjénben kö
rözhet előre és hátra a Nő

egyesület jégpályáján.
Unalmas féli estéit itt tölt,

heti el legkellemesebben. Itt
világos minden, itt csúsziA a
korcsolya, itt derű van, élet
van, egéség van s mindezt
pár jillérét megszerezheti ,
magának.

"Fegyverre magyar"- he
lyett itt a jelszó: ,,jégre
magyar! "

A Gyomai Jótékony Nöegy
let január 20 án, es/e 8 órai
kezdelt~l a Központi Kaszinő

nagytermében Teaestélyt ren·
dez. J)elépődij nincs, a teajegy
ára 60 fillér.

Nagykőrös a mult évben sa·
lálából, uborkából, zhldborsö
ból, zöldbabból, zöldpapriká·
ból és paradicsomból 11.751
mázsál száiliIolI külföidre ~s

22.769 mázsát belfö1dre. Csc
resznyéból, barackból, meggy
ből, almából, szílváböi és szó
lőből 61.975 mázsáí szállilol!
kűlföldre és 28.487 mázsát bel
földre.

Kisktmhalas éleJmisz,er ex
portja 1933-ban. Élóbarornfiból
108 vagonnal (javarészben
Ausztria, kis részben OJaszor·
szág.) Vágoii baronfit 421 va·
gonnal (Ausziria, Németország
Anglia.) Gyümölcsöt: alma, ba
rack, szilva, szóló stb. 497 va
gonnal (Ausziria, Németország,
kis ré5? Csehszlovákia) LőH va
dai, nyulat 21 vagonnal (Auszt
ria, Németország.) Tojást 182
vagonnal (Ausztria, kis rész
Németország.)

Kecskemét kapja az ellő

mintaszáUót. Az Országos Ide·
g<tfl forga ImiT éllltlCS el haIározIa,
hogy az ideg-enfofll'Blom fei'
lesziése érdekében 0zokban a
vidéki városokban, allol sürüb·
ben fordulnak meg külföldiek,

lminlas:áll.ókaí é,piL ~ir sz~ri!lt
az elso mlOíaszallodat Kec:>ke

Iméten fogják felépiteni. A vá a

laszlás azért esell Kecskemétre,
mi?rl a bugaci puszta cis a gyü
möJcspiac igen sok külfölditIvonz él városba. ,

HIREK:

Születtek:
Szalóki János, B:cinsehrólh

József, Rácz Li di<l'l, Koloh ~va,

Tokár Eszter.

1!1haltak:
Kató Laios 9 és fél hónapos,

Vdtai Simdor 12 éves.

Házasságot nem kötöttek.

I
Meghivó. A gyomai-nyiIasi

ol vel,sókör t934 évi ianuár il ó
14-én délulán 6 órakor lor/an
dó évi rendes közgyülésére.
Tárgy: l.) Az t9M évi ~zá·

madás felölvizsg~16sE!, 2.) Az
t934 évi költségvetés bemuta
tá~HI. 3.) Tisztikar választás.
4.) Hálreilékos 1l!1Q'diiak rende
zése. 5) Inditványol<. A köz
gyüléien való minél számo
sabb megjelenést kér az

Elnökség.

Iparos és Kereskedő ifjak
önképzőköre jelmezbálja jon.
28-án.

A Japán miniszterelnök e]

len merényletet szándékozoii
elköveIni egy ember, dc mi·
elóll tervét megvalósithalla vol-

na, elfogták. Endrődön a főutcán
Mezöberény képviselólesW- •

lete elhatározta, hogy közlege· ,füszer ésvegyes keres-

Ilőin kiirtják él szerblövist és kedé. eladó.

I
más asza!ol. A !örzskönyvezelt !'$övebbet Homok József fiíszer
kél bikával kézból fedC'ztelne!c kereskedőn'l Endrődön.

An
alak

I kapcsolatosan
készülé L C h és I II
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hogy egymás fülél, farkát ie,
rágják.

Ezek a betegségek nemcsak
egymagukban okoznak káro,
sodásl, hanem elsődleges oktÍ!
képezik a gazdaságok mai
rémének, az ugynevezeil pa,
ralyphusnak, mely ellen oltás
sal védekezni nem lehel, sót <J

pestis ellen szimultán ojlások#
nál néha nekövelkezó veszte
ségek rendszerin a már ojtás-
kor fennálló, vagy azután fel,
lépó paralyphus rovására iran
dók.

E bán/álmak megelőzésecil
jából a szervezel mészszlikség
JeIéI egyensulyban kell larlani,
azaz annak sem löbbnek, sem
kevesebbnek nem szabad len·
ni. Állalános szabály az, hogy
minden kilogramm abrakiakar,
mányra 2 deka takarmányme#
szel (fulor!) adjunk. Ha azon l

ban lucerná! elelünk, akkor ele·
gendő minden kilogramm ab#
raktakarmállyra 1 deka lakar,
mál1ymeszel adag-olnunk. A ia
kermál1ymész vízben nem ol,
dódik, lehát legcélszerűbb azl

'danibán vag·y korpában ada~

golni.
A szervezeinek azonban nem

csak mész, hanem a vitarnin~

szükségleIéról is gondoskod#
nunk kell, annál is inkább, merI
a szervezet a meszel nemcsak
11 D. vitamin általludja felhasz'
nálni. Amint emJíJeltem, él lu~

CertUl bőven tartalmaz D. vilél~

mini és emészinelő meszel. A
lucernának ezen fonlos tulaj
donságai! felismerve, ma m&ir
egy békéscsabai malom liszt
alakjáhan hozza for~alomba,

ugy ludom máz3ánkénti 6 P
50 filléres árban. Ebből a !u
cernalisztből igen ajánlatos a
választási hóban lévő malacok
lakarmányához 5-10 százalé,
ko! keverni. Ha azonbl'ln az
emlitett bármely liine!ek mulat
koznak, vagy azoknak meg'
elózése céljtJból, adagoljunk
csukal1lájoJajal, vagy a sokkal
megbizhalóbb hazai készitmé~

nyű .. mesterségesen előállilol1·

D. vitamin készítményeket, a
Pekk-e! és él Din-I.

A D. vilamil1 adagolásá.n
alapszik az u. n. gyors és ex·
press hizlalás, meri a fialal
malacok erősebb láplálásáJ kö
vető lesántulást nemcsak, hogy
kiküszöbölhetjük, hanem a lest,
vázat olyan eróteljessé iudjuk
kiépifeni, amelyre az c:ddi~

ml2gszokoHnál lenyegesebbenImagasabb végsuiyt rakhatunk
f~l, pl. egyéves manlilalic<ínál
1SO~200 k~.·ot.

Dr. Kil S"II'l~:h~r

GYOMA UJ5ÁO

l Husszor meggyujtható gyu
fa. Németországban ujfajta gyufát
hoztak forgalomba, amelyet husz
szor lehet meggyujtani. Mivel a
gyufa igen olcsó, valószinO, hogy
használata rövidesen az egész vi., A mai nehéz időben mind,
lágon el fog terjedni. A gyufAn, gyakrabban váiik sziik<;égessé,
mely alig hosszabb és vastagabb, hogy·. az állalorvos lakarmá,
mint a rendes gyufa, husz gYl.lj- nyozási kérdésekben is az ál
tógyliril van. Amint az egyik gyil- !attartó gélzdának la nácsadója
ril elégett, a gyufát ujból meg le· legyen, mC2rt él serléseknek nem
het gyujtani. Ha ez a fajta gyufa· csak ferlőzó belegségeik van,
Magyarországon is forgalomba nak, amelyek ellen ma már
fog kerülni, aligha lesz olcsó, ugyszólván biztonsággal tu'
mert nagyon kérdéses, hogyadunk védekezni, hanem a ma,
kormány, mint az öngyujt6kat, I!icoknal és silldóknél az ugy#
nem fogja-e megadóztatni. Kár nevezell hiánybefegségekis le,
lenne. leme.s károkaj okoznak. Ezek

Ahol ti tüzlopás a legna- cl beleg·sigek rendszerint a léli .
gyobb bön. A.z Anchmsen-szi- takarmányozás idejében lép ..
reteken éló bens.eü!öllek a tüz- nek fel abból az okbóJ, mlut
lopást ta rtjá l!: a legnagyobb hiányzik az állalok !akarmá,
bünnek. A benszü!öllek nem nyában éi szervezeHiknek nél-
ismerik il túzgerjeszlés módját kiilözhelellen szénsavas mész
és ezérl élelkérdés náluk él tü- (futor) vagy D. vitamin, illetve
zek örizése. l-la él.!üz órzésére mindkeiiő. Legelőre járó álla·

. ~ l J II l foknái ezek a bántalmak rilkánkirendeli férfi eliilszH{, ua a a
büntelik.Az Andallséln-szigelek- fejlődnek ki, meri a gyepsiéna
ról renkivül érdekes levelet iri és ki.ilönősen a lucerna bőven

Tolnai Világlapjának egy 011 lal'lalmaznak D. viiamini és él

éló milg'Yéil' biltérilő.Toll1öli Vi- szerveze! áltfil emészlheló me'

lág!ar~ja ci világ minden részé· 6zel.
ről kapja (l legérdekesebb lU' A mész~ és vilamillhiányban
dósilásoka! és képeke!. szenvedő malacok gyakran

Megkezdték a szárnyas pus- epijeptikus görcsös iünelek kö
kagoly6k gyártását. Londonból zött megbelegeclnek. hirielen

- visHás közben - összees#
jelentík: A dán Funell.súgeten
fekvő Schultz and Larssen gyár- nek. sól gégegörcs köve!l<ez~
ban a legnagyobb titokban meg- Iében meg is fulladnak. Oyak#
kezdték Gerlich dr. találmányának, ran jelentkeznek izzadási tli·

o(!jek, felrakódások él bőrön,
az ugynevezett "szárnyas puska,

később koszosság, a hasuk
golyÓ"· nak gyártását. A golyó ,. d..(; f .\ -d' b

nem ISZ,B ""s a {?! o es enalakja két összeragadt gulához
hasonlit és titkos összetételénél - Az ilyen iz-

zadó' malflcokra az! mondja afogva kissé összeszorul, amikor
gazdája, vagy éi! kondás. hogya végefelé szűkűlő pukacsőböl ki"

lövik. Ez az eljárás elképzelhetet- összebujiak, melegük van és
eJtől izzadnak, hololI eZ márlen sebességet és borzalmas át-

ütöerőt ad a lövedéknek. A gyár akkor fl belső betegségnek
azt állítja. hogya golyókat- csak kiilső fünele. Gyakran ~ leg,
afrikai vadászat céljaira készíti. szebb malacok gégegörcs kö-

velkeztében megfulladnak, lller!
Egy készUlö premier pikan- gyorsabb l1öv~kedésnél na,

tériái. Ez él cimeannak él rend# bb' , '1 . l' J

gyű mesz, es VI amm Hany
kivül érdekes cikknek, amely áll fen.
a Délibáb uj szómában jelen l Sűldőknél éi mészhiány kö~

meg. Ezenkivül pompás buda' velkeztében angolkór fejlődik,
pesli és külföldi rádiómüsoro- mely abban nyilvánul meg, hogy
kat. szinházi cikkeket, sláger- a csontvéQekné! eI porcok meg
szövegeket, filmriportokat, egy- duzzadnak, ennek kövelkezlé
felvonásos szlndarab0t, folyla- ben a járás fájdalmassá válik,
tásas regényt, novellát, reitvé" lesánlulnak. később térdelnek,
nyckl2t és közel sziz képet téle vagy egyáltalán nem tudnak
IéI aZ olvasó a 84 oldalas nép.. l1lozogni. Ez a betegség iti
szerü színházi képeslapban. elég gYillkOli és a nép helyle,
Egy szám ára 20 fillér. teniH köszvénynek nevezi.

Csökkent a műtrágyafogyasz- Ezek cl bán/almak fejlődés·

tás. Magyarország mezögazdasága ben lévő állatoknál fordulnak
19271ben 136.360 tonna szuper- inkább elő, nem rHkák azon#
foszfátol használt fel, 1928-ban ban vemhes kocáknál sem, meri
ez a mennyiség 164.430 tonnára hiszen a fejlődő magzatok
emelkedett, 1930-ban pedig 67,000 csonlrends~ere rendkivül sok
tonnára csökkent. Azóta ai szuper- csonimeszet igényel.Mészhiány
foszfát felhasználása újból erősen következiében fejlódik ki a ko
hanyatlott. Mésznitrogénböl 1928· eáknak az él rosz íulajdom,álilél,
ban 12.730} 1930·blin61Oű tOI1- hogy ma!acaikat fglftllják. va·
na volt a tog~sztts. Illminta. sUld6knélaz i1 IUn~t,

Kik kaphatnak ~hadik'lcs6n

segélyt? Aminl ismeretes, eddig
csak 5000 koronán f0Wli hadi
kölcsőn;egvzífs.. után iehe/eU
seré\yt kapni. Ujabb rendelke
~és szerint; há valakinek keltő

és ötezer korona közöl! van
hadikő1csöne, akkor, ha mun·
kakép/elen vagy sok gyermeke
van, föltétlenü! számilhal SCI

gélyre.. Kétezer koronán alul
éler koronáig szinléo kérel
mezhető segély. cle csak öz

ese/ben, ha az lIkJó olyan vi
5zonyokközöl! él, hogy iogo..
'san szorul· rá él l Inségse..
gélyre. A sí?gély első feltélcle.
110gymennyi Q családfó jövel
eleim\?; Hé! CZ n~rn haladja meg
az évi 2000 pengpf. akkor ib,
gosulia kérelem. Minden gyel~

mek után évi 300 P. nagyobb
Í0vedelem ludhaio be az igény'
j~lilösunsághoz. Külön kér·
vényt l1eIT!~ell·beadni, hanem
~ községházán kapható nyom
tatváoyt keH, kitölteni és azl
ilzulánhivBlalból felterjeszlik.
-TudjaŐn már, ho~y az is·

mert Aspírin#lableHák 1895 ben
beható kisérI e/ek és ludomá·
nyos iwlaiások/ulán kerültek
forgalomboaes immár kb, 33
év óta az emberiséget a ..még
hntésd(" elleni védekezésnél
támogatják. Hű1ések minden
tGne/eillél,:) influen;la~,span yol·
i~rvány, reUl1Jo;CSUZ, ischias#
oalma már ai e~ész világon
kspírin-lablellákalBz eredeti
csom:agolasball a ,J:~ayerk€M

fQsZlfet'siedUc
Fagázzal hajtott autók tér

hóditása. Berli.ni közlés szerint
Né~etországban ezidőszerint már
több. millt 600· fagázzal hajtott te·
herkQcsi áll üzemben. Svájcban
pedig egy tát:saság ulegkezdte a
fagázgenerárowkelöállitását és
Üzembe helyzését. Ugy látszik, a
fa~á.zzal való· motor-haitás nagy
f~jlödésére van kilátás, killönösen
t~l1erautókná!_ és igen valószinű,

hogyafagázzal hajtott teherautók
l~ssanként teljesen ki fogják szo
r;tani a mai typust, erre annál is
inkább számítanak, mivel a fagáz
szerkezetek tovább fejlesztésén
ugyszólván minben országban erő·

s;en dolgoznak.
országos mezőgazdasági

kiáUitás előkészűielei folynak.
JíZlenlk~~ni január H;·ig lehet.
A kiáHltás március 22-'---26 kö
zöt! lesz. A lérdfjakai az idén
csökkenteHék. A kiállilás nzn..
dezőbizollsaga címe: Budapest,
KÖztelek u. 8., telefon 886-85.

Békéscsabán a mult évben
9400 fái ülieitek el köziereken,
ezekből több min! él fele mé·
zeló (akác, luhar, hárs és so..
phofa),

Szeghajmon is megalakuH el

BékésmegYl2i Kertészeti Egye
siHet fiókja. Reméljük, Gyom~
~, EndFódJI§ K0veHk <lj ;.J l:ifiit'lilllll!.l ,
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2·4 fi II é r
egy iíter ksdarkav&1Y
fehér fejtett ujbor Soltvll.d'" .
!,ertálJomásra: kis.állítva.
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkéní. Csmki5'
5il litererr feltí1Lrende~1t
fogadok el. Hordói dijmerr·
tesen adok· gr $zállitás tlllr'" .
tamara kölcsől'; hordóm
30 napon belűl bérmentve
küldendő ViS5Z1L Szétkli!.:
dés utánvéttel. .Egypeng6.
levélbélyeg ellenébenkiil...
dök mintát él. borbólmi~
tásdobozban, bérmentvE!,

!lor.im- kellemes 'dMk&
It.'l.Il&k. tisztI), tök6letGllI : ......
mawak '_ne ITI lBliIIvanym.
Cim: Székely Ferenc

S011lvadll:e1't,PtfilííllYe; .

S:rerkeszté5ért és kill.disért fel81&i t··

ifJ. WAGNER MÁRTON!.'

Nyomtatta a ;Hung:árla~. könyvn~'ol'nd~'

v~lalat,· Gyom~.

Irts: Dl". Papp Jen5i

ogycan táplálkozhatunk
legolcsó ban.

ir és tUi'éiZllknanetorszégi .~földmive~:
a legszebb és legmullkásabb fai.
tekintve, hogy népünk 'il: ',húSlhí.P1~lk(j~'
záshoz van szokí'3, ezért a növ'ényi'
fehérjét 20 százalékban állati>fekéI'W',
vel is! kombi.n"J.Hratjuk.. Ajfennmara-dó
kalórhit pedig 4D;gr.sertészsir,2O(),.200r ;·:
gr. kenyk és burgonya, .. 100 gr....:~li.zt
és:12;gr. cukor forml'ljában~,,-vásártil~
hatjuk]meg. . [
A~tápariyagok árai alapjáI11kiszá1Í'Iit~.:

Amint a mtmka éi> n erőgépeknek marhahús 6, borjúhú,S, sovliÍny sertés l1atjuk,hogy:Ulennyiközs'égünkben19M ,.'
~zénre, úgy az emberi szervezetnek B.", kövér sertés 3,birh. 6, tehéntej január havában a kör;epes,munkát'\'ég...::
élelmiszerekre van szüksége, hogy az 1.8, vaj 2.5, tojá!> 12, sertésuir1.5, \ ző fe.lnőtt. ember min,in.lá\iS kill.dá~ a,
élet fenntartá$~hoz sziiklléges ener/?;iát szalotina 1.7, f:llhllisd 0.53, kenyér'O.9, napi 2800 kalória megszerzésére.
termelhessen. Kulturájával az ember' burgonyaO,55,:bab 0.5, borsó·O.3, 'alma .. . A napi sziikiéglet ára ..
tá:plálkozására a növény-, az állat- és 8,répaO.9, káposzta;4fiUér. . 60 gr. bab fehérje O.6(fi!lél~

;hwányviiág minden termékét hasznossá. Legolcsóbb Ha végignézzük a ka- . 20 gr; hús fehérje 5.'" 'iillé,'
tette. Hosszas vegyi és anyagforgaJmi élelmiszerm jódli. árakat, azt Iiitjuk, I 40 gr. sertészsil' fehérje 5,6 fillér
vizsgá!atok fe1tárlák az élelmiszerek bors6. h@gy községül1kben leg- 200 gc kenyér szénhidrát 7.- fillér
vegyi és élettani lényegbt, s a \'Ízsgá- I olcs,óbh élelrtlÍszer 1934'januárhitdban 200 gr. burgonya szénhidrát 5.- fillér
la:takból tudjuk, hogy Bl'. ernberí lUfI'" a bontó, bab, búzaliszt, burgonya és .100 gr. liszt szénhidrát 2.1fillir
vezet energia: szCkilégletét az élelmi-I kenyér. Ha 'ősszehasonlitástllapjául.1i\ 12 gr. cukor szénhidrát ~.7 fmér
szerekben lévő tápanYlllgokból fedezi.. kenyeret vesszük (háboru előtt el': volt Ö,szesen' 27,0 fiJIér
A napi táp- Tápanyagok: II feliér- II legolcsóbb), szomorúan cillllpithatjúk

nk ... ., é h . A ,'t·"'p '8g A. napi tá.pao.,yag meny'"'snyagsz.. - Jek, II zSlrok es a sz 11- meg, ogy a mai alacsony búza árak co é 6"'? 80
é I t . tiránakl'lapí nYiS~· ~_gr. ., . gr,

II g e • hidrátbk. Ezek a kül6n- ell~nére fl kenyér megdrágulf. Epen minimuma fehérjével, 4Dgr. zSlrmJ,
bözöelelmiszerekben más más meny- olyan drága, mint a sárgarépa és há- • 512 gr. szénhidráttal,.
nyiségben foglaltatnak, ezért az I!lel111i- romszort'l drágább, mint a borsó, összesen 2799 kalóriával. Ennek <IZ: ára
szerek vegyi szerkezetük szerint nem Kombinál. A modern táplálkozás- 27 fillér. Ez összeg egy közepes mun-
egyforma tápértékiiek. Napi táp5izer- juk !ll táp· tan megállapitása sze- kM végző ember számára fl. táplllny.ag-
al1yagszükségleUínk a biológusok éi> a szereket. rini napitápal1yag szük- minimumok beszerzesiára:Ennek alaIF"
'szociálhigiénikusok vizSgálata sZerint· ségletünket nem fedeLhetjűk csakbor'- .jáci könnyen kiszámithatjuk; hogy egy
/80 gl'aml11 fehérje, 50 gramm zsH' és sóval, babbal, kenyérrel, zsirral, répá- öttagu családnak napi'tápanyagaamai .
500 grammsz:énhidrát. Tudva ait, hogy val. vagy káposzíával, mert ha a 2800 éleimiszerárak alapján 1 peng5be':kef'
1 gr. fehérje 4.1; 1 gr. zsil' 9.3 és·j gr. ka16riának megfelelő mennyiséget is riil. Sajnos; !l nagytömeg.ezt megfizetni
szénhidrát 4.! kaloriát szolgáltat, köny- tekintetbe vesszük, tehén tr-jb61 4 liter, nem tudja. Ezért a drága hús és 'liliI'

nyen kiszámithlitjuk, hogy az emlitelt marhahusb6l, burgonyábó13 kilogramm, tápWkozás helyett főleg szénhidrátok~
tápanyagok elégéséné! a szervezetben tojásból 34drb., répából; káposztából . kal (kenyélTel, liszltel, burgonyáv!l:l)
körőlbeJűl2800 kálóriakeletkezik. 6-10 kilogramm mennyiségre volna táplálkozik; E három élelmiszemöl2800 .

. A tápanyagOk közül az egészség : a szükség. Ilyen tömegek feldolgozására klllória 18 fillél'be~ kerül..
szervezet egyenstllyámlk fenÍitartása vé- nincsen berendezve emésztöberendezé- A fenti tápszereinket legolcsóbbilll1
gett legfontoil2bb a fehérje. EZ'a Ilze1'- sünk.' Kombinálni· kell tspszereinktt úgy vásárol'hatjuk meg, lIA ahusfehérjét
vezet épitő anyaga. A zsil' és a szén- ugy, hogya napi 2800 kalória szük~ ,SO százalékban növényi eredétfi fehér-
hidrát csak ffitőanyagok. Mint eltlJitet- ségletet a fehérje, zsil' és szénhidrát jével pótoljuk, mert például II ba6fehér;.
tem, naponta legalább 80 g1'.fehérjére harmonikus· aránya adja meg. Ezért je tizenkétszer, a tejfehérje hár6més
van Szük$ége az embemej,:, hogy mUII- nem tartjuk gazdaságosnak, hogy meny- félszer olcsóbb, mint a húsfehérje\;;:i A .
kaképességét, a b~tegiégekkel szemben nyiségár alapján vásároljunk, de nem zsirszűkséglet feg.ezésére a legolcs6bb
ellentálló erejét megtarthassa. Ezért ól. tutjllkmérvadónak az élelmiszerek ka;.z§irt, a liisznózsirt használjuk; a szél1-:
népegész8ég védelme, a munkássíg lória árát sem. hidrátok közti! pedig a drága cukorral
gazdaságos élelmeiéie szempontjliból A felsorolt' 19 élelmi.készült tésztákat mel1őzve, megmara:::
~tuáliskérdél: hODv.an szerezhetJ'ük Tápanya- szerbő! 100 kalória át- dúnka kenyér, a bUzaJiszf mellett:. anTé·-.. gokmlrii-
be legolcsóbhtln éieimisl!Jereinketúgy, málisbe- lagos ára 3.6 fillér. Er. lyek kétszerte olcs6bbak;.minia cukol"J
hogy szerveietiink a 11igiéni!ms mini- szerzési az élelmiszereknek úgy- Ez volna higienHws értelemben.al':
m\1mként felveH !lipi 80 gr. fehérjét ára. nevezett kllüóriás alapon olcsó .kos:d", melytápérti\{·:szempont-
megkaphaslIB. kiszámitott bevásátlási indexe:de"mi jábólalkalmas nemcsak aZ'egyéú; hl.\'"

nem a falegész~égének. fenntartását;' .
Az 6ielmi· Leghasználtabb é1el- !Jem kalóriákat eszünk, hanem fehéF is. Sajnos, ettől községi,inkbennépünk
szer árak miszerek piaci irai köz- jéke!, zsirokat és szénhidrátokat; még különböző táplálkozási tipusai szerint
nincsenek 5égilnkbefJ 1934jamllir pedig a le~higiénikusabban ugy" ha a nagy eltérések \'annak, de..ezekrölíl1ajd,
arányban 2800 ka!óriából 250-300 kalória a fe- más alki!.lommalszólok~
!Il tápél'té- !Javában cl következők:
kUkkei. marhahús kőz:epes 100, Mrje.· Eszerint a leggazdaságosabban
borjúhús 120, sovány sertés 120, kö- ugy vásárolhatunk élelmiszert, ha a
vér sertés 120, birka 80, vaj 200, ser- fehérje és kalória·árakon .kivül ismer"
tészsir 140, szalo!1fta 130, bÚzl!.liszt 21, jük a fehérje, zsil' éli széuhidrát ára·

búzakenyér 24, cukor 140, burgonya.5, kat is.
bab 18, bol'sÓ 12, alma 50, sllrgarépa Fehérje, Élelmiszereink 1934 ja"
4-, káposzta 10 fillér kilogrammoi1J.;ént; zsil' és nuárhal'j piaci árai sze-
l liter tej 12, 1 dro. tojás 10 fillér. szénhid" rint 100 erammfelTérje

He!y:w:íke miatt mel!özöm a filntí rát !irak. ára: babbó! 2, tejb':'17.3,
élelmiszerek vegyi összetélelenek éi!l marhahúsból 25, birkahusból 24 fillér;
kalória értékének közlését, csak rőVi- 100 91'~ zsír ára: sertészsirból 14,
den megjegyzem, bogy az élelmiszerek szalonnából 15, tejből 16, vajMI 23
merwyiség árai ninc>':enek arányban fillér; ·100 gr; szénhidrát ára : bor- .
tápértékükkel. Pédául a 3úvány :sertélil sóbál l, buzaiisztböl 2.1, burgonyábó!
és a háromszort;,,;. tápJálóbb kövérser- 2.5, cukorból 14, kenyérből 3'5 fillér.
téshús ára között nincsen külől,bség· E számítás szerint fehérjeforrásaink a
Ezért III mennyiség árakat,amelyek nagy- bab és a tej. Legolcsóbb zsirunk a
sagát a termelifs költségei, a kereslet disznózsil'. Legolcsóbb
és akinálat határozzák meg, válárlá- a borsó és a búzaliszt. Áitalábansz6Jvai
lllunk alapjául nem fogadhatjuk el. Hogy a tápanyagok között leldrágábbak a
21izdaságosan él!: céllzerűen vásárol- zsirok es a fehérjék Ezek utan, ha
hallIlIunk, ismernünk kell amennyillég agrármunkásságl.1nkkl!}relleti viszonya-
árakon kivűi: 1.) az éJelmiszeninkka- ira gondolunk, Wim cllodálkozhatunk
lóriaárát, hogy az egyesélelmiszereket azon, hogy fehérje és zsil' hely~t főleg

tápérték szempontjából öSlllzeha.sonlH- szén!Iidrátokkal (kenyér, liszt, burgo-
basl!uk, 2.) ismernünk keH a fehérje, nya, ~tb.) táplálkoznak. ~

zsil' él! szénhidnH jrakllt, mert csak A fenti számítások alapján a higi-
igy határozhatjuk meg a nl'l.pi tápérték enikus mínimunkérit felvett !lapi 80 gr.
minimum árát fehérjét leg(11csóbÍían babfehérje alak:'

Községünkben IiZ 1934januáti piaci jában szerezhetjük be. Élettani szem·
ánk alapján 100 kalória inr az egyes pontból ól nöWnyi és állati fehérje
@lelmiizerekre vonatkofii6Iag: közepl:s i .egye!3értékii. A húst nem evő.. dá!! és

magyar gazdaifjak
bel- és külföldi
csereakci6ja.

A falüszövelség' ez évben
i~ megrendezi az immár Hz~

..éves multtElI biró németorsz6gi,
valamint ~Z 1933, évben jósi,
k~rrel megkezdett olaszországi
és belföldi g~zdaifjl!stlgi cse
reakciókat A. magyar gazda;
ifiélk él tavasztól őszig terjedő

idő ('dall min/egy hiill hónapol
töltenek beoszicisi helyükön,
ilhol mint csalód/agok részt
vesznek az összes Qlőfordllló

gazdasiÍgi munkákban és ezen
idő Cllí'llt dljlalew ellátáshan ri'
szesülnek. Ugy él bel~, mini él

külföldi csereakcióra csak olyan
i 1 évesnél idősebb ifjak vétet,
nek fel, akiknek szülei önálló
gal:daságglll birndk és egy ma
gyar vélgy külföldi cscreHju
c~aládlagként való befogadá
seÍÍ vóllalják. A bejelenlések él

szülők nEszéről történnek, de
(I jell?nlk€>zől öiánlcmia kell a
súilók lakóhelyén lévő Fa!u c

szövetséIlnek , gmzdasági ~ftyec

süle/nek vallY gazdakörnek,
továbbéi él Hangya VélIlY Hitel;
szövetkezet vezc/óségének,
czenkivől él községi előljáró

sá~nak is. A belföldi csereak,
dó részvételi diia (u11kö1Jség
nélkül) 10 pengő. A belföldi
csueakcióra felvelt ifjak ked
vezmény<!s vasuti jeggye! utaz
nak beosztasi hetyiikre. A kiil
földi csereakció részvételi dija
pedig 190 pengő, mely összeg
kéi részletben fizeJendő és eb,
ben benfogllllJatik az oda' és
viz,sumtazás, valamint a7. őS7i

hcní'lléris alkalmával rende'
Jlendó kmulmányi kirándulás
költsége teiíe§ ellálással együt/.
jelentkezési határidő 1934 feb;
ruár hó 15. B6vebb feJvilágo
;jitásl az érdeklődőknek él falu
Ofiizágos földmives Szüvefség
(Budapest, V. Báthory ulca 24)
11 yull.

-
Az adók legujabb érvényük

ben eimmel nélkülözhetetlen ut
mutató jelent meg dr. Klug Emil
fővárosi ügyvéd tollából. A febru"
ári felmondások és adóbevallások
a lakót ég háztulajdonost, keres
kedOt és íparo:l\t, villalkozót és
tisztviselőt egyaránt érdekli. Az
adónaptárrll bövitett, világosan
és egyszerűen feldolgozott aktu
íIi$ könyvecskét 1.- pengő előle;.

telS beküldése esetén bérmentve
küldi meg Erdős József hirdetési
irodája, Budápest, VI. TeréZ- kö
ut 35.

Márkázni akarják él cSlibai·
kolbástt, a békesnl(:!gyti li3Z

let é, tói6sL

A Hangya 10 vagon répa,
magot hozolt be Leflgye!or,
$:láQ'ból.
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POLITIKA !. T R S DAL ÉS KÖZG ZDASAG.I ETllAP

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekkeJl:
,Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám J8.208.

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

Felel6s szerkeszt6: ifj. WAGNER MARTON
Szerkeszt6ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyllasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszőri hirdetésnél IQ százalék, tizszerinéJ
15 százalék, J !1eg)~edévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

yéh-......--.
-~oov::mIO-...--lása

Békésmegye már a háború
~Iőfl elvégezlejje a gyoma
dévaványai úf földmunkálaJail,
Szolnokmegye pedig kél éve
végeztet1e eJ az ő területére
esőket. S mégis nem HI keres·
ték Békésvármegyével az ösz
szeköltetést,hanem a cselei
uradaImon ál Körösladány f~lől.

IkipviselőleslüleH hatáf.ozatot
Szolnok vármegye még máig
sem tárgyalta.

Az egyhangú haiározatoí egy
küldöttség közöHe Bél<ésvár·
megye alispánjával, ki él kül ...
döf/ségnek kilátásba helyezte,
mihelyt meglörlénik az átcsel
tolás, Békésvármegye azonnal
kiépili a gyoma-dévaván\'i!lí
útaI.

Ai!:: összes dévaványai, gyo
mai és endrődi Jársadaimi
elJyesülelek által megválasztol!
bizottság memorandumot ké
sziteIt, artkinyomaila és meg·
indi/oJt@ ti protekforak szer
zéstt'

nya
fl ,esva··...eé

Békésmegye melyik útat építse meg?
. hez és minden lehető

séget fe/akar használni
arra, hogy ennek gya,
korlatilag is kifejezést
adjon.
Békésmegye maradjon m~g

évtizedes terve mellett és föl~

léllenül a gyoma-dévaványai

Iútat épilse meg a határig, hogy
~Z e:lrrii lakó gyomai birtoko·

Különösen ill ~flzdáklJlt löl·
tölte el nagy bizakodás az ~l·

cSéitolá~ siklIerében. Oöm()ö5
Gyula miniszter0lnii-k bizta/á·
sára - mikor az országoS!
gazdaösszejövcfellw Z. Nagy
Fcrencék ismer/eUi\< ~ miniiz~

terein ökkel Dévavtmyaköz·
illelzgaiági és igazsállszolg:á!·
falási helyz~lét - Dévaványa
nagyköuég minden tír5Bdaimi
osztálya megmozdult és ennek
ti lelkesedésnt'.k voH az ered.
mlinye, hogy Dévaványa köz
ség képviselőteslületcII főjegy.

ző kivélelehej gilyhangulaga
Békésmeg'1léhez való c3atlako- .
zás mell~tt szavazbtt. Ezf li

Megindrtjákaz útéprtést.

Im r
emzeti ység

v s' rnapi gyűl s
A most vasárnap délelőtt Gyomára és délután

Endródre hirdetett Nemzeti Egység Párt gyűlése köz~

b~jött Ei.kadó.lyo!{ miatt elmarad és később lesz meg·
tEi.rtva.

Szolnokmegye teljes gőzzel

meginditotta 6 kőszállitásl Dé·
vaványára és a község meg
kérdezése nélkül megkezdte az
útépilést, dv nem Gyoma felé,
hanem báró csete! HerczogPé·
ter uradflimán át Körösladány
felé akarják elérni él határi.

Szolnokmegye elérte célját:
ezzel az úlépítéssel leszen~(je

az átcsatolási mozgalom egyik
erősségét s 1934 január 11·iki
közgyülé:sén Dévavanya kép
viselőtestüll'lle szónoka .. úgy a
maga, mint képvi@előles/üleli

lagíári'sai nevében hangs~lyozja,

hogy Dévaványa ragasz
kodik az anyavármegyí-

e

Igondo.J{'lJokat, amdycketa sok- ,
. szor lámadofl és lekicsinyei!

95 pontban íj Nemzeti Munka·
terv felölel.

Az 19~4... jk esztendó alOn·
han még mindig él rögös és
káfyukkal teli lelt magyar or·
sziigut képé! mutatja, Lépés
Fól·lépésre. kitartással és nem
kishilüen halad G kormiil1yzaj
El ert! felé; alkolja egymásulim
reformjai!. amelyek llern El kor~
mányzás könnyebbé ték Iéi,
hanem a nemzet érrlekeil szol
gálják. Ezérl,vanszükség arra,
hogy minden minisztérium él

maga hatáskörében olyan prog·
rammol készítsen elő; amely
keresztülvihető !ts a köz célját
rögtönöSCfl szolgálja.

Oömbös Gyula miniszterel·
nök iátoraljaujhelycn Iii kö~

vélemény elé leries7.leHe az
1934-ik esztendő programmját,
pontról-pontra vette 81Z egyes
minisztériumok által elkésziteIt
vagy elkészííendő lörvényja·
viilslatokat és ha ezeke! kerek
egée.zbe foglalva vess1Zük bi
rálat alii, 6zt fl megállapilást
szürheljük le, hogy cl trianoni
Magyarország .jelenlegi kor·
mflinyzata tudja a köleJességét
és n~m reHen vissza él refor...
mok szolgálatiIló!.

Fontos dolog ez! tudnunk,
mert ha visszatekintünk a rö
vid ötnegyed esztendős Göm
bös-kabinet müködésére s té
nyeit gazdasági vonalkozásban
csupán egyetlen statisztikai
adatra egyszerüsitjük le, előtiünk
fekszik az eredmény summá
zata, ami ez! a képet mutatja:

az elmult idők kiviteli passzi·

vumával szemben sikerült Ma·

gyarországnak 81 millió pen ...

gő kiviteli többletet produkálnia.

Az új életforrások után só·

vMgó magyar közgazdasági

élet me.gujhodó reménnyel ki·

állja cl kormány elé: igy to

vább 8~ akkor nem kell féJniink,

hogy ~lv~~znnkl"

sa
ult

Gömbös Gyula mjniszlerel~

nök sáloréllljaujhelyi besz~de

komoly figyelmet keltő jelen
ség' annak ellenére is, hogy
il mai kormányzal irányának
liinpárjai le vannak feklelve, a
programm tulajdonképp ~n li

ll!2mzel előlt fekszik, csak aii:

El kérdés, hogy cl mai idők mi~

Iyen sürgős kivánalmakkallép·
nek f~l, milyen reformokat kell
Clll; élet ütemébe rö~löI1Öse!1

Beállítani? Gümbös Gyull§l
r€$zlel~sen vázolta·a kormány·
nak ll!:rre vonalkozó elgondo,
lásait és terveit.

Kül politikailag elfoglalt állás·
pontunk nem fog változni. Te'
há! változatlanul elóiérben larl·
juk a revizió gondolatál és ha
elkövetkezik az él pillanat,
arnlkör meghivnak bennünket
nemzetközi lár$lyalásolua, nem
késleki:?dünk majd megmondani,
hogy mH értünk revízió alaH,
d. 'addig ·poliJikaihíbÓJ Játna
i:I_ miniszterelnök abban, hogy
ht!f el~ve leszögezné álláspont..
ját,mút ez a pisztoly időelőt

ti eldurran/ása volna.

Amikor él miniszterelnök öt·
nli!Byedévvei ezelőltálvetle az
ország ügyeinek vezetését, ugy
nevezett rögtön megvalósitan:
dó programrnot is lüzött maga
dé. frthető önérzeltel állithal~

ta S6toraliaujhelyen él minisz...
terelnök, hogy ez a p~ogramm

minden intrika, lebecsülés és
gáncsvetée eIJ~nére is, ugy·
szólván százszázalékig meg
valósult. MegvalósuH annak
ellenére, hogy még mindig hi...
nárok akarják befonni Gömbös
Gyula lábait, de ezekel a nem
zet célkilüzései s az öncélu
magyar nemzeti pQlitika felis
merése szépen, tervszerüen Of

sóra fejti s talán egyszer ezek
a hihárfonók is építő tagjai
lesznek a nemzetil<özösség.
net.\. Ebben él kialakuló szel
renesés Iéikörben azután
Iiryorsvonafi tempóban lehet
m,gvaI6!iteni mindl;lzoket l!
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A meneküllek meggy6r:6dé
se, hogy pár hónap mulva ft

horollkereszfesek kezéblE ke~

rül a hatalom Ausztriábélll és
azl követi a Némelországhoz
való csatlakozás. Air internál,
lak 10tS-an vannak, nagyobb,
rés2;t munkéÍsok és iparosok,

maga részéről, hogy az ~ló

ad~s sikerüljön. Ez felj\?st1lt is.
mert az Úri Kaszinó diszterme
te1j<e81'211 meglelt s még sokan
a másik Terem ajtajából néziék
végig az előadást Ilyen nagy
számu kDzönség évek.· óta
csak il Leány EllY~&i.Het .•16..
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GYULÁRA OSZTRÁK
HOROGKERESZTESEKET

INTERNÁLTAK.

t I
ÜZ

71 kocának 468 malaca van.

Református LeányegyesUle.t előadása.

Aus!'-!riából több korogke
re~;ztes menekült át Magyar,
országra, ezskel - mint po
litikai menekülteket - lehoz
ták Gyulára €s a véro$ külte..
rületén fekvő Szerele!hózba in
ternálták, míg ügyüket diplo
máciai úton elintézik.

A telki urodalom malac~' mát tudna csapni. Aminí
tenyészete az idén nagyobb- benézDnk a rekeszekbe, ('l

részt mangalicából áll. Ed~ kocák oldaU fekszenek és
dig 71 kocának 468 ma- hat·nyolc maiac, mint a
laca von. pióca kinrulva, i1 tápláiko..

Micsoda élvezetesélrnény zá5 ösztönös gyönyörével
egy i1y~n tenyészetnek cSélk Van eltelve.
egy órai életfolyamélíát is A moforbúgás is elhal
megfi~yelni él nap 24 órá- kul és alig telt el el kocák
jából. bejövetelétől egy negyed

Délután 4 óra voiL A ko, ór6, csend lesz. Ha bené
cák kint vocsoróztak, il zünk a rekeszekbe, a ko
malacok a meleg istálló cák hason fekszenek, hogy
rekeszeiben egy,egy go· a malacok ne tudjanak
molyagba bújva pi3lanígat- szopni; il malacok turkál,
telk ránk, amikor benéztünk nak az alomszalmóban.
egy-egy rekesznél. Egyszer- egyik-másik aZ anyja· há
re nyilik az Qjtó, fl sok ko- tón tanul egyensúlyozni.
Cll betódul éI rekeszek kö- A kan ászok ol.ajmécses
zöttí két folyosóra, minde... sel végig nézik a rekesze'
njk megáll egy rekeszf'ljíó ket s meg-győződnek róla,
előtL A koca kint röfög, él hogy 468 malac jólakoH
malacok bent sirnok, visi· és 71 koca kielégítette ma.
temak. Nincs az cl vegyes'" lacait, ezen felűl minden
kar dzseszre hemg-$zerelve, rendben van.
mely különben fúiná. ,A
kanószok ide·odo iéritgetik A mult évi telki keresz
a gyakorlatlcm szemnek i tezésekb6! hizlalóba fogott
mind egyforma kinézésü l malacok 12 hónapos ko
kocókat, mindenikef a ma- rukra mind 180 kg.-on fe
ga kutricájtihoz s mikor lülre hiztak meg. Az idén
végre bekerülnek . kicsinye. kipróbáljuk él mangalicákat
H<nez, o?ok vBlósággel 112- is, hogy ugyanarra az idö-
huzzók őket o földre. re mennyire viszik.

A visit6s mindig holkobb- Az fClgadhatatian: a ser,
halkabb lesz, míg malac- téstenyészfés és sl2rféshiz
hong már nem is hallrlf- lal6s még ma is kifizető.

szik, de helyébe olytm rit- Azonban a hizlalásban és
mikus röfögés tölti be (lZ tenyésztésben sem Mt il

egész isíóllót, nincs az ci I máso\{ által beváIt ered-
.trQktor, Bmelyik olyan Uir l ményekef megtanulni.

gm

GYOMAi UJSAO

lovaikit agyongyötörnia sár- l
ban. Gyomiin mégis csak töb
bet fog érni ezután is ti ga
bona, minI !{örösladáflybfm.

dása Dévaványa földrajzi f~k·

vésébő! adódóan a Békésvilr·
megyéhez törléI:lő átcsatolás
volna s amikor egyes érdekek
kielégítési kaptak, az isj~nadtél

nép érdekeivel mil sem törőd·

ve, az egész mozgalmat VililSZfiI-

koz:tajják. -

Most már megértjük azokat
él dévaványai urakat, akik az
első gyomai össEejövcle!~n

hangoztallák az átcsalolás elő·

nyeit, de az otthoni helyze!et
ismerve azt is kilátásba helyez
ték, kára nagy lelkesedésérl
és minden lépésért, mert Clkad,
nak. akik az ótcsatoltlsl meg'
akadályozzák, ha az ő kis pe
csenyéjűk megsül! ~ megmoz
dulás tüzénéL

testületi-szék tagok és az
ügyész.

A Gyomai [partestli/ein.ek
~52: tagjCl van, ezek közü!
Cipész 27, ,férfi: szabó 24,
aszt~los 18, hentes 18. ács
11, borbély 15, nöi sZllbó
15, vendéglős 9, cSizmadia·
8. malom-iparos 8. ke
rékgydrtó ~,nyomdaipClfos

3, fényképész, szíjgyártó,
szücs, órás, kádár 2-2,
esz:tergéHyos, fazekas, fog
technikus, szitás, kárpitos,
köszörús; kéményseprő,

kosárfonó, takács, üveges
11-1 von.

.Erkölcsi felelősség.

ékésmegyei
Ipartestületek békési

köz yűlése.

A Gyomai Ipartestület

2 oldal.

Talán mégsem lehel felelős

ség n~lkül egy község lakos
ságát egy még CI vak előll is
világosan álló igazság mcHell
megillditani, de közben leta
gadhatallan kielégités után egy
könnyen haililható képviselő

testület helyeslése közben hű

ségetígérni, miközben él köz
ség nagyobb része az illesd'
tolással járó sok előnylől el,
esik és egy úiabb csalódással
állapiihatia meg Dévaványa la
kossága;

Nagy hű-hóval fe!z:aklatlák a
közhangulaJoj él Szolnokvár,
megyéhez larlozandóság nap
nap melicH érezhető hálrányai
roegszülltetésének kiharcolásá,
ra, melynek generális megol-

I
sokon kivül a gabonájükai I
Oyomárél száilitó dévaványai
biriokosoknak legalább Békés,
vármegye termetén ne kelljen·

februéÍr 4'én, délután 2
órCl!<or rendes évi közgyű·'
!ését tarnél.. Amennyiben hd'"
tórozatképes számban nem
jelennének meg, február
l1-.én délután 2 óra.kor 
tek.intet nélkül a megjelen·
tek számára - határozat
képes lesz cl gyűlés.

Az évi jelentés, zárszá
madáson és költségvetés
tárgyalásán kivül c válasz;
tásra kerül az elnök, alel
nök, pénztárnok, gondnok,
számvizsgálók, könyvtár
nok, előljárósági tagok,

január l.4·én tarloílák meg rom éven át nem teljesiti tag-
Békésen jpafosaink gyülésUket, dij fizeti,r kötelezettséjlét aJl

melyen Papp József azlPOK ipartestiiletiel szemben;
elnöke azl indítványozta, igazolványt csak mestervizs-

hogy II kézmúiparosságnak .!lát tett iparos kaphasson;
legyen egy kiiUJnbiztositó akisipari kőlcsőnhöz aJ! az
intézménye, amelybe az OT! ipartestiilet, amelynek módjában·
fizesse be a fiatal felszaba· áll, járuljon hozzá ugyanolyan
dult és már nem OT! tagok összeggel, mint az állam, illeM-
által befizetett összeget, hogy leg a város,. .
az ne vesszen kárba. iparigazolványt csak az kap-
Körmendy Mátyás orsziiggyu- hasson, aki a felvételi dfjat A Gyoml!li Reformálus Leány-

lé!3i képviselő anyagbeszerző, befizeti, addig nem szabad dol- egy~sület f. évi, január Illó 1.4.
t"rme10- e's ·e'rle'kesl·to- szo"v"!, goznia az iperosnak; " j I' k

<. • "" en, VaSClfI111p ~S €l! IlYO c ora or
k(n~tek létesitését ajánlotta. , kérik ~Z if!art?rvény 47. §- tartotta meg nagyon érték\?$

A oyu" 'Ie's '" ko-v"'tkezo-l'ndl'l, . ana", '!}Odosltasat, hogy a ke-
t'; u .. k .rI k k th k dh k előadasót. Mint mór II mult, k l f dl l res füO ne on ur o assaTla

vanyo a oga a e : Jog. • . k ká"áb - kb " I't tj··kAz tpartestl1letek lndltványoz- Vele az .~paroso . mun rJ~: szamun an IS em J e u , él

zák az iparengedély megvoná-! A l€gkozlllebol rendes koz- Leány EilyesiUet lelkes és buz
sdt attól az ipafostól; aki há- Ilyllés! ~:larvason lar1ji:ik. ! :lÓ g@fd@fa mindent megiett i!l
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szükséglet
zise el6tt
ajánlatot II

ria könyvnyomdától--

Budai Hírlap
kettős páty.á~atll.

A Budai Hfrlap pályázalo! hir
.det kölleményre. melynek fÉlr·
Ilya: il magyar megújhodás és
Cl: magyar igazság ilyózelmébe

:vetett lörhetéllen. hit. A kö1!e·
'ménynek áJkalmasnak ken len
'ni sl'ávalókófl~sra való meg'
zenésítésre.

Apályázal lilkos és t934
fetimár hú lS-·é(l'jár le. Jeligés
p.ályamfiveket a Budai Hirlap
!zHkes7,;iőségéhez (L Mészöly
utca 1.) kell küldeni és mellé·
kelni ielig-e·feliratoslezárl
/jorHékban a pólyázó nevét és.

:címéh
i. díj 60 P, lJ. díj 20 P. ÉY'

demel§ kö!teményeket él biráló·
bizottság díciéretben részesH·
hel.

A p.ályanyerles köUemények
,sl.áva16 kóru~fai valóme~lw.e~

nésiléS'é.re' a Budai Mfrla,p feb..
már ).i-iki' számában újab))·
pályilzatot fO~i kiírnL

f
él svájci búzakiviíelben részesülhi.

kívánó gazdákhoz..

AlZ új svájci búzakiviten, kontingens_öl-közv.tlenUl
kapnak al termeteS SlHdák" i.~,

HusronnélY
mKiéngedélyt kaptak

II békésvármegy~~i

köz-ségek.

A ul.klin belügyminiszter il

:le1Ju1óbb'rn~ghHenI hivatalos
lapban teile közz~, hogy hány
hékésmegyeikis;.és' n7igyk'öz
ségben .. EHi'oUúib(;l' moúe,nge·
délyt. A mozik· számának meg-

A m, kir. Földmivelésügyi gélzdaközönséi!'ef, ho,gYeJ lál1'-1 állapilása 1918' december 51;'ig
míniszt~rrelegvelértóleg1:1 m. gyalások fe·lvé'teffltK'Svájccakérvényes. Ahol il konlingen$
kir. Küli<ereskedelmi HivafCJlazújabb kivitel érdekében, de. tlJroiir be van· töltve, oH elutasi
~Iőreláthatólag január véllével dolog ler-mi$z~tiben Y~ejlik, féll1lélk mind.en kérelme,1.
széloszlásra kerülőújabb svájdhogy ,,:zok b(tfej>ezése előre Orosháza két mozit kapott,
búzakivileJi kontingensekbenél nem láthat6, hogy mikor és-mig az alant feisoroH· közsé,
lermelőket is része5fteni ki- mily mérvbenvezQ:tn'ek azok lJek egyet-egyet: Békés, Kö
véinjiL etedményre, tehát i'I gazdakö- írö'starcsCl, Mezőberény, l{él-

A Tiszán!uli Mez6~azda9ági zönség él svá~ci bázakiviteli e~yháza. Gyoma, Endrőd, Bé..
Kamara felhivia lehál él kerü-kdnlin~0ns elnyeréséV'e'b\z~o- ·késsámson, Csorvás, Gádoros,
letbeli eladhal6 és ióminóséli:ű san csak akkor szál1'1oftlat, ha . NqgY$zénás. Tótkomlós, Do
búzakészleHel ren~eikezógaz· a megállapodá$oklétrejöHével;boz, Békésszentandrás, Kon·
dákai, hogy legelürgősebben ie- va"laminl a konlíngens, felosz... doros, ÖC$őd, Szarvas, Gyu
lenfsék be él kamaráhorz:.hogy táslÍról él rn. kir. Külk<;w-~'ske·lallári,Ujki~yós, füz:esg,yarmat,.
mily mennyiségü búza kiszál- delmí Hívalaitól értesilést kap. Körösladány, Szeghalom és

líIására igényelnek kiviteli en- T~rl11észetesem aZ egyesgClz- Vésztő.

gedélyeket. A beielt.!l1tési eljá· dák, illetve 1lélzdaságok el~ó-

rás a köv€lkezó: sorban lIúzakészleieik minó-
l. él Tiszántúli Mezőgazda- ség@.alapjál1, másodsorban pe

sági Kamarához (D~brecen,Hu- dir a majd rendellrezésrt bo
Ilyadi ulcfl 5.) bej€lenlelidő él c~á!helló kontingll!!I18 mérvélől

gazda; illetve él gazdaság pon- függóen fognilk részesedni c a
tos címe, él gElzdaság !~rülefe svájci kivitelben, tehá! éI mező

kal. holdikban, továbbá, ho~y gazda3ági kamcuához bejeien
mily gúzakészl·etfelrend~lkezik felt igényiesük távolról sem
és l'11ily mennyiség~el óhajl a· iel'wlj i'Jl:f, hogy feftétlenül n§.
svájci kivitelben részesedni; szesedni fognak il svájcí kivi.

2. a Tiszántúli MezógaLda- /eIben, vagy hogy igénylisü'k
sági Kamarához egyidejüleg teljes miríéltb(?n kielégijhető

beküldendó egy másfélkilo- lesz.

llrammos minta "svájci export" A kivitelnél elél'llei@ jobb
jelZéssel, És pedig egy cso.. ára!<ra lekintettel minden gaz.

.magban 2minla; egyik 1Iq;:.-Gls, dának érdeke, akinekeladhtdó
másik fél kg.'-os. Együttesen búzafele$lege vfln még,; hOllya
tehát másfél kilogramm. svlijeL expo.rtban részvételre

A TiszÉlntúli Mezógazdasálli jelentkezzék. A bejele-nthe.t&
Kamara a lellnyoma/~kosabbEm I~gkisébb· készlet 50 miizsi:!,
felhívja il ,vájeikivUelben ré.. akiknek tehát ehntl kt5~bbfé'-

szesülni akaró és kiviteli kon· feieik VilIlHHik értékesHésre töb.
.til1gensl ny~ró gazdákat CJrra, ..~n álljah8K' ÖSS1:~ ci kiviteli
hOlY külföldi szálJftásaiknál a' .h~hElltóség bizlosUásil< cáljáből.

kamarához beküldött mintával A bejelentésI ilyén íU!H?fben ls
teljes mértékben azonos búzát ellY gizda riévéri Kell e$zl(Ö.
exporláljanak, mert eHekintve zöini, de fel kellml1letni fl be.
aitól, hogyaminlának meg nem lelentésben rriindazokai:iI{agaz-
feielő szállilirsból ~redó kéllil- dáknak. nev.il és gazd6Siága
metlenségek é5 'lnyagi kárak terüleiéi, . akik összeáll/ak s a

őket fo~ják terhelni, €!l közvet- beklildendó mil,lltáknak az ö~z

gazdaértékesités l@járo/á· sze~lIifotl liteiből kell szár-
S'ával az egyetIZmes gazdatár- nlE1zniök.

.5adalomnak okoznak súlyos
érkö!csi és anyagi károkaJ. A jelenlkezés sürgős, le~kt5-

Végiil nyomalékosc]n figyel- sőhb 1934. évi január hó 25-én
nleztelí a Tiszánlúli Mezógtlz- beérkező ielenlkezések lesz

dElS8~i Kamara az érdekel! nek figyelembe veh(?·lók.

adósain .vctl rész!.
Az elóadás lakó Pityu kon-·

feníli12.ával kezdödöll, aki na
gyon ügyesen oldalla me~ fel
adaláí.Ew!án eJ "NAGYMAMA'
3fél.l/onásos vigjiitékol adták
elŐ, Egyik szereplő jobb VGií;

<cl másik. De minden 5ze
Fej:ilő dicsérellei állalla meg

s méUim érdemeltl! ki
a elismerését, 5 mit
él meg-meguju!ó lapsvihar mu
tatott nagYOll sokszor.

Szerémi grófné, a nagymamá
szerepéí Csökönyi EsztíK'eadfa
olyan kiválóé'll1, hogymindenld
cl legnagyobb eJismeréssQl be
szélt róla. Feledhele11en lesz
&l!lógh Er7sike, niinJ Seraphl..
ne nevelónő és Biró János,
mini Tódorké'l Szilárd tanár,
tvlindketlen annyi tapsol kaptak,
hogy nem leheteJívolna meg
számlálni s olyan iigy~SíW C'ld
fák szerepüke!, hogy a legna
gobb· igényeket is kieligilellék
s előadÉl!luk valób~n gyönyör
ködl~ló volt. Varga Pöszi, Már
ja s~erepében régi sikeréhez
ujabb dicsérelei szerzel!, szép
játékával nagyban blzlositolta.
~z estély ~ikt')rét. A Jej"nagyobb
0lismerés íIIe!i Kovács Aremktit
is Piro$ka szerepéb@n. Nl'lgyon
üli!ye5en jálsioH 5 fe:Ht'lláita
magál Ei színpadon. Mit mond
junk Jalws Józsdröl, aki Örké
nyi b~ró surepitúgy adla
eló, tiélgyha hivat jsos sziné5Z
lelt völna, akkor sem érheJeH
volno'elnagyobb halálit. Ugyan
igydics'éreteHel és {elj€s elis~

mt:ré~sel ·emlékeziink Laky
Sánáor, Kovács Gyula, Mak·
csalí' Már/on szerepéról. Sok·
Glenvenségel, élinkséeet vilt~k

él darab8a ligyes játékaikk~l.

Makesalijuliska, aLeány Egy€:
sülgt buzgó lagja, Gal.mbosné
szerepében olyan élethüen jól
::>zoll ez alkalommal is, bogy
c$ak elismeréssel emlékezl~e

/ünK róla. Négyessi Nusika
eh5Ó szerepIéiéveI. mini i~flZ
gatónO szép reményekre jogo
sit, hogy az e~n:GSület kiváló
szereplői közölt foglaljon he
lyet. ~íklódy Irma, Csökönyi EI·
vira, Joó
1{r11~ Piri, Juhos
minI! intézeti tiiH1U!Ó lányok
olya:rr ügye~f!n és SEipen ad·
tBk szerltpükel; hogy mind·
Ó>CHI!lt!!J" ílic5él'eta1t érd emel.

iyen esltl s ilyen ered
s ilyen kiv.illó buzgó

sze őkeikivánunk a ~efor'

málu!fi:,Leány Egyesületnik.

:rr w

IIee
I'et teaestél a lesz

il ott I'e
ny n e

aszln.ób
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Kerekes Kérolynál lU: óbornak"li
terj e 48 fillér:

ze et,
tüzifát Wagner Márton .FlIli

fatelepén. vegyeR

KöszÖnetl1yilvánih~s.

Mind::lZDkni'lK. kik fe Ici!
hefetlen ió klesegcm le·
melésén r'n2~iel~ntek rés
fáidalm~mat részvémk~

kel enyhíkni igyekezjek,
eZlljon mondok hálás

köszöneleI.

GyŐri László.

~a

i~Ú áJcisnáL .
Oyógyszertárban kapható.

Megváltozn.k a középisko
lákban az osztályozási jelek.
Hóman Bálint kultuszminiszter' a
középi$koJák reformjá.ról törvény-·
teryezetet készittetett,· amelyet
most vitatnak meg a tanügyi ha·
tóságok. Eszerint a középiskolák

~lsóQb négy osztálYél egysé~es lesz
ugy a fiu, mint a leál1ygimlJázi~

umban. A felső négy osztály há
romféle tipusu lesz éspedig gim.
názium, l·e:i.l~imnázium és reális-
kola. Az osztályoús eddigi rendje
is megví.ltozjk. Pontozá.ssal klasz
szifikálnakés pedig öt pont
kitűnő, négy jeles, három pont
Jó, két .. pont elégséges. 1 pont
elégtelen osztályzatot fog jelem:eni.
Aki a negyedik osztály elvégzése
után a IegW.b pontegységflek
felét nem éri el, nem léphet fel
sőbb osztályba. SzelekeiÓt tervez
a javaslat az érettséginél is.,Fő

iskolára nem íratkozhatik be. az, .
aki az érettségi uJán a legtöbb
pontegységnek le.-Iább három-

.ötMét el- nem éri. A javallat elé
nagy érdeklődéssel fordulnak tal1
ügyi körökben.

tr

A magyar
.mezőga~daság

tragédiája szá.mokban.

KiUföid: Lyon közelében I~·

zuhan I él. "Smaragd" nevű fran
cia óriásrepülógép. Hét utas,
közli1k Indókinakormányz6ja
életét vesztelte. - Indiában ha·
talmas földrengés pusi!Jilotl.
10.000 emb~r meghall, 20.000
láz összedőlt. Kél nagy város
rombadőlt. - De:ssaubem kip
végezték Hans Károly péket
és Bicser Vilmos kosárfonót,
akik Hecklingl2nben meggyil-

i kolták a rohamcsapatok esés'
IiElk nevü tagját. Auhollban 1886
óta mosI volt az első kivégI
zés. - Puecsot kísére!t~k meg
Auszlriába!l a nemzeti szoci
alistliil barát Heimwehr alvezé
rek. ~ A puccs [Jem sikerűlt.

Hármas lelartózlálás IÖrlént.
A londoni lapok szerint Pá
risbcm az. elmult hél~n állam'
csinyt akartak:végrehajlani. Öl
lagu direkfónium veHe volna
át a hatalmaI. A. direktórium
tagjaiként Doumergue,Caillaux,
Daladier poliHknspkal, Wey
gand tábornok ot és Chioppe
rendórfőnököl emlegelik.

A vagyonváitságbl.lza janu
ári ára. A pénzügymini!l\zter a

.földmivelésügyi miftíszterrel ellyütt
a vagyonváHságbuzB. januári árát
métermázsánként 7 pengő 40 fil
lérben álJapitotta meg. Ez a ren
delkezés annyit jelent, hogya me
zögazduági ingatlanok vagyon,
váltságára az uj év első hónap
jában teljesített befizetések elszá
molásánál mÍllden Tpengö 40
fillér fejében egy métermázsa hu
zát írnak a befizető javára. _

hir8ZeRlle

ANYAKÖNYVI, HIREK~

&

Sligoritott doJogházraitél
ték Dévaványa és környéke
"sl.arkáját." Kiss János dévavá
nyai napsz'ámos lopások~mjattmár

néhány évet töltött 'kiilőnbőzőHogy Bl1rárlermékeink ára
fegyinlézetekben. Legutóbbi' sia.., tnilyen kalaszlrófálisan cseH,'
badulasa után végiglopkodta Dé, IJIzl legjobban az alábbi iőzsdei

vaványát és környékét, mig végre ··összeállilás mulat ja :
csendórUzre kel'üIt. Tizenhat rend. . . 191~. 1933. nov.
beli lopás büntette miatt vonta fe- évi ár 50·1 ár
lelelősségrekedden zi szolnoki tőr- P e n ft ó b e n
v@oyszék Folkusházy-tanácsa. A .Rozs q 20.66 4.00
biróság megállapitotta' az .üzlet... Buza q 25.34 7.78
szerüséget: s Kiss Jánost 3 évi $zí· Za lJ, q 22.06 7.15
goritott dologházra itélte. Vádlott ii.rpa q 18.66. 6.75
az itél,etben megnyugodott. Marha kg, 1.18 0.46

Tengeri q 17.51 8.10
Bab kg. 0.20 0.13
!3urgonyaq 6..50 3.10

. Serlés kg. 1.50. 0.78
!'c Az agréÍrlgrmék ek áliagos

jeíz6száma ma 54, lehét a.lig
íöbb, mint EiI békebeli (jrszio-:"
vonal fele.

Tanfelügyelö Gyomán. Her' Magyarország: G ö m b (i s
cSl.lth Kálmán kir. fanfe!ügyeló Gyula miniszterelnök vasárnap
il gyomai iskolák meglátogatá, Sáloraljaujhelyen beszámolt az
sára pén/eken Gyomára érke' elm uli év politikai eseményei.
zeft. .. ről és programmot adolf él jö-

Uj rendőrbiztos. A községi ·vő évre. - Minden r~ndbon"

elólj<iróság Zöld Lászlót meg.. tást megakadályoznak, megva:'
bizta .éI rendőri tizedesi leen-· lósflják Ei tervgazdálkodás!, ál
dők elvégzésével, illet'Óleg él szervezik él főváros közigaz
rendőrség vezet~ével. gati:hál. és tovább küzdenek a

Nagy gyászpompával te- revizióért. - A budapestl, deb:'
mették el Kuna P. Andrást. receni, szegedi és pécsi egye·
Kunszenlmártonban vasárnap temeken lovább sztrájkol a
délután 6000f6nyi közönség diákság és megtagadjék a be'
résJ:vttelévei lGimelfék el Kuné! íratkozásokat, Debrecenben a
P. András. orsziiggyülési· kép. diákok az alábbi 5zöv.egü röp
viielót. A'L ofizóggyülés és él iratokal osz/ogaHák: Trianon
Nemzeli Egység Párlja nevében lizenoegyedik c5lzfendeiében
vitéz Kenyeres jiino$ képvi<;eló, :bocsánatot kérünk, hogy élünk.
il v~rmegye nevében Borbély - 2000 diplomás fialalembel't
György főispán, él barátok ne:" helyeznek el az államnál és él

vében Patacsi Dénes mondolt magáng"élzdaságokban. - Ti·
búcsúbeszéáel.. zenkét 'évi fegyházra .ítéllék

Járlatkezelés Pusztaecsegen. Nemes Gyula budapesti mé-
szárossegédei, aki' még""Ukol- .A szomszédos gazdaságokkal 61

egyült közel 2000 lelkel szám, ta leánya vőlegényét. - Gróf
láló PU8ztaecsegcn 'a jé'irlatke p Khuen, Heder.váry Sándort M€!
zelői hivatal megkezdte műkŐ. gyarország párisi ;kövelévé ne·

vezték ki. . .
désél. A marhalevejek kiállilá,

, , -' l, L , '

sélval és aZ átiralásokkaI Ri-
toók Sándor ref. tanitót pizlák
meg.

Elítéltek egy gyomai betö
rőt. Szilágyi Lajos, 25 éves
gyomai napsz.ámost, aki 19M
január első napiaiba.ll,Bfró
Lás?lóhoz betört, a gyulCi! kir.
törvényszék: 5 hónapHogházra
ítélte.

A jövedelem és vagyonadó
felmondása. A jövedelem és'va
gyonadót a nagyobb jövede!ernek
nél évről évre áHapitják meg. A
kisebb adózók adója rögzítve van,
vagyis az egy..zeri megállapítás
érvényben marad addig, amig
felmondás nem történik.-Aki tehát
u~y találja, hogy a változott vi- .

szonyok folytán nincs máI'" meg Stmett~k:

az a jövedelme, amely akkor volt, . O. Timár Mária ~M;gctolna.
amikor jövedelem adójátmegála-·· Biró Pél er, .I{iss piroska, ··l{ol~

pitották, vagy a vagyona c~ökkint,· busz Hifd~Frailciska,sarkadi
illetve kevesebb értékűvé vált, a, ·Nagy Ágnes Sarolta Katalin.
jövedelem és vigyonadóját ianu·
ár havában fel mondhatja és sza, Házasságot nem kötöttek.
lJályszerű vallomás alapján kérheti Molnár józsef-l'vIaI5CSqli Ró·
az uj megállapitást. A jelenlegi z.a, Kocsis Iános~ Csáki Mar
nehéz gazdasági viszonyok között gil; Weiger! G};öfgy-Kiss Mar·
fölöttébb nagyfontol!illáiU ez· a gil, Gál Lajos - Biró Terézia,
kérdés, mert hiszen a kisebb adó- Imre- Elek-Nagy: Eszter.
kirovás lehetősége csak a fe!mon- EJ haltak:
dás révén érhető el. Ha felmon- Kató· Laios józsef 9 és fél
dás nem történik, arögziteUadók hónapos. Valai Sándor 72 év.
továbbra is megmaradnak. A be- (szegény ápolj) Győri László
vallási IV nyomtatványok kapha- né Szilágyi Ete! 48 éves, özv,
tók a közsié~házán az adófigyi MártonBálinlné !{ovéÍcs Er-
irodában. zsébifl 81 éves.

......óval kapcsolatosan
"'ILdIIIl,~s'aátk'és-z-ülékétL, a c-h li1

es



lapunkban!

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb'l
4 fillér. literenként. Csakis
50 Hteten felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tEllsen adok a szállitas tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentveI
küldendő ViSSZEL Szétküi
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellen.ében kül
dök mintát a borból mil'!-

. tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés I
italuak. tiSZ.• ta, tökéletes za~
mawak és n e m savanYl.lak.

eim: Székely Ferenc
.Soltvadkert, Pestmegye.

OLCSÓBB
ABOROM
mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZI

26 fillér

erekbe, onnan a vér elviszi őket

és leteszi valamelyik szervbe, pél
dául a szivbe, \Tagy vesébe, ahol
elszaporodnak és beteggé teszik
azt a szervet Bemzonyosodott,
hogya rossz fogak az alábbi be
tegségeket okozhatják:

l.) vérszegénységet
2.) gyomor- é& bélbetegségeket
3.) Jázat
4.) idegzsábáf, ideggyuliadást
5.) izomfájdalmakat
6.) reumát
7.) szembetegségeket
8.) börbajok kfilönbözö fajtáit
9.) vesebaj t

10.) szívbajt.

Ezek csak a fontosabb beteg
ségek, amiket a rossz fogak okoz
nak.

Most már az a kérdés, miké
pen lehet ezeket elkerülni?

Amerikában az a szokás. hogy
születésnapi ajándékul mindenki
megvizsgáltatja magát tetötöl-tal
pig és ekkor él. beteg fogak is
napfényre és a foghuzásra keriiJ-

. nek.

Sajnos, nálunk nemcsak egész
séges emberek, de betegek is ak
kor fordulnak orvoshoz, amikor
betegségük már elhatalmasodott.
A fogbetegségekre pedig különö
sen áll, hogya romló fog csak
rosszabb) betegebb lesz, de egész
ségesebb soha.

Ezért az egészségét védi, aki
romló, szagos, gennyes (fistulás)
fogaival (akár fájnak azok, akár
nem) idejében felkeresi a fogor
vost. Az ilyen ember sok szen
vedéstől, betegségtől menti meg
magát. Dr. Gél IlIIwAn,

Közeg 8Z8 g
A fogak és a betegségek.

Oyuiánaháztulai"onosok
szövelségbe lömörúl!ek és
megalakították a "Gyulai Há?:·
tulajdonosok Szövetségé!:'

Indiában nagy földreng"s
voll. melynek sok Qmber is
áldozatul esel/o

A kormány rendeleilel akarja
megakadályozni, hog~" élzok a
férjes sszonyok. l<iknek él férje
legalább 300 pengő havi fize- I
lésl kap, ne kapjanak iillást. j

A dévaványai téH vásár. A
január 15·ikí ványai téli vásárra

felhailoHak 515 drb~ S7.arvas, I
marháI, 700 loval, 550 sertésl
és 40 juhaI. Eladtak: 2 ökröt,
26 lehenet, 23 borjut, 86 lovat,
20 kél éven aluli esíkól. l hi-
zojj serlésl és 30 juhot. Árak:
tehén 150#250, ló 60,l50-180
ktEl éven aluli csikó 60.80
pengő voll. Kífogrmmonkénl
hizoti serlésért 60, ökörért 35,
b?f;u.érl jO-69, juhéri 40-45 fiI- I. :
lert fIZ€lIek. Hirdessen

Az emberek fogai az utóbbi
időben annyira romlanak, hogy
tréfás tudósok állitása szerint egy
két száz év muhra· az emberiség
nek nem lesz foga.'

Addig is, amig ez a boldog kor
szak bekövetkezik, szüksége5i, hogy
az emberek gondozzák fogaikat.
Különösen szükséges ez közsé
günkben, ahol il fogak romlása
6& IzokelhBoyagolísa szinte meg-
döbbentő. .

Nem akarok itt e. fog romlá6lá6
nak okaira és a száj helyes ápo.
lására kitérni, mivel e cikknek
csupán az a célja, hogy felhivja

.a figyelmet azokra a veszedelmes
betegségekre, amiket ta beteg fo
gak okozhatnak.

Nem a szóvas fogak okozta
fájdalmakra, vagy a foggyuHadá
sokra gondolok, mert ezek inkább
csak fájdalmasak, ijesztök, de
nem veszedelmesek. Legkdrosab
bak azok a rossz fogak, amik
lassan, alattomban, fájdalom nél
kül men.nek tönkre: És sajnos,
exeket a fogakat hanyagolják el
leginkább éppen azért, mivel nem
fáinak.

Hunter angol orvos húsz év
előtt kimutatta már, hogy a beteg,
szagos, gennyes, fe;rtózött fogak és
gyökerek egész sereg betegséget
okozhatnak.

Ezt a különös dolgot megért
hetjük, ha nem feledkezünk meg
arról, hogy az emberek betegsé
gének legtöbbjét szabad szemmel
nem látható lények, a baktériumok
okozzálc A baktériumok éi fogak
ban vigan tenyésznek, kevés lesz
számukra li talaj, b;kerülnc:k az
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IA Magyar MezőgazdaságiTár
saság csülörlökön vilaülési tm"
!Ol i cl lejkérdésróL El6adó voil
dr. Nagy ferenc ny. miniszter.
A Társaság legközelebbi prog
ramja: éj mezőgazdaságiszak·
oktatás reformja. Termelési.
szerződések. A. mezógazda#
sági . c·selédek gyógykezelé'
nek országos megszervezése.

Megjelent a SZABADSÁG,
v. Bajcsy-Zsilinszky Endre pom'
pás helilapjának ui száma. Vi
téz Bajcsy-Zsilinszky Endre v(!.#
zérdk!<ben foglalkozik az irá#
nyiloti gazdálkodás tervével és
állás! foglal a röglönzöll öllel
szeri.í gazdasági 'elvek megva
lósUása ellen. Balla Anlal <l

Staviszky-hotrjny háílerél víiÉl#
gija meg és világpolilikai ltely
7ltlképel ad. Féja Géza nyilt
levelet intéz Zilahy Lajoshoz az
eugenelikö .kérdésében. Áfra
Nagy János/dr. a ,.föld népe"
rovat szerkeszlője az alduális
gazdasilgi prob lé mákról cikke- . C!!2k------!I!'!!'!!Il!III!!!!J!!'I!!'!!II !I!!!!I!lI!!!!!!!!!!I!I!�l����l!!�Il!!!!!!!!!!J!!I!!l!_lIllJllI!!aza_

eik és iil hozzá intéz(zll kérdé·
sekre ad választ. Nádas józsef
dr. cl szérumkarteli·cíkl<sorozal
befejező közleményébC'11 kimu#
lelia, hog)' kik kapnak részi a
Karle!! míiliós hasznából Si
mándy Pál dksorozalo!kezd
ElZ ifiuság problémáiról. foly~

talásos regény, riportok, helirill
mus és akJualilások 1eszik tel
jessé il lapol, amely minden
lIiságáwsnál 10 fíHéres árban
kapható.
, A gyümölcs téli tisztogatá
sáról éspermetezésérőf ira
Növényvédelem és Kertészet most
megjelent száma. Cikket közö!
még a mandula termesztésröl, 8.Z

öreg gyűmö!csősök felujításíról,
a zöldségfélék melegágyitermesz
téséröl, borosÍiordók kezeléséről,
a befőtt romlásáróL a szójabab'
termesztéséről stb. A dusan illuszt
rált két szakiapból e lapra való
hivatkozással egy akalommaj dij
talanul küld mutatvánvszámot a
Növényvédelem kiad6hivatala (Bu

-dapest, V., Kossuth Lajostér ll.
szám.)

Egy hindu tudós csodálatos
mutatatványa. Sudarsl1an Das
hindu tudós egy professzorokból
álló bizottság előtt felakasitatta,
majd e1temettette magát Amikor
kiásták, egy pohár tömény savat
ivott és ugyanezzel a savai meg
mosta arcát és kezét. A csodála
tos mutatvány befejezte után
mosolyogva meghajolt elképett hall
gatói előtt. Erről a kiséletröl
hosszu levélben számol be Tol
nai Világlapjának egy Indiában
élő magyar ember, akinek a hin
du tudós ezekkel a szavakkal
magyarázta meg mutatványát:
"Ez az akaraterő feltétlen uralma
volt a test fölött!"

A képviselőházban Reisinger
meglámadlaMeskó kél'víseló!
és ö5s~ever~1~~dtek,

Január 20.

Vitézi Bál! A Vilézi Rend ez
évben február 5,-áll (szomba·
Ion) este W órai kezdeliellórlja
meg hagyományos bálját él.

pesti Vigadóban. Miután eza
bál (I h~boruelőlij udvari bá
·lokat van híva/va pótolni, az
előkelő es lörléneJminmdezé~

séver fele.ilhelelkn emléke lesz
mindazoknak, akik azon meg
.j'elennek.Meghivókigényelhe
lők a .. VHézi Bál Jendezősé'

génél; Budapesl, IV. ker. Váci
ulca 6i. fszt. 7. Teldon: 855,77.

A sertéskereskedelem ide
ienkedik az irányitástól. Az
irányított gazdál.kodás ligye
'cg\Tcnagyobb hullámokat ver
él közvéleményben. Gazdasági
kőrŐkben párhü7;amosen annak
megvHéltásával, bogy az irányi.
i;{)H gazdálkodás ki lud-e ben·
nünke/ vezetrii a mezőgazdo#

ságválságából vagy sem, ál·
landófll1 folynak kombinációk,
hogy a mezógazdasági ipar
mely ágában fogják bevezetni
az irányi/ot! gazdálkodásI. A.
sertéskereskedelemben erósctn
tartja magá.! a hir, hogya 5121'

lis!ermelés és érlékesilés terén
is beveRelik.flz irányi/oli gazdál
kodási, Sertéskereskedelmi kö,
rökben élénken vHaliiik, meg
tehel":e V'alósitania sel'léslerme

lésben azirányiioH gazdállw
dásL .főnehézség·éi abban iát,
ják, hogya lermelés széj van
forgácsolva és ieicnJós részben
kisgazdák kezében van, akik,
nek irányitása igen nehéz fe!-
adat. f:z-enfelül a fogyasztás is
erősen megoszlik' cl vidék, l5u·.
dapest és kiilföld közöti, ami
al problémái különösen nehéz~

zé teszi.
A magyar vajkivitel 1933·

ban. Az 1933.leszámolási év#
ben - 19~2. december 21,1ól
1953. december 20g ig - az
eddig' beérkezetl oda/ok alap~

ján kereken 342 vagon vajai
szálliiothmk külrőldre. Ez kb.
70 százalékkal több az előző

év 203 vagonnyi kivilelénél.
(1931,ben 184, 1930· n 156
vagon volt a kivHel). [--enn
mermyiségból Némciország kb.
56. Franciaország 62, Anglia
116, Belgium 12, Olaszország
(tejszinnel együlf vajra átszá 6

mitva) 32, Csehszlovákia 5 és
Svájc 1 vagont vcJI fel.

Ujra divat a . tetoválás.
Ujabban az előkelő szinésznők

újra. divatba hozták a tetoválást.
Erről érdekes képekkel illusztrál!
eikket közöl a Délibáb uj száma,
amely 84 oldal terjedelemben és
gazdag tartalommal jelent meg.
Ezen kivül pompás budapesti és
külföldi rádiómüsorokat; sláger6

szövegeket, szinházi beszámoló
kat,pletykákat, filmriportokat, egy
teljes vigjátékot, folytatásos re#
gényt és közel száz képet talál az
olvasó él népszerü' színházi képes-
lapban. ára 20 fillér.
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Épen azért nem szabad várni,·
mig a betegség az állományban
fellép, hanem már előre kell vé·,
dekezni az u. n. pestistől szl...
:lnuUán ojtással. A felépült,.
azaz átvészelt sertések, a pestis
iránt többé nem fogékonyak. A
szimultán ojtás is azon alapszik,
hogy mesterségesen átvészeltetjük
a sertéseket, mégpedig ugy, hogy
az egyik combjába beojtjuk a vi
rust, ami nem egyéb, mi'nt maga·
li pestis, mig ugyanakkor a má
sik combjába beojtjuk a szérumot,
azaz él gyógyító vérsavót, hogy az
állat bár vészel jen át, de el ne
hulljon. Ilyen módon sik~rűl egész
séges állományokat egészen el
enyészQ (átlag O-3 Ofo~ os) ves~
tesség mellett átvészeltetni. A hu
r.utoshántalmak; angolkór, bél
férgesség, vitaminhiányban szen
vedő, avagy márpestissel erősen

fertőzött állományban a veszte
ségek él csökkent ellentáJJóképes
ség miaU már' sokkal nagyobbak
lehetnek.

Általános tapasztalat, hogy rossz
indulatu járványesetén a betege
ket megmenteni nem lebet, .. azért
fertőzött állományban·· csak a hő

mérőzessel kiválogatott egészsé
geseket érdemes beojtani.

Az ojtott állatok egy rés~e5-6
nap mulva rövid ideig tartó ét
vágytalansággal, bágyadtsággal,
esetleg hasmenéssel és közepes
lázzal reagál.

A védettség fokozása és 'állan·
dóbbá tétele céljaból ajánlatos
három hét mulva a sertéseket is·
mélelíen virussal beojtani, mikor
már a szimul!ánozott sertés· oly
nagyfoku ellentállóképességgel bir,
hogyavirussal beojtott többezer
szeres halálos adagot kibirja.

Ezzel a pÓlvirusozással egyide
jüleg célszerü az orbánc elleni
első ojtást és rákövetkező 12-ík
napra az orbánc elleni második
ojtás! alkalmazni, miállal a két
főbetegség ellen élethossziglan
megvan védve a sertés.

Szimultánozni bármely koru ser
tést lehet, legcélszerűbb azonban
3 4 hónapos korban végrehajtani,
mert akkor már kiheverte az el
választási kor után fellépő min
denféle gyengitő körülményeket
(angolkórt, vitaminhiányt, bélfér
gességet). A már egyszer szimul
tánozott sertéseket nem kell többé
szimultánozni, csak azoknak a sza
porulatát.

A szimu!tánozott állatoknak az
ojtás utáni 3 hétben kényelmes
pihenőre és könnyen emészthető

t~karmányra van szükségük.

A me1.őgazdaságnak legfonto
sabb ágazata az állattenyésztés, a
mi vidékünkön a sertéstenyésztés.
Jelen soraimmal az állategészség'
ügyi vonatkozásu problémák nagy
tömegéből kiemelem a legfonto,
sabb kédést, a sertéspestis elleni
védekezést, bogy átvigyem a köz
tudatba a szakköröknek azt a fel
fogását, miszerint ma már· megl

szünt a sertéstenyészetünket fe
nyegető nagy pestísveszedelem,
mert olyan megbizható és ériékes
védekezési módszer áll rendelke
zésfi.nkre, mely ugyszólván 100
százalékos jó eredményt bisztosit.

A seríéspestist Amerikából hur
coltálk be 1895-ben Biharvárme'
gyébe, ahonnan hamarosan az
egész országban elterjedt.

A betegséget egy kórcsira idézi
elő, amely a szervezet természe-

. tes védekező és ellenálló képesé
gét legyengíti és 'ezzel 'alkaltil8i
talajt készit elő a Hidőben a szep·
tikémia, a bélben a paratyphus
kÓ~csiráinak.

A s~rtéspestis legrövidebb lap
pangási ideje. 5 nap. Ez szava6

tossági szempontból bir jelentő,

ségge!, mert minden olyan pes·.
tises megbetegedést, melynek· tü
neteit a vélel ~tán 5 napon belül
már megállapitottak, jogosan le
hel a yétel id~jére visszavezetni.

A betegség tünetei: magas Jáz,
bágyadtság, étvágytalanság, há
nyás, hasmenés, a .lest hátulsó
felének gyengesége és vérzések a
börben. Ehez csatlakoznak a tü·
dő-és bél beli elvállozások. A bon.
colási tünetet általában a véröm
léses jelleg uralja.

A betegség vagy nagyon rövid
idő. 1-2 nap alatt, vagy elJén
kelőleg csak hosszabb betegség
után vezet elhuJlásra.

A sertéspestis biztos és ideje
korán való felismerése a járvány
elleni védekezés egyik legfonto
sabb feltétele.

A fertőzésnek leggyakoribb mód·
ja az egész::->éges állatoknak be,
teg áHatokka! való érintkezése,
valamint a beteg állatok váJladé
kaival, ürtilékeivel szennyezett tár,
gyak, fertőzött eleség, ivóviz ut
ján jön létre.

A betegséget okozó k6rcsira be
száradt Vél ben, váladékokban,
csontokban sőt Jégben hónapokon
keresztül megtartja megbetegítő

képességét, él fertőzött helyen egyik
évről a másikra átteleJhet. Ahová
teháta betegség egyszer márbe6

f~szkelte magát, ott mindig s~á

m.·olnunk kell ezzel az eshetöség-
. . .'.

get

és

özgazda8ág
A sertéspesti~

ellene való védekezés.
Irta : dr. Kiss Sándor.

, A szimultánozást csak állator-
vos végezheti akkor, ha az ojtás
ra éi főszolgabirói hivatal megad
ta az engedélyt, vagy ha él köz
ség pestissel fertőzöttnek van
nyilvánitva. A 'sz:imultánozott ser
tések 30 napi zárlat alá kerülnek
azokat elhajtani, vagy csUrhére
kihajtani nem szabad. 30 nap
után pedig alapos fertötlenitést
kell végrehajtani.

Azon uradalmak, amelyek már
ezelőtt is alkalmazták a sximul
tánozást, ott él tavalyi rosszindu
latu pestisiárvány sem okozott bajt,
sőt sOldőiket magasabb ároa el
adták, mert a hi:tlaldákbl. csak
szimu!tánozott súldőt keresnek,
ugy, hogy itt már visszatérült ne
kik az ojtási költségük és amellett
elhullásuk sem volt. Igy vált IZ'

tán ugyszólvín egyetlen jövedel
mi forrásukká a liertéstenyésztés.

Érlesittetik az adózó közön'
ség, hogy akinek az 1933 év
végén adóhéltral~kamaradt feni
és az·adózónak az 1930 évre
kirólI helye~bilelt együflltsen
kezelt közadóelóirélsa 250 p. t
nem haladja meg, az abban EI

kedvezményben részesül, hogy
külön kérvény előterjesztése

nélkül részfelfi7eiési kedvez
ménylkap és pedig, ha az 1903
év végén fennmaradi hiliralék
az 1933 évi he!yesbitetl elóirósl
megha ladja öt évi. vagyis hal'
von hónapi részlelfizelési ked
vezményt, mig ha elZ 19~25 .év
vé~én fennmaradi hálralék nem
éri el az 193~ ~vi helyesbilell
elóirósössz€gél, ugy a hatra
léktörleszlésúe a. fOlyó Q1dó
kon felül még el folyó adók
25 e/o át kell befizetni, valyii
pl. ha valtJkinek az 1933 évi
helyesbitell adólarlo7 á~a 100
P, volt. viszont az 193~ év vé,
~·én 50 P. a"dóhátraleka maradt
knt, ugy az 1934. évben él 100
P. folyóadón felül még25 P-t
tartozik btfizlIini. jogában áll

, azonbem az adőzónak lill havi
részletek helyetl él hátralék lör
lesz!ésére szüksélles összegel
minden évnegyed második hó
n(31)jának közepéig, va,gyis feb
ruár, méljus, augusztus és no
vem bl?r hó 15. na pjáig befizet,
ni ugy, hogy ilyenkor egyszer
re három hónapra eső lörlesz..
tésI kell megfizetnie.

Figyelmeztetnek EI!!: adózók,
hogya héllréllékra lörleszlend6
összegen felűl a folvó, vagyis
pl. lU idén az 1934 évi odót
is havi, vagy czgyne~yed évi
részJetekbl2n meg kell fiz@lni.

Saerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.

Ezt a célt 6hajtom én elérni l.

gazdáknál is, amidőn felhivom a
figyelmüket arra, hogya mi vi
dékünknek legmegfelelőbb, és e~
idöszerint legkeresettebb tiiztavé
rfi mangalicát tenyéslIzenek, lehe~

tőleg januári fiiltatáfisal. mert ko
ratavu8zal a s:r;opósmalac li leg
keresettebb, összel pedig al süldő.

Ha egyöntetü és IIzimultánolott
lüldök lesznek itt I. kiiögazdáknál
nagyobb mennyiségben kapbatók,
akkor· avevők messzevidékrőlfel
fogják keresni ezen kÖZ5é~eketéi
a kisll2lzdák is uradalmi áron ad
hatják majd el azokat.

Bizonyos, hogya· sertéspesti5
elleni küzdelemben az uj eljárás
uj korszakot jelent és II félelme
teg betegség ellen - mely idön
ként egész országrészei, sertésál
lományát kipusltitotta - immár
1:1 hidos. gyözelem tudatában ve
hetjük fel a harcot.

Akiknek az 1933 évihelyu"
biteIt adóelőírása li 250 P-I
nem haladiameg, azok adó·
hálralékukat el már előadoH

feltételek mellell kamalmentt
sen törIe8zthetik.

Akiknek pedig 1953 évi he..
Iycsbitefl adóelőirósa él 250éSl
1000 P. között van, azok ré,
szér'! él kir. adóhiv.alal, mig
1000 P-n felűli adóelóiriisa eli~'

tén pedig él kir. pénzügyigaz
gatóság adhat indokolt esetben
évi 6 (j/o-os kamat mellett leg'
feljebb 60 havi részletfizetési
kedvezmény!.

A kérvényi január hó -i~

bezórólöi' él közsé6 i adóhivfI'
tolnól kell benyuilani so kér·
vény, ha a há.tralék tőke ösz
szeg~ 500 P-n alul van ille..
tékmenles, mig azon felül a
kérvényre2 P-s okmónybélY~fl

ragoizlandő.

figyelmttzleínek az adózói,
hoi'Y éi kormány fl gazdavé'
delmi, valamint az ill i:lóadofl
adókedvezményeken felül o
jövőben most már további ked·
vezményeket nem fog nyuj/ani,
tehát mindenkinek nagyanya'
gi előnye füződik ahhoz, ho~y
el kedvezmény feltételeit be...
tar/la.

Aki a ré5zietfizefési kedvez
mény fellél~leit pontosan nem
tartja be, a részletfizl1!lésre és
kamaimenlelSs.zgre való jOlilá!
elveszli és tőle az egész tar
tozás él szabályszerü késedel..
mi kamatokkal együtt azonnal
be fog hajlaini.

Gyomán, 1934 január 14.
Dr. Szász Lajol

jegyző.

NyomtlllHa a "Hungária" könyvny~mda

vállalat, Gyomán.
'.111&8 t24lIBVMet6: Iiilri4clutr Mihily
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ELOFIZET!Esr ARAK:
, Ne,yedévre t·30P, Fél évre 2'60 P, Egész évreS'20 P.

Befizetések postacsekken :
.•Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám IS.D.

• lapzárta c s li t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik min4en szombaton reggel.

FeJel&s uerkuzt4S: ffj. WAGNER M.iRTON
Szerk.mlS.69 68 klad6hlvilllial:

.,HUNOÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y o milli. Kouuth LiIIIJo. utcalS4.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabisai:
'. Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hh'detém

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l neg}'edévi hirdetésnél 20 száulék éj
félévi birdetés esetén 25 százalék kedvei:ményt adunk.

tyrkt .,fefesl~rleseket" a vttér-és
mós"'irlazgatóit fizeti.

Nem a szüksége$ ~s be
csületes munkel ellen, sem
ft tisztességes ipelri vagy
kereskedelmi haszon fel",

,Régi' dolog, mihelyt va- nek borsos t\rában tulaj., dólkodóst A. v6msorompó- sz6mitósa ellen lózadozunk,
laki. BudÉlpestre költözik. .donképen mi, er;eknek il nói óUó pénzüiyörök nem hemem szívvel, lélekk~1 tó",
~H2' egy félév m'u[va thtöb.. · cíkkeknek fogyasdói fizet.. azt mondjók : avdrosbG mogatjuk Gömbös Gyulel
l>ipesfjLbentlókossa[ mór jük meg l'l:d el magas adót.' vinni 5z6ndékolt csirkéért. Iníniszter~lnököt nbban (fj

6 is kUlönbnek tflrtja ma~ melyból Budapest önkor· sertésért és mÓ~H~leimicikk~- bllcsilletes szándékóban,
~át elZ otthonmaradt .}vi- mányzati szikesf6város az klc€rt ennyitésennyitfixdne'" hogy Budapestönkormány·
d0kiekn~l", mert ó is óllami tisztviselók.áltlllis ked él föv6rosi önkormtmy- za.tót az egész ország ér-
vszékesfőv6rosi~ ret~. irigyelt tiszfviselöífizettise,; zat, lumem Te fizetsz adót. dekeihez akarja klinyszeri-

, ~, E,d II, hiús.ó,gtUméll,'csak,' ket, de mé~ inkébbafe... omiért beviheted azokat feni és megszüntetni elZ
lesle~esen szervezett dILó....

~tv!~~ljük elp~stieknek, mert sokprot~kciós beföUóillek Összegezve: ClmHBud~", ..önkormányzat" leple alt'Jtt
~tin~m kertilpenzbe, de ti, : lis nyu~diiazott vűHfóvá" pestr61· kapIz, dr6gábhtm alt a fóvárosi párturalmat
*sebbf: vógó fájdal mainkat rosif6tisztviselóknek a vő.., fizeted m~~ és amit beví.. mely ins'g~lIÓt6.st is csak
nem hagyjuk szól'lélkoL rosi üzemekben ür,em- és ~zel, tJzt€rt kevesebbet kaps,; pórU6goknak adott, i'ldó·
..Szen~nesénen l{jalaku!ás vezérhlazllafóL á1l6sokban m~rt mindkéíesetben ...Te". politikájával pedigi'lz or·
$:z;erln{minden ;gYárüz~m; feltűnő magas öS5zegeket 'fízded meg azt el sok-sok szág mezőgazdasógi ter'"
ntl;gyob}> ipllrU~em és nagy'" fizdetr és fizet. Persze e~ milliót, mellyel Budapest fi me16it mint termelóket é,;
kereskedlitmi vállalat Bu- általunk BudapesfreszáUi- beruhózásait és il sok de- mint ipari és kereskedelmi
dapest~n van é$ cftakis .to,tt cikke,knél fordilvd bár. Irék tisz,tviseI6je. munkástl fogyasztókat is feleslegesen
Pesten tU hidunk <.'eKekhel: dit ismét érzi ft 7.sebünk ImeUdt a Pártvezér,e,k érde.. I ~újtott a m~~as budapesti
a ,melyek- OE ••önkorm6nyzelti" ga,;· I k.it ttíímogmtó pI;orekciós I adókkal, '

Be szép Iti!: egy idegin sirra
Két asszony hordja, él virágot
Es az átkot.

Az 'gyik IZ édesanyám lelll,

A mbik meg egy másik alszony,
Ki iirassan.

I!s meghalok és semmi, lemmi.
Körülbelfil két ass'lony fogja
Észrevenni.

Hogy ez a jóslat mennyire ItU
val61ág L'da als:umyban, nem
tudjuk. Tény 8Z. bogy utjaik jó.
val Ady Endre balála előtt elvál
tak egymíet61. Ettől ke!ave Léda
asszonyt néma csend vette körül.
A nagy nyilvánoslág számára so·
ha sem beszélt a költőr6i. pedi,
senkinek sem lett volna több
mondanivalója róla. Hiába kérték,
bi.baiiért.ll,ij~ki hirt, i4j'$~W"

Meihal mind.n és elmulik min-
[dcn;

It diE:s, a dal, a. rang, a bér.
De él az arany is a vér.

Nemzetek halnak és ujra kikel·
[nett

S ,zeId fl bátor, ki mint magam,
Vallja mindig: vér 's arany.

Ezt fl verlilét követték a legem-
beribb meglátásai és amikor Léda
éllszonytól megválni fendeUI ál

sorsa, ujból felrévült előtte a vir
ís arany örök dlja: ' az asslony.
"Valaki utravált belölÜJlk" cimű

vers~ben dalolja:
Kopott az arcunk, kopott minden,
Kopott él viláa i al s!ivünk
~ minden vHág él. szemeinkben:
Mi hirért, sikerért szalaslilzon,
Ösztönzőnk, igazi valónk,
Kiszakadt belőlünk, az alllJzony.
Uda asszony kilépett Ady End.

re hétköznapi életiből és most
örökre eltávozott. Sirját ól nagy
költö hegyi beszédein felnőtt nlm
zedék hivő százexrei állják körül
és magukban felidiznek egy el"
felejtett Ady-nflSort: Szent aK.,
~ony V()U,.. (.)

Nekem igyforma, az én fülemnek
Ha kéj liheg, vigy kin hörög,
V~us\lrran, vagy arany CSörög.

Én tudom, állom hogy ez : a
[Minden

S bogy minden egyéb hisztalan :
V6r~' .tUY, lk ~fii.nf.

Csaló' jit6kba sohse fognál,
. Aranyba öntn mosolyogni!
Az ágyam ell)tt.

get, vagyont, balála piUanltáig
néma maradt: ~em a felj.gyzéleit,
sem _ keUójGk levelezését nem
adta ki.

Az emlékeinek éjt és ezek' az
emlékek a világirodalom leguebb
verseivel voltak Izegélyell:ve. Léda
ass:wny intpirAló ereje lobog Ady
ver~einek több mint El fele mö
gött.. A lIlIeki irt versek között ta":
fán legjellemzőbb,,, A Léda arlny·
siobra"-nak ez li három lora:

Léda aliszony kÖ'lelség~bln döb
bent rá Ady Endre irra al ab
IZOliA! igazdgra, amelyet"Vér ~s

arany e cimi nrsében iiY fejezItt
ki:

Léda asszony 'halott f madt, ami~rt ie mert tömi Dé·
" vénynél az ".Uj időknek nj dalai·

"Csütörtökön este II Park- \"11". És Ady i!ndre érelte, hogy
SJl,anlrióriumbafi meghalt e~y édesanyján kívül csak egy hű ki.
sziporkbó szellemi, nllYon .1.'
m6veUé~finom Jel~ü aiiz_ny, sl;r~Je van:. Léda aSSicmy. Ebben
aki a Je,nagyobb ~od.11 P0f;- az Időben utm "Az én két aSIl!:O

:bilnll.k, Ady !lIltirének ftlUlft- nyom" ~imt\ verlét:
, ;, volt. DióSt Ödönn& BrOll

Ad~1 férjével együtt !I. nagy
, ,'költö leg!lzfikebb baráti köré
,heitartoz(,)ft. Ady rajoflgó

, ;, hódolattal nézett l1 rendkivüli
asszonyra, ilkiről a hirelI lé
da-versek hosszU sorát irta. t,

:(Nll.piliir.)

" Ti'iltnöt ~!lltendövel Ady End
f.e hllíla után Léda .asszony is
megt~rt az örökk~való.ágba. Amig
élt. nagy és Izent titkok hordo
zója volt: soha nem hallott m,·
lódiákai iyujtott az égre Ady End
r~ z,enijéből. Az lj IleIIeme, me
leg IlszonyisáiA és végtelen Ize·
ret_te volt az a kohó, amelyben
Ady.Endre lebirhataiJi:m titánná
aeéloliedott lz emberekfeht Ab.

31 időben lett a költő sor·
amikor még Ady Endre vi",

d6ki 'ujlái1r6 voItu akkor is mtl
iette maradt., amikor majdnem
fflJOOIOki 'I. " ~U'n ti..
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nemzetközi: v~rs€ny Európa
egyik: leenagyobbv]vóverse'..
nye ,lesz. Ii. vérsEfnyblr6sá,.
elnöke a'Budapesten tnegtar...
t~ndÓNemzétkö~í Vt,v6akadé.
mla vúsenyhiróiáili ,€lnöke
Klettli1«lltf , o:5ztrÓk tábornok
lesz. A verseny elíJllBudapes.
tén €llylliní meccfiek keretében
f02"nak a~ olas!: vivónaiyságók
III legiobb magyarokkal mér.
k6zni. Fokozzamt2" iilZ ér.
deld6dést' a szarv8$i Itgyéni
nyiU víZrienyiránt ez 'él rc;
vtíns mérk6zás ii.

személyesEm, ekár levele
zólnpon II Békésmegyei
Kertészeti Egyesuleftctl, Ci
m~: Bekéscsobll, Széchctnyi
U_ ... SZ., vagy a 5zcrkesi
tóségünkkel; honnan II b~-:

,H~i~lltlfs1 tov6!lpitjuk',,~

Közmúvel6dés.

Fe I hi.vás'.

lószinüs.tg 'szerin~ helyi or· Af;agyar Test~~rek lA
vos, esiJtleg orvosok !nyerik v'tkezetek vezetősége e~utbl;i

majd el. hiv bizt;Jnyságtetelre
,Mielőtt ,azonban fl igaz magyar embert., A

nagy ford~rejti lépést Igaz. n,em kpzömb6s a jiJviJ, nem·
gatóságunk megtenIlé, SZ€!- udék életképessége, annak
reiné Gyoma, lakosságát e lelkiismtretbelikötelesstgea
nyilt levél utján megkérdez- nyiltál!(JsJoglalás; Mive/lud;..'
nil vajjon, milyen álláspon- juk kedves olvasó í Tt!stv~-'

tot foglal el fervtinkkelszem- 'r~m,' hogy Ti ,f:!ecsüleles,
, ben? ' hazaszereM polgára paep

Helyesnek tartja-e vagy a' Községnek,bizton~S;lá~,
nem? Ktilönösképen kérjük mitunk a' Teválaszodra iS.
a közelebbről érdekelt orvo· Levélbeli válaszokat teljes
sokat, méltóztassanak, sza- névvId a Gyomai Hangya
,vukat jelemelni. cimíre kérjük' 1934. február

Legyen mindenki vélemé1J.1 J!j-ig.
nyilvánitásáva/segitségiinkre A Gyomsi "H.ngyaU

akkor, mikor ilyen- óriási és a

áldozatot akarunk' Gyoma F'oqY4Slll:íád é. I::d~keillite;
. ,SE6vetke:r.eiel€.

lakossága ,erdekében hozni., I FeUer EI"n6 ek. Kovdlol Jiin.e

yesület'
,gyűlése.

óldozatot a közert és err~ él

legh~!tisabb terülei é"l túzo!lói
inlézményünk. AI<i erre él mi.:!'
gllslaira tud emelkedni, ',' az .
évente 2 pel1g() pénz áldoza
tol hoz ugyan, d~ .azönbe:'
csúléslt~n sokkal 'riágvoDb éi';;
léket nyer: ".,' '. "

Aki,k n_~r.n tl'.lgjai él lűzoIlö

Egyesü!e:lnek, gondolnak-e ar
ra, hogy a tűzoltói szolgálatot
Í!f!;yen telJesitó tlizoUófnk m\1n~

káía milyen arányban, áll- a';?; 6

közönyükkei szemben? Nem
hiuzük, bogy az évi '2 p~ngó

tagsági díj hou:ájárulásával
legalább részbeni megnyugta
fástn~mtu.jnánal< magukMk
szerizni fl nem tagok. A be
'lépést bármelyik lúzoltónál,
Vélli!Y cl községházánál' c' lehet
b~jelenleni.

A Tűzoltó Egyesüfel február
í l-én, él' publikácio utár1r:Cn' '
d~s évik5zgyüi'ésélhntja. .~emuár hó, 5~án li ,2'yornai "'lelés min~~ilkor Jcelkn e\ő~

Koz;mí'ívelóde2iEe-Y.~íilei 'is~ adóiL Értékcts sxé" kÖ%lltu~ds"

, , ,,',' "." ~mH,' me~nyit.Ha i$mer8Her:' sági, jOllí,! ~il~us'hJÜg.yi, , tör.
A, Gy,I omai Hangya Iga'zo-afóscj'oá, I~S2:t?, eJ~a~dIÍSainakstll.ó~erh~, f. félH~lmí eiólld610kli h,aHoltllnk
, " , ' " . ,,' .,' .6 P.' 6:I A nepue.rll 3Zerdailt.ilelln~k él' ör~rnmel, éillapili!Jkroeg',

az alabblfelhlvélst :lntezl ; ," esetró}-uejrenlgy~z~muhéln:" 'hogy köi$égünkkllli~r. egye-
,',' , " . ' h"" ." '2"alósa~i:I VélO. Az elóex'dói éh'z· 'süle!. jalefll6s ~<tSi!:t vesze
lakosa,lnk oz: I lalili!leddigottláltuk: Szőke' 'nl!m~eliuHá~p~téSl,.eMzQ1u'n... , "

, .,", '" ,ferenc, Fehér István; dr,: Lf;;': lúiijb,i;i~. " ,'..~ '; ,',,estvcrek' ."gezéI Tibor,~FH~r ~mre;NY~!iz~ ,A l~gközClelJbi~ióad6~iTi~~"
II lor PélflT, Kiem Sandor,vit~zAndrelSttlr/jB jal'már hÓ St-tn

KözséQ"ünkben ma' már tetés, lehetlJséO"étől ,'Ennek Var~a Kálmán ~5 Domokos' él KisrétiOlvtuókÖrben t!l~teh
[;o os Jánost" mint él mallyarné-pmú- 'óreli kezd~jiel. " '.

mindenütt ismeretes a Fo- tudatában határoztuk el, a ,'c

gyasztási és Hangya 8zö- s,zlJvetkezeti orvosi intézmény
vetkezet működése, mely 01- jelállitását, ahol a tagI illei- 'Szarvason a -ik TerstY,á",nSiki '"
csó áruellátásával '- kalö- vé vásárlók ingyenes vhs- t='
nösen azufóbbi t.vekben - gálatbán résiesUlhttnek.' .emlékversenyen a legjo'!:)b olasz... '
nervadhatatlanérdemeket Szövetkezeteink az orvosivfv6kküzdenek majdamagyarokkaJ
szerzett a vásárló kösönség állás megszervezésével ,Gyo- ,
előtt. Tettei és eddig elért ina lakosságanak kettős szol- ASzarV6si VivókluD tavaly
eredményei világosan bizo- gálatat tesznek:' 'vitéz Terstyánszky Ődö1lt eu@·

, ,1,. "'L'" e',hetöve' teszik mind,'en ' ,des, eltmnyr olympiaI bainoknyitják, hogy a célkitúzések • emlékér~ me~inditotta' él Ters-
nem maradtak üres szóla- tag, illetve, vásárló, részéretyánszky emlél<versenyl, meJy
mokpigéretek. Szövetkezetünk szükség esetén az orvosi ke- igen iólaikerült hazai ellyéni
/gazgatóságaazonban úgy zelésnek ingyenes igbzybe- ven!leny volt.
érzi, hogy nem elegendő vételét. Az idén februír 4-éna~ ~Ja

vásilrlóinak csupán anyagi 2. Az orvosi társadalom szok is részt vuznek a szar":
megsegitése

1
' hanem sÚihs~' egyesetlea több tagjá szá- Ivasi versenyen. Áz olasF. vi-

, " , b. u. vóka! Gaudini, Mar:!~ Pinton
ges más irányu érdekeinek m.ara. keresett lehetoseget fogiel képvilSeJni. A le,jobh
!elkarolása is. Ez a nagy bizfosltanak. három OlilSó 'livó 'tlln' él I€~.

cél lebegett szemünk előtt, Ez a tervünk nem titkö- iobb magyarok indulnak eivé.
mikor a legutóbbi igazgató- zik senki érdekébe, még az ni versl!nyben. A nagysEabósu

sági és jelügyelő bizottsagi orvosi ethikába sem, mert
együttes iilésen elhatároztuk, a helyi orvosok magán pra
hogy élénk figyelemmel ki- xisából senkit sem von el,
sérjük tagjaink, illetve vá- hiszen aszövetkezei vizsga-
sárlóink egészségügyét is. lati utalványát f{jbbnyire K~rjUk, Béké~vármegy'1

,Teljességgel átérezzűk a csak a,zok veszik majd igény- azon gyümö!cstermeióit,
mai idők válságát, mely ki- be, akiknek enélkül nem akiknek lószemü szi!vórll
sebb .ingat/annal biró pol- állna módjukban a gyógy- vagy más népies néven i!·
gárak nagy részét is - anya· kezeltetés,. nem is szólva mert vöröS5zilváro oltott
giak hiján -' elvonja az arról, hogy a,z6velkezeti kajszi barackfójuk van, íU~

esetleges orvosi gyógykezel.., , orvo$i áJlásf. legn.agyobb va.. , d~ssók' l!ztmie!óbb,. akár,

z Itó E
választmányi

Jljnu~r 22 p én délul6n 4 óra p

kor li!yülésl, tartott él Gyomai
Tüzol!ó Egyesület vblaszlmá~

nya, A gyűlésen 11~ei1 vettek
részI. A mult évi zárszámadás
előlerieszlésél1él megiUdluk.
hogy Gyoma házlulaidonosal,
ö:1áUó lakosélikő7.UI csupán
3D an érzi\:{,szükségét,
él Tüwltó Egyesülelel évi 2
pengő iagságidílial itijámo'~

gassák. Ezek is legnagyobb
részi azok. akik az egyesület
működésében is részi vesw@:ic

Nem adunk igazal elzoknak,
kik ozl az eivel vallják: él túz~

ollói intézményi a községnek
kell ellálni él s7ükség,es pénz
zel és nem s.zabad él leikosp
ság tetszésére bízni, hogy iag
sági diiial támogassa vagy ne
tamogass~ élZ Egyesül~jeLKell
egy termelnek lenni, Glool az
embllregy nemesebb ,érzts
belső, kényszeréből hozzon

. . ~.. .:.; ..... -..
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~ el ~flIJ.hií f';r elSiJ.
,~isflj~!

Oyóuuert'rban kapható

NYILTTé:R*
Nyilt levél.

Nagyságos
Herdv Béla okI. m@rnök

urnl'~k

HelybtlFJ.
UllY tudják. hOllV a ierm~z·

bál vIlágitIisi t~rV6Ztlt~tÖn itr
nzl~ mi, az tllyik helyen
megjel~nt hirdetli~ Ilnásokat ie·
lől mell tervfll6őkne:k. Vem
iilzonblllm aki m@lltudnl sr:erI21
né, hogy valóban ki ilS hát él

jelmezbál világítás illa~i' ter..
ve7.ője, mir@; vonatkozó S~iVCNI

válaui1.ál kdrhlk ,,~rdeklődók"

feJisére e lap kiadóhivataJábi'l,
teljeS' fiszt.lettel: Több Ér.

deklődó.

* E rovatban közöltekért sl\rm a sze\'
kelldölIél, sem II kiadóhivatal.! felel ÓI
lIéget nem vállalJ.

3 oMnI.

OLCSÓBB
BOROM

minta szádaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZ!

2 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
g feladva. Vasuti fuvar kb.
4 filllir literenként. Csakis
00 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
then adok aszállitás tar
tamara kölcsön; hordóm
39 napon belül bérmentve
küld.ndl> vissza. Szétkül
déi utánvéttel. Egy pengő
IIIIvélb61yeg ellenében kül
dök mintát li borból milll
táidobozban, bérmentve,

Boraim kellem.. 'd@llllk.
italulIk. tisztII, tök'let_ :Ell.
matuak '5 n e m 5l1V8nYll.lllllk.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

p
tabletlák

Búzakivitetunk fokozódik, ha
I!I Dunán a heljózós megindul.
Eddig közel néllY és fél millió
mét~rmázsa voll II kiszéllilás,
ami jllentékeny~n foko:r;ódik,
ha a. időjárás megenyhül és
vizi uton asdllités mrgkezdód
hetik Brailla feI~. Csonkl1ma
gyarország ilmnyi buzál mél"
iol1«l1Sem sdllitoUvámkülfÖldre.

An.."aka5nyn hlrek
5I1:fUe'te'til

VarQ'fl Már!I, fekícs Piros'"
ka~ Vigh Eh!l, Kasubél Mórill,
Dilu.! MarilTH, Klis Sándor 0l'll
Nyiri Julianna.

Meoha.ltak Ili

Ózv. Mórton ~áHntnci Ko·
vacs Erz3éblltt 81 éves, Cn~'
lédi Sándor 89 ~ve$.

HA3EallllAoot k.6t6ttek. z

Oál LIidos - Biró Ter'r:ia,
Imre Elek - NallY E$zt~r,

Hajdu Lajos - B. Kovács Ju
lianna, Koc:sis ~éJlldor - Hein
f~hri MOlldohHL

OYOMAI UJ5AO

IRE

?

.' 'Obsitos.

Aklbt1~8 rhefúU, ~kiil§€k ~~nf1:c
l1inc.~a1rnlzl:dm.g az 60sf':
losoeH1 Móln6rOyuhU és$zaló
~i Laj9$I,mlnt'SJtcá~u()t'szép
duó! II LeventGl Egyesület ml~

kedv.16v~l·ellybekőtönfarsan
gi bálhint PénEe ' Ugyan Bi!lm
le~r;/dele~ahíbb a bűból kl..
merGI.; - .

A o VOln!il Lev~ntl! Ellyes~'

lel o.u",on~I:H:m !t'i;;lI,kiszUlő'" A falubZ!
déssel ;fQlynelk ,'fI próblik K~l-
mán:"':"~akorivi' Obsitos cimú egy déluttinra beluhantfJ ta·
daliálikából,mely február '11. va$1:. Kék maga:Jában az ég
én; fars~ng.utolsó: vasárnap· nek arany napfénycsóvdk 10'"
ján kúúl el61:1dásra fl Holler· bogtak, laneyos sJlell,jk faj
ban. A. derék múkt!dvel6 ifjú- dogáltak és eleredtek a vad-

b~mulatos ambicióval ttlll- vizek. Észrevétlen megtárl[l-
nuljEl a; legszebb magyar dal- '.
j.téket. hOiymélló 816adás- tak aJ! embtrek, furcsa ,ej-
ba.n táibassa',közöasé,Qüftk elé iisek imbolyogtak, bimbóba
ahíre5mallYíÚ míí .iépségeiJ. sJtDktek a vágyak és öl,lés",
Moln.Ór Gyula' renduése. Far~ re ftsziJltek II károk. Uj igí
k8SinSczki tmre és HemIzman. retek voltak a leánzok éa
f'er~nc, ,'. z'fn~i ludá,$f1 k!isrdlibomoltak utánuk a legények.
eid der~k leven!e műkedvelő..
'inket olYln ,z;ereposidásban, . Aztán megint minden mtg- Az idén maijuli els6 felében
rn~ly el6relílhalób,iztosilékaa fagyott. A tavasz dideregve tartják meg si Nemzetközi Vai
6ikernek. 'A surlpo~JZlálból loholt a faluból és hogy sárt. A budapesti Nemzetközi
cgyel6reNagy 'Ter~r;, Papp itt járt, mi tudjuk csu- Váiárl aE idén májml '-ike és

, '. . 1-4-ike közölt tartják m~llJ. Az
Jmmka. Kéri!lorlka, Vatai lma pán, - mi Pia/alok akik'

, '. J' ; eJókEiufUetek már rHllllybem
fe ntvéi .. !ellyuzük fel, közű- ......6<10. "'''''."':;""s"'or 'nka·bl. 0ó:" '.

lIIlIKO S ~ ....U"" "" • U <9 folynak és il jelek szerint el
lük f!l'll, akiken Már előre ii
ltIc5gni kell.: Szalóki Lajos vároeva várjuk, miko, jön vás.r rnlndeneddillin€lnagyoblt

,mint Stjz91:orsdp boltos és ,l Pán isten utján a mi tfl- lllfányúnak igérkeJ:ik.

M . "0 . i T "asza'"nk ' Me,bUntetik a faronllllfátókat.olnár yuhl mii1! . ihamér. ". • .. .• ta
.. ' . A szépen indulÓ fásUásérdeke

~ na l' . Oyomak3Z1égk.pvilet3tel- megkfvsnja azt, hogy ill fa kl.
tfUete foly6 év jiuwár hó 29· tördelók és puslltitók sEigol'úem

. /Ín hétfőn r@ndkivűli k6z~rYü- büntlttelsenek mell. Erérl a
lésf hul, m.lyne~ fontosabb községi előljáró_ág a k özséIli
t!irgyai !il kÖfetk8z6k: A ~yo- me€lőóröket uig'orufill utasi..
mai f€llekezeti iskolák sei~Hy toUa orra, hogy ,8 fllcsem~ték

,1rilnt~ kéreime. Polgári iskola· c pUll1ztitásíl. törddésél akadá
,részére lornalerl!m blztolítás. :Iyozzjk meg és felmerülő esc~

A Szláehenyiukai artézi kul t\Jkb~n pedig cl pusztiiók ellen
furásénak befejezGs~. Tenyi~z- l!I feljdenhist minden esetben
állatok .b~szerzés~re kölcsön tel'yék me~.

relviUel. A' kötel*I<iűroItÓség Mennyit fizetnek III féli pén
felállításának msll(;r;ése. A má- zekért ? Az a régi közmondás,
jusi vásár áth.I\,~zé~e. hOllY akad még 'fJYAk~t {llIre3

Ci,ilnybil. - DÓlJi ft 16dafiában, ~ idejét .multa.
Elem/iré,5 lEellekara fltbru ír Sugénytbbek vagyunk a temp·

vUá,,_ 4.én il Nyug-ati Vl2nd~ilőbGn lom egerénél. Ha mé, is iIIkad·
A gy6ra K~muked~ éS' cigánybálaf rtndn tet,ué~lB~e. rHiI valaki. akinek eml~kként

Ipf;lrostvkön'ivbenoIvl!l~"rintib,lépődijjal. SziinidőbM őrzött ezüst va~1Y fIrllny l'~nu
l1uk QZ Q,lábbf verset t, mely .adpséwverlenf. van, az alábbi Imrr;uson érté·
,1610..be'nír6dott. Ef. a k,öl,. Az Endr6di Vöröskereszt fl. ke9ithCilti. f::zUst pinzek : ~gy

.. temény il nemoál fénye. ókegylcaf f. ~vi február hó 2.án darab ~llykoroná~28 fillér, Ut·
leb~en. ig,azoljell. hogy im- e~te f órllkor él Kath. N6phí... koronás $6 fiU@f. ötkoromb

.' . ; íyavilág volt !méirlílkkol' 1.40 psngO, régi egyforintos
" A., '" m,"ElfY''''f m'&'~' "'kl'or t:)I~n jóttkonycélu mtísoroslínc- ._ "'., U "'II' u lll'·..... 16 fillér. Arany plinzek: egy
··'il ny·ö~ött\!iz. adól~rhfk 8stéIyl fc,g "rllmd".ni. darab 20 karonáD fia.!. fl) "en-
"~datt·, '" . J . Melkezdik RZ or1z41 terv- r 5, egy darlb t Okoronás a;any

EgY;'lIld6zó kérése. ueril befálítását. A földmive... 15 pengő. TiumaégykarátoGl
.... . .' '1lÍsügyi mil1iszterrumban eiké- törött anmv gramrn<Jmkéf'll 2.62
Ha meghalnék véletlenül, szült az új erd6törvénv terv~.
Ami megtöriinhet . . . flete, amely azt c~lozza, hogy P8Úf~~n4 L6köiDhúáD. A Ma-
Erezvén a guta_tést. 8Z orszá" egész t<Zfületén al- gyarorsJ:ágol látogató külf~l·
Ha új add! Idrn.ek; kalmascnlötelepek és fasorok diek risrére 6 MÁV érdekel
Affakérek mind,n emberi, javítsók a nem mindi~ kedv.z6 új Szo!llálatot vezet be @ hfl.
Ifjak 'kopOfsómra: ~llhajlatot, fóklip ClE Alföldön. tárállomá,okol'l. A határon át-
lOA sok adó vég,ztt ki, Az orszá. lervi1z~rú befásHéla haladó ~yorsvonatokalfelviIlii.
Mig élh6tett volICa!" Illyuttal a fablhozahliU akarja gositásokat adó tiszt fogadja,

A panas7.oskö!tlményt kiküszöböln!' A remdelet él ~IUi:· aki sorbem felkeresi fi vonattal
agy akkori k51~ndárium' dákat olyan intizkadésekre érkez6 idegenekd és fellj6nlja
Dól írták ld. Láthatjuk eb- fogje kényszeriteni, amelyeket sz_11l6Iatait. Az információ!
ból,ho",_!"bhu.lionnígy önuBntukból nem telJek Illieg, tisztek polgári ruhában és in·
uztendőve}@!zelőftil UU~· de IImtlYl2k aJt ország' ~llye· formation feliratú vasutí kir.

.a ma,yar, ha Itemesérd~kliból tovább nem szalagl1öl telie$ítenek ~zoJlJá.

• Vlomtik az adóprQssel. hala3zihai8k. latot.

a
alakitassa· .

apcsolatosan
készülékét u n-n III
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~.ntéllért 'sclldb'rt lelleI61:
ilj,.WAGNER MÁRTON.

).ly.mtltt_a "Hung.ária" kl:J!!fVnye.~
VIlIalllt, O)l~mjD. .

JtJ.,Ie,.f:;-~ '~~'.
o! ..... _ - ,>,.".:, .', <.,·,'l: .._~; .... ···:<_;~L ...._..,

zene,t,"
tUdfát W.IDer M&rtOft Pl.i

. fatelepln velY4I.

A ,bíró me~kirdi il lantíkép
beidézeH nőtől:

- tiajadf;)rt? .'
- Én i,~n, - mondi~ lííI tanú

-::-' de a le;.nYom már férjnél
van.

.l.ltíi.tliYony (iJ'cnl air ilh3;on
Ilkart vtiloL iol'Y a ftrje v~rte,
A.bírd megkérdc~i a férjt61:

- Igal:: az, hogy vel'ie (de-
lesi.él?, ..

. -NrITI verttam ~11 kéf~m

mondia ~ férj.
- Hát'?

'. - 'C5akhá~ililg figYfllmez...
ltltem ,', . .(--or)

dám 'rrások~

5'55 9'00 13'32 17'00 20'50 i Bpest k. p:é 5'00 1Ó'45 W45 19'10 19'53

_...._-------_......_-.....-..'....""'.---"---..;...-
Egy t'nibernek' meghal éli!';

anyósa. A, hírt elólllzör'ó tudi~

m"g é$' kiméleiesti! akl!dil iiI

fl1de~ig,e túdomás~ra lJoin,i,' .
Délben, amikor hEU:fllTI<Jgy

így 3Z~r az lUI,ionyhoz:
: .:-.- MÚ'gcfldoliil!:I{~dek, m~d:"

dig élh~1 még fl mamád?
- Hát kér.lek. - mondia:el

llültdolkozva az eeszony 
ielel11~g h_lViii' iVE:s, elélh,l
még leg!!lább h~rminc évi~,

- Akke;r vedd íudomtlsuJ
kfirlak,' hogy poni SO évei lé,
vedlé!.

1H16 II '5118-0719'59 2'10 é . . i 0'32 6'02 S'52 14-28 17'00 19.11
6-3811'1412'0218-1520'04 235 i Gyoma. é o-rt .5'52 8-5114'2016-5919'04
1.31 12'09 12'40 19'10 20'41 3-41 é Békéscsaba i 23'15 5-00 8-1413-2616'2218-12

3'5312-4517-30.20'05 i Gyoma é 7'2411'4716'4621'56

4'21131311'5820'33 é . i 6'5311'1616-1521'25
4'2613'1818'0320-38 i Dévaványa é 6'48 11'1115'1021-20
4'5113'49 18'34 21'lQ é '" "j o'J51O'38 15'37 20'42
4-581350 llN521'U i Szeghalom é 6'1310'3115'3620-37
5-J114-0919-04 21'30 lé Vésztö i 5,5310'1115'1520'11

, 7'TI ni'Ot!»~ . é Bék~baL4rQ5 :a'29'13~'J$:- .

OYOMAllQSAO

Közgazda8 g
D. KováCl> Oábor (nós SZiabQ Pi~ol-

Teri,y'ésszlink fekete'pulykát. ~~~:~y:rY~~~~ó:~;~~~:~c:~j~~;;(::
Irta: Szántó .l..ászUL volf Bartlll Eszterrel) gyomal.lllcÍllltól

-. 550 P~, .
.. Oseilól örökölJI!!: aZ; migya-r E.za felismerés azonban nem Vincze .Jóli!tlef)§slleje Cliapó Etelka

~azda él földszereietét; li mun- h(nt~ magával . él ·szükséges gyomai Ilkosok vettek egy,beItelkes
ka szeretetét. de örökölte ter~ változó~L Észre velle cl. ·gazda lakóházat Lakatoa S'l'Idorné joó Pi
melési konzervativizmusdt is, A él iermélés növ~!ésének$iiik- rosb gyomai ]lkostól:U50 P-ért.
kor, ~Ú:: ido E1zonban ,halad s séíiességét, de nem v.á(lozia~ D. KováCG EruébefCsapó i{árolyné

I . . . h' iYGllUii lak611 vett elY beltelkes· lakó-ez a IcrmesEetes aladásí kö - tolJ él. termelvény" mit'lóséaén,
eP házat fekete, LálilZl6 (nős .. Nádudvari

vetl1íe ·kell '61' termelési polHika pedig, mini cikkem beveüló ~~ófibGiI) éSí'rsaitól 1200 P-ért. .
haladtislfnllk is. Azt és olyan részében emlilettem és llern Bi~ó Gén (nOs Kun Lidiával) If0

árut ferme.ljüfl~. dmi a külföl,di győzöm liJ fonlo$$állálel~ggé mai lakOl vett elY hold 121551fattYll.sl
piacok izlésének J\!gjQpbao hanllsulyozni, hogy lIzt az árul. I €;zántóriak at feleniszét ~. KiSi Sbdor
megfelel é~ ennélfogva Jeo- kell termelni,' fi mit él vevő, .il- (n6sBartha l::rzsébettel) gyomli llkos-

et tól 559 P-ért. .
könnyebben clhelyezbeló. h?,tve II fogY('liJzfókiván. , Kereki' lIlItvin é6 nelePilski l!lIItílDl:'

Annak él mezóg(3zdasági áru~»Minóségi le·rm~lés·",eT.t a iyomai lakelliOk veHek,l47Z.j)f pUiiri
nak van {öv,óje, amelynek ler~ jelszót halHuk felelős lénye,;,? szántót Lehócltld Ádám (n6s R_u Ki-
melés€ t;I. iegkevesebb kész 2,6In;';161, s ez 1~lilyem g'azdtHnkroiimllal) gy6tlHI.i Iadmlíól540P-ért.
kiadással és nagy· tömeg'ben ielsv.:ani is_ '. '. Kisbirtoko~ok'Ors«-ág()li F'öldhitteUn-

A· k" I' b" .' " , t~zete vett í.i: hold 1400 öl póh.lmivaló elhelvezés~ él ienkcvesebb ·lnra. or 611 em pedie- élZ €I· ..
• Eo • sdntót őr;w,' RiieilJáno,né VcftUik

gonddal, JBL jövendőre nezvefelhivom llgy .ATm. é$. Rácz'lmrfl endrődi llil~(llókt6J
Ez;· az, áru a baromfi ésa a< .i'azdák, mint el liludaérdcÁ- !36Qo P-ért.' . ", ""

tojás. keljséll~k fillYl!lmét arra az ör·KölulIl Péter é~ Reje'KillKiilfa bi-

A, magYliIr gazda l') kőzelmull sl:ágosan. ,de. külőnösenél Du-, harnlgybljomiiakollok "ettek l'8gy bJ/ll-
évek folyamán feliimerl~a bEl" na~Tisza köz'éri' felm<trü!t t:lk- telkel rll!~l!á~t SEili~yiUsllló «(16:&

dóra' I 'l '1" I" I k' Cmelei f!&.Iterrel.)gyomllill,kOtriÓl Ut»
romfi: leny:ésr.tés .' fonlosSl5gál ' l!me y ce ll' UL' C. I, P-ért.
és .l.'!. mai gazda9~gj viszonyok hogy agllidák, ille Ive le: nyész·- .f.keteLlljo~ békéSlláko5veft rh~id
közötti aránylagos rerifabi'ilá~' tók f\?hér és larkapuJyka he~600 ö(görbekutlaposi lllZánMt S~iligYi
5íót is; lY!? lJ - . ' Klilmin GY0írlllli lak(»stólWOO P,;,irt

Arégebbieszlendókben,enni- térjenek a foltmeníes . Móljorollstwá~;({Iö~ Juli_n-
fe'ket'e' nulyk'" te"ylr,-oté . 'Mul) ayomllli Jlko.·. . !'ll' ""l" .~~

l)űr;még cl barom'fitenyés.ztés- .. "'1' sé=e:. '. :.•.. ~.~. -,." ~ lA" U <JU'" öl tllnyaföldi nánt6uk .egYra'lJye~ -1'''
nek csak. él. mOrJ"'rch.l'a sz.u·-k"'.ncr. .... ' _. ....~·t u,- "''''rt· j E·.JI '('.' L'j:; • "A' ..

u. """6. A fe.kett"> .pul"ykel mh'!ósé~i!.le<W ..",I::. "U:""4. 1U i'l.ure nvl ..lU ...lIIn.-·
lelén~k'dlálásavó1fcl ,céljtt, :lllll- eo iIi' val) tótko,nIólÍilákostÓt$ P-«t;,

. is s.o.kkal' io.bba fe.hér és' I~r-" W·.. · - '.nak minósigér.e' nem is .fl!k.l. . . . .. elumllmn Adjlu gyoouli:,laklM'feH
leltek súlyt. ka pulykanál, el fogyas'zfókm~( 360 öl, pli!!lárijnptl~ult,öiv;V", And

ís'sokkl:'ll s~híe§~bb fogeldja~ rá6né UlCltikó S'ragY~mí.ii!ikoltÓI
Ma, (! vál/ózolf ,\Tiszo'nyol<' "'o P "'rt

ialálÚmgiiai pia'Cokon. "e>. ~I:: .• ". ,"

mellett él gazda metg"tttól rájőtt; k-il('j~ramonkél1t korü1belill .10 R Sr;ii~5 Díliieli'l~ Koylici UO!UI.,,,..
!log'V a barOmfilenvész· fillirtel érle.'kesehb ei to."'bbinil)· ma! lak6!il'nU l I\ol~ 111 öl k6Iesfé--
t - :. ' ' ~. . . ·nekiilt"'I.t!llut'Molnfr ,Mihil';';'é.. Vi···.."
es nem C8upan a ·m~zvlittlz"· - i hasOI1ÍóéletldSrŰttriények Rózátót'400 P-él"t. S" '1..\"

dasági terme1és egy mdlel<~skQzQttkörülbelül-40 -iE'~ Öu.Bodoft GyuláRé TimírUoail
.ág~~al1}, ialékkal nagyobb sutyt .tyofuar·lakosvet't 5 hold öl~1i6~

hanem aitöbbner~ . .. . .éi- ". fiai IUI:ál1tó Wíl!?-ö~ ,.Ian'lil'lt l
melvényekkel egyet1rangu Tenyésszi!ink ,teh6í f~keiéli6ld 140t'9 Öiél',l200,öl II:s6fili izin-

tényez6je. p lj lykM! t6kat6zv. .P.pp Laj.~é -rimir Karo
lill es, tlir8lli' IY6mai. la~ol@J!rt6l ~
P'-ért. ," , . . .

Urb.netek :Ádámélaeje 'Br~ftdtAn
t6aiaaromai IllkoIPk'fetfek.egy bel~
telkem IlIIkóhbllt· Hert«Gyult gyoIDá~
Ilkoldól 1615 P~ift .'. '" '

Rácz Feren<:né' földel i' 'RóUIYOOOlÍ
lakolI vett eiY beltellrel lakÓ;b'''lI.t Ta.!bla
Sándor iyomai!atost.ól 660 P:«t

. KilBsiándor él neje fll.tta Ertlébet
lilycmai lakosok veU.k mi öl él U50
plllári IIzánt6t NalY Juljjl'maendrMi
lako8t61 21ft P~ért; - .,

kak'CI Eszter budgapei!~i lakc! vett
l hold 1059 BI,l~29 öí ét 1330 öl pó
1'lllimi ISltántótPátllki GYulánlé. SZilM
Etei és tárl!lIit61 :.l100 P~ért.- '

G'bor F-trenc' és n.je Marjai Karo
lin lYomailakosók vettek 1 lRold 12J
öl kóltllifenéki tltint6t MeIn.r [áulé
él !feje TörÖk Juliinna gYOMIi; lako..

,soktól 500 P..'rt.
Killlll Gáborné Berta Anft~u@"uli

lakOl vett 431 öl cifrakerti szintét (JEW.

Honlok Istvánné Fülöp ADHll gyomai
lakostól 300 P-ért, ;

4 oldat

Megjelent a "SZABADSÁG"
vitéz Bajcsy Zsilinszky Endre
pompás helilapjának új száma,
OiEdag tarlalmából ki~rrH"ljük

Tombor Jenő dr. ny_ 3zredes v't
zércikkét, amelyben él. nemzeti
szocialistáknak II földreform
körüli szemfénvve~ztését lep~

lezi ll?, Féja Géza szem::áciÓs
cik,ke .el "Bélumgar!en·dfi"s~éí·

osZtása körüli irihelellens~~

g~król szól. Balla Antal világ#
•politikaLkróriikáiában a hét
, külpolilikai eseményei! rög'úti

I€. Julier Ferenc (1 mClgyar harc
modorrór irt cikkel és az ezer
.éve~ mélgYilf kcitonána.k állit
emléket Nádas József dr. l:l lej
!cartel rejtelmeibe héifol be, Á/ra
NagyJános a Fö~d: Népe ron/I
bon az' általános gazdosilgi
problémák(!'ll tttsx;i izóvá_ Ta
mási' Á-ron 'folytatásos te~~l1ye,
Simql1:di Pál cikksoro~atának

folylatása, heli rigmus, .riportok
I!S aÍdualitilsok ~les7..ik teljessé
el lapol, amely 12 rÚlg'y 'old1i~

Ion jelenik !11e~ és 10 fillére.s
árban k~phi'ltö minditn .ujsol5g":
árÚsnill. ,

. BudapesÚ tudósitónkjelenti:
Örvendetes jelenség l Öi~zaz
úi állás vilI' betöllésrl8. ~ Mar
eddig is több mint kélszáz em
bú nyert olkalmaz;ásol egy olyan
,peciálisszakball,mely egye
dUlállóegész Eu·rópában. A
Toinai Világlapja bekapcsolta
kedvezményei ilorába II Tolnllli
Vil~glexjkonélsorozatál,mely
mú. '" magyar könyvtermelés
Izenz:ációja és hatalmas tár·
h~l::a cl tlldásndk, Évekre- ::izóJó
fo~lalko15as,egYl!:sek két, há·
rom, sót .négY5iiz/!z . pefig'óf is
kere~nekhavonll!l, Az alkal,
m~ztélt~s tárrtY5 '~I'Yi1n, hogy
klfo~ásltllal1 öllöz'élt és inlélli~

gencia mizl!eH cs~k sl,orgclom
keH hozzá, .Ez' III foglalkozálJ
igaz,! kllllurmis~zíót jelenI. Min;
denki1$t1jcil lakhelyén f021ol.
kozlat. l1J vállalat.Küldi~ b~

iTósbe:li aiánlalái cli,aláldi slll1~

pola, eddig! múködésé é5 kora
melillll1ölésével i'LTolnai Vilég
lapjlJ kiad6hivellolónak Buda'
pe~t, VU. Dohány u, 12. Megl

Izü·nt @. munK,mélkülis6Ílil" j~li,

génii .
Rendelet - a esomagfelad~s=, .

róI; A posta felhívá$t intézetl
a közönséR'hez, amelyben afra
lililyelmeztet, hogy rl. csomagol
kon .~ küldemények tar/almát
pontosan nevezz~k mell, A.
kezbesiíé1!l ugyani' SOk$lor
az~rt késik, mert El csomago:'
kat· ti fogyaszlási ado tl1egáJ-
lapitásél végett fel kell bontani.
Tehát nem €Iágségel a C50"
mallra annyit írni, hogy "hús
oemú",hanem pontosan meg
kell iegyel:ni', hogy "fris~ hús,
Izárnyas, malac, füstölt 5ertlÍIJ
itb," él ulilyanígy megjelölend6
a darab szám is, pl. "5 kg,
narancs, 10 klil. ciokolídé, 10
dcb_ ~lmtJ_" _
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POLiTIKAI, T R S A D l ÉS KÖZG Z AS GI HETILAP

EI.ÖFIZETÉSI ÁRAK:
,\egyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 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.

Felei5s szerkesztő: ifj. WAGNER MARTOl'J
Szerkesztőség és Idad6hivatal:

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

Telefon: 22.

Hfrdetések dijszabása!:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetél
20 fillér. Ötsz.ör] hirdetésnéj 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék ~g

félévi hirdetés esetén 25 százalék kedv61!:ményt adunk.

l!Ilzen bizonyos, hogy igy van,
különben gróf Bethlen István.
aki mindig tartózkodoH EI nagy'

I hangu kijelenlésektóL aligIliI
állapitollfJ volna meg, hOllY {l

revízió bekövetkezése olyan
bizonyos, min! él kélszerke!l6.
Ilyen kijelentés! puszlán Né
metországra támaszkodva gróf
Belhlen Istvánnál sokkal köny,
nyebb fajsulyu polilikus scm
lehel mell, még akkor sem, hl!
felléllenül bizonyosak vagyunk
Ojaszorsz~g támogalásában.

l eredeti sZ02rződés e~yes

pontjoinak megválroztató
sáva! - elhotározták.

Megv61asztoHók az uj
számvizsgáló bizoHsógot.
Elnökévé Sz6ke ferencet,
tagjaiul pedig: Nyisztor P@
ier, Szobó A. Lajos és Kruc-

ó Istvánt választották.
Ailer Márton esudabolléli

bérletének összegét 900 p
1'61 600 P-re s!:állHofták le.

A csuda ballai kiszállá l

sok olkalmávol ezentul a
soros jegyzóvel egy orvos
is kiszáll.

i Ujjá alakitoJták a test·
I nevelé~i bizottsó~ot lis tog

jlliul Kovács Gábor birót.
KfÜÓ Lajos jesnzőt <ls BÓl

esy Elek társ. illazgató·fö
mérnököt választották me~.

T enyészá 1I.tok beszerzé
sére köicsön felvételét ho
Mrozh~k el.

Kimondották a kötele:rő

tűzoltóság felóllitásónok
meliózését.

V égUI elhatározták, hOiY
a mójmsi vósórt, mely o
Hó~ök emlékiJnnepével
összeesik, áth€lyezik az
eml~künnepet követő hétre.

A közgyült~ ezzel véget
I ért.

i löt
ülé

hogy az
épületéne!,
a polgári

tornatermet

E1halározták,
Árvaház alsó
átalakitásával
iskola részére
létesítenek.

Olóh András lemondott
rendórtizedes kérelmére 28
év} szolgáIota elismeréséi!l
egyszersmindenkorra 500
P. segélyt szavaztok meg.

A Széchényi uti 6rtézHmt
fur6sának folytotásM - oz

Gyoma község uionnan
megalakitott képviseI6res 3

tülete f. évi január 29·én
rendkivüli közgyülésr tar
tott, melyen az alábbi köz
érdekü határozllto!<ot hozl

ták:

A felekezeti iskolák se
gély iránti kéreime ügyében
a ref. iskolának 1933 évre
1932 pengő, az 1934 évre
pedig a ;5 felekezet iskolái
részére 4148 pengő segélyt
szavazott meg, melyből a
ref. iskolára 2932 peng6,
a róm. kath. iskolára 889
pengő 60 fillér tS az ev.
iskoJánok 326 pengő 40
fillér esik. Érdekes volt,
hogy a iovaslat ellen eSf'lk
a szocialisták és Kner Izi ..
dor szavaztek.

iárszaJagra fogjon bennünket.
Mondalának ~lsó négy SZilva

feltéllenül ma~ában foglalja
azt II ki nem mondott megöl
lapi!6~t, högy ilem mindenéri
tartozunk háláva! NémelOr-

. izii'lnak és vannak olYl:ln okol<,
~ am(!]yek angol és francia ori

entáció r.lé késztetik él magyar
klilpolilikál. Ma még csak az
angol orienlációnál tar/unk, de

. nem messze az az idő, amikor
Páris ji kényIelen lesz meg,
haiolni t"lZ igazunk eló!1. Egé p

sz

hangját hallottuk volna ebben II

mondatában: .,i~ szociális szoli·
daritás korát éljük: mindenki egy·
ért, ezy mindenkiért.
~e8zéde iovábbi során ma,

gáévá lelle a Oömbős kormány
programmját: Rentabilissá kel!
tetini a mezőgazdaságot, maka
sabb búzaárt kell biztositani a
gazdának, meg kell valósitani a
kötött gazdálkodást, a valódi re·
lációnak megfelelően kell a pen
gő jegyzéséről gondoskodni, be
kell hozni az őrlési és a benzin
monopóliumot, államositani kell a
tüzkárbiztositást.

A mezőgazdaság helyzetének
enyhitésére tett intézkedéseket nem
tartja véglegesnek. Le kell szál
litani a gazda közterheit, mert
egészséktelen dolog tökéből köz
terheket fedezni. Meg kell szilntel
ni ahitelszervezet tulméretezett
voltát. Minde?t alkotmányos uton
kell megvalósitani, mert nem kér
a diktaturából.

Hol vannak azok él sokat
ko,;polláll ellenlélek, amlelyek
á!móla'l elváJasztollák Göm·
bis Gyula miniszlerelnök és
gTóf Belhlen \slván lllját ? NinI
esenek sehol, de nincsenek
meg külpoliJikai léren sem.

Az utóbbi időben Gömbös
Gyula miniszterelnököt soro
zalos parlamenJi támadások
érjék. Szemére Ilánylák, ho'lY
lulzollan germanofil külpolitikát
foly/al, Gróf Bethlen István be..
uédéböl nem ez tűnik ld, pe..
di~ elképzelni is lehdetlen,
hogy a két államférfi más él
más killpolillkál c~illálna·

Gróf Bethlen István Debrfl
cenben kijell2nleltll, ho'lY: "Ha
másért nem ii, már ölérl há·
Jával larlozunk Németország.
nak, amiért kilépeIt él NépiZö
vellliégbőJ." Ez a zseniálisan
megfogalmazoJl mondat sok
mindent elárul. Nem fordílhélI
tunk hálal az entenle cordiaJe
fellegvárát alapjaiban megren·
dilő Németországnak, de nem
el1i'czdheJjtik mefl azt !Icm,

ilii

Ir
I!"ta : dr. Papp Jenő.

. Gróf Beth!lZl1 ls/ván személyi Iba viszi az ország sorsáf, De en·
sulyát és politikai s?cJeplésé- l nél is tovább ment gróf Bethlen
nek ielenlőségél csak mosi ~ István. Mintha a 95 pont vissz-
kezdi igazán mérlel!:'elni és ér
lékelni a magyar közvélemény.
I"ülföldön már rniniszlerelnök-

. ségének derekán tudják róla,
hogy azok közé él poJilikusol<
köze jarlozik, akik messze tul
nőttek országaik határain és
vezető szerepel játszanak az
európai népek sors~nak ini·
nyilásában. Fritz Klein, ij ieg q

nagyobb német baloldali poli·
tikai iró "Dreizehn Manner rel
gieren Europa" cirnű könYI
vé ben gróf Bethlen Islvánl be·

. sorolja a lizenhárom uralkodó
európ.ai politikus közé és egy
fejezetben tárgyalja Mussoli
niveI. Azóla az európai poli·
tikai -helyzel lényegesen meg,
változot!. Chamberlain, Primo
de Rivera, Maniu, Csicserin,
Sf10wden kidól/ek a "nagy Ji.
zenhármak « sorából, de él ben
maradot/ak nevei is löbbé ke
vésbé megkoplalc Egyedül gróf
Bethlen Islvim személye ~ll

vállozajlanul, - iól ha ez
ea-yálialón lehetségei, - min'
den eddiginél nogyobb érdekl
Jődés homlokterében i'HZ @uró·
pai polilika hori7.onJJán. Nép-.
szerüsége az utóbbi időben

főleg a magyar tömegek felé
mélyüll el.

A iulzoH várakozéisok ezui q

tal sem elégültek ki, mint ed·,
dig soha. ha szróf Belhlen Ist..
vimról volt szó. A voll mini sz
t~relnök vasárnap is megmal
radi diplomatának, aid ponlo
Ban meg tudja válogatni él ki·
fejezési formáit Kényszeriii
zi!rkóltojjságáhól csak akkor
el'lgedill, amikor él belpolitikai
kérdéseket érin lelle, hogy egy
uerés mindenkorra elejét ve·
g'y~ a70knak a hiresztelések
nrzk, amelyekkel közéje és
Gömbős Gyula miniszterelnök
közé szeretnének éket verni.
Félreérthetellen módon kij elen
telie,' hogy teljes erejébDl támo
gatja a Gömbös kormányt, amit
{je.m tenne, ha nem vclna meg
Iyö;,ödvearról, hoifY irány-
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Hog cSEk éi szc:;ga:~,

se mindig.
Van hál

sportnak, a ;·::;va:;;ri6.S,

gereJyvetés,
pedig fényes és i1agy§zabásl.l. A
férjét és Roz~

gonyi Ceeilie kardot § maga
vezeli a mentő . Q3.í2rJbócz
nélküle kiralyi kmeiővé 'Iam., ő

maga árva özveggyé.

Dobó Katica és az egri nők

férfimódra pusztítják a stncai1;ra
felkapaszkodó vad töröl,őL Deb
recen alatt Dob~zi lVlíháJy hitvese
nem retten meg a duló csatába
követni férjét S elpusztulni saját
könyörgésére El szeretet férj kard·

11;)gy e1ieil5ég knébe De
jusson. Ezerszenvedéssei
nagyass1.Onyunk
mindaddig hősiesen védi
kács várát, mig azt gaz
f<el .n~m adiHja

akadályozni, a íűzesefeket

még ideiekorán elfoitani s
a nagyobb kárösszeg kem
leíkezését megelőzni. Az
1925. évi ánapothoz viszo#
nyitva az 1933: évben csak-

I nem 800 ezer P-vel keve
'l b'
j' se, b él r össz.zge. Ez
,országos viszony!űtban is

Iigen :zél~... eredmény s arrf1
l engca _~:O\(?lk(zí:e!rn, hogy

l
! tűzrendészet lj W -2V aiaH
! ha máS i. é5ek~wl kilóIdörL
I lA
l 'r<
j lu

Ih
i tel ~nr<:''..l edr2S'2i\':ef~ fűzr \. i"~~

I
IVdI .; ;~)

! a i

" í ~I F,/ÁC';' ,
::;- l·" .U'l,,;::.o:

Kedvező a
ren észeti

224, él i k
dig' 218574

rnár c:--:-a

Békésvármegye íűzrenc

dészeti felügyelőie a na
pokban tedeszteHe be az:
atispánhoí~ a fűzrendészeti

kormdnVlvndetel pián
lzendő negycdévj té-
sér, A részletes ícle:Hés
a;>: öHapHhalö rr5 12 g, i-nagy

Ei vármeg~re Wzrendészr2ti
viszon az 193Zi, évben
isméJ kedvezőek . A
fűuendészei inléz,kcdések

I-uH' "", p, ásávEi \

6 [Z (;!::: ~ !-a'. (:
rüli U'2.~- a
mát, mjiif

DO,

Közel 800 ezer pengővel kevesebb az 1933. évi tűzkár,
mint az 1925. évben.

csengő

sze~-{:\~nyk,ébőL VéJgy él

~zon, ö::iké~1tt6Ienü~;;szébe

ro1t~ V&'2Y S2roha y Gejza.
jernnek e~sö feleséger az
vezernek g)iors p2r~pán száguldó,
sze~":/edfl:.r~s vCidábZ aki
az első!-\: közt még a :{i[ünö

!nv,"",-"lr közölt is. Hogy pél
áZ! már öse-

élete is két-ségte~en.né

teszi. Hiszen 22 várJdor!á
sok idején az őblös ekhós si:,eke~

reknek elég vol! viru:; él ::·\.ll.• an,o.'

nyeregt}e 5 P CH,' m."!"·'

j'elül ü~y~s~égben <l

huszas,

au lmUirí édese.77;.
veied kereSerJL

a sírok között

l-l!irorrL huszas; látod-e?

F~.{szcintator!!Z én azt

Be ts tfpi'err? é,1. azt

Selj!ElJl vettem)
me[[tdtori estire

Ki teszi a jejére.

Három /W,;ZO,5t kerestem,

*) Harom ereí1ed néprial a XIX-ik
száz?d 'E]SÓ ~e~§bőJ. ?,:ia lnár }s;me~

rj1{ ö:{~t E 5'0:01:: iTJ2.gY8GCTSl2Jgi

során Kecskennét j{()r11Ve
kén és a F({bakö:::beUíJ :még hö~ljo:>la da~

201 ni a ?lZ lclfjC' cj:l~Ű Hv,.,__,."
d-e n-l35 véi:~{)::aCr}SlJ.L_ /~ m~15H~ k~iItö B
nep kg1:öi~ '!€'Jje~en iHner~tJ~~..

szeme e16!, i2ert
György magtárosi lébe

, reszteni S igy keHen el dl!i~

~ tak a tolvajok keresesére.

-I (-olikus temető felé igvek-
lJ szik. Juhász utánuk á-I tot!
. és amikor nem á! fök

él kveg6be 'óH. lvIi"
a elj lek éi

Izáva! megltJiáhák a

I•1\?7.C~tL de cl ~úze másik
us ; r:25zef. egy ZSéiUl ,neny-

! n\j~éQ(J 11'2'11 fa16!rá k mc~,
~ él~r ;ikerLili neki!, mégis
ii (7: l" -, .

l'::"

rózsám,

hol nagy

ágossága

cr
b

fF t IZ I
li!

I ·m

Érle el/l1u lasztni.

egtalálják a két· zsá
d

Szomon; az

~s ét a katoUkus temetőben rejtették el
a lopott árút

Szerdán virradóra 2~3

órakor, mikor a Hartensí'ein
IgHác réglagyári telepén Ju~

hász Laios éi eli őr ren.des
eíknőrző ut t végezí-e, ész- kor
re\jeHe. hogya magtár
ti folyosón It 34 z~ák

búzá.ból. két ember két zsák
búzát lopolt és azza! a ka-

me l, e,r
!é:3i
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I ,\4inden közflégben val'1l11.k Oly/itl

l jó református háf.;1stársak, akik
~ vagy nem érezték a gyermekál-
li 3' OC···I l t' .1i (,as oromel" vagy al: s em gon,-,·
~ viselé", ugy Játta jónak, hogy
i vnss.z<!. veHe lölük a legkedve~eb'"

I bet, ~- a gyermeket.
~ Ezek 3. háza§társak tehetnek
.!1eg:öbbet o mai s!eretellenség
. közölt élő emberiségért, hisEen at

temetkezési segélyakeióban v~Jó

napi néhány filléres részvétellel
egész tekintélyes összeget biito-

~ sithatnai: siruk gondozására, ii
I íetve mindenütt a helybeli refor
~ mátus egyháznak árvagy~rmekek

! felsegélyezé;ére. Ez nem f<tszf ne·
Ihezebbé al életkörülményei l sen,
I kinek és ezzel jóleső érzést II si
I rig. a siron tul pedig mindenki
I által megbecsülést, maradandó
!emléket állithatnak maguknak éi
követendő példát az embeds'g
nek.

I Egy tábiácska ~ ,)~rva gyer-

Imekek gondozása alatt"-i fe\irlt
tal fogja jelezni ezeknek il meg'Iértö lelkű református hivek nek

I sirjai t.
I Egy táblácska a szépen gondo
I zett virágos sirhanttal a temető

I felett eltera!ő csendes békességben
megfogja áliitaRi egy pillanatra ..
járó-ke/öket s önkéntelenü! is fel-

. vetődik az emberek előtt e kér,
dés: Kié ez a szépen gondozott
sir. .. Miért van árva gyermekek
gondozása alatt? . .. Mit tett IZ

elhunyt életében az emberiségért,
hogy elnyerte halála után a legI
szebb kitüntetést - árva gyer
mekek ápolják felettük a virá
gokat.

i, t-/lennyivel könnyebb lehet örók
I álomra hajtani fejünket abban ,1

ii1den

nélkül.baj

1iI

I

l,. a lovak ugy,' összegabalyodtak, félő

l volt, hogy vagy:;egymásban, vagy
val!melyik szembejövő kocsiban
lóban kárt tesznek, és igyekezett
öket szétválasztani, ami sikerült
is. Két rnén elszabadult, kettőt

fogva tartottak a kantáulijnál
fogva. Az egyik mén! a húltkö~'

j röi hídján fogták el minden baj
j nélkül, a másikat !igyeselll bet,I relték a községháltl udvarába, hol
, bement az istállóba régi helyére.
" Lóbane, mberben semmi kár nem
, történt, csak egy 'nmdr&g repedt

végig.,

Lovas bravur

A védett
'k'scsab

f I yel q~
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i I
ti Kevesen v'!gytlnk. akiket a hajái
'kegyetlen, vár~üOlIl

ne ál!itott volna már ct kéh;ég d

beesés söfétörvényének szélére,
· de sokan vannak azok, akiket e
Ivára!!a:n nagy veszíességek és
l kétségbeesések idején éppen a
'I" pillanatnyi anyagi segítség hi~

· ál'lya, kenyérkereső elVe:iltése fed
i letti fájdalomban a tanácstalan-

ság és bizonytalanság szívettépő

'óráiban EI legszükségesebbek/ől,

az árvákra nézve talán pótolha
tadan jövedelmi forrási61, kedves
emlékekhez fűződö családi erek-

I Iyéktöl, jószá.goktóf és a termé
!nyektől vagy az ősi föld egy ré
I szétő! váltak meg, hogy méltóItisztel.!séggel eltemethessék a ked-

l,

ve:;; halottat s rendezhessék a ha
lál esetekkel járó orvos é~ pati

: kai költségeket, közjegyzői és
örökösödé!i ilJetékeket stb.

A halálisetekkel járó családi
vagyon pusztulásának megakadá.
lY0'fása, egyben a nemzeti vagyon

, megmentését is jelenti.I Elsősorban ezt a célt akarja
l szolgálrü az Országos Reformátu$
I Jóléti ég Gazdaság( Társulat ke

belében dr. Baltazár Dezső püs·
pök Ur elnöklete alatt míiködő,

eddig és szép eredményeket fel
mutató temetkezé~i segélyakció.

Másodszor: ennek az akciónak
keretében a legszebb szociális el·
gondoláiiokat ilt meg lehel való
sítani, amelyel a maierkölcsHeg
eltorzult világban a szenvedések
iránt érzéketlen közönyös, fásult
sziveket fe! lehet me!egiteni é~

áldozatkéslségre ierkenteni az
egyház közömléges szükségletei
és a nélkülöző árva gyermekek

l érdekében.

Békéscl'Iabai székhellye! ct bé- és Veres André:; földbirtokos (Bé
késcsabai,valamint a gyomai kir. késesaba.)
JárásbirÓság területén müködő ,.lé.' A pénzügyminiszter által ldnel
det! birtokok felügyelő bizottsá... verettek; Rendes tag; Bohnert
gáÍ1ak kinevezése megtörtént. ; józsef m, kir. kormányfőtanácsos.

Az igalságligyi miniszter által I a Békésmegyei Általáno&; Tak~t
kil'levelettek: Rendes tag, egyut- l rékpén~tár Egyesület vezetője (Bé
tai éi bizottság elnöke: dr. SZí-j' kl§:scsaba.) Póttagok: Ajta)' János
lassy. Antal _ügyvéd. Póttagok:

1
a Békéscsabai Takarékpénztár

dr. Christicin Kálmán ügyvédi Egyesillet vezetője (Békéscsaba,)
(Gyoma..) dr, Gally Károly ügy- l Hudy józsef él BékésmegYi?i Kel
vég (Békéscsaba,) dr. Lang Fri- j reskedelmi Bank Rt. vezetője

gyes ügyvéd (Békéscsaba?) dr. Tal'I l (Bééscsab3,1 Kiss Endre szi5vet
dos Dezső iigyvéd (Békésc~aba) !kezeti iigyve~ető (Gyoma,) b/iaczák
és dr. Tóth Jstván iigyvid (End- l Mihály szövetkezeti cégvezető, fő·

rád.) l könyvelő (Békéscsa~a.) Nyisztor
A földmivelésiigyi miniszter ál- I Péter (BékéscsabR.i Altalános Ta

taI kinevezettek : Rendes tag:! karékpénltár Rt. gyomai fiókjá
baiczai Beliezey Miklós földbirlo· l nak főnöke Gyoma.)
kos (Békéscsaba-Gerendás-pusz- l pi Békés székhellyel megalakí
ta.) P6ttagok: Benedek Pil me- Itott klékési járás területén műkö
z6gazd. szt.ldik. igugató (Békés- l dö felfigyelöbizottságba póttagul
csaba,) vitéz Bocskóy Al1dr~s i Pikó Bélát nevezte ki a földrnj
g11Zd. Í3k, igngat6 (Békéscsaba) I veléi1:üg-yi miniszter.

Január 31-én, szerdán délután
megérkeztek Gyoma köz~ég;ébe a
fedező ménelc A megérkezéskor
azonban majdnem ~j történt. A
mikor _II 4, drb. mén II községháza
elé ért II négy méneskari katoná-,

'v&ll, az e~yik mén hirtelen fei
ágaskodott és oa más>ik lovon- ülő
ménesk~tonát fogával a combjá.
ni! megragadv~ lerántotta a föld ...
re. Neki forduÚ a második és
hlrmadik lónak s azokról is egy
kettőre leszedtea katonákat. Az
állomásvezetö rögtön j~szált, mert

F "SfrMer W53ST z===nr

Hősi erények sportlzeretet, 
ügyesség nlm volt idegen ioba
a magyar nő elölt.

Nem tagadható azonban, hogy
sok, gáncs éri mégis a női spor
tot, annak tulzásajt és kin6véseit
Att mondják, nem más, mint
elzköz a férj fogá~ri! Mintha
nem ugyanaz volna minden egyéb
tényhdése a nönek tudat alatt,
vagy tudatosan, akár a báltermek
ben, vagy a sportpályákon, akár
irod.ikbal.l, házi vagy mezei mun
ka közepett? 1 A csalogány sziv
hez szóló éneklése, vadgalambM
gás, tücsök cirpelés stb. mind
párját keresömelódia. Az még
a virágok kelyhéb61 kiáramló édes
illlt is. Miért volna hát bün, ha
él pompásan elkészített malacsillt
vagy furósbéleseken, a művészi

a!ztalteritések és magyaros ven
déglátásokon kivül f5ldön, vizeni
jégen. havon, vagy !eveaöben is

ügyeskedik s egymason 1ú1termí
kiván a. mai nő?

Ki akir tűnni, mint a letűnt,

antik világ birkozó, céllövő har·
cos amazonjai, akik azonban fér
jük oldallin már egyre több időt

fordítanak a l"Okkapörgetésre,
mint a nyil- és kopjavetésre, s
karon ülő kisgyermekük gügyö
gését többre tartják rnirlden am'-
zoni veiélkedésnél.

Nálunk nem válhatik a küzdő

társb61 ellenség ellenfél helyett
NeD] fajulhat oda, - legalább is
azt hisszük, - a női spor!, aho
vá a férfiaké néha már el-eltéved:
gyiilöJeUé, a maga korlátlan ural
máért. Mert akkor már megszű

nik minden !étjogo,ultsága. Az
már anDi méltóságból való ki·
vetkőzést jelentené, rnely több
még az általános emberi méltó
dgnál is, ha meg van hozzá, ami
s'ljjkl'5é~es: titzta fő és $ziv és

l erös lélek. Az émb~ri méltóság
! nál, melynek lábbal tapossására
!II trianoni béke a legkiáltóbb pél
l da, melyben a győzelem a legyőlIöUekre halái és rémuralom, me ly
1 mohóságiban kirugja a kuHura
· és civilizáGi6 gyökereit. Előzmé·

I1Y~ minden, ami gonosz, egy
; szóval kifejezve: háboru. Világ

égés, melyben szinte odaégett
minden, ami megbocsátás, lovagi
erény, cl hö3 ellenfél megbecsü
lése. Ha nem ez lett volna i hely
zet, nem sujtot volna le a német
tiszti ököl él belga rn~ubeugi vár
bevétejénél a foglyol tjteU s ke·
:züket legyőletésük elílmeri§,eként

, naiv embenég.:el nyujtó angol
katonák egyik tisztjénik arcába,
ahogyan beszélik. Berlinnek ezt
most jóvá kel! tenni a jövö oiim
piászon, ou ők lesznek a házi
gazdák lS nem tehetik azt "felfo
kozott ko@smai verekedéssé" ci

IHitler 3poltoló harcosai s lIA kan
I ce!lár nagyobb dicsőségére, hogy

!még több okunk le2'yen vissza
sóhajtani azt a szép időt, Imikor
nem apró egyéni sérelmeket, h<t-
nem csaták és nemzetek sorsát
döntötte el a párviadalra kiálló

l
vezérek ügyessége és bátorsága
ll. tömegek felíldozása nélkül.

I Ko!bay RUdolfné_

Hosszu évek ófa bevaHak az

I
fsbletták

mim:!en megni:lléses
belegségl'l'l és
reumás flSidalmllknál.

A \/alédiságéri és j6ság'" s:ZilM!lTel
a mind~n tab!ettál'l láfh!'3t6 felírás:

O~ (;;1 7fj

,i
0c
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DE NErvi IS

2 tillá
egy liter
fehér fejtett UJ bor Sol·watt..
kert állomásra kis<'állitva
s feladva. Vasuti
4 fillér literenként.Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítáS tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza.. Szétkül':'
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbé1veg ellenében kül
dökmintát a borból min
tásdobozban, bérmentve..

60ralm keileriilJ~s édeskés.
Itah.lfllk,tls:da, ti:$1<életes za;". .
metuek ésn e rn savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert,· ,Pestmegye,

Ö
1934. szeptember 29.től

Pusztapón (Szolnok m.)
kb.. 355 Inhold..

Tökeeröst tájékoztat

BAtk-y ..Gvula_
Bl;.~ip~~t, JÓl;s~f utü 3,

Az elíiö farsangi
él G)roma.~ Iparos és; [{c,reske,
dó !fiak Onképzóköre lclflolla
jéll1\J-ár 28-án. lelmezbenj~ten

lek meg; Laczkó Rózsika (ma
gyar IÉ/ny), Tolnai Sándor (ro;
kok6), T6thJuliska (djéldeóny),
Lechnilzki Böske (spanyol tán,
cosná), Ladnai Erzsi (éjkil'ály
nó), Lechniizki Ilus (szobafes:"
ló), Domokos Albert (cigánv
!linv!, Reisz Ella (s zi vldrá IV rHS) ,
B6dl Rózsika (aranvkalász),
Kéri Ilonka (erdész),Cs.NöflV
Juliska, (kalollatiSlzJ), .. és még
sokan, ..

Djjal nyerlE'k: Tóth juliska,
Bódi Rózsika, Cs. Nagv Julis-

I
ka, Domokos Albert és Tolni'l i
.sándor.

I A jelmezekről külön és as1!':Ü'
netb,m az egé:iz kÖZ-Öl1Sé~HŐI

fénvképfelvéteH készileH a "Ha.
~rai" fénykép míHerem.

árva gyeI'mekek felsegélyezésére,
egyházközségeiknek actományoz
ták a temetkezési segélyakció
~sszegét.

Ol'~zégos·Refcrmtitus
J61éti és Gazdas:!igl
Térsulat Tiszántilll

E9yMzkerUletlll'odiija

Mlr1dezekreaz ér{!eklődökl'leklllti~·

ves felvilájtositáit adnak a gyol'l'l~i re
fonm!tl.ll lelkészi l1ivata.lban.

Szerkesztői üzenetek,
"KI\I'6ncsl." Megkércteztlík, aJ!: Ön

nevét nem említettük élj azi fl választ
kaptuk, ho!!)! dr. K Máriának eszeágá;.
ban sincs Oyomára költözni.

Többeknek. A mriltsz!i.munkban
tett felhivásra, hogy kiknek van lósze·
mi szilvlira vilgy más népies néven is
mert vörössziJvára oltott kajszi barack
híjuk, eddii hárman jelentkeztek ná
lunk. Akik még e héten jelentkeznek,
azokat is egyiitt jelentjlik be a többi
ekkel II Békésmegyei Kertélzeti E~ye

sül:etnél.

l alapja él 10.000 P, vagyonadó
alapja pedig 200.000 P-n alul
van, vagy pedig ti mui! évbqn
csupán adómenies íöved4!lmük

vagy adóköteles és tlldó·
mentes jövedelmük az 1.000
P-I, vagyonuk érféke pedig az
5.000 P~I· nem haladta meg,
vagy ha jövedelmük meg is
halad'ö al: 1.000 P-t, de ebből

az illldóköíeles íövedelem 600 Il Meghívó.pafJ alul maradI, él közszolgáJ l ..

" A Gyomai Onkéntes TüzoHólali alka mozollok, ha kÖzs701· • Testület folyó év február hó 11-
g-éllati ilIelményükön kivűl máSI én (lzaz vasárnap délelőtt ih I J
jövedeJmúk !lem volL vegy I. órak?r 2l. kÖZSégh~.·za kis f.2ll1áCS
pedig az -a 600 p·t !11!!11 ha~ termeben hutando .

ladíd me~, az egyház java~ I rendes évi közgyü!ésére·
dalmasok és íal- . Tárgysorozat;
ban áliók ha mu!i évi jára_l1- l 1.) Jegyzőkönyv hitelesitése.
dóságuk él i5.600 p. n alul ma~ I 2.) Jelentések az 1933. évrtl.I .. 3.) Zárszámadás jóváhagyása,
radI, vag~' a mds forrásból I felmentvény megadása. . .
származó jövedelmük szirltén l' .4) 1934 évi költségvetés. elfo

" nem érle el a 600 P-f,végii! gadasa.
I azok, akiknek jövedelemadó I .5. Segédtiszt választása.. , .. vala.

alá eső jövedelmük nem· mmt 3 rendes és! pótváJa~zt-
mányí tag választáiCl.

vagyonuk ér!éke pedig' decem- 6. Esetleges inditványok.
lJerhó 51-én a 25.000 P-I nem Gyoma, 1934. január 24:
haladta meg, nem kÖlelesek Madaras Gyula Kőszegi Mihály

. iövedeienl vagyonadó bc\'al, elnök jegyző

lást ~d[1j, ! l11ditványokat48 órával a köz-
Azok,· akik az 1933. évi éije Igyűlést m~gelőző~eg kell az el

télItmos keres~ll, íövedelem és l nöknél belelentem, kmönbenalOk
vagyonadójukat iövedeimi vie I nem tárgyalhatók.

szonyaikhoz képes! sérelmes-l!.•
nek iarlják, január hó vigiig

. cl községi adóhivalalbcm be~ ·1

nyui!andó bevCllláson ezen
adóikat felmondhalják és uj
kive!ésl kérneInek. !

Aki bevallál>ál, ha bár an·
n b(!udáSiárCl kÖlcles, ideié e

ben nem nyu!ja be, birságolás
nak teszi ki magáL Bövebb
fclvilágosilá8 él köz$égl lld6hl
vCltlll!Yannvern ei Ó,

Gyoma, 1934. ianuár 25.
Dr. 5z'sz l~lo5

jegyz,",.

Magyar : Gyerme-
keink szebb jővöje'függ ennek al
akciónak sil{eres kiépitésétöl, ve
gyük ki mindnyájan belőle;il. ré
szünket.

Itt mondunk köszönetet azok
nak II megértő lelkű. református
híveknek, akik már eddig is ki
mondatlan sirgondozásra. illetve

Édesilleinek az adózók, hogy
mindazok, akiknek el mult évi·
tilI. kel'. adója, még nem jog·
erős, akiknek él mul évi ker.
alapja a P·l megha
ladia, akik.nek él muli évil{e·
reseli adó alapja csonka év
alapián !GIi megállapiiva, akik
cl mult év folyamán !,czdték
meg áll. ker, adó alá csó fog,
lalkozásul-;a! Gyoma kÖZ5éi!~

ben és akik a mu t évben ál·
talános ke:rescli adó alá eső

foglalkozásuka .megvállozlal
iák, folyó évi februéir hó vé,
W~ig- él közséIli adóhivalalban
álialáIlos kereseii adóbeval·
lásl tarloznak benyujlani az
ugVf.lnoH
nyon.

Azok lerhére, akikoél ClZ iti
elős0roll fliíléteiek nem forog
nak fenn lis á!tcdános kereseli
adóval l:!lcg vannak rŐvi.1,

élmennyibenl933. évi ill!ölá J

nos kereseli adoiukat nem
mOlldjrík fel, az 1933. éHe ici·
I-ÓU alla/ános kereseii adó les?
m'2grög/Uve,

AlföléÍnos kereséH adó ali!
esnek ál!alában az· iparosok,
fl2:lesek, földbérlálc keresiHl'
dák, 5zűléswők, ügyvédek, or
vosok, fuvarosok stb. vCl~yis

aljalaban alok, akik n"m föld
miivelésbi5j és nem házbérbc·
adásából vagy valahonnat hu·
f011 fizetésból élnek, hanem
vall:imilyen önállóan folylaIoli
kereseii adó alá eső foglalko
zásló! származó iövede!emból
torlják fenn maguka!.

Azok az adózók, akiknek
mult évi jövedelem adója még
nem jogerős, akiknek a jöve,
delemadó alapja él 10.000 P·l,
vallvonadó alaplAll pedígl1
200000 P-l meghaladia, i:lkike
nek az adóalapjCl csonka:is
eredménvItnek alapján leH
megállapil'la, tlkik <:lZ iJllalános
keresel! adóra nézve ui bee
vallás !r:leac!ására felhivaJtak,
akik él mull év folyamán vál e

lak lldókölelesekké. akik nél az
adóztatá~ helye él mul! év fop
Iyamán vá/fezült, folyó évi
február hó végéig a községi
adóhivalalbrm jövedelem~vap

gyonadó bevallási Jarloznak
benyujtani az ugyanoli kapha-

ló nyom~alványon. l S~oba, konyh~~ Ja!-;ásl klZ~efH,l{

Azois, ek)kf".~k jÖ1i~d~!\'m~nó benn .~ H\,ln~@nlil ny~nl(j~b~n,

tudatban, hogy emJékünk élni
fog tovább SC a c hely, ahol sirunk
domborul közmegbecsülés helye
lesz, felettünk - árvák imája száll
az ég felé, imára kulcsolt kis ke
zük hakibontilkozik egymásból
sirunk vírágait ápolja,

Ilyen és hasonló gondolatokat
szülnek a jelzőtáblácskákkal ellá
tott virágba borult sirl1antok, mi
vel pedig minden ~mbertéletében

egyszer vagy máskor átalvezeti
utja II temetőn, él szegényt, II gaz
dagot, a gőgös fukart éppen ugy,
mint az adakozót. És ilyenkor, ha
mindjárt egy pi Ilanatra is; meg
szállja lelkét az elmulás szomoru
gondolata, hiába igyekszik azt
elhessegetni magálól, megilletődve
megy végig a sirok közölt S ön
kéntelenül is meg fog állni egy
ilyen simál, és akik még nem
érezték eddig szükségességét an
nak, hogy áldozatokat hozzanak
nemes, szép, egyházi akci6kért;
nagy nemzeti célok megvalósi iá
sáért, itt a temető néma csendjé
ben egy virágos sirdomb példát
murató élő emléke elótt érezni
fogják, hogy kötelesség teljesités
sei tartoznak szenvedő felebélrá·
taikkal szemben, anyaszentegy
házunknak és: dicsőséges multu
szegény hazánknak stb.

Amikor a mai sivár, érzéketlen,
anyagias világban azt kel! lát
nunk, hogy sem politikai eszkö":
zökkel, sem törvényes rendelke·
zésekkel az emberi gyarlóságok.
hoz tartozó önzést és kapzsiságot
alig lehel féken tartani, tehát
nincs más hátra, mint; szép és
nemes akciók fejlesztésével, lé
leknevelő munkálkodássa!, a min
den ember lelkében ott szunnya
dó áldozatkészség ébrentartásával
lehet csak biztositani a szebb
magyar jövő kialakl!lásáL

Az egész sirgondozási alap el
gondolásának megvalósitásában
nagy szerep vár tallitóinkra, nem
csak azért, mert ennek az él kci
ónak egyik feltétele, hogy iskolai
szünidókben és kirándulások al",
kalmávajünnepélyes keretek kö
zölt él. gyermeksereg megkoszo
ruzza ezeket a sirokat, hanem
azért, hogy a sokoldalu és hoz
zá értö tanitói léleknek kell meg
tanálni a módját, hogy ez él nagy
reményeket kellŐ, hitet tápláló és
léleknevelő akció men lől széle
sebb rétegekközöíl talaljon meg
értésre, hiszen később automati
kusan fejleszti magát, mert azok
ban a gyermeki lelkel{ben, akik
az iskolai években tanitóikkal
többször leróják a hála és ke
gyelet adóját az árvák jótevőinek

emléke előlt, az_oknak magmarad
a szépsé2 és· jóság iránti érzék
és ez a generáció lesz hivatva
pótolni azokat !il szociális mu
lasztásokat, végképpen megszün
tetni a szenvedéseket, melyeket ko
runk lelkiismeretlensége zudijott
~ világri~·,
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sel, amelybe csa}, aL.

helyezni, kézirakfárra! és pincével
eHálva ápriHs T... re Gvomán
Horthv j'\;iiklós UT 51 . alatt.
Bővebber Schu5ztak Sáj1d()[

nÍt9náL

tzre. fa

... most a iJisz
szakivánt multunk 75 éves tanúi

el. kellett

kar e/csü.:;ged, a
lawi lesz; nem a
szil/esebben, hanem a multba néz
vissza s ezért van az;
kor ci ternészet rendjéhez tarto
zónak tekinti, ha oz öreg ki~

vágják s helyébe

'lIezeték~

n.é! sok ~:a1Jatt okoztak az ágak.

tamiii fűrészelték

darabokra. Emlékező öregek sze·
rint 75 éve el e fákat.
Csak a községiink életét számitlJf1
is, nagy fejlődés törtérIt
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A Kertészeti

Szekszárd váro"

nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a Gyomai Vjság szerq

. kelztödge ad.

Meghaltak. :

Czeglédi Sándor 89
Rácz Lidia ;) heles.O]nya

ifj Bo-

v "-'illLl--TL.,Zdkö .

i ö nL

Thienöt keFtmunkás tanulót

Az Öregszöl

98 ta~ja van.

Vá;asztmányi lago!,:
nm;" lv!zszéros lslvá ,

Farkaslnszk~

gálé
ranyai Isi
Ferenc,
Gáspár.

száma Wbbek közcHl kÖ2:i: SZobó
Zohán dr. egyetenli tanár
em!ékezesét Baur ;J ne-
ves Moesz
Gusztáv dr. nemzeti mm.eumi
igazgató egy új IlU-

vénybetegségrői. Szabó
gazdasági akadémiai
eikkét egyajánlhaló kÖI:iera\i,'!r

Kisebb közleményeket a fiatal
gyiimőlcsfák helyes kezeléséröl, é!

Emberi tulajdonság, mikor aztéli permetezéseJk a
ember nehéz riú~

januári í~endókről a fdisk01ákban
és még sok érlékes gvakodati

~ -
tanácsrói. A bőven illusztrált fLizeI .
közli él kü!- és gyiimölcs
és virág piac híreit, méhésLetí és

I, kertés2:eri tanáCSI'}Kat

l szé'ffiot díjmentesen küid a ki
j adóhivatal, Budapes/,
I kiHí-út 31.

Decemberben 5'4 pen.
gö i'§riekü tcxiHárut hozlunk be.

A gazdasági szerszámokat
azzal akarják olcsóbbá lennl,
hogy kevesebb f~~jíájú szcr$
szám nagvbani gyáríásávalol. I

csóbbCín állitják efó azokaL i UÉlf 1·én ó@ys7cbású Un-
J~

Egy biztos tip, Fejfájás elr l' nej vac:.~ori'i( renC:eze!l éibböl
len [\áíásos szer at: AliP\rin l az il cdornból, '! fl'nál!á-'

JUdjél-C, hogy igen ió lJ6~ IsánBk íil ülL J~ Kal

l tBSU más ese/ekben is? EfÓ-' !o\i:"us
5a .t· i a" ,~~,c!, '8'

S!! a szervezelel él meghülé~

se.s megl~elegedés elleni vé•. alkalomra
. I 'b "ekkel. ül;deKezes Jen és megszűnleH él 5'

rheumaíikü6 fájdalmakaL
'azonban csalódás ne ene, I nU5

kérje mindig az erf?deH cso~ már
mögolási a Bayer-kereszlleL l{ir

ianuár lő·án larlo1i.3 isz!úiHó
A Gyoma-Endrődi Hitel-

közgyLiléséL Egy lag
; szövetkezetbe kísérelt belö-

kos llizavélzássaJ) Dienes Izm ta- szek, él polg. és c!Qijo-,j ~skoia
ré3sel van lele a község, hOl

nilöl vála.szJollák meg a kör lao les iiklének liÓ 2S fé ag*
Qlnökevé. Örömme! üdvözöl. 1~1I az ,egészből szó sem igaz. iai le)!es számb.ali. éi i{ önfélc

nt ." j' I "b I-"Z egesz betörési mese csak
,) . eZí?!1 Ujlsz!sege en,., farsangi képzelődés, és egyesületek számos

armál is inkább, merl ismcl'ii.ik I óíe. E-ölm6l" inne d-
az Ő izzó magya szcn2jeíér, i nyakönyvi hb.~ek nök üdv,~\zlő sza\'ó! ul 'l Cser-
a!kclni 1'ág és judá ambi- I Születeit3 n~]s 1vH11 pebinos c rTH2!p

ciózus mun!{a],észségél. mely- I I'eáel "zi)r~Si'a \r?z~ll- ~ kör
nek már annyiszor ianujelél I Lukács Ilona, Vörös Jolán, ;;z(;v~s~ '-e, c)),W cl •.

adta. SzereJnénk, ha ~zl új IDala !'vlária, Oláh Róza, Mácz mes nhm:,á , me!yci a
m k l"'b '~l ,lstvánPii!. ' " '" ,
l UI!. élrCOre ,en meg' lO <ozOJ' eifQS 12 naiJaSa olEi

la bb . mértékben kifej/ené és HAzassAgot kötöttek II

meg'JaIósiianá. A közgyLllés éi MarjaiaId Lajos ~ Berde
köveJkező liszIikarI váldsz1olta: Erzsébellel, Pap Sándor _
a elnök: Kiss Lajos, jegyző: Márion HODával, BreuerSán.
TiiT!ár József, pénztáros: Szlan- . dor - Klein RózávaL
esik \/ince, ~lJel1őr: Bula Gá,

g.~zda: Gyuricza ÖS,

ros i Bordác5 Laios.

láro.": Fere: rvá'. fc"';: ,:12. llgyész;
dr~ r-l~~[ 2i" jÓz3cf. .szjnlvizs""

cl napok lariolíB élj 570'

kÉl'sOS kÖilgVl;I(; amidőn 's

a zárszámac!ásuk eióiclÍ"'3Z~

tése és eHógadása ttlÉJt, egv
hanguIB@' a !,;övc,kczö tiszti
karl válaszioiía meg: cg
elnök a m1ndenkori

ben

ianfol}'i:lnHa í'C'bruár hó 15·üg·
lehe I a lZa n,E: r§ fl á i \(( J\.·é WI

EgYClem>u.

\/crSCl1V! if k~~H :)td.
nlD~:a7i ~: A" f:l·ag:_'cr 'kö

c:::aiád l'lindcn
szónlkozi{j L Lapw1k
Hcak sz~vcs~-n kü~d

mU~dtvállyszcmm a
kiadöhivötala pesL \'1,.

szeb G~i;Ijdl~" ~ rrr11i' a
1\ rf2~h:ény~

és cll ko%

s7.ámoJ a szinház, él mm !eg~

úiább í?scméfiyeiröl és mcsl
i, szebbnél s::cebbfi?nykép
él rtljz yes:d' f~! l?yőzl~§en a

Békés vármegye Főispánja

a Ne E~T.::ég

ródi csoporljánc&\ ch i T'
már Imre községi biróI. H*
kámi l.,.edi~ mmer Lász
ló tllOilÓí !leve/íc hi. Ezen ld·
11.Wez,zs <l községben oszlaí·
lan örömei ({dIeU ,0.. gazdakö·
zön ség !,őrébell na~y érdck~

lódés !Ivilvánulezen párt írá~ll

isomini hiriik, 11agyban ~ya~

rapszik él párt enurődi fábora.
Esküvő. Klein l~ó/si és

Breuer Sácdor komál' 4:::iJ
délután larlják eslüivój az
izr. templomban.

Házadómentesség és lakás
gazdálkodás cirnmc dr. Csi"
zik Béla min. o. tanácsos feh
már J-én előadás! lanoiJ a
~udapesH Kereskedeirni és
Iparkamarában.

Az endrődiVöröskereszt
Fiókegylet

február 2, ...án este 1 órakor él

Katölikus Néphál.ban rend.ez/e
szokásos farsangi műs;oros

lánc~slél\lét él kÖv(?lkezómű·

sorral: L Nyitány. farkasinszky
Imre :zenekara. 2. MűdaL A
.vöröskeresz! Fiókegylel alka;
mi. ve:;nreskara. 3. Feleségem
családföja. Dialó~_ Soczó Énl
és ifj. Dinya Vilmos. 4. Sz;'j~

vajat. Kú~ler i. ·5. Ná!Ei
duett. Paróczay Gergelyné és
Lacsny Islván. 6. Szobólh y*
lám:.A· Női Ug-o Leán

. 7. Apuka mesllt Felolvasia Fil: r

hérviiry FerilrJc. 8. Hová men
jünk? Tréfás jelenet. F~i

Máría"Sóczö is Laczkó
ferenc. 9 .. Népdaiegyvelcg.
Alkalmi vegyeskar.i O. Induló.
Farkasinslky Imre zenek·ara.
R~gg€lig tánc volL

Bál 1934a ben, I-\arnevál
sangi kisl·(i§ é, je mez és eslé~

lVi divat, - EI jókedvű t;'ir'~Rr.CJ

nak szen/eli februári U! szá
mát él mindeniit) negy népszcq
fíísé~nek öcvenco TCIKÖR,
Persze J bőven akad azén
egy~b ~rdekesn~l ~rdakesebb

közlemény, Cho!
profesl»l:or, He"'csi
lmrédy Magda irtiilk beje gaz q

délgOl1 ilIusztr~ii tanulmáDyoka
lis riporlokaL a izám irodalmi
nívóiát p0díg Karinthy frigyes
KomÉlromi János, Erdilyi
isef, nál' ,L\!ws, Török S511'
dor, Szerb Ania:.
Aladár bisztositják.
seldtel, versekkel,
jeikkel bőven a
olvasnivaló!. Mnl az



Ingatlanforgalom

SMl'kSlJd'l'rt 's kiadállért f.l~íill ;
ifj, WAGNER MÁRTON.

NYOll1tólttll ól. .tiuni:írill" kll;Bt'vnyelli18111
dllll.lat, Oy.min.

l"'elelös éizemvqtti: Iröoofi Mjbél~.

HorvAHt Gábor (llÖ~ Hatvafli Erzlé
blttel) gyomai lakos vett 950 fl. öl
kölesfenéki sz<'illtöt 25l'J P-ért $zilályi
Sándorné Nagy Máriától.

Csik Imre és neje Snbó Rodlia
gyomai lakollok vettek l hold 1461 u.
öl kalesfenéki sltántót. Korpos Jánosné
Vatai Margit gyomai lak'ostóllOOO P-étt.

Kils hitván $S neje Ml.lrák Rozili&
gyomai lakosok vettek egy bellelket la
kóházat Berlllsteil1 Gizella g:yomai 11.
kOltói 8000 P-ért.

Kremmer Irma gyomai lakOl vett egy
beltelke8 lakóházat Hovváth Erisébet
Cselei Jánosné él tirsaitóllOOO P.-ért

Édelsbrúnnlr Sóndor el neje P. Szi
lágyi Juliánna gyomaj lakosok vettet
egy beltllkes lakóházat azv. eli. Kovács
Sándorné Sági Julianna és tárllllllitól700
P-ért.

Szerető Sándor és nej~ CI., Nagy
Róza ~yomai hlkollOk vettek li. öl kö~
tesfenéld sdntót Thuri, Sándorné ran
di RÓl:3 bék~si lakost61 170 P-ért.

Klei. László gyomai lakOl vett egy
beltelkel lal{óhiz 2í12-edl'élllzét Kere.
kei Kiroly iyomai ill.kostól 3000 P-ért.

T. KOClllil lajos éi neje Garai Er
zsébet gyomai lakosok vettek ! hold
1045 n. öl elöhsJmiszánt6t JÓZSlll Si\.n
dor gyomai lakoilltól 600 P. ért.

KOVli.C8 Sándor (nős Kóví'Ci"Tcréz
zel) gyomai lakos v@tt l hold '4~,9 n.
Ől filhlllmi s~ntót Kíss l.ajos (aGó
Csalah Ilonával) gyomai IlI.Kosfól 100
P,-ért

Kruchió István (nös Berta Emilift'lal)
gyomailakOlI \~ett 1 hold 275 /1. öl kő
lel>fenéki szántót Sebők Jánosné Mak
csali Etelkától _gyomai lakostól 550
P-ért.

Domokos Láslli:ló és neje KurillaEr
zsébet gyomai lakatol! véttek 1252 n.
ől pocoszug és holtkörösi idlltót Kiilll
Róza Papp Vazulné gyomai lako.tól
400 P-~rt.

Glath Sándor és neje Ágosion Te
ré« gyomai lakosok vettek 381 fl, öl
köl~sfenéki szántó! Varga és
neje Diaya EteI gyomai IllIKosoktól 80
P.-ért

Szabó Bálint (nőI Magyari Eszterrel)
gyomai lakos vett 411 n. öl és 410 n. öl

-kölesfenéki lizántót AilerMárton .$
tánla IYGmai lakol.oktÓI 2160 P.-ért. _

Iványi Aladár gyomai lakos vett egy
ház ing~ltlant Lampér Pál és nl.jétől

5101 P-ért.

kk. HegedÜl lászló endrődi lakos
vett 669 n. öl tAlJyai lzántót Düber
Sándorné Mészároll Mária endrődi la
kostól 215 P.-ért.

Nádudvar)' Mihályfié Nemetz Adél
gyomai lakos Vitt egy beltelkes IIM
háZIt Szebeni lajos .5 neje Bolh Vera
gyomai lakoiloktól 4850 P.-ért.

Az iparcikkek ára búzában
kifejezve. Érdekes€í1 mulat ja
be a Köz/elek egyik legulóbbi
száma, hogyan jutoU kifeje
zésre az ipcucikkek drágasága
a búza alacsony órában. A fill·
sorolás szerint aL aceleke,mely
békében 365 kilogramm búzá,
ból volt beszerezhető,ma 1022
kilogramm búzát ér, így él veR
tógép áraJ6'(8 kilogramm bú·
záról 1205 kg_-ra cmelkedeft.
Néhiiny kivélell lehet csak la,
!álni az áliIJíános álzabály alól;
így él kocsikenőcs él bekebe!i
87 kg. búzával szemben mos!
csak 41 kg. búzába kerül. ÁI
ialánoliságbal1 azonban az ipar·
cikk~k ára él békebeli parilál'
nak háromRnégyszeres~,d~ ez
az arány egyes cikkeknél, mini
pi. a cementné! a békeparilás
ötszörösére emelkedetUgy nem
cliloda, ha él gazdák panas!:'
({odnak az iparcikkek araira r

ft. gyo -'ai kir. járásbir~ág, mint ikvi
hatMág. 75/934 szám:

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Weisz Mór és társa rt. gyulai
bej cég végrehajtatónak Szabó
Józsefné Miklovicz Mária végre-
ilajtást szenvedő ellen inditott végre
hajtásiügyében a tkv! hatóság az utó
ajánllltra az ujabb árverést 254 P. tö
kekö'I'ete\élll és jár. behajtása végett II

gyomai kir. jbiróság területén levő Gyo
ma községben fekvő s il gyomai 5500
sz. betétben A -1- l sorsz. 3632 hrsz. a.
foglalt s végrehajtást szenvedő nevén ál
ló n9 öl területű lakóház és udvarra
1155 p kikiáltási árban elrendelte.

Az arverést1934 m'rclullI h6
8. napján d, e. g órakor li tkvi
hatóság hivatalos helyiségében fogjlk'
megtartani,

Az árverés' alá kerüíő ingatlant Ji

kikiáltá5! 'rmil alacsonyabban eladni
nem lehet.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánafpénzül II kikiáltási ár tO $ZéÍla

lékAt készpénzben, vagy az 1881: LX.
L-c, 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
dl bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elii>mervényt
iá kíküldöttnek átadni é8 az árveréai
feltételeket aláírni. (1881 : LX. L-c. 141.
150., no. §§; 1908: LX. L-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
Amál magasabb igéretet tett, !la többet
igérni senki sem ,akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanan>l.yi százalékáig kiegéliziteni.
1908; l.XI. 25. §.)

Gyoma', 1934 évi január hó 8 napján_
Dr. Molnár s, k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléUl ; PULUGOR kiadó.

\JASUTI MENETREND 1933. október hó S-tól.
I--I 1"--1 'Igyorsl Igyorslgyors gyOrs

--"'5-='5"":5 g-OO 13'32 11"0020'50 i Bpest k. p. é 5'0010'4511'45 19'10 19-53

1.31 12-0912'40 19'1020-41 3-41 é Békéscsaba i 23'15 5'00 8'1413'2616'2218'12

-- 3'53 12'45 17'30 20'05 i Gyoma é 7'24 11'47 16'46 2t '56

4'21 131317'58 20'33 ~ Dévaványa ~ ~:~ ~ n~ ~~:~~~gg
4-2613'1818'0320:38 I . 6'1510'3815'3720'42
4'57 13'4918'3421 10 ~ Szeghalom lé 6'1310'3115-3620'374'58135018'4521'11 I
5'1714'0919'0421'30 é Vésztö i 5.5310'1115'1620·111
,1''};l16'OQ20'~ l: Bék~~!;;>tlabli i 4'05 S'20 13'2918·241

február 11,én (farsang vasár,
napjan) a Nephbz mozi1ermq·
ben llaglf5zaba5ú fársangi estet
rendez. .szinfíl kerül II Lako·
dalom c. 2 fel vonásos és még
4 drb 1 felvonásos bohózal.
Szere~tők: Dávid Eszter, Huo

nya Irén, Hunya Maca, Pintér
Mária, Soczó Brlgilla, .soczó
Évi, Alt György, esfl< József,
Díoya Elek, Dinya Vilmos, HarR

nos Lajos, Hanyecz Elek, Ivá
nyi Malyás, Kiszely Lajos, Pely·
va Gergely, Szeles Lajos,
Szmola János, Laczkó f~renc.

Előadás kez:dete fél 8 órakor.
Belépődíj: 10, 20 fillér.

Egységes búzaárakra vall
kilátás él vilállpiacoll. Ugyanis
a nemzetközi búzabizollság
január 29,én kezdődö!! lon
doni ülésén határozatba akaria
hozni a búzaárak minimális
megállapilását. Az albizotlság
erre vonalkozó javaslatát már
ki is dolgozto és azt a plená
ris ülés eii lerieszli. A terve
zeit minimális árak a mai áraka!
ióva! meghaladják s igy azo\{
elfogarlása sokal scgiiene a
világ le~falacsonyabb áraival
küzdő magyar gazdákol1.

A lenmag termelésre vonal~

kozó tárgyalások a fJémetekkel
még mindig folynak. Magyar
részről nagy az érdeklődés,

meri a szerződéses íerül,del
már is lúiie~n'ezték a g"indilk.

A gyöngybab vetőmag az
iréÍnyÍlOll tenne/és kezelésében
már is elhelyezkedett. Ugyanis
azon célbői, hOIí{j( aZ egysé·
ges minőség] lenne!és mennél
sikeresebb -legyen, él mive
lésU;yi miniszierium növény,
termelési hivatala a Dunániúlra
közép, soproni hosszú és ka
nizsai lapos, az Alföldre és a;:
északi dombos \'idékre lJl'öngy
bab velómago! oszl ld 5 mé
lermázsánáJ llélRyobb tételek·
ben,

Az

Javul a búzakiviteJ. Decem·
ber havában iöbb mini 300
ezer métermázsa búzái száJlí,
taj/unk kiilföldre és II búza leg.
ulóbbi áriavultisához bizonyára
hozzáiárulí az a köriilmépy,
hogy az ilyen n~gymél'vú el
szállítások következtében el pi,
aci készletek megcsappantak.
Braila felé a;;: utóbbi helekben
1000 vagon búza és !SOO va~

gon rozs kelt el. Buzáért brCliJai
illvételre átlag 9.25 pengől, a
ro"sérl közel 6 pengős árai
fize!Jek él kiilföldi 'levők. Svajc
cal jelenleg tárgyalások foly
nak újabb 500 ezer métermáR
zsa búza kivi/eiéről. Az 1933.
l?sz!tndóre vonalkozó adatok
szerini búzakivilelünk a mult
évben több mint háromszorosa,
rozskivilelünk pedig négysze
re@íl volt az J9~2, &ivi!1~k,

A Tiszántuli Faültetök Tár
sasága folyó évi február hónap
l tRén d. e. 10 6rakor él TiszánR

tuli Mezőgazdasági Kamara
tanácstermében (Debrecen, Hu
nyadi u. 5.) t~rtia évi rendes
közgyűlését a fásilétsi törvény
Ilélzda vonafkozásu és fanyaR
fásilási jelentőségének ismerR
tetése, vala_mint a vidékcnkénli
típusos gyümölcslermesztés és
fásilás klalakiiásának lárgyaR

iásávaL A közgyiiJésre min R
denkit meghív az elnökség.

ön százéves lenni?
Orvosok és siatiszlikusok
megvizsgálták II sz6zéve'5ek
élelkörülményei! s rnegállapi,
toHák, hogya százéfves férfiai,
mind borivók, dohányzók és
husevők. A hosszu éll?lüel-c
legnagyobb része olyan foglal
koziisu, aki vidéken, szabad,
levegőn él és az átlagnál több
a gyermeke. A hosszu élei tit'
kairóI szólnak Tolnai ág,
lapja felbecsülhelelien érlékii
orvosi cíkkei és a népszerű

képeslap minden 'héten ezer
hasznos jótanácsoi ad olvasó
inak.

A Tizenkét éves magyar
csodagyerekrlil redkivüJ érdc'

b .

I<es cikkel közö! él Délibáb uJ
száma, amely 84 oldal terjeR
delemben gazdag lartalommal
ielen! meg. Számtalan pompás
színházi cikkel, beszámolóI,
olelvkál kitünő budapesti és
külfÖldi' rádlómiisorokat, slá,
g-erszövegekei, filmriportokat,
egVfelvonásosszindarabol,foly
íalásos regényt és s?áz képel
talál (lZ olvasó él népszerű

!zinhízi képeslapban Egy
~zám ára 20 fillér.

Megjelent a SZABADSÁO,
vitézB(!ljcsyZsilinszky Endrepom R

pás helilapjának uj száma.
gazdag, sz:enzációscm érdekes
tarlalomból kiemeljük vitéz Baj
csyZsilinszky Endre eikkét, amely
ben a Tragédia bécsi előadása
fl'kolm~ból Madách génuszá,
nak hó~ol s EI bécsi és a bUD

dapesti előadás közölt von
párhuzamo/. l'éja Géza folytaija
EJ Baumgarten alap keze!ésé
nd< erős birálatát. Balla Antal
a világpüJilika elmult heli ese

ményeiről ad részletes táié o

koztalól. Nádas józse! dr. él tej
karlel rémeibe világit be cik·
kelve!. Vér Andor egy vidéki
lakarékpénztir bukásáról ad
riportol. Simándi Pál Ady End
re nalálának 15RI!ves évfordu·
lója alkalmával emlékezik l1)eg
a nagy magyar köl/órÓI. Afra
Nagy jános dr. él föld népe
rova/ban föbb cikkben fog/aIR
kozik ci falusi lakósság Rond,
jával, bajával. Sántha György
verset irt. Riportok, cik:,ek,
heHrigmus, krónika teszi teiR
jessé CI 12 nllgy oldalon meg
jelenő lapol, amely lD fill~rért

mind\Z11 árusilónill kaphaio.
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E"'ÓFIZET~SI ÁRAK:
Negyedévre J'3O P, Fél évre 2"60 P, EgéilZ évre 5'!l'l P.

Befizetések postacsekken :
..Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208

, Lapzárta cs ti t ö r t ö k este 6 óra.
. Megjelenik minden szombaton reggel.

FelelfSs Rerkesztö: ifj. WAGNER MARTON
Szerkuztöség éli klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuih Lajos utca 64. ,

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas ltírdef.
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéllO százalék, tizszerinéJ
15 százalék, J negyedévi hirdetésnél 20 sr:ázalék áll
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedveEményt adunk,

cell'
at's 11

rálok, tekát cl kél ország gazq

dasági viszonyának kiépitésé
ben a két államférfi barátsága
is jelel1iós tényező, melyet mi
azzal hÚZlll1k alá: legyen ez ~

!;)arátság a rideg lizlejj.. életben
az <il hómérséldel szabályozó,
mely a kötöt! üzlet lebo
nyolításában mindkél félnél ál#
land6an azt él keliemei érzést
kel/se, ~ogy üzle!ileg is jól jöj
jünk ki egymással. Igy még
majd igazán jó sógoraI< is le
szünk egymással önálló vám
területJel és barátsággal.

sére hamarosan szintén sor kertil.
A részben sikerűlt balkáni plk

tum egye5ekből azt a megállapí
tást váltotta ki, hogy Törökország
belépése a "balkánblokkba" kor..
mányunk külpolitikai veresé~lt .
Vajol'l. az orosz megállapodást
győzel\!mnek merik-e ezek beil·
litani ?

Ez is egyik bizonydga, hogy
karmányunk résen van, tudja mit
csini! , . . és j6! csinálja él dolgát
még külpolitikai téren is, ahol
pedig a lebiráló kétkedők mindent

, iobban akarnlk tudni.

el geológiai és műszaki vé'"
lemények alapján készítsük

, el, az engedélyeket szerez·
zük be. Mindezeket velg~'

a község vagy a térsadaI
mi egyesületek áItel l kijelölt
lelkes emberek vegyék kéz'"
be és mielőbb valósHsák
meg községünkb~n él mély·

fúrást. W"

ibékült a kormány
,Oroszországgale

z
pesti lát

Ünnepségekket tanác5kozásokkal
és látogatásokkal telt ~1 két nap.

Dollfuss ósztrák kancellár
szerdán MIben érkezvH Bu
dapestre, honnan csiitőrlökön

éHel utazott vissza Bécsbe.

A gazdasági egymásra utal/
ság közjogi kapcsolat nélkül
természetszerűleg hívla elő,

hogy MagyarOf5lZ<1g és Auszt
ria a szoros gazdaségiössze
fogásban baráli érzelmekel is
engedjen érvényesülni. Dollfuss
kancel1ár, és Gömbös minisz..
terelnök a szerdán esti rádió p

beszédjeikbell is hangsulyozp
ták, hogy'ók egyénileg is ba..

ti majd sem a román, s~m
a magyar tűzifa kartell.

Alföldünk kUlönbpzö he- IÓ:!1itemi, egyszer azonban És még valamit:, hátho
Iyein (Haiduszoboszló, Kar'" kell kezdeni. er mi fürdsunk t6rja mBjd
Célg, Debr~cen, Szolnok) A mély",furásúkútra fel él rég kereseH "magYClf
végzett 1000 méter körüli irdnyolzon e-!ő cl község petróleumot"?
mély fúrások vizének nem- évente legkev(!sebb 5000 Kjszámithé'itCltJem lehető'"
csak különböző értékes, peniőL Ha mér együtt lesz

k~ ségeí kfntilkoznak egy sze
ye'gyi öss!:etétele, gáz és erre el célrB valameHflTt nmcsés méty~fúró.snak,
hélilJm tartalma, hanem ma- pénzünk és El gazdasógi 111"'101\'1'0 az előzetes tervl1'tket
gas hőfoka (60..10 Celsius) helyzet ts mefljavui, él még
is feibees~lhetetlen értéket szükségei összeg~r köl..
ad. hB ezt, l" is tudiuk hasz'" csön vessztik. A rnostcmi
nálnL fúriísi érak mellett 100"'180

Havoln6 nekülll< e~y ezer pengő körüli összeg
Hyen !ÜítuQk, ezzel mega!. bő! kitehlék el kút fúréÍ$('l.
danánk a vftve,zefék szük.. A vízvezetékre 100 ezer
séges kérdését ; alapját fek", pengónyi öS53zegef vehetünk
telnénk le a községi csa- szómitasbel. A htízakba va..
fO(lld:~snak és álLandó me'" ló bevezetés már afo~yasz·
leg vízzel tudnánk elltHni tókköHsége lenne.
él bekapc:!lolt háulkai,<lfllely Ezeket cl költségeket,
meleg vfz~ltl télen nemcsal< esetleg még el gáz- vagy
az emberj.it!ikósokat ,HU.. villemytelepi költségeket is,
hetnénk, hánem állatafnk vólla(é'ltbii adással lehetne
istáU6j~t, a ~eftés'és b(!j- bir,tosHrmL
romfiólakmt 1:$. így mindig c Egy dok)~ bizonyos:
volna téli tojás is, A víz.. most fl község lalwsaillok
vé/ó csövek: mentén lévő évente legkevesebb 100 ezer
teruleten nv~gh6\zi konyha- peng6t kell tüzelőewyagra
lis virágkúttszetet vezet- ~{iizzadni, amely összeg
hetoéok be. A ~fzzel feltö- § % kmm~tnelk számitvel 2
rő ftlh:lgázfal fV~gy ezt vil",tpillió pengŐ tőkének felel
lemnydátdolgozva közsé4 Inell. Teh6t ho eSél\{ a fű'
~ünk köz'" és '_, rnagónvi!B'" t,ést szómHJuk, évente kő",
gHását ltithatnánl, eJ; ez- rUlbelőI 2'.(T1ilIió pengő tő~
zel főihetnénk, ezzel h8j- kének megfelelő kamatot
fen6nk géperejü üzemrin'" fi'zettink ette; a meleg vfz
k~t (melmok téglll~yárak, v?zetéki és' fűtési berende,
1éggyáf,hGtőház stb, stb.) zése pedig 2 milliónál jó

Agyógyhatásúvfzzel gyógy- \-;al kevesebbe kerülne. A kommunista OroszOlszággal
fijrdót léft!sitenénk lW1ely , Vállalatnak is jövedel- eleinte diplomáciai divat volt,

nemcsak I{özségünkköz'" mező volna egy mély·fu.. hogy nem ismerték el és nem
egész~égéf szolgálná, ha- rcísú kút vizének ilyesféle kötöttek vel@ szerz6déseket. Ne-

, I·'h'l' b künk, akik a kommunista izelitő·nem a környékbeli köz,sé" l\l· OSZl1el asa, azon an ez
től talán' örökre elrontottuk a

. gek betegei is idejörménel<, ahaszl'iositás annyira köz'

P
Anzt hoz'n"'nalr l'de, ezell- jelentős~~?'ű, az ebből szár- gyomrunkat, érthető volt, ha ösz
I:; (] '\ - tönösen tartózkodtunk a Szovjet

kivül oz Ei pénz is itthon maz6 haszon a község, baritságától.
illetőleg ft lakosság jöve'

mllradno,lUTIelyet a mi be- del.m,_ét k~ll, hogy -képezze. .Kormányunk magabizársának
teae'}··n'· vI'sznek nlo"'t -01'8 erőkifeJ"ezöje, hotlv a multra való

lá fi - J a - ,EII'ön az, 'idö, amikor ~Jh á Itelkintel nélkül előzetes tárgyalá-
ov . mfriden alföldi községnek sok után helyreállitetta a diplo-
MindezelHd márél-hol- mély,furású kútja le8z. Eze"'mádai vi~z.onyt Oroszországgal.

naprfJ n~m tudjul\: U'H!g-Val" I ket' tl kö.ls!Ígeket l1lCl'fl érin.. Ailzdasigi sztrzödi5ek megköté-
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mögőlle még. eg"y rnéJsik f<trfit
fájot1 meg. Mariai az eJlí?nke
zó oldalon besiele!! Szebó Já
nos szövtl!\czcti szolgáboz,
elrnOllClia neki, mil láloH. Khi
etlek milldkelten, éf!wlaJlák él

i és udvárf, dc - már:
llem faláltdK oH senkit. mire
Marjrli elviljc él rádió!, Szahó
mcgbemcnl a laktísáDe.

szú Jéllkabál voll és a hónuk
a!(lll egYAl.:'gy iraíléiskáJ ~zo:-.
rongallak.

A lállY a klel bevítl<2 s mire
visszajölL a kél fél;fi már nem
volt 011 éS.6 I1C'fn' is tulajdo·
1;'i!Oit 1Jd:il~ annyi érdcidód~st.

l
hogy crrál 5zóllvo!nq akkor
mindjárl valakinek.

l
beli épilóipörosoknak él j~r6s

. lerületén nem igen jut munka
, alkalo m, khá! k!kérii.ik Híré

sunk megyebilOH~ági~' Jagiail.
fószolgabirónkai és el6ljáróin~ .
ka!, .hassaoak oda befoIrásuk.. <

kal aHspánuokf11ÍI, hogy lárá·
sunk épilóiparosai - haill~

hon nQm hlának nekik mllll p

l kál auni - a meg'Yel~rülel"'n

l kapjanak inségrmmkál. meri
l nagyon-nagyon rá va,nnal{
l szorulva -a táhlogalásTa,

1

1el\ a hóban I1lzg'!alállók ,<lZ

, udvaron ci lábnyomoKaI. 81101
l já"kál/ak a hivaiian látogatók.
! .4 renc!órök figyeHlfk is ak
i kor éjjltl a községel de nem
I talállak rájuk.
! Az lványiékcselédlánya iJ]6

l lal meg.adot! ö!tözködési.iktl.
Szabó János is megerősilelie.

Ugy lá/szik, a. mostanában
divatos kasszafurásokbó[·egy
fúrásl 11 Hile Isz6vetkezeln él is
ki akartak próbálni, de él rá ..
dió elromlása. következiében
SZflbó János éberségén bele·
lört él fúró, rnie!óH megkezd...
he!(ék volna él fúriist.

ha rossz a rádió!j

etörési kis riet
yo a- ndrődi

itel ~ ... -- ezetnél.

arosok inségmunkáj
Oyuláról kap/uk a birt, hogy

dr. Márky Barna aiispán el nm·
cleikezés~l'c álló összegből a
\'ánnegye épiló iparosainak

, (kórn(i,ves. ác'5. aszlalos, laka·
!os)minlellY 22 ezer pengő

érlékii inségmun!d;! inui! meg
a vármegy'!! épületek kijavilá
sá.vaJ.

Tl.ldJunkkai él járásl.Jnkban
vő vármegyei épülelek (fősZü!·

. gabiróság, úlkaparóházak) ici
ktHban vannak, ugya járástmk-

yomtatvá rendelé'st
bizalommal It Hungáriában eszközöljön

(G yo m j n)~ mert ezzel lapunkat is támogatja!

! .

Il Januá.r 3ü,án este, 6 órakor
az lvanyid{ ('sclidlanya él Hi
lelszövejkezcl épületében lakó
özv. Zolrwynéhoz fejet vilL Az
épü!,"l mugasab\1an fekvő szé- .
!zs folyosóián ké! férfi ál!oli.
Egyiknek fclgyürJ s7élű puha

J kolap, cl rnásHmak ,,!11icis§p[,a"
1 volt [J felén; mindke1tón haszg

j

I ,~ Hitclszí')veikezel szolga
I iához menj akkor esle 9 óra-

Ikor iv1ariai .41berL hogy cl rossz
rádióie!vig ye kipré bái ás vé-

lgeji. 1\11i1<.or a l<!ig'I3S szárazka·
, ~)llbejárón he\11í211 I, el magasabb
i folyosó 'iasrag !églBoszlopa

meiieli egy emberfeici látotl.
Odament, mírc ci guggoló hcly~

zelben 1évó alak felállo!J, igy
l

I Harmadszor is visszaJöttek.
l Szabó JÉlnos nem nyug'odoJl,
I hanem él holdtölte melleit az
I a~]Elk.nál icsle él folyosól, TizIórd előiJ láiia, hOllY egy alak
\ II folyosón járkál. Az hilie, a

l,' l"irsa már él !l9ankbao van. igy
azl iervezfe, ő a Körös felől

IálugrU,{ a k<Cl'lIiiscn és _b:szól
az a!ellenes csendororsi',"-

lAmint C1Z 1 méter mög as ke
. ritéshez érj, meglepődve láHa,

hogy az átellenes sarkon áll
él kéj aíak. Rájuk kiál!toit, mire
ők futásnak ercdiek és él köz
ségbáza mclléképí.ile1ei mellett·Ia. l(örösparion elsza!adla.l<.

: Szabó és ci községi rendő,

rök él telihold világossága mel-

központí református
iskola.

lelek szeril1l beváll eredmé
ny~kel felhasználja, l<ihaswál·
jél, haswosítia - és nem foiv
iaj e~yoldalu gazdálkodásd, hB'
nem mezőgazdasági, konyha
kerli és gyiimölcsiermz!Qsétól,
lojás, iej c!adás6ból szerzi be
a;zl az összPgct, mel~ycl hol·
dadénf 50 és fél pel1gö ál·
Iélghc:swoi muta i ki.

A bikéscsabai búza v~rs(>

nycn eléri elsórendü helyezés
ls dicsérelére válik az ískolá·
nak.

.. AZ isko!~ gnzd61kodasa olyan
l köze! folyík hozzánk sviléz
1 Paior Gyula érírnkczési jermé·

szele olyan közvet!t?n, szive
í'lenáll rendelkezésére 1H3m

csak fani(vánvai<l:Jk, hanem
b~rkinck, aki hozzá Janácsérj
fordul.

MihelyJ arra a bel;§lásl'a iui·
rlak gazdálkodóink, hogV oh'an
ember ninc~, akj mindent Hid·
na es nagy nem szégyen El

fal1ulás és ha "divatol" tudnak
belőle csinálni, hogy vasárna
oonkénl íeslíik:Ji!cg kséJá!nakl ~ RévIEJposr·ö, szélnéznC'k a

l Gazdasági Népiskola gazcla
1 ~jQ'tíban, mcgbirá él 161ajImGvelést, ,:,elésJ és gazdasági
!felf;zer"lés[ s amit jónak láfJak
~. .

ott, az! él 5Jiái gcm:Jtlll'GJdj..
suki.w ls ál visz - .. ekkor
megindul cl nemes versengés
a gazdák és iskola közölt. melY
böl mindcnldn;i'k csak _!JeiSZOC

leh~L

I A Gazdasági Népiskola f1!ull
I évi számadásélival kapcsola;

bem felvelelt gondolataink jó

indulatú szándékkal kivánják
gazdáink figyelmi! fokozolIab
ban fe!l1ivnJ az is!<oia miikö p

désére.

omai
I épis ola

adása.
szántón és 1 kat. keriészeten

pengő jövedelem.

50 48 ~mér

tisztajövedelemnek felei meg.

lsrünk vissza ming
eszjendőben ilyenkor fl

Gazdasági Népiskolál1k műkög

désére .zs igy most is cl Jeg~

nagyobb ellsmerést adiuk vitéz
igazgatónak és

"Teréz szaklani!ónónek,
érdeme, hogy lankö

ieles gyermekeink lelkiismere
le~i'S eredmé\lY~s oklalása
mel:cd :I rbjuk bizoll 19 1J(}ld
erlliei,en n2nlCSa~{ 5z,EJksz~2rüen

és sze,n!{Weló2rJ @c;zdtllkodnalé,
cm2;l1 jo'/C'delrne:i Í5 iucinak

elérn}-

Idankénti tiszta jöve elem
50 pengő 8 fillér.

gYLlU

A községi jskolasrék sz6m
vizsgáló bizoljsága álvizsgÉdla
él 061zdaJiági Népi:i,ko].Q mul I
,zyj :iziimadhisaH, me.ll'ekből

'''''~'''''', hogy nI: önóllóem. el

me:ga 16kéiéből gazdálkodó
iskola 18 hold s!ánló 1l1 űv!2'

IZS:l és ~ hold b?rli múvelés6
ic:ild<I1 jerményekból és 611C!"
Jcikból 92/! peng'ó 1 fillér jö;
vccieimeK éri (!l, ami idan;
kc?nii 6ilag'b/'l1l

Szerejnénk már egYSl:€r ál·
vinni gazdálkodó lakos1~rsainl(

a Gazdasági
müködéséi ne úgy

hogy azzal csak basz·
szoníani aka él község
gc:zd6lk Jilgiobb tu-
cL§s uk lllzerin folylail ák ~az·

dá!kodásukClJ li mégsem tud..
nak mcs! boldogulni. 1-\ OI'lZP

~asági NépiskolB sem művel

c~odákaL O sem Jud mester-
sen esői csin~lni. Az ő

15 is ugyc'molyan ldój6r~s"

nak nm kH8ve. "nini a kör~

nyékbeli gezdáki.

Sem mi lJ1 á~ eli~ré5 nincs,
ti íudom6nyo~ kisér-
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A valódis!gliri és ,j6
~g.ári8Bayer kereszt
szavafoJ. maly minden
csom.ago!áso!i éi laÍJ-

leii~n Mthaló. ~

Mulatságok.

Oyógyszertárban kapható

eO I .
lfe

~I
1

t 'f -; ,
_I'N-OMAllJ15Aú

4""1 m

m.

I It

"Junker '- •..,.'".....
iv!e.!ha:lta c~mr,a5zil;'cmbcr,

a rl~$nagYM~~l?Ö, .(j DYÚ:Hl~i
~p{)l'l Club és a· sokak' 1 !3ömbös Oy.uia rn. ;";;r,mintszttrelnök úr föíspán
sz<zrelell eg~;::;:{'rÜ.J)l:k~H6n?g.on. l' 6mtiiÓ~~g--i.1d6tílTtc5;:Aé5érf:a NernzlltiEgt&~~ Pártia
lJQik~!.~ö3U, S~lililQSF" ·lnind~!1' i. gv.,1::n:naiel.',n,·öké".1 Q,· '~,Nyisz.tor ..R.',ettr t~ki1!re.,,·i.qJ:éHztt1r.j5l?lfzg,a.,~.'

.,franci hiicosi ". I J' f!l1T' ., 1rot,::a .::enud·· t;ttKalf.4íi;1';l'lOOafOS U)JI:ltO'TIc11 t9m í g-élzj?81öL
wl~~ll!I1t .eJetG'dlt.hfn .

. ne\r:ezte kl. ·A ,kinev(?ziÍ;3 mindll'~okelőH,Gkik'(l
~l!e§. kenában. v.-?Huérgef'ts

RÖllt;!ketJébl2n.(l.haJülli szenl. vezd(t~k mC'lgyar erzését é-§ szervez6 erejét Lsmerih.
séiek.,áUllJQS Jehl'~tel," "'Hián.: ,talá:rroseIége~deUsé.geLlis kÖlme~nyugváslkelJeJr és la
Te.rne.tés/t 5zombllhrmfiiluJé(j :LKin'2'iezés nyomán cl NemzciiEgysé~ mag'oszloS esz..
lőrlénik <l ~yászbiiz.b61.Nyu- . mél~.I"IekGr@mdn.; isef6telicsebb fellendülése várható.
gndioll b.ikóuefJ.
Ujj~.,ző. Kovács Sándor.~~,.~~I

főldink 6SWl1lb"lhelyi je~yzói l február 11,én Oyomiin a
1<1 IlfoJyö mot jó sIkerrel {t!vé·· A~~öl'lö8kefesiLJ;VleLe.nQ--'!Dot.osGyula';23 évits'}iJaz' UwenJe Egyesüld éi Hollerban
g~l:t<t .és.' Dkievei~t ; ~ödjftiókja f. hó 2-áll mú~or~ dasá~j cseléd. Hozzájarlozói: mGkedveió elóadássai ei!vbe
nyeri, Gratulálunk ésmieHH)bi rraL~~ybekÖi0HIJ{lgysikerüfé- é'JZ;onbéJl1idejekoriln levátl!ák., kőíöll láncmullllságol fari. Be-
dhelye!:kedéslkiv..ánunk" nyes· Jónce-sJélyj rendezel! ~" Mire az orvos megérkezett I 80 fil' A

. t ma' r V·IO'".ll. al"dl. . ! lépti dij l P. és . i er. . zBldinflmre miniszteri· ían&-' KuHur.Mz feldiszi e"nllgyfer- .,.0 . '-ll előadá.s kiliillőnek igérkezik,
CiOS Gyulán korcsolyázáikizben m<tli.e.o. Ezen lánceslély .5Z0- l Hitler lelutóbbi beszédét ve-: . Február U ... én al. end.rődi
Itiesett e§ eltifrtebokiját kol[ffincirőd lrzgeJ~gilnsabbfa·r· szibonckés és krifika alá "/Átéli' Ipartesliilel sai ál helyi8égébcm

Móra 'Peren. fl kiváJó. író séln~hbillla leRni, amelyen mOSf:BajCs.Y-.Zsili.n.,.81~Y E....'.ldr.e. a... ~1.1.-.I... 1fa rs.. an.gj bálat. Tendez. 5€ie.'l'1i
54évt!s korában. me,ghall Sze- [ i~ ép,g:gy, minI mindif!, - nem" ·badsagcpolmkal'hetllap leguJabbl dii' 1 P.
~fden. oILis1cmeUé!"el. csak:Cl helybeli intelligencia számában..Tombor Jenő ny. ez-I: "ebruár lt-én az endrődi

Az,:endrődtKeresztér,ly.Eökl-,. H'fti.fé5Z! Hcljes slámban, ha·' redes.Bethlen debr.ecenibeszédé· ml1kedveló Ifiuság él Néphá7
mives~Egylet február 11 ~ér1" nem'.:még él szomszédosköz~ . velpQlemilil~5 az abban mozilerlll€ben nagyszabáslJ
lariia :évi kQggyülésél. A la'lok sig'e(Qból is számos előkelő tévedésekre világit rá, Julier fe- f~~SíWgi es~ei rell~e~,Belép1í

érdeb.1Ódésél . kiHön 'fokozza vel1d~g irkezett. Az~.slély n!' rene 13Y.•zredeia .poroszihadse- du 20, 30e5' fl Ile r. _ .
iE@I1.k®riilménv.hQ:;n==Fekele i vójáfi1iigybl'in c:melték az in- . regben.&zolgált magyarhuszárok.', Febr~~r t~-én,a~ e~ldrod,
Pdl,'i'lz.O..~zÓg0s . Keresztényi leHi0 0l1cia.,köréMI e-zen eika- 'I' B II '. "'j j'd .. lt"l' l't·i. '. Kath. Nepszovelsegl Klsgal-
Földmives SZ0vI!':tség Jótilkára e> :to ··U a a nil ll,' r" LI po I h.lU dtlkör az ·Ifjuság kőzremükő-
j~s n1í?lljclenik a ·~yülésen, A .lomlIiF alakul! v~gV~SktH ének- Juól1ikájábal13z.elmult .hétküi- €llésivel siljál helyiségében zárl e

Köz!lyük~sl cl. u, 4 öral(or Gl számai,ezeksikeféé'rfCscrnuspoHm{ai eseménye·it. iög:áti <le. köl'ü láncmu!aiságol rendez.
Mirnói iskolában larlják, ~...'lil1áiy apátplebános I karna· Vér AudorérdekesJjpoltmiLi Belépli dij 1 pengő,

IpaTtestiUeti kÖ~gy:ülé5. \id" gyor Hl0tia'dícS~l'cl is 13lis-íá~olketeti),magyarrr6noia1barát- Február 13-án az endró.d~
sároftpd. ll. Jartolta az ipar,' merés. lágról. Afra Nagy János dLIIl róm. l<alh. Szenl Jmre polgon
le~JtUt!tvillas:lió köz~nfÜléS/él. M-gakadályozott öngyilkos~ föld njpellovatlJan ,az aktuális fiu-iskola, 571 sz. Szent Alajos
A'II&lasitBsQ.n elkövetett "sZ.a· ;ság.cA Póhalmi uradalomhEln, gazdasági kérdésekrőJközö1 cik- cserkészcsapata d,ll. tS ól"~j
l)áJ"jaJ~mság.akmlafl 6Z . ipar... SZCf0:tmlbána1ában felakasz_,keket. Riportok, folytatásos re' kezde1fe! műsoros far:!l60gi ün
hat.ós4gi.b.izlosiii válasZ;/ásL, gény és novella tes-zik teljessécl'! nepélyl rendez cl polgtlrl )1-
inegsemmjsítell~ és ui kÖzj:JY'ú. fl1:ita J'imé'lgál- nagymennyisé- I.lfl.~ot, ~mejy ti~ f!I.I~res áron kap- k~láball. Beié'p6diil'lin~s. On-
lésfl!:'ftizik kiiil vála~z!ásokat.' alkohol el'foi1yaszlásauliln il1a;6'·I'Hl1deeu]sagarusnál. . l !<enles adomanyokat kernek,

T?5RWFT ft1-, fit

ADY h.állilának
in/fordul6smargcijára.

lrt~: "~Clol'baTibor; ,1934. {.,29.

doJlatiih. magáva! hozóri. Valakire, ment az, aki legtöbbet jelentett
aki D.BY0!1 a mi fajtAnkból va- életében. Aki volt "a másik asz

·.IÓnak'í.tudta magát, mert )J példb szony. u LÉDA asszony. Most ..ent
alakban" <!, mi orcánkra 'ütött utána, Halálával előkésliteHe az

Ai életnéhallodálatclan,. ki,' .DICQs~?volt a magyarsága éi kul- I ADY-fl. figyelést mindenki !>lá

emel.vallmitNéha·eröteljesebben turált. Aki Súlvániából, erdők Imára. ,Ott feküdt dl. ravatalon és

hÚl alá t$eményt>ket,
ho

2y'abaj. jött, hogy "lombosan, 1..... &>.~si....~.1~~.aass.f~~:...·a·.·LOE1;.v.Da.. sAtuv'·~'r.'" ae"'eht.a.. ~a.D·!ay·.t
szábanéiő embe.rekrésiéreis· virágasan eL"De...., v. Ul<" 'u '" 1\ ~

feHüntesse b~~onyús dolgtlk és IelöbbI4id!Wki~'s~emével "'megMttai~öretében,HogyiB"if'tá?
ese.menyek fígyelemrem,ltó voltát. és ,elvitathatatlan művészetével
Alt mondjuk ilyen ·töbi'niörOsen· mindnyájunk. számára m:egérzé- "Sz(nnemh4J;mézetts3zi}Jé~ít nyúlt,
kieme.li, J.ühatlgs.úlyozott.e§e.tek- ,dd:ltette katasztrófa előtt. állását Az arcomon m~gmost. is. érzem:
bel1,"JbQgy'érdekes.A'viletlennek ~3ajának. És ADY jóslata betelje- A bús,csodáknak liget.ében
kül~nösen'érdekes, j~..tekánelcio",. Istilt. ADY művészete és. neni- ,Arcomhoz vágta a szivét;
dálkozunlc.és talán'cuk'k-evég-. aUtá.sa, irodalomtörténeti értéke ésoMelet, be(eg, .sz,gény szivIf. "
s!er:mutatunk· h~j1amoLa rendel· ;·nemzeti.kincesé lett élete tizenöt A meleg· sziv kihúJt L É D A
tetéss1.erüs~g!~glátí.sára?. ;·Pe,' ~esztendö távlatában kibontakozott asszony ott pihen ADY-val és
dit~:l:la ki'r:ez2!ik_az.aláhuz-o.tlsi· .ködös$égeböl. A költő 15 éve' maga után vitt minket is, Lélek
gontr!keresztül amagasa:bbintéz-nyugszik a kerepesi temetőben,' ben újra látjuk öket Látjuk ADY

'Iflfl;l~l~~ilbllk a .Jehulltj}a porba, amelyből véte- költői nagyságát és szeretnénk
dol~k'éf!ékétis, . Épen tizenöt éve !És ezt a viJággá kiáltani, hogy volt ADY

!iiU igy sokatmondó évfordulót előkégzi· ENDRÉNK l·Hogy ma ii vaD.
ileh'l-zámunkra' a .napokban tette az élet. Megrendezte mind· MI méi inkább van, mint volt.
valllJ.1.it. V;ala:mkér:tekre '·BYájunk számára a felfigyelés ün- Merthiszen amikor volt, akkor
gYI~t'JJ~$sé,k~!o,ijlJI.S rnódon.nepét.'Néhány nappal ADY ha- még nem is kellett... Nem kel
mtillttar'"'melo'e;ké~s 'e"y 'vi1ígM- ·lálánik éVfordulója előtt utána lett?!... Ugyan kell;.e ma ígazán?

Az embe. azt gondolja, hogy na~

gyon is! És felsőbb rendelkezést
még~em kaptak az 13kolák, hogy
szenh~ljenek ennek a nagyon nagy
magyarnak néhány percet, halá
lának 15-ik évfordulóján. Az iJ
juságtól mé~ mindig távol akar
ják tartani ADY ENDRÉT. Miért
kivánnak ilyen lehetetlenséget?
És miért nem ismerik el már a
-I~ghivatalosabban irodalomtörté·
netileg, ? Ha máskor gondoltak
illetékes körök évfordulók hivata
los megünnepléséről, miért ma-

ki éppen ADYENDRE? Ti·
zenöt év nagy idő. S ha egy
lánglelkü és tehetséges költő,

akinek igazán sok mondanivalója
vea és mindenkor Jeszis, . nem
zetéhez még 15 év alatt sem ér
kezhet hivatalosan meg az ifju
sághoz, akkor mit várhatnak a
mában élők és amánakdalolók?
Szegény költiihk, a 'ma élők,

akiknek látniok kell, hogy mily
hosszu·időtelik el, meghallgat
tatásukig j De szomorú fl sorsuk.
Vagy talán éppen ezért ma.gYllIf?...

&C&.

RI f5KOlA -"most szombaton este' tanui ival
el~tart az Uri -K.aszi



F.eividéldtejtennékipar
8átora1jaujhe1v

~ostafiók23.

Beveietett .
helyl figY1l6kliketfelvesd.nk,

·'1'

Ország~7.erte Jeg~lőliy~se.bbe~ Ismert,,' "'6 "! '.. . módonL l. P T-· 'ktl'zillt
~l'Íss tavasz.i csemege' jU!l.~ró.

, Hegyaljai csemege jl1Ml'lrb.
Morzsás jn!ltiró (tésztll.Fa)

és erős iiiikesemtíÍrót

a létező legjobb minőségbenszaltit

l Dijat>n.yertek: .. '
1 1-s6 d(l. Horváth lea. 2:ik d(j.

I
'Gargya Zsófia,], Sepsi'

.' fy'l~riD!" 4 ikdiJ. Gézdné,
i 'J,:"lk d/j Wanbllck óik dii

I
Bádi Rózsi, 7-ikdij l)r~zman lcd,
Btk Sim,ojl Férfiak: J-ső

clij Kiss Zsigmond, KaM Gdóor
. Tóth P.ÚlszlJ, 2 lkdi) Dom{}~

kos 3-ik. dij Batári István,
4~ik dlj Biró Sándor..

Ferenc

FerencJunker

úrnak . ~ .
f. bó 7-én lörlénl gyószos elhunY!ál.

,e:" megboldogult hü!~ IeieméI hazahozaitukés f. hó
lO-én d. 11, 2 órakor a róm. kath. anyaszentegyház
szertartása szerint a gyomai róm, kath. I!zmet~ben

dr~ga, ió szülei mellé heiyezzük örök nyu~a[omra,

Orága emlékedet' kegyelettel·' őrizzük.
.4 megboldogult lelldüdvc'érlaz tnlieszlell} s:Lení
miseáldozal f. 12-én d. e. 8 órakor fog' az

Egek' Urának b<?fI1utalia!ni.
Dukesz Testvérek.

úrnak
f. hó 7·cn lörtél11 Jragikus eJhunyiáL

A megboldoguilhtill ieleméí r. hó 10-éil S7omba
fon d. 1J. 2 őreiKOr ,heiYézzi.ik örök nYll/?El!oDlI'a cl

gyomai róm. kal. iemet6ben drága, ió szülei merlé.
Emléke szivGnlkben örm<kééJ.

A megholdogul: lelkiüdvéért az engeRz!éJ6' szent
miseáldozat f.. hó 12~én d. e. 8 órakor fog a'z

. EgekUránalc bcmu/atlölni.
13udape:;,tiHúsnagy vágó If. t. Igazgatósága e$ TIsztviselőkara.

. '

,-,\ !)ud'aDesti I1ú.'nagY:iÍgó r. i. igozgölósági.'l, lÍsz-··
likéira és munkásai, baráti köre, vaif.'minj a GYOl1löj

Spo:·j Club fáiÓ%lzinel iudatiák. hogy feleilheíellen
íó ii1unkaíilrsuk é."i JJ<:lráilUk

A budapesti Húsnagyvágó R T.lgazgaiós6gé!, Tisz!· ..
vise!ókara :s oZ Cgé5Z vállalat méiyen megrendülve.
íudajja fel 23 önzetlen 'n1unk?liár~a sa'

tisztviscl6ikar drága, ba'rá!jÉíf1ak'

cilelének 54. évében ~(jll rövid,de
s7erivcd.zs ulém véirailaolJI meghalL

!(CÓ\,z3 barátunk hamv f. hó W,eli, dé!Uláll 2
órakor ll:': cig"','ásiház161 cl }5)OI);i)lj rÓir. kGilL

lcmzíÖOJ? kLsé:rní ;is (:ii az egyház szerJöflá.sai sze·
rint lÓ :-:::ílici ,helyc.lrd.

Gyoma, 1954 febnlór hó

Kedves jó barátunk, emlékedet örökké megörizziH,!

n·VIliÍI.J:j~ön·V'Fj hirek \ Ménvizsgálás.· febnl5r
Született!: B·án déle!ői! 10 órakof

P6r ménvizsO'álaj les!: .Oyorrfim
i

.:

Gy6d Sándor; Voiai ErzsG' '"
D akik méneike! nióZg' akarják

bei, ávid 110111.:1.
vizsg~ljalri-j. cl köségháza lid~

HAzi!l:!l!!iAvot k.~töttek:f vólrára vez,z5sék fel.
Cs. Szabó imre ---: N.~gy ~. Birkozó veneny...:\ gyomai és

ESllzr, béklÍsi venle .,;;sapflíok közaH
Meghaltak: Vasánullp dé1uii:1 4- 6rakra

Szebeni ,Anlalné Láda Rebe- i,Hallel' ve!1dé~'16berl birkozó
ka 71 éves, özv. Fekete .5ál'l- ~

,
. verseny lesz, Bcíépij díj 50

dorné C",ikós Eszter 56 éves. . 20 miér.' .

! Olaszország jelenlós meny
I nyíségü búzái kér! tőlünk, ez

kis élénksége! csinálj ó búza
piacon és az árakát is .emelte.

Zongora hangolás. ZOIll!orák rel1d
behozási:l.t legolcsóbban vé!!alja. Hang
golás 8 P. MutlJ Mih.ily. B~ké!lcsab8,

Miklós ut 52.

SZ C1i:<I1lCTÓ

rődi Honsz,

Az eudr6di

4 ükll!it CVÖ'MAi ~ű _ í~4 február lű
-------------~----"""'"--..,;;;;.";;,,.;;;;;;.;;,..;;;;..;;;..~;;.;;;;,;;,.;,.;;;.. ----,"".--.~.,--""-_.---"-,.""..--~-~:..,.'-....rl-...·""'''-..;"':'.;....,~........-,,;;,.;;.,,;.~~~,;;::' :.:-~,

Párizsba A Gy. S. C.
vér folyt. i=óIdalomlól megiört szivvel feleHh'zte!!en J"elme,'z"es b"a.p,.IJ·~,.

jó baráiunknak, drága, jó munkalársuoknak lU'

JunkerFerene ' (Bá!! iudósilónklóL)
,Régen láloH nagyszámu kö

zönség/elenl meg el GySe:
" iQ!mezcs:tánc''.:~!(iJ1!erl. .

, Vidt2ikrŐ'1 még 'e;gy alkalöni~
.:Imal, ~e~' ,rDIl !íyei n: . \1i'JgYér.' :.

, l1ck10deSi tigyszorván a'z e~esi

l ~egye.községei 'kepviseive
'I \'olJak: Szegbillom, 'Mezőbe,

.{ rény~Békéscsaba, 'Orosháza,
, l. nagyszámmal Endrőd és mi~
"I sok más heiY~kn:51. '

, Huszonhárom sZebbnél'szebb
,jelmezes vonulj, f('!éjfélkor
ho~n·,('I,Iié1tt\ ::f);öns~/? 'blrár~

l ni li" <;za\'C,'Jzrü: lufliOI1: fi" kö
+V'~ Ikcz(i ieimez12sek·· nevei! si~
Jkerűl.! feljegyezni:' ...

IOy. ~. ~;,,!:~~:eze.ek; mE~2'ile"
86dI/?ózs'i art~tó!dny, .D~t~m(t{~

Maca ellda- rekldin, Horvdth Ica
eigan),' .'asszony, Fdgyas' Márla'

'török leány,' Cs. Nagy Jáci COI'-··
boly" Kőszegi' Terész Mátyás diák"
Fekete Gézáné várkisasszony, Slk~'

I [ádi Irma virágárus lány, Simot(:'
! !ca Szit;királynő. (Mezőtur,) .Sepsi ..

Mária Miki egér. (MezöfurJ Oaf,..
gya Zsófia Rokokó. (Szeghalom.)
Vargáné Német !rélz vadász,

I Wa [[ner Zsuzsi ]fattogatott !w
kOTica. Wmlbfíck judit c~gányld!lY

.ISzeglzafom,) Kató. Gábor,' Kés:>

Zsigrnotid,,7;óth p Lá.dÓ 21> es
kartya~ . Domokos Albert Szitiusz;
.Batari .István hdlál, 'Biró Sándor
.haldl (Mezótuf,) Tolnai Sándor
. Zsom!;ok F(ózsi skót /edrLJ~. '
/if/arlES jlilagda hollatid lednv,
Szillós Ilonka ortPsz, Imre Fere~c

A S!aviszky botrány kirobI
bantoíla lj] becs.élpoH emberek
elkeseredésél, melybe a les·
ben álló politikusok is bele~

vitlék lömegeikct .5 ma már több
hiillotinál és ezernél íöbb sebe

sül!nél tari az eredmény. A
kormány bukáscH nem is szá ...
miliuk.

A franda nép még mindég
nem elég becsapoH és erős

hozzá, bogy él nemzeli iránYI
za1nak adion nagyobb ler21,

rázz] :e nyök~fól él sú:hárno·
sold,{',J baráíl\Ozó poiilikál és
iis7-tL~\j f"allciBság~raj rog'joi;
össze ö (öbbi nemz.eli állul
ITI hORY' végre Euröpá;
ban legalább rnegbéki.i1jenek Ei

nemzetek.

február 4·iki közgvüíéser. részt
vetlek Békéscsabáról dr, for
ray Lajos é~ Róna Károly el·
nökök, Endrődrő! finta Alberl
főiegyzővel él községi előljá·

r6ság és nagyon sokan má'
sok.

oklevelcl ka él köz!)o;I!!ói

legeredményesebb ml1!<ödé·
sé·ért
Gyüi~s Ll:.)!' kivOllul!ök és

megkoszoruzltd< u Hósök szob·
i'lil,esle pedig' 500 íerilékes
t.:írsas véC50rf! la az
Ipacleslü!clbco" hol löbbek kö· .
zöd f·!lszÓlaltak dr.
Lajos, Cs~rnu5 Mihály apál
plebános is Róna KBroJy.

A következők fizel1ek felül;
la Albert 3D" dl'. Zeőke

i:\nlai iSO P., rsch! MillálY,
Slercula jenő, dr. Timár Sán

VMju t'v1ih,jiy 1.20 p" fe·
náke! Laios l P., Csernus Mi-
há ly. 80 fi iIér.

I)" vacsora m'.?grcndzzé:;2L
rn~;gfózJs~i (,S d kiszo:iJ'á!á31

r"lonsz iag'ot~ és hozz21L~rtDzó-

ik végeziék
désre.

A legtragikusabb
állatok hipnotÍzálását. érdekes
fényképekkel illusztrált cikkben
le,lezi le a Délibáb uj száma,
amely 84 oldal terjedelemben és
gazdag tartalommal jelent meg. Az
érdekesebbnél érdekesebb cikke
ken kivül pompás budapesti és

rádióműsorokat, egyfelvo
násos szindarabot, folytatásos re
gényt és közel száz képet közöL
Egy szám ára 20 fillér.

és i
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NYOMTATVÁNY
szükséglet bHzefe

zése k en

I
·1

l FElHJVÁs AZ ÁLLÁSTALAN
, DIPLOMÁSOK NYILVÁNTAR-

T ÁSA CÉLJÁBÓL.

A diplomás ifjuság e!helyezésének
elősegítése céljából alakult Allásta.
l3.11 Diplomások Országos Bizottsága
'V,"_'VL', j amely dr. més József egyete·
mi tanár. országgyü1ési képviselő el
nöklete és jóformán valamennyi pártot

I
magában foglaló országgyűlési képvi

• seli.íi bizottság vezetése alait' immár
j mintegy 2 esztendeje nmnkálkodik, a
! lll. kír. kormány által egyedül illeté
l kesnek elismert azon politikamentesI társadalmi szerv, amelyen keresztül az
l állástalan diplomások jelenkezése, nyíl
i vántartása és ügvkezelése történik.
l Abban az ország;~ akcióban, amelyet
l a közelmultban a diplomás ifjuság el
~ helyezkedése érdekében él m. kir. - kul-

tuszminiszter ur inditott meg, állásta
lan diplomások érdekeit az előbb em-

I
,litett Rizottság képviseli. Miután pe

dig eJ_en akdó keretén belül csakis az

i
j~that alkalmazási lehetőséghez, aki az
ADOR nyílvántartásaibar. szerepel,

I ezért az ADOR

I e helyről is jelhivással fordul
1 az állástalandiplomásokhoie,
, hogy - tekintet nélkül arra

hogy ennek előtte akár már
magánál az vagy
annak ekyes szakosztályainál,
akár bárhol másutt nyilván.
tartásra jelenkeztek, - az ui
egységes eljárás céljából, s.ze
mélyi adalaikkal, az orszá/;os
nyilvántartás részére legké
sőbb március hó l~iB jelent.
kezzenek. AUástaian diplo-

mdsnak számit
l mindazon alkalmazás nélküli magyar

hon polgár férfi és !JŐ, aki magyar egye
temen, vagy főiskolán szerzett, avagy
küHö!drő] nosztrifikált hasonló rangu
oklevéllel rendelkezik. (Pl. orvos, mér
nök, jogász, közgazdász, gazda, tanár
stb.) Aki nem bir főiskolai kénesités
hez kötött oklevéJlel, mint pl. - tanitó,
jegyző, technológus, felsőkereskedelmi

iskola stb. ebbe a .fogalom jelőlésbe

még llem sorolható be. Az általános
jelentkezés a következő m6don
történik:

i, A fővárosban lakó állástalan
az ÁDOB helyiségeiben (Budapest,
Országlláza, Árkádsor) naponta déle
lőtt 9-2 és délután 4-6. személyesen
jelentkezhetnek, lehetőleg okmányaik
kal együtt. Akik okmányaikat bárminő

oknál fogva egyidejüleg magukkal hoz
ni nem képesek, azok adataik hiteles
ségét a fent jelölt határidőn belül iga
zolni tartoznak.

2. A vidéken lakók közöljék nevü
ket és pontos lakciműket leveiezö la:.
pon az ADOB-ban, hogy onnan oostá!'!
2 drb. kérdőivet kaphassanak; al"nelyek
kitö!tve visszaküldendők az ADOR ei
mére. Okmányok mellékelése e7.uttal
felesleges; az adatok helyessége helyi
leg fog igazoltatni. Természetes, hogy
helytelen adatszolgáltatás következ
ményei az iliető jelentkezőt sujtják.

Az ÁDOBezuton is hazafias köszö
netét fejezi ki a magyar sajtónak, hogy

, hasábjait ugy, lllint eddig is önzetle
, nűl rendelkezésére bocsátotta' a nemes

eét érdekében.

Vfdám írások,
A kórházban a reggeli viziJ

nél ezl mondja cl 1anár az egyik
beteg'nek ; ,

- Úgy lálom, már könnyeb~
ben köhö~!

- igen, tanár ur, meri egész
éjjel gyakorolIam mag-amat.

lOt-es Emlékek. A volt 101
es gyalog ezred JJ Bajtársi Köre"
WI-es Emlékek cim alatt röpira·
tot ad ki Machalek Pál szerkesz
tésében. A röpirat célja a volt
WI-eseket a katonai emJékeikkel
összetartani.

A 8ékéscs.bai Kisgazda Egy
lelnek 689 tagja van.

Nagymagyarorizágon 1913,
l ban 6885 postahely volt, 1932
! ben Csonka-Magyarországon 2764
. poslahely \lolt. A mostaniakból

121 kincstári, 1715 postamesteri,
548 posta ügynökség, 380 tiszti

Iés altiszti mozgóposta, tanyai
gyűjtőhely, levélfelvétellel megbi

IlOU vasuti állomás.

Husvétkor KuHuvonat indul
Békéscsabáról Budapestre,ha
február 14.ig mefelelő számu utas
jelentkezik. A menetdij oda· vissza
624 P. A vonat előreláthatólag

I ugy kőzlekedik, h\\5gy az utasok
I husvét mindkét napját Pesten tölt·
I hetik. Jelentkezni a Menetjegyiro.
l aa béké~9abai fiókjánál leheL

A pénziigyi kormánv ápo AUalában az aufóadónak
rilis J-én életbe lépteti az ez il formája bizonyos rneg
új ao.ióadá.f, mégpedig olyan nyugl'«-st keltett a szakmá
formában, hogy megsziinte- ban és az t1utófulajdonDsok

, fi az autó hengeriirtalma l kőrében, mert az autóad6
u/án megállapitott adót és l~ak e~ lehet az" ~~yetlen
helyette életbe lépteti a ben- 'jlgazs.agos megiJalosltasa. A

• d"f' benZin árán keresztül' való
zIna o. d ".f' t' ', . t' l

. . , .. "I a OjlZe es ugyams az Je en;
Ezek szeflnt aprilIs l o lD! ti, Iway il jövőben minden

a benzin literje 7 .fillérrel I autót;lajdonos csak a ko
megdrágul, de nem lesz aufó- icsijának használata arányá-
adó. ban fizeti az adót.

Jön a

. Baltazár Dezső püspök és
Vásár.y József felsőházi tag agrrár
pártot alakitottak.

Husz évre szóló közmul1ká.t
jelentettek be Némdország
ban. Ha ezeket a munkákat Síd

kerfSel1 befejezik, Né l11etország
nak nem lesz többé szüksége
külföldi behozata1r.a és a biróda
lom évente legalább 2 milliárd I

márkát takarit meg.
franciaország 440 vagon do

hányt vásárolt tőlün!c

Biróválasdás Szedresen.
Oomb6várról jelentik: Szedres
községben most folyt le az elől

járósági választás. Községi biró',
vá Fiáth Tibor báró földbirlo-

, kost, a Tolnamegyai Gazdasági
Egyesület elnökét választották
meg. A biró kérdezi a vádl oltó l :

A vagyoriváltságbuza febru- l - Arcul Lilöflí? őn él pana o

, • J.. A é' .,. lszosl '.?ari ara. p nzúgymlZJSZler a
mezőgazdasági ingatlanok vagyon· - Igen biró úr!

. váltsága fejében fizetendő buza l ~án\'szor?
árát február hóra métermázsán- I t,gyszer bíró úr.
ként 7 pengő 10 fiHérben álla- I - Panaszos azi állHJél, bogy
pitoH~ meg. ! hatszor vágta arcul.

Az Országos Mezögazdasá- I - Teklnfetes biró úr t Én él

gi KiáUitásra 50% -05 vasuli ! panas?osf csak egyszer vág
kedvezményt adnak. A kedvez-I lam pofon, de ezl - Jekinlvc
ményes utazásra jogosító igazol- gyenge fizikumát -- hal rész
vány a Budapestre ulazásra már- l letben adtam neki.
eius 16·tól 26-ig, a ViSsl3utazás- I
ra március 22-től ápriÍís l-ig" A belleg kérdezi az orvost:
bezár.(lim érvényes. - Doktor úr; él vakbél' tel·

Az egészség és fiatalság jesen felesleges?
titka. Van egy csodaszer, amely- < - 5etegnek igen, de az or,
lyel megörizhetjűk egészségünket, vosnak nem - felelle a doktor.
és fiatalságunkat és ez a nevetés.
A uevehis gyógyító erő. Egyes
orvosok szerint a vérkeringést
meggyorsitja, az emésztést meg
könnyíti, az idegeket megnyugtat
ja és a máj müködését kedvező

<$n befolyásolja. Tehát nevessünk
minél többet! Tolnai Világlapja.
minden ·száma pompás orvosi
cikket közöl és az 52 oldalas lap
egy száma mindössze 20 fillér.

A gyulai AUamépitészeti hi
vatal február lS-Bd határidővel

v@rsenytárgyatást hirdet a f. év
ben a megyeí ,állami utakra szük
séges fenntartási és hengerlési
anyagok kiszállitására. Akiirás
és feltételek 3zerkesztő8égünkben

m~gtekintb~tök.

Őrök tantárgYAk tanitója.
Ki, a diákot megcsókolju;
Ijesztő vaskalapot neli1 tür,
Majd kicsattan a Szeretettiil.
Öle Ölelő, magyarhű tanya,
A távol-anya helyett az. anya;
Körötte s benne az Éle! pezseg,
A boldogan tanuló gyerekiilk !

félve nyitom sZÍI'em e daJra..
HMha nem érti, aki hallja? ,
Hátha kinevet az lfjU-'Ma
S rám csúfolódó nyelvét nyujtja?
Pedig hiábil: igy ~ell mOl11danom,
Nem iátszhatom más-húrú dallamml,
Nem ;icisérhetem a Századon át
M.ás éll.ekkel n ősi iskolát

A j6ság foglya a sok ~Yiilfmek,
Velefeks!:enek. vele kelnek,
Riasztó estém a Róssz s ha néha
Elciilipiőket: egy se préda,
A síró-rívó tántorgás után
Mind visszatér a Jóság kapuján,
~!eretet várja már a~lJszöböl'l,

Meri örök tantárgy: a Jóság öröm .l

lrla: Gyi:lk:6ssy Endt"e.

A siép3égre esj{ŰSEne~( híHel,
A rút ruháját nem veszik fel.
A sár-sár és a harmat"harmat,
.<i károgást l1em fujják daInak.
Nem I,érdik, hogy a l\'1a még, fekete
Holnap mártísztafehér lehet-e?
Örök tantárgy, hogy mindig SEép II Szép
S mocskos lesz, aki a mocsokba lép.

Egys!erű,'ének
a:z öfQk iskohljáTól.1

'

Kihull belőled latin, számtan. , .
De él minden öreg diákblln
Az örök tantárgyak hű lelke,
MeJy éieted' fölépítette,
A Szépség. jóság. Hazaszeret.ef
Becsülettel szorítja kezedet,
Imádsággal az Istenhez emel
S tanáraidat nem felejted el.

A Becsület, ifjÚ lovagj,/-
Minden diák, .ki el nem adja
A léha-rjngyóbecstel~nség

ÓI!lÖrd5gének lelkét-testét.
Nem ront irigyen soha senkire,
Vidáman tiszta kéze és szive."
~zegénység~bel1 kisértése nincs ...
Örök taritáTgy: Becsület, a Kin·cs.

j~líg ember s a htiseg htl~e,

Ezt él hazát nem hagyja ö se 1
Ha halni kell: már hivninem kell,
Megy, száguld az els5, sereggeL
Férfivá nő a lobogó alatt,
Oyerek-kuck6ban csak a k.orcs marad,
Mert örök tantárgy: mindig szent a

{kard.
Ha törik-tépika vitéz magyart.

Al. Imádság szívéből zeng fel,
Igy ölelkezik az Istennel.
Tiszta siájáról' tiszta ének
Repül egyenesen az égnek
S a llagy-templom is teli van vele.
Mert II buzgóság lelki kenyere
S örök tantárgy: ki támad ellenünk,
Mi!wr erős vár dl mi lstenolinl<?

*A Sz. Ö. SZ, 6-ild, a :szarva-
si VatdaPétQlr Szarvasra
hozataljnillklOO~ik é'lfór{iulójiin ren
dez~tt mszejöveteléri a sZ'enö,

félve lizállt kí II dal szivembül,
Érzem: értő szivekbe zendült.
Minden melege Sltllrvilst áldja,
Hogy virágozzék iskolája!
Hiliba: csak igy kellett mond"ulom,
Nem játszhattam mb húrú dallamon.
A száz esztendős iskola falát
!I'tás én@kket nem ka,rolhatom át! ...
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rvlegkezdődnekél szerződéskötések a német
export és él belföldi lenmag 1934. évi

termeltetésére.

Irányított
agtermermelése

·nem
az idén.

1934. szeptember 29·től
Pusztapón . (Szolnok Ol.)

kb.J8S xnhold.
Tőkeerőst tájékoztat

BAtky Gyula
Budapest, József utca 3.

Sz-elOkssztésért él kiadásirt f~leli$:
ifj. WAGNER MÁRTON.

Ny~mtatta a "HuflliÍrill.a
k&li'vf1~••i" .

váHlIlat, Gy.mán.
P:'lí!!l~s Űzt!fl'l'lv'i-.ti: IrI~" Minly.

K I A D Ó

50~150 hold
nagyságu ~gy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá-:
gositíst $l Gyomai Ujság S'ler-

kesztősége ai.

Ilerrniszel erőinek mérkÓztse.
Ene! ilE ember még ncm

ludolt megbirkozni s még nem· .
keri/helle hatalmába ugy, mini·
sok mbt.

Mini ~Iőreliilhélló voll él dr·
cemberi nllgy hideg ulón csa/{
mérsékeltebb időjárás követ.. ···
kez:hel - mini mondani szak,
lilk: ki/ombolla magá!.

Január hóban mérsékelt,
egyenIeles hid@g, végíg köd;.
del, csu~án a há közeopén váH
ar.idójárlÍs egy tengeri meleg .
ciklon halásEI alalt vihtlroslé,··
mely nihóllY napi enykül~~t

hozol, de II vihöros l:ÓIua al
földűnkill nem julott el.

A hó viÍli;én, bár megindult
a havazó s, {} vibarok beniinkeI
bhwfli;Oti légköri e!iolódálwk
folytán eddig elkerültek.-:- Cil61

padék e hóban aIIg $~.mb€l"

vehető melmyiségi:i volt.

Január iiónapbem ~ legölfil·
ciüflyabb" hómérsékkl

rE~ggel: 13-ón -t3°
délben: - li('

Legml'lgoiiobb hőmérséldcL

regici : 19-20 án 00
délben: ~-20·án t IG

Tiz év ótZll. jClI1uárba fit-I:ll·
vülj olylan hideg, min! 15'ón
regg-<?i. Tallir Ferenc.

Tfz év óta januárban
olyan hideg~ mint

OLCSÓBB
A B O R M

ft szódavíz,
DE NEM IS SZÓDAVI2'r!

26 fillér
egy liter klll.dlll.l'ke vagy
fehér fejtett uJbor Soltvad
kert lillömásra kisláJlitvl\l.
tS [eladv~" Vasuti fuvar kb.
4. fi II tr literenként. CSdiki$
50 liten\::n felüli rendelélt
fogadok eJ. Hordót dijmen
hll1ien adok a szálIHas tar
tamára kölcsön; hordóm.
30 nap611 belül bérmentve
kűldcmdő ViSflZll.. SZ'lltküI
déi utánvéttel. EiY pengő

levélbélyeg ellenében kfil
döl< mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

l!5ofllll'm kellemes lide$kéS
italuak. tiszta, t6k'letes za...
mahlak .'5 n e m slIlvanyusk.

Cim: Székely· Ferenc
8eltvadkert, Ptlltm~<!;.

Hirdessen lapunkban!

"Aki jósol, az fi~yel" semeg·
figyelések Iiorán sok ériékes
lapaszlalaíol szerez, mely után
lényleg jóslásokbo bocsálko·
zik, de mert élZ időjárás iilze
sztlyes, (lliJyben tortozkodó ii
lesz s csak ulólllg hagyja jó
vá, amit előre megiósolt.

Régi . m~gfigyelé8ek január
hóról:

"Ha Piroska napjdif. fagy
Negyven napig el nem hagy"

Ezen a i1apon -6 reggeli
fagy ultm él hőmérő egés? nap
ŰlJ-on állt.

"Ha csurog Vince
Telik a pince"

ezen a nlpon -5r~ggel f~gy

ulán nappal _~19 mellell IH'I'

Ilyan kcvuei csurgot a~ eresz.
Pál fordulós, fi medve me·

séiév,,1 lJzinlífn ehóra esik si

<I nap sem ~ülöi ki.
A régi ~·(:lZdélk és pósztorok

oz tszl~lelekből köve!kl!zlel-·
lek ~lJye3 svszakok időj;iró

sárB, lermé$Z\!le~cn nem ludo
mlÍnyos alapon, de ezek fi mOJl~

dá.saik méll éi mai nap is SlÓj

rEiI-sz:ájra, nemzed~kröl-tH~m·

r:edékre jMnak a flip nyel·
vetn.

Mindl!n~selr~ @rdekes élz
időjárás szeszélyesséIle s a

I

Saroküzlet
nagyforgalmu helyen, berendezés
sel, amelybe csak waz árut kell el
helyezni, kéziraktárrlll és pineével
ellátva április l-re kiadó Gyomin
Horthy Miklós ut. 511záM alatt.
Bővebbet Sehusztllk Sándor ta-

. nit6nil..

dest elszállitani az árut Hamburgba,
Rotterdamba, vagy Antverpenbe.

A belföldi olajgyárak szerződés ér
telmében 600 waggon lenmagot, q-ként
2t.i penpö fix árért vesznek át "b Bu
dapelií.

A termelteté3i megállapodás lenyege
szerint tehát az Olajmagértékesitö Szö
'letke7.et éli li guda között azon !Ill';

alapon köttetik, hogy II Szövetkezet
átveszi a gazdától értékesitéire az 1934.
évi termésü Ionmagját és kötelezettsé
get vállal arrIl, hogy ezt a lenmagter
mést ugy a külföldi, mint a belföldi
megállapodásban foglaltak szerint és
az:ok 'Ital mea;adott keretek közt érté·
kesiti. Minden előnyt, amely ezen ér
tékesítésböl adódik az Olajmagértéke
sitó Szövetkezet teljci egészében áten
gedi a gazdának, ugy, hogy II termelő

gazda tisztán megkapjlll ut az egésr;
összeget, amely mint átlagllr a külföldi
és belföldi értékltsit~ Illl'lpján adódni
fog, viszont a Szövetkezetnek a lebo
nyolitál körüli közreműkődéséért li ki
utalás ahi kerülö nettó összegből 2 o/lj
kö~vetitői jutalékot fizet.

A vetömag kérdésében biztositva lett,
hogy elegendő vetőmag álljoR az or
szág rendelkezés~re. AI': Olajmlgérté
kesitő Szövetkezet igyekszik befolyást
iyakorolni a vetőmag árának megálla
pitálára (Ily iránybarn, hogy az a tény
leges költségek figyelembe vétele alap
ján határoztassék meg. Erre nézve
most vannak folyamatban a tárgyalá
lok és a legközelebbi napokban remél
hetőleg megállapitést foa nyerni ap;
olajlen vetömag kélzpénzbeli ára, vala
mint IIzon százalékOl többlet, amellyel
u, aki esetleg hitelezni fog vetőma

got, il hitelezett vevő lenmagot ViilJZa
igényelheti. Értesülésünk szerint a fu
turánál (Budapest V. Gróf Tisza I!>t
ván u. 6.) le,z a vetőmag be$Zef~Z

hetö.
Mindazon jelentkezéliJek, mmelyek idá

ig llZ 1934. évre VIIIó szerződéses len
mag termelésére nézve akár a Lenter
melő Szöntkezetnél, a Külkeriskedel
mi Hivatalnál, FuturánIfi, vagy IlZ egyes
mezőgazdasági kamarákn" történtek,
mind áttétettek a gazdákkal lenmag
t~rmeltetésre egyedül és kizárólag
szerződni hivatott szervhez: az Olaj
n1l1lgértókeliitö Szövetketethez. A Szö
vetkezet a jelentkezélek sorrendjében
még február hó lO·ike táján elküldi a
szerződési űrlapokat II jelentkezettek
eimére.

Bárki, aki letlmagot ldv'n termelni,
forduljon közvethmtil irásban az Olaj
magértékesitö Szövetkezethez, am~y a
jelentkezést beérkezte után a szükséges
5zerződésí űrlapokat az iJll!tő eimére
minden további nélki.íl meitküldi.

l

A le[Jmagtermelésben réutvenni ki
vánó egész magyar gazdl'lközöniég ér
dekében tehát ugy kellett intézkedni,

él külföldi izükséglet vHágpiaci
;!:ron él! a belföldi szükséglet fix áron
való termelési Slzerződéseit együvé kel
l~tt vonni, hogy igy ebből a két ténye
zőből egy jobb átlagár jöjjön ki kü
lönb~ég nélkül mindegyik szerződött

lenmaglermelö számára.

Az idei lenmagtermeléllÍ szerződél§

tartalmami fogja egyrészt a németek
kel, másrészt a belföldi olajlYárakkal
a Szövetkezet által kötött me~áJlapo·

dásokat iBzószerinti szövegben, ugy,
hogy minden lenmagot termelni óhajtó
gazd o. kim~ritő és hű tájékoztatást fog
kapni arról, hogy II termelési szerző

désbői mily jogok illetik meg öt él!
milyen kötelezettségek terhelik.

Az átvételi árat a felajánlott Jeümag'
nak német részről történő eJfogadállll
napján a hamburgi és rotterdami tŐgi

dei jegyzések átlagaképezi, mipt világ
piaci ár, amelyhez valuta előny eimén
45-50 0/O felár jör.Minden lenmag el
~dáll cif Hamburl,; alapon történik,
vagyis az árut a magyar eladó fél kö
teles magyar folyami hajón· BraiJáig
leszállitani, ott tengeri hajóra átrakni

:l- ném(gt VivÖ n~ndf]klil;z@~@h~J; k~~

A TiszántuJi Mez5glizdagági Kamara
Mzli, hogy:

25-00 waggon 1934. évi termelésü
m;agyar lenmag Németországba való
exportjára nézve sikerűlt végleges szer
ződést kötni, miután az Ipari Növény
termelést írányitó Bizottság áltpl gaz
d1l.érdekekböl feiállitoU kivánságok egy
részének telje5itésére sikerült rábirni
a németeket.

A lebonyolitás keresztülvilelére ma
gyar részéről a Kormány intenciói :sze
rint a lelltermelő Szövetkezet és II

"futura" létesilett megfelelő szervet,
amelynek a cime "Olajmag·ért6ke·
sitö Szövetkezet mint az OKH.
tagj::!." Ez a szenr folyó évi február
hó 15-éig ideiglenesen a Lentermelő

Szövetkezet helyiségében (Budapest V.
Gróf Tisza István u. 1. II. 5.,) mig et
től kezdve véglegesen a "Futura" szék
házában (Budapest Gróf Tisza István
u. 6.) alatt fogja kifejteni tevékeny
%égéL

Al. ülajrnagértékeliitő Szövetkezet
nemcsak a Németországba exportálan
dó 2500 waggon lenmagra, hanem II

magyar oIajgvárak belföldi szükségle
tét képező kb. 600 waggonra is egy
maga köti meg a termelési szerződé

seket, ugy, hogy a beltóldi olajgyárak
termelő gazdákkal ez évben külön

szerződéseket·nem fognak kötni- A'L
O!ajmagértékesitö Szövetkezet ugy II

küHöldi, mint a belföldi Jenma~ra néz
ve egysége!! termelési szerződéseket

köt és pedig azért, mert a német ex
portra való lenmag termeltetés viJág
Pi'i!!c i ár éilapján 45-50 % felár mel
lett törlénik, viszont I. belföldi növény-

gyárak Budapeltre IlIzállitvl. q-k~nt

26 árOI"i veszik meg a 600 wag
gon lenmagot. Igy nem lelt volna igaz
ságos és méltányos, hogy III belföldi
szükségle!re való termeltetés a belföldi
termelők részére esetlegesen előnyöket

biztositson.
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cn1- magas hirdeté5
20 fillér. Ótszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!·
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél :;10 százalék és
félé\'i hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

,
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f:'elellSs szerkeSzt6: ifj. WAGNER MÁRTON

I. Szerkeszté5Ség és klad6hivatal:

~"UNOÁRM~ KÖNYVNYOMDA
Q y.o m:8, Kusut-h Lajos utca 54,

Telefon: 22.

- i,· t!:(:)F,',IZIETÉSI ÁRAK: '
Nagyedi!vri! l'30P; Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

.~: Befizetések postacsekktri:
!#1-l~jngáría-nyoll~!i? G:nvma" cSekkszállI 18;!Q8,

,Lap;,:;firt" . c s üt ö rt ök este,6 óra,
iVíegjelcnik minden sZümbatoil reggel. ,

érinti ez
Gyomát és döt?

.4z új építkeúsek már év
tizedek óla a k~)zségj szabá 4

lyo:uísi tervek szerini lönén
ez rendben volna, F !íínóen
szembeőHő és kr;,:;, mi
szemponlbt;I egy Dár régi é~~Ü8

lei kifogásoi (l Gyomán
(U-HoJ',jái ház a fl

Lajos és Hósőkem ú ö lOr·

kolatál1ái. G6n] ház a gróf Ti, ,
sza lS1ván rendezésre
vár még a t\likJós ÚI

belorko!ásaa piBctéi're. Egyes
helyeken a villanyve7ehZ'kel
tarló oszlopok e!helyezésélis
rendezni ked, valamint a vii·
la.ny! ál keíl vezetni a vasút
felett l3esenszegre.

A vasúton a Szik és
Újkertek teriiletét be keH
osztani későbbibeépiiésre,

meri Gyoma és Enc:ród között
csak ez a r.zs7 11l~g' heépitet'
len, Enn,él a. beosziásná!kcll
beiklami azt a széles össze
kötő útat, mely Gyoma Kossulh
Lajos ú/cá t a Klein ven-,
déglő elő éi vásánércll éi

vasúii híd magasságára fel·
emeli pályaudvar alaH egyenes
vonalban kön maid össze End·
rőddel, a széles Selyem úlcil
val, mer! éi moslEmi gyoma
endrődi út a két község ~á4

lén halad, lal kerülő is.
R~nH~]em, mire <fZ kiépül,
Gyom~ és EndrÓti f!l!!gyköz..

i
aá

megjelelő terem, ahol tor- Ib0épíleH ierüieleknek egész.sé·
nászni lehetne. ~"escbbé lélcle érdekében szül.;·

Munkáljtik ki a "közvéle- s0ges Jélesílmények ier\iei is

ményt", hogy a polgári is- kidolgoziassanak.
A szabáíyozás végrehaj:ásá·

kola tornatermét minélelőbb i

l
hoz szükséges teriile!ekel él

épitsük meg úgy, hogy az községek

tornaterem,' előadóterem és' eltiUhatják olyan épitke-
oktatáelőadásokra"alkalmas zéseknek, átaJakitásoknak
vetitőhelyiség is legyen. ál végzésétöl, amelyek a

uabályozás végrehajtását
megnehezitenékvagy költ-

ségeit fokoznák

Ezj il körü!mé a kl'rdéses
ingatlEm lulaidc1110saival kö
zölni kell és a Jiia!om a köz·
lés napjával lép éle1be,

Továbbiakbem él lönrényjer
vezet a parceliázásokkai \\!s
hünteiő renc!elkczés('kke! fog
lalkozik.

cl c-klörié·
nelmi bcc"jj rermé'
szeli kjDcscir.:, a szép'
ségére és saiá:lszerü.,ég"ének
megóvásárö, él községnek és a
szomsiédos nek vár~

ható L:: :s~: iZ, és c::ckkcl már
1lJ'<-i<""'c;Ó. vagy várna kapcso
laíukra. ,-,\ szabái,yozási !ervek
készi!ésénéi ki ke!1 ielölni azo
kat atziületekcl, am,zJyek kÖzQ.
terek. játszó/erek létesítésére.
iovábbj tel)lp.1omok és isko,
Ják I2nJ'z!ésénekcéljaira alkal

masa,k, gondoskodni kell 'imól,
a fennforgó vagy vár~

bató JakásszükségJet Idelégi·
tése érdekében házhe! céi-
jaira ...

új úteák tervezésével me,
felelő telektömbökés te~

,rl.Uetek" je]ö!tessenek ki
és. ho~y akö.zeg~§lSé~ügy kő

vQ!teJmdnyeirÍ~k"meg nlm réleló

és
S

n
k

sz ' ly Z'
,. Két éven belűl kell elké.szJten
az általános szabályozási tervet

án, díflelőH 11 órakor Gyomán a
községháza nagytermében es dél 2 óral<:or Endrő·

dön ugYJwcsak él l('özségháza !1ag~ ro,.'n~.?n.on tart nagYI
gyűlést, mely gylilés~kre Gyoma és Endrőd közönsé·

. kereskedelemügyi minisz~

íl2F törvénYÍefvezelet készíleH,
melJyel, él kÖ:7ségek szabályo"
zásának" kérdését, ii. parcellá,
zásokal és építési rendész~iel.

kivdnjiiii szabályozni..,
A törvény élelbelépiéJól szá

mftoUk~t iV€11 belü! tartoznak
a'köz5é,ek elkészileni az egész
terülí.?iükreszóró ijlli'iLános sza·
bályozilsi terveL él bellertile
tekre,valamint a~ eJŐrelátha·

tól ag öl éven belül, beépitésre
kerűlótöbbi lerületeikrész!e·
Íl~9 5zabályozé5ára vonatkozó
lag.

A tervek készitltsénél figY12 4

Ilmmel kell lenni II közsé~

terüleleinek fölqtani, vízrajzi is.
ighajl.sli vh'U~onyairB, il lakás·
$züksilllcetnz. a közegé~zség:.

ü.gy, a 'IOzbiztonság, az lpéHi
lermlllés, az ő~l(2rm~l.és, vala..
mint II kö~for§lalcmkövé1éI'~

"" Fö előadó gvel'gröszenl rniklösi KölliJGá1Jor köz
pontj vármegyei tirká.r.

·munkát csak megfelelő elő
adóterem segitségével lehet.
végezni.·, '" '

Sem az i3ko/áinkban" sem
il leventeinfézményben, sem
a társadalmi- és sport éle~

tünkben nem tud egy iend4
szeres testgyakorlási élet ki

nincs egy

ény.

mfikedve/ó '
is tObbered
tartani. ,

.: '

'KQ:tv'~le

·gróf KleDels:lJe't!!
oktatásügJli liUJU,J,-:;"cw DjOSZ,'?

débtn a következőket is
mondotta: "... De e~nek a
munkának a megindiiására
két tényezőre van .. 'szükség.
Az egyik az anyagi tényező;
tJ.'másikaközvélemény meg
feleU)' ''1dmilnkálása ",

hiányzó
megvaló$ltá.
a közvéle-

E Cikket a Gyorrrai Ujság
1931 é\',iJtebmár21-iki s"á-
111lÍ-ban he-'
lyen tart-
luk" Inos! ismét leközölni,

'aliJikora· iskola toma
"tercnéc:ől lJatározott h,gutóbb

a községi k~pvjselötestület;

amikor ZI;: islwl<lI1,agykÖZ~íl
'ségŰ'ün~pélye volt; amikor,

miilctig nincs községünk
bén egy nagyságú
elöaJóterern; amik'or a 1'01-

té-
nyezőt, a pénzt megszf?:-
rezketnénk valahogyan.

"Nincs a kÖzSégűnkben egy
alkal,,!as helyiség, hogy akár
egy 'Iskolai akár
egy,. előadást tartsunk.

A népművelési előadásaink

mar olyan népszerűek, ha
'az azokon résztvevőknek egy
, kis ü/őhelyi kényelmességet

tudnáf'Jk nyújtiú:LÍ,négy-őtszáz
hallgató igencsak akadna
mindig. A~ iskoldink is meg
reruJeznék évente a maguk
iskolai előadásaikat a fanulók
hasz.náta és a szülők örö
mére.
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Ipartestületi választás.

hcmem Isr\]~7.erüen iörliniék. siÍíJszépltó" nlakul6lok. melydc
Sok közs~iil'ben, viIrosbill hivatalos embereken kivül el

mir szép eredménv~kel érlek kŐz,égűkllli .zilr~16és felles'l
el cl "közs\Íllfelle"..fÓ"41i ..köz·. l~nl alHu6 ember~kllól ál ak.

merlöntudatoian clak . igy tud
fellépni. a·köiegéilsl!gügyi ható
ság Jl1:un~áját. csak ig, tá..
mogatnia~ egéizlégét fe1lllyegel' .
betegségekkelizemben.
emberének öl1érdeke al'!inOSI:
közérdekkeLMindenkinek it kell
hatva lenni attól 2l t;irs~úial~i ..
szellemtől. hogy ~gy kÖZiég ut~

Az ipörlesiülel február hó 11· Koc,i3 Imre .. 29, Beinscl1rólh dinak, köztereim~k, ~pméteinek.

én, vaslhnap délután 2 órakor. Márton 2~. Molnár Imre· 25, nyilvc\nos helyi8égeinek: tisztuága
tl'lrlolla rtndi!8 ~vi választó- köz-CSl~lei Jimos26. Bartolf Mih~ly minden esetben· visszatUkfŐzi ~

gyllléséf. A közgvillésen rne~'" 24. Diólzegi Dá!ilI~1 2~, 1\.131 lakosságcivilizációjAnlk a'tokit.
ielenl dr. Pátka P~! 84-szolga- Gábor 22, Megveri islván it Ezuttal sorrl vette li lakások, ut..
biró is. Szilágyi Piter 21, Po'dlllni Mi, cák, közterek, piacokl. nyilvánol

I .í),z elnöki tisIl!V.',re Oláh há!y 21, Tari Alberl 20 SUlVo' helyi$égek, közkutak, ipartelepek
Laios. Be.inschróth Márjon é~ zaUal. Póllagokna!< Szabó !m- kö r t á . .

re·, N;ony L"'I'O", Kolóh '-A.'"'!"" liSZ as gl kövételmél1yein~k
Sztndreiferene jeiölt~lI~lc "'e; '" " "U tárgyalását. M~jd i~mertette a ta-
MegválClSzhtUák Oláh L.aiosl is Pap Mihályt 19-19 SZel va· laj egészségtanátEnnek a tal'l-
16 IZéwClzaltaL zaUal váiaszfotlilk meg; . nak a szel1létdombOk,apöeegöd_

Az alell1öki lis:ztsé'grc Mé- ... Azi!i . lparlörvénv·· i'llap~l§n rök l{ valóságos t<iIY9gj,ii, melyek
száros Lajos ~O sZl:ivazatlal, megválélszloUáka~iparos-szék a községben már megfert6zMk az
pén~lárnoknélk Szerelő Dániel elnökévé Szabó- Alb~rlel és, ásott &mtakat. ugy, hogy rövid".
45 szavazélUal, gondnoknak Ié!gjaiul "Eendrei ferenc~ Sii:ász: sen <liZ állatok itatására sem lesz-
PöYl?r Imre 39 szavazaUal, Antal ts Sebe~sy Jtínosl; . nek h§JSlnáíhatók.Vizveleték

'könyvlámoknak Zöld Deíniel Elhalározták még, hogy ,a1- •lenti ji
t

de eti~S1· nagYOfl
. ü~YlÍszi ál~ást nem töltik he.

38 szavazattal, számvizsgálók, hanem IIse1ról-eselre adnak . mí'2isze vagyunk, m'ert hisz felü.
nak Podtllni János 30. Urban m megbizást. •leti vizeket le~sapoIÓéllllto-mi:k
osek Ádám 2l', Kan1iálY Lajos A válaszlh 81egnagyohb ,sem felelnek mig I. kÖlegésltilég
23 szavazalial. Elóijárósági rendben folyi I~ ~S este '1 :őrli' Ogyi köV'etelményeluu~k;AI ár-
laO'oknt'JIk. Dancsó Árpád 3l5. ker lérl végeI. . nyékslékrendlzerel( is' t~ké!etlt!.·

o. . . . ..•.. . Inek, v.ló.áigaI a· há.Úfnszt ter·

~ .. jeszt:~~~~::it~;I::::~; tac..k
... .. ., i a börcsöJeben rmg falun. A hi...

Köztisztaság -fól ziszemetekél - szenyvi!ekád~[..
" .m.Hanná tétele is sokkiviinntva.

.Dr. PappJenö dévaványai kői- . Bevezetésként . elmon~otta, ~ogy .Iót hogy maga után. AffJrdővef

légi orvo§ február 9-én este tar- a falun a közegészsée-ügy ··cJak-, is sok baj van, :i;em iza:..
totta meg negyedik közeg~szség- nem egyenlő Ei köztisztaságra való Dadtéri, I~m tilltl.ság;i meh~lfur
űgyi előadását Dé II a v ány á II törekvéssel. A tömeg egészség. dővel nem rendelkezik aköIl~!l.'
a Munkásönképzőkörben. Ez- kultu~ája.a közti~zta~ág jetel1tő-Azjllamhatalom; mint a köz
ut1afa köztisztaságról beszélt. ségének felismerésével kezdődik, cg,észségűgy legfőbb őre, mindent

ii,ek már Oyomallndrőd \,(Í

ro<)sá eQ'y~sQlnek,

Sem Oyomának, sem End
r6dnek a piac- ~s vásár
tereket kivéve nincs Izá-

mottevő teriUe,

tehát r2LI$I1 él beépif~lIen l'íi5,un

\{qila jövő fei!ódésüllkhöz szük·
,~ges terekel ii kiielölni.

Ezen ill I~rülel~n, az egye'
sült két község közponliában
ketl m(lgfeleJö tElnői gondos",
kodni, me ly a közös piacftr
lesz lis ahol az új véirosháJzál
tpílii.ik fel és más szükséliíes
középitményelnket. SÚl ti auló
bUílziáralokkal - legfeljebb 20
fillér vile!dfiial- Gyoml küls6
$zéhilÓI Endrőd kü Is6 sr:éltig
hehessen menni. ezt figyelembe
véve kell az úlhálózllIlo! kiépí
teni.

A közös vágó hid", i# ~z~n

a teriílelen épilsük fel.

Ezeken felül:
További beloniárdák lipflése.
A mellék-úlcákban kocsiköz
lekedtsrc szalagúlak épilése.
Lehe161ell mélyfúrású kúllal
vízvezeték és közflirdók létem
:sflése; föld ali! sűlvesztefl vfz
tároló medencék épílésl l11z
védelmi rend<Z!feléssel. Községi
csalornahálózal épflés<?,egyben
El csapadékvfz elvf:zeléle. A 112

nzk és Mulak pelrkirozási lerv~

I:etél ls el kell készíleni és még
~oke~ok szüksélllil2lei é::J lehe
tőségel IHdl figyelembe venni
es f~llárhi, melyek Yell~nenül

nükséllesek, hogy községünk
jövő fejlódése ne ölletszeH1en,

ri&Eí ....... EST ?T~7WZT

arc az életé
Az éleI nagy vástirj6ban cl mai kor

emb~rei lülekedve, rohanva, 5emnlÍl nem
adva cl tiszfeséges, becsülehts uton való
haladásra, igyekeznek célhoz iulIli, eredm
ményeket, sikereket ~Iérní, rgyéllilcg if
vltnyesúlni igen ::\lok ~setbel1.

AZ G?lclküzdrlem az emberflkel hall
ja és, bizony sokszor IÜrelmell~n, kimé*
JetIen, Jaltm durva és tolokodó módon
löki fiJr~ embertársait él kenyérérl való
neh~z harcban él sz~gény, enyagi gon·
doklólagyonhajszoll idellzei(i, kiizködő

felebarátunk.

Az anYrJgiakért való e2\t11 általános
ll$ nagy törekvés és törtetés megérlhetó
és li megengedett eszközökk",1 h1:lrco16k
nál nem is kifogásol haló mal helyzelünk·
ben. Az élethez ioga van mindenkinek
~s ha dolgozni akar valaki, ha t~helsé

gét, képelilsélléí. erejét él társadalom és
emberlársainak iavárCl és hcsznarell ki
vánia forditani, ez €setb~na tiSlztességes
módon való lJiimlkozils. önmegánllk ész·
revél~lé'e nem üJközik az ilIll:m ;s jó·

ízlcís sZélbályaiba.

Ma az önhírdet~s, o: I<~pes~égnek,

tudásnak; rólermeHségnek. élelrewalóság
nak a piacr.. vitele szükséges. Azon k~lI

isy"kez.ni Q mai óll~i for~~tl:li,tl~ll1,hoS·y

észrevegyék felebará/ái ElZ emberI, merI
különben ezen htzas~n élő mat korbeHl
n~m veizik éuriZ 'és igeD ~ok esetben
3A:óba se 6IIanak vele. Egész .zlel4tnke
r~szHiI le~hefi. vi!irhéllja a sikert, azelis-;
m~fésl, (l mélllinyllisf, fliltm fog ti:itbftkö
v~tkezi1i.

Erkölesi ltz~mponlból nézve a~ ön,
maia hirdeiéií!nek dolgát arS mftgálll.'ll
pUhatjuk, hOilV ~ nagyhangú, tolakodó,
.dlhámoskodó.. szédelgő, lármás hir",·
de/ők és ojánlkózók sokszor meg!év'fsz
tik, félrevezelik, megcsalják ~s kiját1ilzák
l:l h!~zék~ny. ludatlan .mber~ket.

A íörvény ~feJével kel! él hllilUi hll'
delőket, él CM!ókal, 1'] széd~lg(lket,lolfll

kodó széihtlmosokal megféknniés IIsz-'
leiségre ~zoritaIli.

A gondolkozó, érJelmesembert . ci

ózan ~sze éi tJeUapllszlalal1'.l m~~lliinjj .. ·,
la különbl?n is iJrrB, h.~y él Mái\yhangú.
ÖnteH dicsfjk~dő és kérked~ beszédre,
If'mmit ne edjon; hazug igtreteknek és
hizelgé~i!lmek fel ne: tiljön.

,;:

Alélérl 10lyl61011 klfizdelem é5 I-'lare
nu~ kimlfletlen módon,'fáJog6Iás mílkuli
esxközőkkel ilu! a ilemzedektk közöl!.
'ok e~etbell keresztül,ázolnflk i.'I másik
emberiogán. b~csül~lél1, talán ~Hefél1 is
a küzdőfelek, csakhogy egy~nj - -~rvt":

nv~sü!iiök cílH ~rjen{ sikcrUljöfL

,lA. mUflkl'lné!küliség, ilzáIí6sla1emeá".
II lílfemt_égre kt1rholldó5 ez~Tln\?hé;c

ldGeiénmí!Y~fl vége , lehet t] k~~veH<é'n

.mérkGzésnek~s !usán6k? Miként leh~í ..
ne fi sok ér!ék@l:9 leh~tséllQlés erőt Idt ' .
jében és kQ!ló m~rlékb€n munki5111l1 óllí ·
lani és belSlWOsiiani? AL éldldJ7:c!ele-m,
vérig menő harcában bike~séll!etéll! meg
nyugvósi ki lud Jeremlcni il szembe-n.6l1é,'
lel~k közölt !

·'Ez'l!nkérd~5ekre m~lríllelúfeletelet
adni és céltudato~Hm vezelni, irényi1eni
.cr mo~tanl zürzaviHos korszak clkeií?r~- .
deUElln küzd-ó embereil, ez ma il lellne
hezebb, ~gyben p<tdig €l Ie;sfirgósebb'
feladat.

, '. A családi. lár$adéllmí, közéleti rend,
Ayugalom, bél{'e~ség és mllgérfél érde-"

',ke'b"n legfontosabb lenne-a· megiihel~s '
kéj'oésénéi ma fennálló :szörnyű e!!ent.éA
tiket kíeg.yenHlenl él lehet61i?~ m:ndCJ1'"
kU kielégitő módon. .' .... . ..

Az éleJnek kifoi"g'aioll rendjeti ··heir--
reáliitIuli igyekezzünk mindnyájöill Nag,,..
,!1.lhiz mUI1k,árikbanElz önzellenség,.a:z'
igél~.sÓgszer.lel,afelebaráli szereztet ne-,

:me8 eszméi vei~sse.nek b'1:ollünIHif.!

,A' jobhíöv6m4tgépitése ekké-rlí, ie,
h~lségeli, ;Ez p-.digmindl1yájunk sijrgÓ5-.
-érd~ke I .,.... ". Sz5ke ,.rlln~

r~f. ii' tMi~'
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Oyógyszertárbankapható

S'rgarépa vagy murok vetédh4l!.
ht. hoJdanként 2-3 kCr. magot id.mi
tunk: 12-14 nmpra csirlb.ik kb. 508Zá-

. zlIlékban 'csiraképességét'3-4 évig meg
tartjá. Termése gyökérbe 100-150 q.
magban 80-200 kgr. MagtermesztéslJez
kat. holdanként 25-35 q. répát keH el
tenni. (Kertészet.)

;1 G~'P; f~dia- meg il hBi1Q,'OI. 6HJI~

~ ::-; ':' 'l€~k ö zwn az=éO:eket és k~:~
Il k .z-i61r6\ a me~feletó hangol'!.

i\nagyszdmú kÖl:őnségnagy
mellclé~-edésé-vel mondunk mi
i& köszönetei Göndös j.Jzsef

I igazgalónak és il tantestület
fán;sdhalal!anu! tevékeny nótag
jainak, hogy neldink és lanu
lói:.tnak ilyen kclleme~ estét
szer~l:lek.

lól esik még megállapila-
nunk. hog-y Oöndös j~'azllató

szakHot! az elődök állal csö
könyösen videIt felfollással és
él polgári isko~a ünnepélvei
iráni érdeklődő közönsége!
nem préselte egy sz íík tante·
rembe. Amint ezzé!, úgy más
ténykedéseivel is fe liogosít
benünkel Göndös '.Iózsef igax~

ga/ó, mííködéj,étö! SOklIf

várjunk.

(Bekmdöií

.:)zint,e rilklliságszámba me~ I voll megnyerő iel~n3ég. DiCifÍl

nt"} gz~P .~lúkedvló előadásban Ire~~t . érd~me.lne:k .még Barl!:'l
voH reszunk!!lmuH ! R07.::Hka zKall), Vmcze f!ndrc

éi rioHer 3zálló néllJylermében, i (E~~zirker) ,éS él ,e,p,.isór·
ho! á Q'voméli Egye· I íis!~: Nagy Károly, Forgács
smet ifjus6ga lmán~Bakonyi!Erzsike, Biró Gyula >is Moil1éÍr
Obsitos cimú dóljáftkál iiitszol- ! IL Gyula (sugó).
Iéi szépszámú közönstg előtt. I A jól betanul! ének' és lánc~

Kifogást-alan szerepludéís, i szi§lmok külön élvezele! szel
f\?~yelmezf!í!iá ték, élénk szine 4 I rezlck Hanizmarmferenc ZO[1*

zrí's nliil1den szerepIónéL Az' goraiáléka és Farkélsinszki
I2löödás mindvég'ill ~lvef:eteg Gyula heged!ikísérete melleH.
vo!! és bizfoilm ~ördüH az. l!z az előadás a gyomai L~-
ulol;:ó ~5isze(.~l'IICH5- vtnle Ellyesűlet műkrdve!6 if·
dásig. h.l$ligáflak kitűnő m~rkáJ biz-

A 'J:1ltmú:t0s assiony glóriás losilott.
all:lrkH~1 INagyTeréz' iIU:5Z011f(l.,.

Nemis iátszc,Ha: élle•
anyaI sziv minden jósál1li't,

fáidalmáT) ár81zloll1l felénl\.
Papp Aranka (Máksi) ked

vu.zinpa'di ielenség, JanIlia
kellemtl.. Szivesen tapsollunk
ügyes' j6léklÍllak. Kéri lIollko
denlslefl iileszked-ell a boltos
lrlóbél.amelyet Molnál' 'Gyula
rendező '~~ Szalóki Lajos kép
villl'?liek olyan jófiu humorral,
hogy rMg él lellsavBnvúbb né",
zőnílk i:z; alilposem min.ÖdöN
él l1ii?vetóizma.

Az obsitos hu~zilrl V ~jl'lil mre
sz~me!yesneHe.Kifogdso!ni va
lól. mint műkedvelő bonviván,
nem hagyolI maga után. Sze·
rei)fól~szerepl'€ lálhatóan flZi
lőrllk. ig'yekezele, ügvlZs
iáléka dicséretet érdemel.

édeJsb-rurmer Sándor
a régivágású, ;zsinóros~

mBifyar' urai zama-jüsan táLalta.'
A {iélo(l-I1'VőÍezi Albert

is-,.".

egyben IneililYó7ő szemléHe
tl!se. annak, !la szakembel' 'l<e
zifbe kerűl a hUJlllóiffllSág
lestnevelése, Izommtml<aban,
ügyosséllbe:n, hailékonyságbl'm,
mozgál fillyeimezellséghel1 
eilyenkáliil és tömeilbiln elil'Y'''
lIrlint - olyat lehet kihozni li

hOiSfV ElZ

embllrH<?sfvoo'i!laiban;' el moz-
pia87.tikus'Blitá:bi:m; ., az

ü~y'sség' éi; meg~Vi·j

Iatko:l'ilsób!l'fl l ~! l" öntudar'ábt!!11'
aklraSS4~ikus ido~'< elklfpzelé
~0V~!"v<:rs~zükVi\bi:'ztös'ra,h6gy
pQ:I,Il~lti:smink,'t'eFmd~zeH('H'ka'"
poU teste ." UY@.ll sz-aksze"fié~

tfl.lw5zerűmunkáv.alválik<lz:zá

az ""éptllsHé,'" az
Iélekiaklk~

Jöv6remár él lesi homo.
rilása,a láb - éslnhfei11yujtás
is 11I1i~s.fI kifogáslaiatT lesz;...
egyszerre' nem megy minden.
A lömej!ffegyelem fokmérőie

iii társasgYélkorlalol{
Fh,i ..,.,-f4<1IíhO!>. ,I

végzése: ill mindenikli'm
tudta a feladatát és I]zj cse'nd·
bl!n, derzkasan el is végezIe.
A gyakorlatoKllYOI'San, film u

szer(ien peregtek, minden fenn·
akadás nélkül- eg'Y színpadi
abJakból kinyuitoll kéz inté
sére, amely kézhez nőve lIZ
iskola' ígazeatóia: GiJndös jó- .
zsefáUölt.

'fars

ONAlMONOPOLIU'M
lEL 18PENGÓBE

KARJAK E6ALLAPfTANI
BÚZA ARÁT.

~fJ't'J!i~Pli~iUlit'l DA lá,l~osál'"

. olyall érteH
nagy terjedel*

qy fel·"

mulaJ~Bk

t015zéiJKelletlek.
Oy6gykutI:Jy
lréfó~, darahJ:hln .

Magda, Gvörgyi,Mészá
ros Lidia, Hdczmann Márta,
~lpQS Ica; Cziriák Ilona,
nál' Mária é15 Izsó Klára ál~

landó derdU§'églJen -Jarloiták él

'kö'LönsigeL
A Íiútanulók tBJajt~tnája új

d~á'r 'l1olta KöZ'öri~~'2'ifek,

mell $. d kőJUfiinánvi

mc3'OO

mt1hanggaL §z-(tvaU~l,

nóllnek is
volna.

A.·.leányo:k;: zenIIire ' vágzeH
rUtnikús: él tornö--

~s nagy"

is:kola veiJ,eikara/
... A. SUKl'lhiJ'Y H:tké}~l ..é;igiárlé

kal Períli Béra.~Ka.tonl!l,Gy,uI8.:;

F. Nagv és li.<ió Klára:
ü~yesen éstirlelmeSli?n já.Jnol-

este élZ Úri
lehelett voi

na az! II bizonyos ilombosi(it
a, födre ejteni! szo"
rontak fi ilvomal állami po! ...
llári éaieiÍnyiskoh8córa4'!

k0Zd.~dé)ll,elóadiisál'i.
A mú!or elsiő'

i

í ,'5 kér::tcf.: Lc: lhJnü
l

l ,olj e mag'yarruhiJs
,'magvar tánca_ Üllye~en lán

colták. Sz~p voll.
lIef€le,Z0S(U néhai Kálmán

!~'árkas vejének "lit magyar
a:sszony ímái.1I''' irr€den~a élő·

kép'4:.'1 timl15tták be; JJ.kép o!Yém
háfltSOsvOlt, hogysokiln köny·
Ilyezlek Hun\lia" s'z'!!1vedésén.

,~..._~""C~"""'4"'~~~- )).,. I" . '.... , d-tP 16il ,,,\Z IZeSeS!\?Il' gorulo e -
~' adásbllfi csak az énékszilrnok I

i csetleUek - boHoHak. .~ ve·
I zei6~zÓ!aJm i:l' színj::INl belse:·

jére voll ~Idugva ~;s ij kÖllÖn·

seg felŐli" sz61amokkal elnyom·
va. A banílsiig fokmél'ójekénl
"bujdosó pohár" és a "ket rocs
ka horti laléln megsem azok 1."1

gyöngy/ú llazdall dalköltésze-
'tünknek, melyeket polgárista
IBnY('jinkkfd érdemes vol! be·
tanfianí. l-ra el kaflr!Zzeló rosz,

f)eavaloll kormánykol'ökbel'l u1léPlelése ulán cl vidéki mal·
bizo'ttyosra veszik, hogy rövi":', mok egyálialán nem őrölhet·

ctesen megvalósu! cl gabona ne\{, hanem azok csereíelepek
"')S'-C~I'Il".'ill . mOl'lopólium, melyel ké válnak.
gazdáínk megseg·ilésére és a A liszt ára nem iesz maga·
t,e,rmelési k.ed,v..fOkozásá~aki-l·sabb él tavalyi légjobb árakriáL
vanmllgcsmalm a kormany. A monopóHumnak lenné·

A lerv szerint a" ro,zs ára \ szelszerÚ,'líltll nem lesz ViSSZél~

él buzáe prtngó lesz:. haló erItie.
monopólium él€lbe"

l
,fog elmaradni a tömegek ["(lZ"íis1:~

mli4~iiL$laba'em,t'f;~' tDsaga sem. Ne variunk mindent
, akJC(;i!' I a hatóságok kényszerinJbéike,d€';;

ere:dnJéi'll~es." Uo"."'''...!' a Wmt?g; I sétől. hanem önmagunk kezdjünk
Uil'ÍlíldEmole-11 m1ll.e:áléll:á teuiaz át~, a tisztaság 5iabályai szerint' élmi,

]eilyezzű/{, . kUlönöien falun, ahol annyi le-
a köztiizta5ág vegö~ snbad.térség. napfény, miftt'

. I és a cSllládba.w' Gg'éllzstgügyierö f()trjg6káiaa:oí,t
ítt éfvé-n~resm; KeMl1 arendelkezésünlCte,
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MindewlUlak. kik fe-
icj,hcictlCfl barátunk

ts' rnunkaíársunk. .

JUrlkerArthur Ferenc
I!ég,!iszlességttn melJie
Icniek és részvéliikkei
taid.almunkat C'!lyhUetléh

tldltis köszönetet mOll

dunk
Gyomáo, 1934 febr, ll.

Dukes!: testvérek.

EH(öllözésürlk alkalmáva!·
mindazon jó baráfainklól, kik·
től személjlesel1 [Jem búcsuz~

hallwik. el, ez úlon mondunk
Islen hozzád~1.

egy l~Ier J<lllldil:.ll'ka vagy.·
fehér fejtell uJbor Soltvad
kert állomásra kis7á!litva
S feladva. Vasuti hwar kb.
,4" filler Jiterenként. C~akjs

30 literenrelüli rendelésI
logIIdokel. Hordót dijmen- .
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm '
30 napon Qeliii bérmentve
killelendő· vissza. Szétkül
délilulánvéHeL Egv pengő

levélbélveg ellenében Jr.iH-:
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Bo!"sim kel!emes édeskés
ítah.iak. tiszta, tökéletes Za/6
mab.!llk és II e msavanyuak.

eim: Székely Ferenc
Scltvllltll:...rt, Peittnegy;;,

Fríss Ferenc
és családjllL ,

Saro~üzlet

berendezéssel egyűU április

l-.re és egy
ki8ebb ü:dethelyi8ég ..

me ly eddig borbéiyüzlel voll,
rög!öní bekelíözéssel kiadó
nagyrol'galmt:; heiyen Gyomán
(l HorJhy I\\ik!ös ut II szám
~laH. Bóvebbd 5chusttek ~án-

Zongora hangoliis: Z0l1g0\'ák rend
behozását lego1c:;;óbban vállaija. Hang
golás 8 P. Muth Mihály. BilkéllCU,bll,
Horthy Miklój; ut 62.

(Békés iparo".)
Április 22. Mez6berényi TJC

-Gv·S C.
Április 29. Gy. S. C.-Oms

há~i f. C.
Máius 5. Bocskay (Szarvas)

-Gy. S. C.
Máius 10. Gy. S. C-Turul

(Szarvas.)

Az endrődi rk, poJgári is~

kola cse:rkészcsapata f hó 13'
éifJ '161 sike,üil farsang! ,zróé1dá~l

!e!rloi! a polg.iskolaku!juner·
mébcn. A nagytermet zsúfo!tJ,
sig meglö[t(~l!e él szórakozni
vágyó hallgatóság-. A műsor

számok ködil különösen a
klasszikus táncok bemutatása
nyerték meg a nézóközönscg
IQiszésé!, mceiyet az iSKolás
lánykák báios kedvességgel és
könnyed hajlékonysággal ad,
tak elé. A jól sikerült előadás

Zeleziny Oiga és Csókási B.z-
~-'; i"li.Hkáját d;';:~éTi

tiszt

",zálU ~ n:md6rséggel, csendőrség
gel és a !-<atonasággal. Több he~

Iyen oarrikád- és lövészárokharc
ra került él sor. A ~aton~ság vé-

, gU! ágyukat vonultatoU fel él lá
zadók ellen. Több száz ember
meghalt, sokezer megsebesül!. A

',lázadást leverték. Bécs szocíaH~la

vezitőségét letartÓztal(ák.

intézóJ1ek Kéri Gábort és el
, lenórnek Fekete Gézát válasz·

talit/k meg. Megúlias:do:1ak
mell ;) számvizsgáló ta~oí és

110 válOIszImányi tagot. A. má
'iodik alelnöki állasi,
jUII!<er Arlhur IÖI!ÖII be, il'tJnI~1.

való kegyelette! egy évig nem
löWk be.

már most jegyeztesse elő

gyümölcsfa, disz-
. fa, diszc -erje, ró
zsa, fenyő, es ö
fökzöld sziikség~

letét az

faiskola r. t.-nál

EG
Budapesti iroda IV. Ve
ress Pálné utca 8.
Árjeg-,rzék ing-yen.

Unghvári László

Dolifl,lss osztrák ,kancellárnak
arra az intézkedésére, hogy <cl

szociáldemokrata véGiöörségeke!
le. kell fegyvereznl, az egész
Ausztriát tedlletéll lázadás tön ki.
A szocialista munkásság Bécs·
hen. BécslIlheiyen, linzI ,en, Üníc
ban és az ipa., telepeken szembe~

február 11 6 én iisziujiló !(öz~

gyülésé! !Clrloila a Gv· S. C.
meJvenelnőkne!< vi!éz Haviár
G\"llla kÖ7iegyzól, i.igyvezelö
\Zlnöknek Tiba András fl!f. Ie!
k0s/I, alelnökllek Vincze
Endre orvo"t ieilyzokn",k Ehr
mann I~idorl es Kovács Kéi/·
mán!, liIkámak Kiss Ák('SI,

Március ll. Oy.S.C.-Texlil

UJlczöberény).
Március 18. B:késcsabai Tö

rl:kv.zs-Oy S.C.
Ivlárcius i5. Gy.S.C.-Kon-.

dorosi T. E.
Április 8>, Mezóberényi Tö

rekvés-Gy. S. C.
Ápri!ls 15. Gy. S. C-f)jsc

Gy. S. C. tavaszi bajnoki fordulója.

res szo áiisia táz
Ausztriá an.

A lázadást leverték.

-. ,.""

~~d',,;?Jti;tW,*ílPb:1tlét.JfjJ?(~:r::eft:a~~~~

Az Endröd,i Keresztény 8%0- Kultur est
dálisía földmives Egylet f. hó
11· én iéll'lolte évi kÖzj.iyüléséi ,4 gyomai Közmiivelődé$iEgye-

i:'Jkoláböil. köz- sillet l 21· szer
rész:éről. fek~!,,'(:Yál .or- dán este 7 órai kezdettel az Apolló

szá;zos fútilkár ie!e.n; meg, aki mozgóbannagyszabásu Kultur
élénk SzlDckkel ~csel·~dlí? a :estét tart, amelyen mint,vendég
möikor .gindősá:"j és lársadal~ előadó megjelenik Hercsuth Kál
mi hibáit A ~Vtjiés irán! nagy mán. kir, tanfeliJgyelö is il Békés·
voi! az. ,él'dek!C,d~s, minicgv megyei Népművelési Bizotl$úg
14~'!n vetlek !'észi.,. E:t::l meg· ügyvezetóelnöke. Érdekes e[őr;dá
..iázó eg. éjI: öregkefli Kaloij- sára külön jelhivjukkj:jzönségiink
ku" Olvg5Ókö'-;,en iéria/ttk figye/mét Nyisztor Péfl!rtak.pénzt.
b"svímoló OO';;Y er. igazllató ez est/fl Gró! Széchényi
dcklódés István történelmi arcképéi vázolja.

Részt vesz -a Dalárda is.. ' továbbá
közönségünk mfikedve16ijjusága.
. A terem kellemesen fütve lesz.

Lapzárta uián ka OL ér·
fesil,h~. hogyaNemzen Egy~

ség Parlja grvü1ésí.'" Gyomáll
v.asárnap (IB-éin) délelór.l II
órakor él< El1drődön akkor
d~llItéÍn l/'tl;) órdkor larlja nwg,

mindkét helye" ől közsl?gháza
nagy lerl11ében.

Gy. KőlJő Gábor közponli

vármcllyei litkaI' ől Nl!mz~li

F.:f.!vsé~ Páriía i 8· án Gyomán
és Endródön larlandó !lj ijlé
::iének elók.zszilése ügyében
szerdán dé!elólI Oyomán és

délután Endródön tartózkodol/o
Dr. Cseh József Endrőd köz

~égi orvos::;á; löriénl megliá
laszlásá~ al kisgyülés, mini II.
foku hatóság is ióváhagyla,

Adatok az aHspárli jelerltés
bő" A [~brl.Jár i2-ikj kbg\IÍl
ksen eil1an~lotl élHspáni le
lentés sL~'rinl cl várm,'gye vá
rosái és kÖLS(gl!i 2407.000
drb. kíilöllböző fClC"L meiQI és

~2 211 drb. SUhall!;?OI vell",k ál
él báescsallélli el d()hivaiéllllól.

fi. Köri)"ök haiózllalóvá lizlelé

nek lervezé~i OIunkillalol fili·
Idg fenwc mÚ'i/éJki laliác:-os

vezefése mellell Illegindullak.

Ei"k Ldios pénzügyiga/gölÓ
ielenlése ~7eril1l oZ e~yellesoclo

halrálek 4.834.063 P, B tCflyle

ges háiralek I.Ndig 3.224.742
p.zngn. A. forQallliiddó öss/cge
jCl!luc'l!'héin 96.811 pen\lő vol!.

Az endrődi rk. Szent Imre
poig. fil.lliskohí.ball él nagybölti
idö aldi! mclctyarozalokkal ki
sért va!lásos lár~Yll velilelI

k<Íp~s előadások lesznek 5
órai kezdell",! minden hel szer
daián a fiLlnöllek és Csü:örlö-
kÖI\ al.: iskolás ~·yermehk.

számára. hogy él va,la:cos ér
zülel eZlll1(ll is mélvü ljön éi

kal ol ik us hivek !elkeben. cz,
ullal is fe/hivjuk az endrődi

kaloiikus hivek figye mél '2

lelke! neml!5110 e!óadásoKra.
Elfogott tyul<{tohraj. A szer·

dai piacon eHoglö~~ I-!ürnoK
József Endródi Jc!~OSj, ki III

gyomai ha1arlJón lah il< és már
hoss~abb ido óta lopással
foglalkozik. Öl ese1 beismeri.
13es/álljlOilak oZ Lgyészsé~re.

Molnár Gyu~a mt>rcius & és

4·én mUfa la be cl gyomai
kŐ7önsél;111(k uj;5 re1vOfll.b05
vldam jajéká~ elJé, Halászok
eimen, melynek rnes,",ie e:?y
tonkremenl baró csöli3d es egy
paraszlnáhob körül forog. A
szindMab 11 szereplő] loglal
koztal, kÖZöljük Molnár Qí2Y
iecsuszoll vidéki szjni~?é'j2'galól

alaki I, aki Burgonya nevű Ji l,'

kárával a legkacaglólébb
.zelekbl! kerÜlt

Kecskemeten :{él új gyümöics
hű[öházat épflenek minte~y 300

zer pel]"ö köhség[l<ei.
~



..iIt,z állilllteiJyész,téiiiink igen fűl1tos

ágaEata a blAronfitenyéiiztél'l.Minden
piacon lathatjuk; 'hogy mennyi baromlit
és tojást s..állitanak el tlliher:Autókon
t6l1in!c b mit teez az ki éven által. A.
Izegény embernekez'ugyszó!ván egyet
len, jövedelme, ha VIUI 25..,..50 tyukjli,
llEcnblln a kŐltep- .s nagyg.gd:iknáll sim
k5Eömbö:;, hOlY megmarad-I a 200 ll
bijlll, .vagy icm, főkép ha ~lyll.l'l lÍra,
'lllO mint tavalv tél elején volt, amikor
tlY' IO~lÚny Hb~ért 2 mbslt uemestlDl1
itrílltk ilZinH 15 \n@gllldtlik.' AkiIle"
'sertése ts Hbája nem hullott el, az
k6nnven kifil!eHe az adóját. Ne hilllyja
t~hát- elpul5dulllivlgyol1it mgudli" IUl

-ut meg lehet menteni.
Hazánkba bUOiri fié rt, tojill~rt és tol

lér! több pénz jön be, mint' fötl!irmé
nyiinkért, II bud6rt, amelynek terme~

Jjsével AmerikbllJ nem ngyunk él
nem ill lelilZűnk vwsenykepeliek. Igy
hát kénytelenek leszünk termelvénye
jnket 'fqkozottabb mértékben u ílla
tolwl!l keresztlll érfél<uit.ni, mert bir
,llagy nehéz;éickktl, dl mégís kőny

,nyebben tudjuk uokat kiilföldön elhe~

)y~zni, mint a gabonuemueket.

J~len lorlimmal uon tanító é,slJc:,

''1.13 munkába ,ltiví.nOk bekipclolódni,
mily. al':t céloz!!a, hogy a bammfi1e~

nY'lIztélt ne CIl!Jk mint meJl~kfúg!lllko

Kbt, mostoh.ry~rmekkéntkegelj(t III filz
dll, laaIlem ll.zhelyel tartás, takarmá
nyozás éri beteiségek eHen való védl
kel!.essel bidos jÖ:vedelmi fornisbá vál-

Egyp~ngas, Regények 66. u.' jék.StúJtreillzabottkereten belül ilimer

A, kon~k leé.nyeaete. Regény. tetni óhajtom a buomfibeteiléiekre
ida: EtleStanlty Gardner. vonatkozó lelfontolJ<'.bb tudnivalókat,

~ bar~~~ichl:)'erllll il lIdrnyalllo~
Ott űlt a le~ny ll.,Z ligyvéddel szem- le,jelentősebb fertőző beteg,éie. Oko.,

i'en, II hatalmas karilzékben, amelynek zój" II v'rben eblllaporod6 ldll ,"UI\l:;löliUI)

~ötét háttere még jnkább kiemelte amely földben, vizben hlinapokig ~Iet
arlnyhajának sugárzó szépségét. $zen- ben maradhat. It. fertőzött taKllrmánnya!
vedőnek és gylimoltalannak látszot~, ji iv6wil1lllit~l_vestildel az álll!ltok I, ra.c
de folytott vadság, dac és keserűség rálY8llyalot, mIly után l-l nap mulva
bujkált a hangjában. "Va li nl II C s Ic a"'megbetegednek. Akárhányszor llZ elte
iUapit()tta meg Perry Mason, a hir még jóétviÍgyu állatokat hajnalban hol
neves" kriminalista,.iI leány - fel'-feJlob- tan találják; mbs:l:or sl!omóruak, fel
banó, söttt s7;smébe nézve. Rettegést, bormolják tolluatukat, 16lstják' szir-
halálos félelmet árull el egy"egy ilyen nyukat, nem ci8zl1tk. A lIzomorkodálit
ellopott pillantásban ez az izzó stem- lokuor uálornkórllilgig fokOllódó
pir, meghazudtol 'la a leány szavainak tompultstg váltja fel. Azután hallm~nés
konok elszánts"gát. Al,. úgyvéd uonnal jelentkegik, mely 'vérnek 'hozz'keVluíIl
tisztában ,ojt vele, ho~y Pran Celane dese folytán clIokollid4 Jelz. A
amllga akaratos, fékezhetetlen termé- betegség rendlllr:erint 'elhulJáslal vé2-
szetévll valami l'ellZedelrnes csapdába zödik~ ft. nH~giyólytdtak b6iClillusgaz-
került s most kétségbeelletten vergődve dákká 'Iáinak.
igyekszik szabadulni belőle. AI íges gyors hefolyá21u esetekben

Még1s, van valami megható is \l!bben elváltozást III belső szervekben Ilem
II leányban, akinek ill. sorsa gyámjának találunk. Rendszerint azonban I, jziven
meggyilkoibilVili.f hirtelen tragikussá li. belekenvén~éllebt tlllilunk,a béJ.
fordul, s Perry MasoD teljes ~rövel tlUtalora véreaf.tokat tiuílllml'u:, lA lép
veti bele magit a küzdelembe. Senki rendlllll, a májban drgjlll gócok nnnak.
mállnaknlm állhatott ugyan '~rdcké· A beteglItg ellen ojtálHlllebet 01-
bln, hogy FrllnCelane gyámját eltegye csóJ!lb eredmenyesen v~dek~Jtni. Egbz
tib' alól, mindenki előtt vIlágos és lIé&u !lIományokat nyíron, V~~yöSiul
megekoltaz eDet, a zseniális. védö- ajánl.toi ojtani, mert II betegség iiyen':
ügyvéd, mégis rendületlenül bizik a . korizokott féÍlépni ts az ojtás hatba
leány b!lntetlellségében es reméli, ho~r 4-5 hónapnál tovább nem tart. H.
az utolsó pilla~atban sikerűlt megmen- Ilzonban valIImely állományban az elsö
teníe a folytOllltó hurokbóL baromficl101era elhullás törtél\lt, vagy

Lélekzetvliszafojtó izgalom lepi meg á fertözéllveizélye könetllln fenyeget,
és sod4l\rja végig megállb nélkül az 'akkorbármelf időiulkbanuonnlll kell
@Ivasbt ennek a regénynek végzetes ojtanL Eredményes az ojtás azonban
fordulatain, II már-mir reménytelennek 'ceak akkor lesz, hll az :állomán}' más
Játszó bonyodalmlliftkeresztül, II vl\iat-bet~~!'l~~fertözve nincsen és 11"- az
lan villámcsapásként ható meit0ldásil· áHatok helyének tiiztántutliilláróJ él
A Palladis ezt II legujabb EgypengÖ.S. fettl:lÍlenitéséről, valamint a hullák meg
Regényét Ziginy Arpád művészi for- \ " • tt
ditisiball bocsát1a MfY ,Slikert igérö $~mmiilít'sél"öl iOndoJkodLlnJ,;. ,..2 ojto ,
llt~ira, '1lllÍl0ku ojtás lI<lpjlirJ i\<4111 b'SJ/ad,

Metélf5hagyma, melyet általánOSlln
és helytelenül snidlingnek neveznek,
nemcsak mint Hilllzernövény, hanem
mint disznövény ill alkalmazható,
mert ágyások közül, vagy utak mentére

,ültetve igen llzép üde zöldssziníí él
szárazságot is jól tűrő szegélyt ld.
Roppant szapora és széjjel szedve ter
jenthető ill. (Kertésfet.)

A gabonazsizsik és gabonamoJy
ellen a leljobb védekezés II - titzta
ItI!, (Növenyvédelem.)

t nOI roeszullét, nyáikil-gennyes onfo
! Irás, k~sÖb.b a~ :,U:atok 5zájWva i'lek
I lelle\.:: es :npolo-hör;ö tHmgot hill lill t-
ll' TI. :ik. szemr'siik I:.hlillzetAI'<l.,d, "lI:emhéiyul.::
előo{'lmborod{k, tűllazatuk szárnyak

, tövében u:el1nyelett, Orvoslb: <ll 01'1'

\ üregnek éi szel'neknek naponta kétllzer
l J ·!~-os langyos bónavoldl!ttal való ki-

t
, fecskendezése (3 ~r. bórsnat vellni.$

l Ol'l,CÍ vizben feloldani)
Spirochaetosis (ninc, magyar tlil

! ve.) Okozója II) spirochaetól. anserinil
nevli vérélösködő, amelyet ovantagok
(tyukpoloska) kÖzvetitenek. Főkép tyuk
félék, ritkábban Iibák, kacllák k6zött
f'i!llépó fertöző betegség, mely gyógy
szeres beavatkor.b lBélldll elhullásra
Véxe!, Tünet~: szomorkodás, hig bél
uír, á!omkórság. A lép m«ndig megna
fDl'obbodott. A betegek biztosan Inell
iyógyithatók atoxyl :5 ('/o-os vin. 01

datából fyokoknak I-2, libákl'lak 3-6
'kcm-t mellizomba való fscskendezé
Sltlrel.

Oll'sóférgesség növendék tyukfélék
között nem ritkán jelentŐl vlJ!!Iztelége
ket okoz. Tünetei: lesoványodb, vér
!Ilzegényséll, fejl6désben való visszama
radás, bé/sárban orllóférel találhatiik
:ugy!!zintén elhullott ~Illl.tok bélesövé
:b.n is. Orvoslás: th kg. szarar. ele
·lIégre 1 d.ka dohányport 2 héti: ada
.golni. Leghatállosabb laL arall,án nevű

gyógyszer, melyből II. telltsuly minden
·1 kg,-jára l kem.-nyit klDJJ beadní. li~

napi koplaltatás után, fecskendóre H
lelztett gumicső segitségével.

Tolitetv~k, petéiket a tol!lIzá.rak a1só
részébe, sárgásszürke"félltkekbe" rak-

•ják, állandó mozlásukkal alt illatokat
éjjeli nyugalmukban megza'iarják, mely.

.nek következtében azok leromJanak
Irtásuk claipetnyi fluomaíriumnak(olc5ó)
4-5 helyen II tollak között való elhe
lyezé!lével törétnik, mely 2 hét mulva
megismétlendő. Fontos a koU6k rovar
mentesitéle. Homokfilrdőhöz5 n/n kél1
'l'irág keverendő.

Onntagok (tyukpoloskák) kifejlGH
elyedei csak éjjel tim@dják meg vér
niv.ts céljából JeigyakrabbalI! a tyu
kokat, nappal résekben tartózkodnak,
az álcák azonban tartól.n tapadnak
I!I bőrben. Kártétele : vérszegényséf,
lelllűványodás, lenyves,ég, tojáshozam
clilöklrenése. Közvetítője a :!pirochelo
sisnak. Irtása: faalkatrélizeket karboli
,eummal meszelni, rosl!IZ ól_t elégetní.

A helYEulI taksrmányozást, mint
füileli:ket szükségesnek tartom meg
emliteni, mert ezen a téren sok mulasl':
tiul történik. Általános szabály u, hogy
lIZ mentöl vegyes.bb legy,en. Ar, ilyen
keverék minden kiIójára két deka futort
kelJ adni. Télen ajánlatos egy kís lu
eernalevelet (nem forrázva) keverni az
eJeséghez, az ólban pedig kel káposztát
vagy répát felakasztani. Ha azt akar
juk, hogy a növendékbaromfink gyo\"
s!,!n fejlődj~k, akkor keverjlink az ele
séghez (a Chioin gyár által forgalom
ba hozott) pekk,et, vagy csukamáj-

olajat (olcsóbb), amely li csirkék láb
iyengeségét, valamint a malacok u. ll.

oneh'zségét" (vitaminhi&ny) és a 11I01
dók aJlgolkórját (itt helytelel:lül kÖ$z
vénynek nevezik) is gyorsan és bizto
lan meggyógyitja.

tak él Momjallóak, a\lIl'1iérl ~j'akran frislll
iv6viuöl k~lJ londoskodni.

A ,tyuldyphus .és 1!! csirk6k fehér
h.lIJmGI'I'se ugyanawn beteI5~g.ame
lyet kiG csirkék megbetegedésénél fehér
halilmenétnek, felfialt állatoknál pedig
tyuktypbusnak Ileveflnelc OkozójI' eliY
fer~zö kórciJinl.

Egéilzl>égeiállományokbaa renei.sze
rint fertÖl;ött tenye~gál!atokkal, íJyenek
tő] uil;rmaző tojásokkal, vagy fertőzött

u. n. naposclíbékkel hurcolják be ~

ragályanyagoL A fertizött, egyébként
egészsligllsnek látszó Jfoj6k. vagy fer
töt:őtt kakasslII párcsod6 !ojók fert6
zött tojásokat raknalll.

A fertőzött tojásokból kikelő csirkék
nél az élet els~ napjaiban, egészsége
sen ól világnlJ. jött kiiO csirkékné! II fer
tÖl5öd'stöl sdmitott néhány nap mul
va bágyadtság, étv~iytalansagésfehér
bumenis jelentkezik, mely ól kloáka
körül gipszszerű anyag; alal<jában ra
gad oda. A betegek nagyobbrészt 2-3
'nap mulvaelhullarÍak. A. betegségbő!

kihibadó csirkék !tem gyógyulnak meg
teljesen, hanem bacillus gazdákká vál
nak. Az ilyen tojótyukban mindig fel
lelhető III petefészkek megbetegtlldése
és elek rendSl!:er!Bt belsö elvérz;és, vagy
lushártY:lgyullaclás következtében, 1l1r
tl!len elpusztulnak.

A beteis'g gyógyíthlltatlan lévén, dll':

ellene való vMekezésnek a heteg~ég

behurcolásánlk a m~llllkadályozására

keH sloritkómi, TenytszáIJatoklJ.t, te
nyéSEtojásokat és mlp(}S csibéket csak
olyan tenyésletből szabad beszerezni,
mely ,bi:l:t~san mentes a szóbanforgó
ferlöZÍlstöL Ha a bajjelentlr::ezett, akkor
~ betei csirkéket azonnal meg kell
selnmisiteni 65 alaposan fertötleniteni.
A tenyésl!et nagyobb réizének fertö
zöttséie eselén Ilj anyaggal kell kelll
delli a tenyéHtést.

A gGm6kól' <l tyukoknál elég gyak
rl!lIlfordul etö.A bels5 szervekben, kü
lönösen III májban külihlbözó nllgyságu
sajtos gümökfejlódnek.

A bal'omfldlphtéll'ia (baromfihim!ö)
tyukfélék betegllége, amelyet véiszmcm
tes állományba fertőzött állatokkal,
vagyanyagokkal Imrcolnak be.
Tűnitek : borsónagYliágu sárgásbar

na clomók a fej börén, sJ:omorkodás,
étvágytál!ns.g, gennyes orrfolyás, Bdj
tátva lélekzenek, sipoló, vagy szörtyö
gő hlUlgekat halhatnak. Arci rész elö
domborodik, szájban, garatban 6@ gé
gében sárgásszürke lemezek keletkez
nek.

Orvoslás: a felrakodásokat csipövltl
leemeJjűk él> 1 rész jódtinctura t 10
rész glycerinMJ álló folyadékkal, vagy
l nie-os hypermangános denaturált
nesszel (olcsó) eCllleteljük. A kötö
hártyazsákban és örrüregben felgyü
lemlő izZadmányt naponként el kell tá
volilani és ait 3 ~!o-o51aBiYO$ borsav
oldaital kimosni Lágy eleséget kell
aani, á tartózkodasi helyüket tisztán
ta-rtl"ni és fertötleniteni. Olyan tenyé
szetIllkben, amelyekben rt baj ŐSZ

vAgy pedig ill tél folyamiln ajból jelen
kezni szokott, ajánlatos öl, jólbevált
védőojtá:;;t alklllmazni.

Ragad6s nátha a tyukfélék h&g
utainak hurutos gyulladása. M~ihüJé5

és ~l'gtelen táplálkozás (föld tilkar
mállY hiány) következtébei'J ión létre,
Mktpóeizel 'I tólen. TÜiltte.í: áH"lli-

Közgazda8ág
A baromfibetegségek

rövid né ies ismertetője.

. "-;- -'-p--' ..•"1'~" f'cbrt±áI" 17.
tWtL ;



OYOMAl UJSAű"
_al

bk rnQQ_~ar-

..~ .

él már beo:

irdetrné

'~ojt s;zéJporUlai~, js· bco é:llcló a

.; hÓl\fJf)oS kor bei :CéL wa,.!.

Az ebrulő.íd'Orlosköll2iCS alc(~V~

közbe beá!ió \á!IC u",,,.,,

pec/ig a7 (;j

kuiy",k szápor

kofban. él

jásár Nagy 1c:(ilé2éi, va;;;:

Jyájái él ill j :J" u,.". , ..•..

eiC5creli, vöf:y. .
k ö le le ",' lJ,zj" I CII i c: n i .ci ieg yzé k ~

ból ·való. !ijr!és \: '.:' aZclól~.

járósághol, ;1.ld ozdi&? léis,köl"
ségból hoz u1vál, az á beje;,
!IZ íHé:Úe legv1 cl,,) i'. ig azo'ni.
!arloz'ik, hogy él k a be' vaLl,
oltva"

Ugy az (21ó!lárós6~, min! a
halóságiMI (,S niindena ~'.

kalommal !zöI:\es ksz c;llcú,
, : . - ....

órízni, hogy cJlÉL:alok· Jjrzc- :
s-?re haszná:\ ebek bcvéinnak
e oltva. A.zoi1ás\ ilségek az
eb luláidonosá't. í'agy at 6r';l

zöH~llatoknak il luL"jdono~át.
terhel L .D.zebrulaJdor:os6k lzéí·~.

11l2tik, hogy az·o1tási Id:J!fség'ck

az ebadó alapból Jériltessencl{"

meg. .. . .... ,

\!inda'z,a.kj .kuty'ájtjía;, .~i~
[dstól elvonía. VollY aki a be
ol:dsra kÖl,zf.ZzcH ~)áSZfOr Ihl'·

tYáHil ai eJq\járösa'gflal nem.
í~lenli IF, kHl~g~sjkövetzIés'·
600 pengóigi,.;tjedópíZ'n'zb'űri-'<'

_....; ••~ .. ' hl

;e1ésscl bün 9lo'non

be él halá
tásl él höi0ság a
tulajdonos k61bégére..

4. Az évköz L<:n
,és he nern o~. j L i,,, \

szerzésl k ŐVCIÖ

m..k,ir. f§ldmivelésf.igyí mi~
nisdel" 14.600/! 934. sz. rpu,
deie!évd a pc.sz,ior. ku!yák:vi?-:
szc!ls,ig oili! séÍ I kötele.
zövé leszi, s abban ai ~öve.t:"
K,C,zóki2lc re.ndeli· cf.

I,. .!:Jl.Z őr,zéséJl(H csak
olyan has lná!hájÓ,.amel~,:

egy éven· beWI veszeBség el
lell. beoliő!olt.

2. Az et61járóság kölel.es il

lavaszi haszon~ltal összelfa'S
soráfl .élZ összes 3. hónapnál,
idősebb pásztor k t annak
pontos leírása mel:eii a ésa,.
'olt rnirHas:rerinti jegyzékben
ÖSSZL:Í-fllí, .~ a ?:éker kéJ.
példányban kcllkiálHiani. mely,.
nek egyik da k.()zs<2gi
állaio:voSnfJK.

dány! pedi;:: a iár-á:s i í1J. kir.
latonosnak•...'\.z összci"ásrrá\
figyelf1lC2112~lli íu.é:! eb
don ost,
eius l-ig ha
{községi. vagy

. be s al. oltási
elől iáróság hoz
rási igazo vinyül{a

. fós{lg'köieles .él

gabiró úrhoz bei
3. Aki a k

1934. szeptember 29-től

Pusztapón (Szolnok m.)
kb.. }SSInhold.. '

Tőkeerőst tájékoztat

BAtkyGyula
Budapest, József utca 3.

SHl'kasztésért· és kiadásért telelős'

iij. ·WAGNERMÁRTGN. '

Nvömültta a "Hungária" könyvnyIII IIUi. 41
- dllalat, GYeJmán.

P4!lel~8 űlemVllzető: Briiil:lm Mikály.

ban élő sok'cllenségeií ouacCiól
k. Miuden kaptár ielm1!oH

rlíéllQil külön-külön lIjságlar:1ö
sepQriiik és alaposélnme~vj/s

gál nincs·· e közöliük a CSa

lád, lelke és éHefője,az éln Vii:'
A rnéhekke! egyűH kikap{iU!,
viöszmofzsaléko! ' válass?
lüilön és iegyiik el, iTlc;:t ez (.1'

fék~t jelent. A, !elmlioll V'iéISZ·

morzsalék mcnnyisQge és ~'·l~

helyezkedése él kaptár alján
megmuia'lía nekÜnk egYúlta,l
azt is, hogy" él méhcsaiád a
té lj élelem fogvaszlásában med
dig·jutotl el és ezáltal kapliIr;
bonlils riélktir is láiékozó'cI{l$í

nyerhcliink a mégmcg!évőmliz·

kész ról. Hacz él mézké:<c,
/e! él ava!yi kedvezőtlen ido
iárás miatL vagy a:i> elmulósz,
!ot! és ében ricmCszköz0
őszi eLeíés hjánya niiall már
kevés , úgy cl csulád (:!c~.

lésre szorui,mc le~·célf.

rúbben á méiurb;j) . adag
méz# \',5gy cuk ol,es(! cg
cl:lkor!epény heaóáscfá r~

ténik.
Ha vaia,ki zár! (kam,

ráhan) íel.elicUem l{és7 ül·
iőn arra. hogy az cl kó\rnas
időjárás bcái!fáva méheji QY()l'
$on éS5kcd l ill

lando helyükre ki
A méhlörzsek vásárlásának

is mosl vall azideié. rn\i<or él

rnéhek ki!iszluHakés még !Icm
»Iáiolták" be III ar qllr:yira,
hogy azokal ugyane ll, cl

községben úi helyükre. káro
so4ás nélkül ne lehetne cl;

helyezni.
(Feliylaiom )

VASUTI ENETREND '1933. október hó S-tól.
19y0;:31 !g"YÖrS! Igyorsi . Igyors!

50---150 hold
naoysáou egy tagban lévő föld
b:l";'okot vennék. Bővebb, fe1viJá
gositást a. Gyomai . Ujság. szer-

kesztösége a~.

Saroküzlet
na O'yforgal mu helyen, berendezés
se!~ amelybe csak az árut ~ell. el:
LieJyezni, kéziraktárr~l é~ pmcev.el
ellátva április l-re klado Gyoman
Horthy lHiklós ut 51 szám alatt.
Bővebbet Schusztak Sándor ta-

nitónál.

Tavaszi teen ők a mé esben.
Közli: Sichusztek Sándor. '

Bár a lennészet még fi

mUíól\ hajlandóságo! ari-ö, hogy
[éii köpenvegél ievesse és min
d\Zn nap olyan larlós hideggel
kC'szönl ránk, mintha ,állandó

: tarlóz!zodásra akarna nálunk
berendezkedni, megls jöhel
egy hii-felen fordulal, amely él

IHSnapok óla bÖrlbnbe zári bo
flarainkal kiszabodiíia hosszan
lar1órabságukból.

Mikor a szabadban elhely«:'
zeB l1őmérő árrq1ékbanlOfok
melegl!l mulat, cl mél1kasban
megbomlik (j,fuéhg'omoly és éi

méhek boldog- zümmügéssel·
kirepülnek elsó lavas?i iisz'u!6
úliukra. Mintl korábban tor/(.!-;
Ilik me~ cza liszíuló Idrcpü·
lés. anl1~1 eíőnyösebb él mé#

hckre nézv". A féli táplálkozils
idei~ alaH II méhek az eL3Ó

tisztuló kirepülés alkaimával
,;zllbadulnak meg. Hosszan
'ídrlÓ tél,. valamint aliszluió
kir.-pülés alkalmának hiánya
egész méhállomállyokal 50#

dorhat vlisl:edlfl~mb\f.

Ha ~ehát cl tavaszi napsugár
és enyhe idő halása a/alla
rnéhek meRmozdulnak. lávolíl·
sunk· el él kapjál' nyílása elől

,minden akadályt, me!y él mé
hc:k sikercs lisztuló Idre',.'tiIC
sé! akadályoiná. Vegyü!< ela
kaptár' elé he!YIl7.etf napetlel1#
ző! és a fogas szűkítő!. A tél
foll'amán lehullalt mil1ekefkö"
pélróvassalkapllIriuk el ~ nyílás
elő, hogy a kircpüiés minél
ec(;(lményc5cbb legyen. A ki,
kapalt mihe.ket sohase szórjuk
él ~lléhcs eléa földre, meri ez
á II cJ i él mihekl1ek az áll éj/vi! ág·

ai divatról.
divatlej/éL)

Bl1dapes!~ 1934. február hó.

Ha az emÍJer diva/beszámolót
akar iri'í.~ ne eMgedjék meg csu
pán azzal, végiglapozzon

sorra néze
gesse a ké'Szff1ha üzletek ragyogó

hanem menjen el
s.'Ui!loáa délutáni

és ott nézzen kö
rmmélO'O'fl viselik azokat
ruhákat a táncoskedvű

asszon}lak,
egy-2gy ilyen délutáni teán

cr mostani izlésnek
szmte minden képviselójét~ szin
ben és rorInc''!:Ja,'1.

Mellettem ango{os egy-
szer~'ségg:el várrt s.zövetruhában
tár/col egy fekete lány,..
de kissé távolabb bokáigéró; fe-

csipi.efeis6részes ruhában te
ázUr; vftiámbeszélgerés közben egy
kls szótce Ami a

n1indig sok a
Ufóbbi gyakran



TÁRS DALMI ~S ŐZGAZDASAGf ETIL

ELOFIZETESI ÁRAK:
Nemredévre l'SOP, Fél évre 2'60 P, Egész évre5'lm P.

Befizetések postacsekken :
~HlIl1gárja-nyomda Gyoma" csekkszám 18.208.

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

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
, Szerkesztőség és kiadóhivatal:

,JHUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetN
20 fillér. Őtszörj hirdetésnél 10 százalék, titiizerüaa
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék éj;
félévi hirdetés eselén 25 százalék kedveEményt aduRk.

ti "1 ' II

I
I Itósá eljes I lés

• 8!T

dröyo es e ya
G ergy6szentmiklósi Köllő Gábor központi IT •varmegyel

atalamas eszédeket mo
Vasárnap délelőll II órakor

li közsé~háza udvarát és a
&~él~s,hos$zÚ folyosót' m~g
töltő hall~alóság ~Iőti nyi/oHa
meg Nyisztor Péter, él N~mzeli

Egys<ig Pár/ja gyomai l!lrJök~

lj! gyűlést és· átadja a szól
~v~rgyósZl!ntmiklósiKöl/ő Gá
bor vórm~gY0í közponliliikár
nak.

A mili megver politika Jen
gelyébe CI "revíziól" állHo/lél.
Első kötelességünk amegszáil
ierülelektin sínylődő magyar
t~slvéreinkl!:j felszabadital1L A
fevízióra ciak úgy kés~ü]he

tünk, hlli nl!lm szakadunk szét
,órlokra, hanem e'gységesen
állunk a hátB mö~1é Gömbös
Gyula miniszterelnöknek. - A
magyar munkásság érdekeinek
felKefolásál ne e nemzelközi l

sIg vörös eszmqjében levitézleil
marxi!cmuslól várja, hanem a
nemulí és él testvéri kapcso
totol< erőösszefogásábem, él

Nl?mzeH Ewyslig'bel1 keresse
es ott me$! is találja. - ti. ~i!lZ

dék helyzetének megjavHása,
hogy él kisbirtokos megtarlhas
SEI iii földjeit, hogy a mezógaz
dl!'l'3e!gi terminyeket elhely~z·

hessék ~s minél iobb áron,
ér; képI!i I~gfőbbgondját él

kormánynak. Ezért csinálták ci

gilzd8védel mi rendelkezéseke't,
ezért keresik ci módját, hogy él

báza ártlnak minimáJásilval se·
gilllenek. A kormiil1V főlöri!kl

vl!i"8, hogy él gazdának jó sora
lellyrn, mert ha ezt elérjük,
mindenkinek lesz kenzsete az
er~zilgban.

tlámuialott Kölló Gábor még
is. hoey hajdanában csak

vála~zt6sok idején keresték fej
él 'ember~ket és nagyo
kat igértek qe az i~é·

r.tekból mil sem váltoilak be.
ANemzeli ~gység Párfja helyi
sZl!Zrvezl!teit úgy alakilja meg,
ha bárkinek ügyes·bajos dolel!!
akad, forduljon .izalemmal a
helyi vt"tet6~élihe~, de 6 mil.-

ga is bárkinek késlZségge\ ren
delkezésére áll, riki hozzáfOI"
dul. r'elhivja egyben ezaka!,
akik az összefogás e-Iv~t vall 6

ják és. követni akarják: G~m6
bös Gyula miniszlereinököt
polilikájábem, lépjenek be {]
Nemzeli Egyslig Párljá ba,Akik él
csekél y - havi 20 fillér- (agsá·
gi dijat nem ludjék fizcJni, azok
jelenisék s nem kölelezik
őket él fizetésre s fize/és ili!~

kül is olyan lagiailehetoek a
pártnak, miill él fizető tagok
Köllő Gábor közponli v<k..

megyei IHkár kii7Vetlen mo..
dorban, llagysl2:er(i hangjával
@lmondoH beszéde lelkesedést
vállolt ki a nagyszámú hallga
lósÉigbói és hatalmasan meg
djelltlztsk.

Nyisztor Péter helyíelnök új·
rószavai után ~lénekelj~k cl

Himnus/.
Az oU voltak közül so\{an

bementek a nélg",1*remfle, alá
irtillíJ. ElZ oit kiteH íveket és be
(ép1ek a Nflmutl Egysé,g PárI
jábiil.

Endrődön
D81után lia 3 órakor Timár

Imre köz$é~i bíró, él Nemzeli
~gysér Párt endrődi elnöke
nyiloHa m~, iiIi gyülésl. üdvö·
zölve éi v8ndégcli:el és fl szo~

kathalJ nagyszámban megje·
I~nteket.

Elsőnek dr. Sehweiger László,
az Ivánfenéki ÁrmentesilőTár
sulat alelnöke, jÓ$zagigflzgaló,
mint a Körösvölgyi Vizhasz·
nosiló Társa5ág egyik osz/ö;
pos tagja tájékoztatla él hall
,ajó~agC)t, hogya kormány
magáévá teile cl Körösök lila·
józhatóvá tilelél, ci venatkozó
tervek már készUlnek is és ki
láth van rá. hogy talán már
hamarosan hozzá is fognak él

munkához, melynék legna 6

gyobb része G Keltős- é.s Se'
bes Körösök összefolyása Glatt
l€sz, így ~yoma, D~·

vavál1ya, Körösladány és Kö'
röstarcsa földmunkásai egi·
szen közelbl!l1 egy·két évig is
munkával lennének ellátva. Te
hM a földmunkássÉJgnak is el·
sórendú érdeke lámogalniezl
a kormányl, mely ezl a mun
kaalkalmat l,é5zilí eló I1ckilc A
gélzdáknak is nagy elónyük

I tesz, ha él Körösökön hajózni
lehei,mel'I l:zrményeiket iobban
tudják maid ér/ékesíteni.

A jelen vol! nagyszámu föld
munkásság és g'ozdák ldlöró
ürömmel veiiék dr. Schweiger
László bejelenlését és 1elkesen
megé!ienezlék érte.

1 .Utá_naKöllő ~ábor tilká.r él

IdeleloJt Oyoman elmondo!!
l beszédének szellemében End-

Iródön is hala!mas beszéde!
mondott: Uj honfoglalás előt!

állunk. Nekünk él semmiből

fel kel támaszíani a boldog
Nagymagyarországol. Az or
szágban csak egy szó s egy
cél lehel: r e v i 7. i Ó. Ehez él

nagy munkához erŐ kelJ, ezt
csak akkor tudjuk megvalósi
taní. ha megszünik az ország
ban a pártoskodás, a szélhu
zás. Testvér a tesi véri, magyar
a magyari értse meg és sze
resse. Bár jól tudjuk azt, hogy
klilföldön már számos jóindu·
lalu barátunk van, akik belát
ják él mi ügyünk. igazságát,
de hiába várjuk egyedü! tőlük

a segilséget, az nem jön el,
nekünk kell érte harcolni.
Ügyünk csak akkor vezet si·
kerhez, ha ezen nemes törek
vésben egyek vagyunk, ha az
országban és a községben is
egy pári van, a Nemzeti Egy,

I ság PárOa és egy cél: Nagy,
I magyarország feltámasztása, ..

Minden nemze/ annyit ér,
amennyi erői tud magában
egyesit~t1i. Mi csak nyo!cmil ..
!ió magyar vagyunk, de ha
összetarjunk, az országon a
poklok kapui sem vesznek
erÓt. Fogjunk össze és akkor
elérjük, hogy nQ!msokára ma·
gyal' zászló leng a Kárpátok
tetején,

A Himnus eiéneklésével fe-
I itidtk a szép l!tyűl€sL

Úg'y éi gyomai, mini end!rő

di gyülésen 011 voltak dr. Peflka
Pál és Bakos Józse! főszolgij.

birók, él községi főieg'vzók,

jegyzők és előljárósági Iflgok,
Tápay Károly kerületi elnök,
Madaras Gyula kerüleli !ilká r,
Hat:dhoffer Ferenc dévavánY€ii
főjegy~ó,

A varjasi kaszinóban
.Az endrődi gyülés után Köl

lő Gábor, BakosJózsef, Ma
daras Gyulo) Lesn.itzky István és
Klinghammer László autóval ki
mentek a varjasi kaszil1óba,
Lesni/zk y Józsefig. laniló meg
örüll cl váratlan látogalásnak 5

lu:onnal árbócra húzta él hivó

lzászlól s hamarosan egyiW voll
él iól szervezeti gárdából min!·
egy 40 lelkes tanyai lakos. Be-
szélgelés közben egyik varja~i

gazda szóváteIJe, s7ivesen ja
vitanák digózással éi szikes
földjeiket, de nincs rávaló pén
zük. Véleménye szerinl, ha az
igy javitandó földek ulán el~

engednék az adót, ebból meg
digózhalnák a földjG!iket. Meg
állapodtak, hogy erre vonal
kozó memorandumot kés~ít

Lesnítzky Józsefig. tanító és azl
Köllő Gábor illetékes helyr~
jultatja.

Sok-sokkérdést intéztek mé~
a vendégekhez s végül mer
köszönték a sok jó tanácsot.
Igéretel leltek a tanyai embe'
rek: Köllő Gábor és munka l

tá~'sai meggyőzlék őket, hogy
valóban segítésre, támoga lb·
ra szii\imilhatnak il Nemz~ii

Egység Pártja részéről é~ ~Z

I
a kellemes kapcsolat, meJy~t

Bakos József főszolgabiró mér
a multban tl2remlett meg velük,

I
hogy többször felkereste már
őkel tanyai magányukban, I2Z

a kapcilölal is arra kötelezi
őket, hogy higgyen.zk a ~em'

zefí Egység Pártja vezetőinek

s ez:ért be is lépnek iJ pártba.
Este 6 óra volt már, mikor

él variasi tanyákról ~gy 6v@p
tosalt haladó autó/)an ülő párt;
vezetők fáradlan, de anal €i
boldog érzéssel mentek haza:
A Nemzeti Egység a gyoml!li
iárásban egy hatalmas Jipés 6

sel ~lóbbre,



, oldat. UjSAO 19~4 február 24,

64-en voltak az alakuló gyűlésen.

Vitéz r. aviár Gyuláné lett az elnök.

Február 20.,án délután 4 Felkutatták él népművé-

órakor 62~en jelentek meg szeti kézimunkákat, házi~
II községházél nagytermé- ipari munkákat végeztettek.
ben a meghívott gyomai Ma Sopronban 200 asszony
a9szonyok közü!. Vitéz dr. sző és fon, mely készárú
Haviár Gyuláné üdvözölte kat Antwerpenben értéke"íd

II megielenteket és felkérte tik.
dr. Csiky Jánosné úrnőt, I a Nagy tevékenységet fej
MANSz központi kiküldötí d tenek ki az ifjuság neve~
jét, ismertesse a ANSz lése és elhelyezése körül.
programját. Gyerrnekszereret Egye5Ule~_

. Csiky Jánosné e]SŐOa tek. Napközi Olthonok és
ben Tormav Cecil, él MANSz 'lntemátusok létesítésével
országos élnöknőjének üd- lettek eddig nagy szolgá
vözletét adta áfa gyomai latot az jfjllságnak.
asszonyoknak, azután az- A revízió szorgalmazá
f::?11 folytatra, bogya MANSz .sá.ban minden .magyar aSZ d

n~m egyesület, hqnem egYszonynak össze fogni.
asszonytábor összefogása.'
A MANSz-ot ezelőtt 15 év~ A szeretet mun!{ájáro

.vel Cl.laki.tották meg Tormay . hívjé'!{ilmegala-kulógyo~
Cecil kezdeményezésére, ld mai csoportot is.
elZ aklwrikétség"beejtőhely- Élénk helyesléssel, éljen
zetet Járva, letette Írói Jola \ zéssel fogadták dr. Csiky

és elhangzott hívó sza- Jánosné lebilincselő SZÓ~

vára rövid idő alaH 300 noki képességgel és kész~

csoport a1ak 'melyeknek ··s~ggel -elrnónooHélv:ezetes
. jel3zava volt: "Pártolni ('j és tartalmas beszédét, mely
honi iparT~"" édeni a mB'" után vitéz dr. Haviár OyuD

~"yar művészetet, a· magyar fáné köszönete! mondott dr.
~ondola" "Segíteni a esi Jánosna (l

nélkü!ÖzÓkön." "Erőt ön- megjelent él s s Z o II y o iz cl t
feni a csüggedőkbe." És meghívta a Csikyné á!,
főképpen előkészíleni a re' tal színesen megadolt mun
vizió gondolatát. kában va részvételre és

Nem egyesülere!<eí csiná! kérte a jden évőket, ne néz
a MANSz, hanem társa, zenek l<icsinye:-:; dolgokra,
dalrni munka végzés l2re jö- !le legyenek eJJentérek kös
möríri a magyar asszonyo~ zöttük hanern fogjanak
kat. A 1'v1AN5z-ban nincs össze a gyomai keresztény
sem felekezeti, scm rang- magyar asszonyok és al o
kü.lönbség, m den élSZ" Ikitsák él MANSz ~~V(j-
szony egyforma. mai csoportját.

J ItI

rtszti

Ugyan minek. is lehelne más- ITisztiorvos, mind ennek cl

nal< nevewi azt a személyes helyessége melleH döntöllek
gyülölködéssé vált érdek és vé- A kúlak a mul! 1933. év ószén
leménykülónbségei,amely mosi el is készültek és kifogástalan
úrrá lelt az embereken. Ma jó és. iisz!a ivóvizet szolgál-

j mindenki, de le~inkább a leg- talnak. És a következmény?
vérmesebb ferrné'37.elű cmbe- Arrá a II éhányemberre, akik
rel< foglalkoznak a leglöbbel az iskolához kulai merlek kémi,
politikával, falán még olyanok de ezek közül is különösen
is, akik él .,polilikának" cl jó egyre ráfogfák, hogya "köz'
magyar nevét is aligha tudnák ügy" ellensége voll. (Merl,az
megmondani. De mert közülük ő rnoráljukszerinl az lell volna
némelyek jól gyózik hanggal, a közügy, ha ők ár!ézi kútat
tehál rendi.iielleniil lelörni és kapnak, az iskolás gyermek<?k
legázolni akarnak mindent és pedig szomjaznak és jegel,
mindenkit, ami és aki az ó cél, haval, zúzmarát esznek él fá
íaiknak útjában álL Az ilyen el- ról, mini eddig leHék, amíg
fogu!! "politikusok" azután na· ivóvizük nem voll.) A lakos·
gyon hajlandók arra, hogyaságnak az él része, amely most
magánérdeket összekeveriék a kilomélernyiről is elmegy él jó

közérdekkei c's csak addig . ivóvízérI. az csak ilia voína
bajlandók azt közérdeknek el- tovább is a keserü, sós, sa·
ismerni, amig az Ő sajá/ére!c, Jé/romos vizel, csak nekik lelt
keikcl is szolgc'ilja az. Például:' volna kifoh'ös ártézi kút ÉS (lz
valahol a környéken árlézi l~ú- ilyen "politikusok" ei merH,
lat akartak fúmÍ. A Míniszlérj· hinni magukról, hogy ők él

um ki is utaliéva>kkel ezelőtt közüg'ynek él legrálermellcbb
erre a célra egy bizonyos ösz- önzellell harcosai. Az pedig,
szegel. VoH azonban azon II aki él löbbi polgár/érs feIszó
környéken kél iskola, amelyek lilására, minden önérdek nél
közül kiilönösen "'lZ egyiknd, kül, szerény tebetségével köz
még él közelében levő Jzúlak- remunkáll aZOll - ha már ók
ban sem voll és ma sincs jó azl állí/ják, - hogy azon il
ivóvíz. Az ezen a környékt.n terülelen mosl egy kúl- helyeJt
lakók, amikor halloílák. három van, az őszerinfük a
olt, - csak nevezzük valahol, köznek az eJlenséRe... Hol

van il! az. igazság "(- .•..
- ártézi kúl lesz, kérték, hOl~'y

Madách lmrérőlazl írja .a
ezzel egvideiüleg az iskoJánál történelem. llog-y "mcgllndoro-
él meglevő kút alaldtlassék ál dűt! a közélet szennyélől" és
legalább fúrolt Norlhon kúttá.. visszavonl1lva ida meg az Em~

, Az akkori eiőijáróság öröm' ber tragédifiáL Ha akkor is
me! fogadla (j kérési, 'avval az , ilyenek voltak cl közéleti \'1S20

indokkal, hogy él kiuta il összeg nvok, mini manapsag, voll is
egy árlézi kútra megközelHhe- n~itól .megundorodniö-,
lóieg- sem elég, ellenben 3, sól Tanulság: p.:)l1likával csak
4 mélyfúrású készíthető belőle. az foglalko2Zon, a\ü kissé .til~

A képviselóteslüiel is oZ uióbbi voiahb iá.t az orra. hegyénéL
ll' érle!embell h(Jjár~)2otL A kli· I És az. akinek drólkŐléIbóL

ni,SZ!ériUm, él. Me~ye, az :~t!a~l~ l,' val:oak az idegei - el1yhéll

I~~~::
i fogadalom az iskolákban. . .

Az Országos Magyar Alkohol- másr is iparkodom visszatartam
ellenes Egyesület körlevelet inté- l az ivástól,« 3. irassanak .~olgo.
zett valamennyi iskolához. Arra zatot erről a tételr61; "Ml~rt n~

. kéri benne az iskolák igazgatói t igyanak a tanul6k szeszes dalt,"
és tanítóit, hogy 1. a tankönyvek 4, Az iskolák iratkozzanak be az

Tiba Andrásné, Nyisztor Péterné, dr. és tantervek alkoholelJenesutasi- Országos Magyar Alkoholellenes
Szász Lajosné, Pánczél Emilné, Nónay I E l -b . - .. e'géntásait és irányitásaif népszerüsit- gy~sü e. e es ::>. jUI1I:!s v .
ferencné, Wagner Józsefné, Iványi Ala- sék, 2. rendezzenek az év egy kül djenek b_e az . egyesulel~e je-o.
dárné, dr. PAlka Pálné, Répás Pálné, é -1 h t l veH
Schusztek Sándomé, vitéz Pajor Gyu- napíán a régiszűretiszünet he· lent st arro. any anu o ,

llJébe alkoholellenes napot, tétes- részt az alkoholellenes napon, ~la~
láné, Wainmann Károlyné, Tóth lst- ;ék le a tanulókkal az országos nyan tették le a fogadil~at, hany,
vánné, özv. Schrőder Jánosné, Sebes- l k ld' l b k k az"""ifjusági alkoholellenes li.ga foga- . do gozat~.t ü le.< e, .~, ,':.'"
sy Jánosné, Herdy Ferencné, Beinsch-.· d"'lm ;,t, amilY'l1ek röviditett szö- a tantes.tuletben es a. szulők ko-
rótt! Gáborné, f(ruchió Fererwó, Ko- <A u t f.

Vege: "Me2.foaadorn, hoey sem, zött, 3.kik SOllasem lSll1all: sze-o
vács Gáborné. ~ ll> ~ lmiféle szeszes italt 'nem iszom és ,szes 1121 t.

i

n a következő

választották:
Az

Elnök; vitéz dr. Haviár Gyuláné, a1
<tlnők : Péterlll3nll Józsefné, titkár;

. Göndös polg. isk. igazgató, jegyző:

Fiscner Nándorné, pénztáros: Pintér
ho;tvánné, ellenőr: dL Debreczel1! Ivánné.

Szár..'lv!zsgáh5 ; Wag-
ner Mártonné, Kauci! Borbála,

Választmány! : Bakos Jó-
zsefné, dr. Bartha Guszlávné, özv.
Nagy Ernőné, dr. Christián Kálmánné,
dr. Kanyó Tivadarné, Feiler Ernőné,
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élez vele mindenki,. aki: a.nl!mz e
irdekében szervesen.~tgoodol~

_ffJyökel:es .u,Jj~pités1,várls:.6i1r

.get. MindenJdn.ek ~) boldf1gulósa. a
nyolcmilli6sf11alJYor '.nép '. bo!do

rguldsának keretében :I!zaz a szé·
,lesesEmeialap, amelyen .minden
érték és érdek lJsszhangban. ..@e
sülhtt, ez ar; a n31Y cél,' ame
lyért Zilahy Lajos. az. uj ma
gyar reformkor9Zakotc,épiti.

I A M,gyarorsz_g"kiUső jor-
májábanisgwtliagodva,. fl

.l:azda~ági.életuj7;·ma~ar .szem·
pontjaiban 1elfri$~lve, '?'I.~tm:ka

,társul ,szóUija az. uj ·dt~"8["ar·
épitő $zeUem.minden .haFcos
értékét.·. Zilahy.Lajosubllhlfa
alaU a legnamuebb-és .Jegszaba

'dabb ·eszmék ,j.f~éIJ'n!Jip .Ui:#C{)T,

fse:aJcába és a nagycéb felíi'citfjr()
,enJjeszitéssel függetlenitim#gát
miadei\pártpoHtikától. Riadót

,lul fl .tisztábh'lel'e~őjii és nUlga
cSal1berkölcsi ;.szinvonalu ·irmia
,lom szelleme ·'SefiLgeinek.

\:AziegyetemeSj1lfPNyar rorsada
lom< a'l~gn(íig:Y()f:Jb;'(é'déklOdi3Sel

és szeretettel
nyakkal, indul6 "tAl'j~c!lror.l.g

jeli.

'A gyomai

'~trand "F'Qrdo
:~e1adó" "vagy "haS2onhérbe~:ki~

.dÓ•.tÉfdeklöd.(')k:!'!fo~ija:nak
Wagner Márton' Fiaifakeres..

. Kereklil.!Sf" Károlynilj· ~',.blor\!·~~~t.'fíe' 32
I fülér.

Zi [,anyr,~S lesz 't!la. -\MB.:QJyarofiszág
napilap§',~e~ető:s szerk:es~tőj:e.

;j;PálYázat.Békés 'vármegyei
aHspónja-iegy nyugdtj(lz'á~lhly~

't:ánmegüriZsedell kisegíJőiszbl·
gai állásra pál'vát'alo1birdeieIL
A-l állá~ óctéHfiél'ésenél a:iiga
zűLván.nyaJ .eUáloHaHiszl.el\
előnyben részes,űlnek;:.ha .pe·
dig ig-élzolványos nem pályá
Zik,· a'vitézl2k, "fronthaTcosok
ilS hlldirokkliinl!lk el.sÓbbs~gi

:igérmyeJ bírnak. pá,fyilzal ha·
tárideie március 20 délután 2
ót4i~.

'c Al'etömagvak "Fára ,,,f,Gjéhen ,,yQllbibbi P., t 3 1>/d'i'ií6rlalmh'.d6. 4 P.{t'bnttó
mill:egek ,fizet'lndök :cLókecca áráWffii fü[lii!~ett&";~)$iákklll'l~gyütt) ill5Z~en

Bu~pest,. q-ként ~t';", 'P<OO fo 1ikt1l1'~ngő.

.,adó ot p~ A lóhere és lucltrn,. ab Debrecl'ln-i
.tó (p;sikkal,egyílU)ölI>nMend48 Pl5 árában 21 8u.polt.;.,i.Oeim~cenkögöm

f. . 'ab D~brecen'<1<11 W'70 f!' 3 0ícl wagontételfuvardija benn.fogÚlltati~.
;.forg&lmi'mi6 4' P '143 f>btttttá':fLit'net- . t·nebU!eeabeE'{:lWEelibb;eiö~i Hai
i,t6<{lÍsjkkal' "f/gcyUUY <152 .' Pi~UiifflU~r. ,d.ur~Bih&r.-',SLllbolc9,é&l. ,su.tmiID"nlt!l~

~A:;ucef.m~árában ~.:' abBudapest'.4\;Mgyei 'áltotdsokrll .;tartén6' darabáru
e,2!iii f. t 3, !J/oAQrgalmi adó 3 P,:i13 fl$tAnitá~illiHelónyösebb a!'ldfbr~nhi.r,
bruttó,fljrl'lettó. (:xmákkalegyüt~i12~ '1lnmtha lI!INdarabárittlnlqapesthíron Su·
P"gs. ·fil. ;! 'Ati' 'Debrecen' .. 1.26 'P-'70 fj (,II~pelti'öl ...·kerűlnll·clesiiIliMsra,·. mivel
f 3 j •oíid-orglllmFltdÓ 3P,,~80 hbr.«ttóloo utllbbiesetben lieiau~apest,"':D:ebre

iffir"nettól r.~1!ükkah;egyatt),l3Cl[it 50 f~ crem,'k.Ölllötticcdllllta:biru1;!fuvaírdij2li l('lOO
'W.avas;á'bükk5n)' árában:&.I~'Del:m~'; )!gr-kéntkb. fi2'.~ngó)i.ilOi'terhelné:.ól

'cen 7 Pi,35 f. és eladó, zs4ki&ibarihWrJ i·vétömagöt'igél1tlöt. A':ff\lc:ape$theE
t'nö,szállitá.Ii. esetin il. ,;sá,kok ár1" ;k~~lébb.ir,,~olrioktú81!1re.1lUe;Yej
drb;ként [' Pr 60 f. ;áUo.mi50k",.szempolltjitiól vi.on~ II bu-

(J.H.~kÍ)"b~rs.Ó.·'4.rában :.:'ab I)e~~eeell. .pesti árak' kedvuöbtlek. A·..v~óIllQg
q",Jl;ént 113 PA8/!) L, és'; !il"i~6kífi.b ,"l'ditiUititsimil ti1!amara eköHiltftnlfre
·kénti }' P,'·6€1 f.l',Ara. !':tekintettelc'.~liz.

.. ,CsilJ,<igfljrt..,áribiuI :riab 41~br.ece~ A vetöm.agit:ényléllek aktimarllhi-
q':kénf 4 p "00 f, t 3(}/ufQraalmi.. a:d~ vlltalá'nil'(-otlbrecefiHunv~di U~ 5;sq

Mjelentendők' be,.:.hoJ 1ll,.1'etéflil.agh~kiul;1l
15 fillér,. összesen ~'F'/05 f:NZSiko I lása iránt IlZ igényiések . bllirkezési
drb-ként! l f;ára. i'sorrend~ében.az.l)ooltlintéilreliés.:·törté

,N,ülSUiNk3'fáráan :", ab' ;Hebreeerli nik; Az egy.es közij;ége~ .iIlotőleg yá
~"'k6n~161ii'B<50 f., ta:dd rosokigényléseit aE :iHétélres ','közdgi
2 P., összesen 61 P 50 f, és al1:s;iko~ elóljáró$ág,l(polgármester)iirjai:/iössze

. ésküldibeákamaráhol:.· Az/génylé-
idrb"kénti l' P;i60 fHára. :sek>baküldéskhatáridejecfot,yói'évi' maf-

. Somkoró,árában;1 abi[)e\!)recert 133· ciui' hó 5-ében van me~illapih'a.

AJbiré~g ,bönösnek
I mondta· ,kIk Dávid 'J Vincét

az, ·áUimiés ,. társadalmi
rend,erőszakosfeli,Qrgatá

,. sára irán)'uló;;bfi,ntettében
és ezért l évi és hó-

:i napi börtönre,

Giricz VendeIt, Szecrrl-esihA.n,,:
lali '. Miil1.Tda tiVa-rrrd., . .,. ai I

Mihályt és Bogdáni D.áni:eHlIz
állami és,társadalmI rend"eró~
s1Jakos.·feHorgalására írilrwIllcliló.

vélségben és· ezétl 'Giri:Öz·eJ,és
°Szentesil 2-R! hónapi'f<:)'~ht!z

ra, Magda Ár~ádot 1"<h:ónap
és.1i napi, \!arg.át lhón,api;

-Bog,<Eiánt lhórt.apés15
foghá'zradtélle. Csuván<Mik..
'lósi;,rH'ajbdchMá.,ionlés :Uhrín
Is/vánt abirósM fermentelt~.

I:Az Hélet'fu~m{i()gerős.

dikommunistá,k·at,,
kedés miaHmár nyolc bána;p~
börlönre o Hetit <'!bu<tap0ilí törJ
vényszéle .Szenksi kézinyom.it
dáLis szer.zeH., ,ameHyel r,öp~

iratokat élkl'lrlak készileni. r

A szervezkedésbe;;j),zv,OQtáW
"m~g Vargét,MiháIYéSkd'~'Ogedtá~
,Dánielt Si a ,·vád szerifll;' mlÍ~
.Csuv,ó li Miklós!, ·tia.'t!i>aeh·tvhírl
tonlés··Uhrin·lstv·ánl. f

A· peznfekilárgy<Hásol1 cF vádol
'lúHak,·réSzben beismerő V'~HO{
mási··h?Hek;"részben J}ed1g'ta.j·
gádlákbcl!i;nöss€:~ükel. A "Iör~

'vénysiékiléletét es1e Mgyéd
I

. h'éfkOlid l1irdelte ki'\h/d i lél11ács';i

. eln'Ölc

• r Kiviteles .jeltmtiJségii ( t!Seményt
,hoz a, közeljövő abudlii.pesticsaj..;
tÓ.életében:, ZUaby,l.ajos, a,ki~
tiin.ő iró, március első .napjaihart.
szellemi ..••p,vezérként.ckapcsol":j
ja be irodalmi .. ési·publkisztika~
munkásságát aM:"agyarorsz.ágl
ujjászfffvezett keretébe. !

A f1!?gyvenéves .M~gyaror§z~g.
felelős sz,rkesztője továbbra is
M.ag.yar Elek marad, aki a sa-!

';"hagyományait· éS'jma
'gyar 'célkiJtii!Zéseit;" Kossuth Ll!ljos.
süllemét, al'Ma8farol'szág hal- i

lwtat!an emlékű 'irógárdáftinak :'
Battha:Miklósnak;Kaas :/vomak
és Holló Lajos1Ulk'ZOhdoltltiJilá~

f«bru6r16;.ón 8Stl! 3/4 71 padlóson,MégjóV0l1~hogy gát siol~álja.Ezt aSiel!emet
órakor kigyullodt . Márton amenyezetnem gyuHadt akarja uj ésiifju'tond.latokkal

be. Az is szerencse volt, tovább siolgá/ni a·':/ap,amikor.
hogy keleti szél fújt, jgy vezérévét:emelF:~iJ1&ht Lajost,

azt a magyar irót, '«kinek 'Tegé
megmenekűlt CI 1élkarménYl'lyei,'Szinlnlivei"ma már 'kflfjő[.!
.is:: a ,tűzíŐl. is 'hirdetik' a magyar' kUltll-'

.A kemenceben fűtöttek, rát, a sajtóban'kiftjtettszoddlis
é~ a kéményen kikerűlt ési t.'\ilitji!lm~;i"pedig:'aEütóbbi'évekbenl
éltetőre vis'Sz!l~sett szikralhalalmaSVi$'Szhangot kelttttekaz:

égészlmt18Yaf''1djzvéltménYb7m. i

g'YújtoHa megci(l gyúlékony Kütő'fli7seft(JE ijju,ágszwer]fJ-'
cíetőt,bogegyiiUa magyar"·ujjáa:di.,

A taflya nem volt bizío,'lelésdek- ezzel é"'bátor''és'ffi,-i
sirva, igy a kárl)óI nem.Jé_letlen a.pOJf~táv.l,
~rtil: rn1f2g;'.\IJ~mrni~·"Az'!:ollé.sn ti.1 ....y ....,llllrl.r....: __..lIIslr ""'fJz;lO'\ll"''''''....-''''%I''lI-.-''''%A1'"..$I''lIis:zA%''''''1');....%'''''''I;.....r ....lIl'II''lI'''Ifll.-IIl'II_IJiIII.....~lI'''I.,..._1iD""\;lI"'I,.""'el,illiit•.l....'öl'.,..IiliJ"".,-'lIl'......?IIíolit'~-~IIoO''lIirI::r~J'lIirItJ_'--1IIJlj4''''-imll.IilIIi~j\ll&_;Iill'iAI·.....jltoj__...·,jltoj&::a.NlSltsf

a~szomslédDk.'segitettek.

LHJ<>4::.LV í-·""",,,,:;5ijA fl 8iska~föi

dön. náddaL és szalméi-

fedett tető gyorsa il

lángba borult. Márton Lász
ló menleniakart cl padlás
ról, amit leheteH, hiszen
ott volt l11ind~n hÚsféléje,

főzelék. gazdasági szerszé,
mok, de alig dobóIta le zi

húsféléket, mór c:sakégési
sebekkel tudott kimenekí.íj-

el lángokból,"igy él többi
tárgyak mind ,odaligtek II

Elftél··

KE~dvezlmé~r;lves{ árú takal'mányvietömag"akció.
A Tiszántuli MellőgnaaságiK81tl1ara fr. .vetö"lagvak:árának 30; illetve a

kedveJi:ményes áron tavaizi takarmány- homokiborsó'ilál40'Pío-át II m.J kir.
vetömagvakatoszt ki II gazdak5zönsélflFöldmivelésügyi Mil!is:deriJ'ti!tcá~tériti.

réllzére. Kíosztásra kerülnek :hll:ZlI.i A'LVetömag'lalE ;t"k:am:itrl!a"i'utjáni5,;;tgé
származásu fehérbárcás ólomzlÍ.rolt 16- nyelhetők és az általa kiállitott utal·
herit"ha:zai .'szár~SIlr,',~h~biÍlid.s á~S'liIiMfer

lGlomzárolt lucerna, tavaszi bökkooy, Telltvérek'4iéJDél (Debrecen, B~ogos
homoki bOr'IiÓ, (Iétpos,m,agvu u. 2.,) aévetö"lIIgvak jra'tvétieIkof'fi~
filbérvirágu,) nyulszapuka ésféh''rbár- tetendö. Avetömai:vak\1asúton törté·
c:is 6lomzárolt egy ts két 'ves som· nöelillzállitása'~eténa fuvardíj az
kóró, i~'"ylöttéi'beli.·

Szegedról jelentik:
Monstr~kommul1isla·pör!

ttlrllyalt Mnteken délelőtt·,ési
I

délután CI szegedi törvényszé~

Vild tanácsa. A gyoma,endrő1

di és mezőlllri kommuI1ista1
szenrezkedés ügye· kerűlt ~
Wrvényszék Edé. !

A szervezkedés ' vezétóje é~

irányitója Dávid Vince enctród~
4)2 éves földm(ives volt,ak~

még 1932. nyarán abudapesl~1

kommunista. közponllal lé pe ll!
összeköllelésbe és a kozpon~

I

. utasítása alapján elhati!rozja~

hogy- Endrődön, Oyomáll é~

Mezóluron kommunista szer·'
vezkedést indit. Az ehhez szük
séges nyolTIlalvi!oyokat, röp·
iralokat, és könyveket .Buda~
pesten kiapla egySzánló nevú
nyomdászsegédtől.. Az egyik
lijszaka Endrőd községe) fele
szórla a "MunkéÍl," G "Kom·
munisla, a .,Aproletár" és cl.

"MallYarorszf!g manol <\eimú
röpiratokkaLEzek al'ö'piratok
izgattak azeg.yes társadattni
o9zt~lyok' ellen és harcra szó
lilotlák fel a prol\etárs~.ojJ

Közben beszervezle, é1 í!m'unká
ba Oiricza Vendel ,év(>s
földrt1!Ívesl, !m',ajd 3zenlesi An
tal ne:vű ismerósét;akilazzal
bizott meg, hogy az öss·zeköj·
fejést lartsa fenn él seile!,kö
zött. Szentesi később ÖSS7e

hozfaDálvidolMagda Árp~d

m.ezóluri fiaiaiemberrel, akit az
1930·as kommunista szerve7'
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ei

1-\ ,.Uyomai EgYIlJérlés Olva
sc) l:gylcl" folyó hó lj'éntu
lolla szokásos farsangi jelm~

zes 1áncmulalságál, amely/ap
gadhéllatJanul legmozgalma*
sa?~ voll a szezon valameny.
tril.. !Iyennemű báljai közölI.

Ossz esen 49 jelmezes volt
szebbnél,szebb, drága ruhák.
ban. S most, amikor cl legp
egyszerűbb jelmez is 10-15
p('!1?óbe kerül, láiva e drága
r~!hak . sokaságát, melyeknek
I~bb res.zél más célra használ. '
ni nem IS lehel, az ember ÖR

kénlelenli! is mosolyogva gon
d?1 a sulyos gazdasági vál.
S5@Ta.

A~ egyesület vezetősége jól
t~S7:1: ha megbecsüli fiatalságélf
es 101 megszervezell muliillsá,
?okkal ked.vél_ keresi vendége
~nek, annal IS inkább, mert
Ilyen szép szám k'-" ,, . . u ozooseg"
gei nem ITHnden egyesület di.
csekedhei.

.:4 jelmezesek közzül az első
dll,at C~apó Bözsike "hegedű,"
~ÖSOdlk díjai FlíÍbián Annus
,,!l~'e~en .,," él harmadik diiai
S.e~oK .Y!lma "háremhölgy," él

feff! dljai pedig' 19récz EdI!
"palesztinai zsidó ({ ielmezével
nyer~., .' hogy mig más
u-::O, It2Jm,ezes éppen ugv

megeraemelleVoll1i1 cl diíat.
~.z az EgyeJériés jelmez b~l-

L~:l~!,~!~~gé! igazolja .

éve egy Jeánv
, ,Parl{Oan, cíty amerikai

varoSbé!n 19'2. év elején ei:""
al~dt c~Y Pátricia Malluir~n.evű
leanyeSi azÓi.a sem ébredt fel.
Az orvosok minden I elkövet·
n~k. hogy felébresszék, de ez
eddig nem sikerüiL Nemrégi p

ben megfordu/l ágyábelil. hoz,
zátarlozóira mosO!Y2'0If és eb
bó~ édes,anyia - aki magyar
szarm~zasu, azt kÖvl!:lk~zlelí.

tel fog ébredni. A két.
sé.gbeeseli asszony kél év ófa
aIIg mozdul! el leánya bete~~

ágyától és aggodiJIlommal t~n
élGÍéról mQigrázó sorokl!lt irt
To.lnai. Viiáglapjónok, amely...
neK meg' odakint Amerikában
is hú oJvasója maradt.

eztetás.
A ",Magyar francia DIZ'"

tositó rt." temetkezé~i cso·
partja felkéri a biztositott
feleit és a közse~ lakos
ság,:}t, hogy Singer Aladár
nevű e~yénnek, a biztosító
intézetre való hivatkozás
sal sem adjanak pénzt, mert
a nevezettnek semmi féle
megbízatása nincs és nem
is volt. Megbizotlaink féllY
'képes igazolvánnyal van·
nak ellátva.

A világ legkülönösebb
nopfikuma. Erről kö~öl rend·
kivül érdekes cikkei a Délibáb
uj száma, o'[nely 84 oldal I~r'

jedelemben ga:r:c\iglartalom·
mal jelen l meg. Pompás kül·
földi és budapesii rádi@műso

fe>kat, slá:;terszövegeket, szin p

kázi és filmbeszámolókat, foly
laJásos regényt, egyfelvonásos
szindarabot, köze! száz kGp~t

és ezernyi érdekességet talál
az olvas6 a népszerü szinházi
képeslapban. Egy szám ára
20 fillér.

Ping-pong tea vasárnap este
aKaszinóban.

A Mezőgazdasági KiálHtásra
féláru vasuti utazásra jogosi
tó igazolvány 1 P.-ért Wag
ner Mál"ton Fiai-nál kapható.

A "Kelet" nevű magyar hajó
400 vagon dunavidéki búzát vitt
Sanghaiba. Ez az első eset, hogy
Kínába magyar búzát szállítottak.

Megjelent a "SEabadság, ,. vi
iéz Baicsy-Zsilfnszky Endre !1agy
<;':crű Il lapján uj szárne .
l\(jj:{~pcuróP(] soi"sdönl() óráiröi

h vczelö cík~;et ~ lapban viléz
l$ajcsy-Zs;ffils'zicv r~ndrc. Szabó

Islvánn'agy dl.;kb""!1 fejli
hogy , 'vádlélt i\:uszlria Hil
JedóLGulácsy 'József (ir- izes
történeJel:ad él Vasárnap Mih
u~áh'~s Hangok a faluból ro,
valban. TaljJassy Tibor befejező
riporloi közöl él, Nácigróf , bi
rodalmáróL 14. lóden gyári iex
tílmunkások ,szlrájkjáról ir Vér
Al1dor. A Föld Népe rovarban
cikket, ir és él falu népének ad
lanácsot Áfra Nagy János dr.
A Mezőgazdaság és Nemzel
gazdaság rovalok az alduális
gatdasági 'problémákkal fou-c=-

laikoznaí.;. Féja Géza Szót ké~
rek-cl és irodalfl1i kriíikáí ad.
Folylaiásos regény, slioes rj

f!lor1ok,helírigmusok teszik
teljessé él lapo!, amely iz m·
léres árollkaphaló minden uj·

~ágárusnáL

A Kertészeti Szemle mos! l11egje
lent februári száma közli többek kGzött
Mohácsy l\Utyás, a M. kir. Kertészeti
Tanintézet igazgatójának a gyümölcs
iSlheret fontosságáról, GY'J1la
gazd. tal'lácsosnakhét új és igen érté
,kesakácfajtáró1, továbbá Budai József
tamámak a kétszer termő körtdajtáról,
Karma.esi Bertalannak a ~vümölcsfák

helyes riJetszé:;;éröl irt cikk:;! Domoko;'
János érdekes kö!':lemél1vei a hazai nö
vényekr5! és több ismer~tlen növényrőL
Ezeken kivül sok kisebb közlemény és
hasznos tanács a gyümülcsös, díszkert
és méhes gondozásáról egészíti ki a
bőven illusztrált folyóirat e havi szá
mát. I'vlutatványszámotdijmentesenküld
a kiádóhivata1. Bud"pest, L, Nagybol
dogasszony-utja 45, M, kir. Kertét',:eti
Tanintézet.

Olaszország követének láto
gatása Magyarországon. !'-Aus p

so!íni képvíselelében Suvich
olGlsZ államtitkár visszaadta
Gömbös miníszlere'lnök lavalyi
lálogalásá1. Az itt ' idő
alall fontos gazdasági és po
litikai megbeszélés!.2kel foiylal l

lak Olaszország kövelével.
Alb~rt belga királyhegymá':

szás közben leeselt él. mély.
ségbe és halálra zuzla mElgái.
Csiilörtökön lemetíék el nagy
gyászpompával,

Pi!1g-pong, verseny és tea.
A Gy,S.c. ping-pong szakosz·
fálya 25,én, vasárnap az Uri
kaszinóban d. e. 9 órai kez
delfel tartja ping,p'oJlg vel:se
nyél, majd ez! köveJőleg este
8 órakor lea keretében .a ,di*
jak kiosztásáL A ver~enyen
Szarvas csapaJáés ké/gyo
mai csapal indul. Az érdekes
nel< igérkező verse~yen és leáll
mindenki! szivesen lál éi ping
pong szakosztály.

,. Zongora hangolás. Zoogorák rend
beh'ozását lego!csóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muta Mihálv Békéscsaba '
Horthy Miklós út 62. ~ ,

Régi vágásIl iparO_5 rolt. ké-
ménJ/seprőt sza/anát egyedül és
szinte egy emberö{tán át, 53 érz!!,
képviselte a 'gyomai iparos társa
,dalomban. A. mes/erségén' kivüli
működése a gyomai tüzottóieÚület
megszervezésében és a. testüLe/nél
31 évig viselt alparancsnoki tiszt
ségében jutott, kifejezésre. Szép
kort ért el, 78 éves fc,orában 'halt
meg s február 20·án délelőtt 10
órakor temelték el a helybeli róm.

kath. temetőbe. Temetésére a tüz
oltótestiilet diszszakasza is kivo
nult és megadta a végtisztességet
volt alparancsnokának_ ' ,"

Nyugodjék békében.

Anya.könyvi. Ih;:; ...."""

Háza§~dqotkötöttek ::
Cs. Szabó Imre - Nagy A.

Eszter, Izsó Lajos - M. Sza
bó Piroska.

Siületett ;:
Cs~ Szabó Imre. Barna, Pelv·

ve Gizella, Dávid Mária, T~.'
rez, H. Juhász Lajos, Szerelő

Bálint, Czinege János ~ózsef,

Mismdá Mihály, farkas Mi·
hály.'

, :M:eqhaltak:l
.Fagyos Máié33 eves: Lu*

kács lrrire36 éves, Czinege
Ilonka fél éves, Paráizs Gá*
borné Anlal Eszter71évcs.

. :' :,Kegyelet.·,
A m/ongvaszeretett edes.l

anya 'tavaly haltmeg. A
dog~l.t!Jak. február 20'· án JJolf
a 'születésnapi él~rordulója.

NemesértésŰ leánya ez éÍ7
forduló 'alkalmával lemond
a 'szokásos sirvirágról,mely'
mostegy nap . alatt elfagy
a'siton, ehe/vett elkéri arra
a. r/a.pra: az-: e7einiiskolából
a tizenkét kgszegényebb
gfetlJ1?kt!t iS egy iz/etes, ,ki
adósebédef ad nekik. <.. Mi·

.iY:eri iiemes m~gváUása ~z II

kegyeleti $zdkiÍsnak .
, " Hasonló követők is bizo
nyára kedvesek lesznek lsten
és aszegénygyermekek előtt.
.' .";, ,.• , -- .

Endrődön márciús harmadi
~ától kÚdiclŐJeg·nyolc napos
nagybójli lelkigyakorlat lesz a
!cölolikus hivek s.~ámáfa. Ezu
ion is "felhivjuk erfe" az . érdc
l<eltekfigyelméf ,
Endrődön a Békés vm. Is

koJánkivüli Népmiivelés kebe·
Jében .~ léH hónapok alail lar
fol! áHah:inos ,.. i'smereUerieszlő
'tanfolyamokriak, melyeke! a
"Honsz"pban;a Gyoma végi
fskolábail is avariasi, iskolá
ban tar/ottak, f. hó 7·én vol·
tak él vizsgáLA' lakoss5gszé
I~s réfegébcnélénk érdeklődés

mutatkozol! a tanfolyamok iránI
s nagyon soknttl 070n gOlldo-

i<erüll kifejezésre, ha Ilidia
volnaelóre, hogy mi sok min·
denl lehel eTeken a tanfolya
mokon 1anulni, ugy ók is és
mé~ többen jelentKeztek volna
l1allgatóul.Mindez azl mula lia,
hOgya iövőben él tanfolyamok
!artásánál löbb ,hallgalóra és
érdeklődőre lehet számitani.
''Az őszibarackfa metszésé-

ir a Növinyvédelem és
Kertészet legújabb sz-á ma. Is·
mer/eti az egér- és nyúlrágla
fák kez@'iését, él gyümölcsös
koralávaszi ápolását, a szólő

.oltványok alanykérdésél, a kar
fiol termcsztésél, él gyümölcs·
faültetés hibáit,Q kerti termé,
nyekJrágyázásáJslb. A dúsan
ilIuszlrél1 k~t' szaklapból e

lapra vai6hivathozással egy
alkalommal dfiliJlanul küld mu
tatványszámot"a Nyövényvé·
delem kiadóhivalala (Budapes1,
V., Kossuth Lajos·jér 11. sz.)

Szarvas-Gyoma ping-pong
versenye vasárnap d.e. 9-tót

I .
és. itt
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A B O R
mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZ!

2 6 fill ér
egy li,er kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:zállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitas tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon beim bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengó
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból milCl
tásdobozban, bérmentve,

Soraim kellemes éd65ke'ls
italuak. tiszta, téik'letes za
matvak és n e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

II Hirdetéseket mérsékelt
! pes.? fel lapunk kiadóhiva{a[a

I Tenyészkosokat hoznak be Fran
I ciaországbói, hogy biztositsák til'

jl.lhkivitelt. A mult évbeu részben élő,

részben pedig levágott állapotban több
mint 80.000 drb. hizott bárányt és iiriit
szállitottak ki a francia piacra. Továb
bi kivHeliinknek azonban az a feltétele,
hogy csereképen mezőgazdasági ter
ményeket vásároljunk. A franciák első

sorban tenyészállatokat akamakcseré
be adni és gazdáink kisérletképen 50~

60 dri). kos behozatalához hozzá is
járultak azzal, hogya keresztezések
elszigetelten éskizár6lag hizott bárá
nyok és űrök tenyésztése céljából tör
ténjenek.

A "vérbéIQ" goréigdinnye terme
lési titka. Sokan nem tudják, hogy
a görögdinnye izét és szinét mennyire

, lehet befolyásolni, még ugyanannál a
fajtánál is. A jó görögdinnye közelében
például nem szabad uborkát ültetni,
mert az uborkavirág beporzása tönkre
teszi a dinnye izét. A görögdinnye pom
pás piros szinét azzal .lehet biztositani,
ha szép piros fajta paradicsomot ülte
tünk el a görögdinnye közé. Ha a két
növény virágjának himpora méhek ut
ján együvé kerül, az eredmény az igen
szép vörösbélii dinnye lesz.

1
: álió gyökérzeíe már részben,
1 v,:;gy egészben elszáradt, a
I h';'ngerclésnek megfeleló h§lá
i 5-5 lcrmészelescn már nem le
i
! hel s a felfagyás által okozott
!károsodás a hengerelés elie
l nére is be fog kövelkezni.
j

, A kamara felhivja. a gazda-
j

j közönség figyeiméI arra is,
l,. hogy a bengereíésnek minden,
. kor íalaiszáriió halása van,

miér! is amint a földbe vissza
nyol1101l növényzet már kellő

en ~egerósödöH, tehát mint
egy 10 nappal él hengerelés
uián, - ahengerelésl feltélle
nül követnie kell él vetés me~

fogasolásának a céljából, hogy
a hengerelés állal helyreállito1l
hajcsövesség él talaj felső ré
tegének megbon!á sával ujra
megszi.injön s igy él taJajned·
vl2sség a talajban visszatadas
sék.

Védekezzü az
felfagyás

Az időjárás alakúlás követ
kezlében (arlani kel! aHól. hogy
az ászi vetésekben él felfagyás
eselleg nagyobb mérvű káro
sodási idézhel elő, ba a gazda,
kezönség az ezen károsodás
clháriJásához szükséges óvin
lézkedéseket eJmulaszJaná idc
jében alkalmazni - hoíoij

a felfagyás által okozott
nagyobb károsodás a fel
fagyott vetések idejében
történőmeghengereiés ut-

ján elkerülhető,

illetve nagy mérlékben csök~

kentbeíó.
Tekíniellel arra, hogya gaz

daközönség a hengert a fejfa'
gyás ellen rendszerint elkésve
alkalmazza, a Tiszántuli Me~

zőgazdasági Kamara felhívja a
gazdaközönség figyelméf arra,
hogy El felfagyás elleni h8ngc

relésnek a falai kiengedése
után - amint a táblára rá le·
het menni, azonnal meg I,el!
törlennie, meri ha él gazda cl

hengerl csak al<:kor alkaimazza
l iH'Rllior a növényzet szaDadón

Nyolcvanezer zsh'ser~ést
vásárolnak a németek

Magyarországon.

A magyar-némel keresked ell
, mi lár~yal€lsok jelentős siker'

rel jártal" A megállapodásQk
egyik legfonlosabh lételeként

80.000 zsirsertés átvételére
biztosítanak keretet az

megállapodásban,
ezzel szemben Magyarország
megfelelő mérlékben Némel
országból fogja fedezni

gázszén és gázkoksz szük
ségletét.

amil eddig jelentős lélelbl?n
Csehsz!ova!dából hazlunk be.

Rövidesen nagy keresletnek
fog örvendeni lehát ország
szerte él kövér serlés, mig él

hizlaiclák él kukoricát keresik
maid.

aT iI:t
1
Il HáJni pedig szívesebben há! 2-

I fa tetején, mint a takarítatlan ó1-
ban, ahonnan csak akkor szedi
le óketa gazdaasszony és zária
pe a nekik sehogy sem tetsző pisz
kos ólba, amíkor már a kemé-

ll" nyebb hideg éjszakákon lefagyott
Egyszerűbb módja a tetvek el, , a taréjok.

pusztitásál1ak, ha veszünk a bo!t~ Legyen csak az a tyukóI tiszta)
ból kénport, népies ,néven kén, Isőt kissé meleg, különösen le~
virágot, ami elég olcsó, hiszen gyen egy sarokban hamuval ke
10 fillérért 17dekát adnak, ezt vert homok a fürdésre, akkor
keverjük össze 25 deka fahamu- szívesen tartózkodik oH atyuk,
val s ezt szórjuk a kotló felbor- hamarább kezdi a tojás-rakást és
zolt tolla közé, különösen a szár· többet is tojik s igya gazdaasz
nya töve alá, s nehány napra el- szonynak a kissé több mllnkájá
pusztulnak a tetvek sa kotló ,ta- ért több lesz a pénze is.
réja kezdi elvesziteni halálos fa- - ligeti.
kő színét és sikeresen ki is köl-
ti a tojásait.

De jobb a bajt megelőzni.

Igy télen minden háznál van
fahamu) mert ez a legjobb, de
ha ez nincs, jó a kőszén hamu
is, de ,pernye biztosan van
mindenütt-

És a legtöbb'helyen hová szok
ták mindezeket önteni? Az ud
varra, vagy a trágyára, esetleg a
kertbe~

Legrosszabb, ha az udvar olyan
helyére öntögetik, ahol közel van
a szalma kazal, mert néha meg·
törtenik, hogy még van a hamu
ban parázs és addig fujja a szél,
amig véletlenül a szalmába. so~

dorta és felgyujtja vele a kazlat.

Sokkal jobb, ha valami ócska
pléhvederbe töltjük a hamut s ha
meggyözödtűnk róla, hogy a pa
rázsnak az utolsó szikrája is ki
aludt benne, akkor teritsük szél
a már eJőzöl~g kisepert tyúkólban.

Ennek kettős haszna van.
Egyik az, hogya baromfiak

ene a hamurétegre trágyáznak, s
az nem ragad hozzá az ól föJd
jéhez és igy könnyebb lesz ki
seperni. A másik pedig az, hogy
az űlöre felszálló, majd onnan
lerepiilö baromfiak a szárnycsa
pásaikkal felverik ezt a hamut,

aztán a to!luk közé is lera
kódv3, lugos tartalmánál fogva
el pusztitja a tetvel<el.

Az ilyen ólban nem is lesz fe
tű soha, de persze naponta ki
kell azt seperni és utána leha·
muzni, nem pedig csak akkor ta
karitania baromfiólakat, ha eszünk
be jut, mert igy néh'! félévben,
sőt egy évben egyszer lesz kita
karitva a tyukak ólja, különösen
a nehezebben. takarítható padlás
baromfió!ak.

Természetesen az ilyen elha
nyagolt tisztaságú baromfiólakban
olyan vastag rétegben halmoz6
dik fel a piszok, hogy a baromfi
nem szívesen tartózkodik benne,
hanem amint az idő enyhűl va·
lamennyire, szökik ki a piszkos
őlból, s a tökinda aljától kezdve
a kazal. tetejéig minden elképzel
hetöheiyre bujikeltojni, csak az
ólba nem

itt veszti el a kapzsiság
él dupla keltetés-

,19M február 24.

Hiába tart a tél december ele
je úta, azért a mi magyar tyúk
jainkkőzt akadt máregynehány,
amelyik dacolva az állandóan tar·
tó hideggel, kotlásnak adta ma
gát.

Az élelmes gazdasszöny ha
marosan tojást is rakott alá, hogy
minél hamarabb legyen csirkéje,
mert a korai csíbének nagyobb
az ára.

Sőt némelyik annyira megy az
életmességben, hogy a már egy
kátló alja toj?,st kiköltöt! kotló
alá ismét rak másik csomó to
jást

A jámbor kotl'ó nagyelszánt.
sággal ül tovább a friss tojáso
kOI) is, hogy aztárikibirja:e ezt
a 'qupIa anyaságot, az aztán nem
bizonyos, !TIert sokszor megtör
ténik, hogy egy szép napon' ell
püsdulva találja a gazdasszonya
afészken.',

Igy aztán a kapzsiságával el.,
vesztette a réven, amit nyert voI
na, El vámon. És talán meg is
érdemli, mert miért olyan kegyet
lell,hogy , egy . gyenge tyúktól

megen5ltető munkát kiván.
De ha kibirja is a kotló e kettős

anyaságQt, ak~9r. sem nyer vele
sóklta gazdasS1.onya, , mert az
ny~nelcsigázott kotló nagvon
sot<áfog. hozzá ismét a tojás ra-

sel.
De elpusztul a kotló sokszor

az első fészekalja tojáson is.
Pers1.e meglepetve emeli fel a

gazdasszony, .s addig vizsgál
gatja a' hullál, amig egyszer csak
azon veszi észre, hogya kezén
holmi apró lények kezdenek mász
káini.

Azonnal le is löki a kollót, mert
bizony azon csak ugy hemtseg
Bek a ,tetvek. Azok szivtákki a
vérét annyira, hogy szinte fakó
volt,ataréja már napokkal az el
pusztulása előti is.

Még jó, ha ilyenkor rászánja
magát a gazd~sszony, ho~y meg·
vizsgálja a többi tyukjait is.

Csak nehogy a még életben
maradt koUókaf oly módon ta
IAlja a tetvektöl megszabaditani,
hogy pefróval, vagy olajjal kenje
,be, - ha vékollyan is -- él. tol-
lukat, mert a petró felmarhatja. a
OOlrU.Il:et. de az minden esetre be

következni, hogyha visszaiil
héK a· tojásra, azokat beolajoziák
s azokból egyetlenegy csirke sem
fog . mert az olaj betömi
a tojáshéjak likacsait s valameny-

c§irke él to';is.b'iL
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B. Marjai ~ándor és neje Dutkon
Eszter gyomai lakosok vettek 1 hold
2'51 o. öl kölesfenéki lazántót Muoká
cii Lajosné D, KiSfi RÓM gyomai la
"ostól 500 PArt.

Szalóki [stván és neje K. Kocsis
Etelka gyomai lakosok v.ttek l hold
518 n_ öl csergettyűlaposis:Nntót Sza
lóki Lbzlóné Putnoki Eruébet gYl.lmai
lakosok 600 P-ért.

Szücs Lajos éli neje P. Szabó Má
fia gyomai lakosok vettek 403 n. öl
1216 n. öl és 1095 n_ öl cifrakerti sdn
tót P. Kovács Lajosné Putnoki ZlJófill·
és társaitól 1100 P.-ért.

Dutkon László ~s neje Batári Mária
~yomai lakosok vettek 3 hold 11ti n.
öl tanyai szántót Zöld János (nös Cse
lei Terézzel) gyomai lakostól 2350 P_
ért.

kk. Izsó Erzsébet vett 133 fi. öl po
coszug és hollkörösi . szántót Márton
Bálint (nös Tótka Eszterrel) gyomai
lakosoklól 4,00 P-ért.

Kafó Gergely (nös Kertész Máriával)
debreceni lakos VCl1U l hold 374 ll_ öl
tanyai szántói Pfeiffer Mihályné Sra!!fl
Juliánna és társaitól 390 P-ért.

Sütő ferenc és neje Kónya Mária
gyomai lllkosok vettek egy belleikes
lak6hbat kk. Erdei S8.1ador gyomai
lakostól 100 P_

Varga litván éi neje Józsik Eszter
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lak6házat ljs-'ad részét VaT/lal Laj0f>
tóvárosi lakostól 400 P.-ért.

Kovács Imre (nös Márton Terézzel)
tápiószelei lakO$' vett 231 n, öl cifra
kerti .sltántól VlI.rju György és neje.
Harangozó Margit gyomai lakosoktól
200 P.-ért.

Gál Sándor és neje Kocsis Eszter
gyomai lakosok vettek 1082 n_ öl és
4 li(}Jd 686 n. öl pocoslWg és holtkö~_

rösi liizántónak felerészét Budai János
ni Gál Lidia és társaitól 1050 P-ért.

Fekete József (nősCseleiJuliinnával) .
gyomai lakos vett 32S n. öl pocos ker
tet fekete Erzsébet gyom3i !aKostól
280 Po-ért

K. Szilágyi L<tjos (nős Bicii Etelká
val) gyomai lakos vett egy' beltelke:,;
lakóházat K. Szilágyi Albert (nős Bsre
Juliánnávi.l gyomai lakostól 1500 P-ért.

Balázs Mihályné Mikus Anna gyomai
lak~s vett 3 hold 1014 n. öl köleilllfené~

ki szántónak 8/2~-ed résltét Hegediis
LukAcsl1é Mikus Viktória Iyomai lako§;
tól 750 P-ért.

Szilágyi 'Julilknl1agyomai lakoli1 veH
egy beHelkes liikóházat Olibor
(nőli Csapó Eszterrel) g10mai lakoltói ..
600 P-ért.

Herter Lajos és neje Aranyi' Lidia
gyomai lakosok vettek egy beltelkllilll
lakóháznak új6-od réuét Vaskor Károly
és neje Nádudvari Mária gyomai lako
soktól 1000 P-ért.

C,ökőnyi Lajos és neje Dobó Eszt~r

gyomai JaJmsok vettek 51 ll. öl, 77 fl.

öl, 654 n. öl, 153 n. öl, ~ hold 894 D.

öl és í hold 115 n. öl tanyai szántó
kat Ferenc Jánosné Barta Teréz gyo·
mai lakostó! 2400 P-ért.

G. Szabó József és neje földi Ágnes
gzomai lakosok vettek 565 n_ öl, 3 hold
1024 11_ öl és 357 n. öl tanyai ingatla
nokat Ferenc Jánosné &irta Teréz gyo
mai lakostó.1 2800 P-ért.

f_ Nagy Benedek és neje Zőld Róza
gyomai lakosok vettek 787n. öl rév
laposi ingatlant Hajdu Béla gyomai la",
kostól 700 P-ért.

~lIIlIlzt.'rt és kiadbért felelés:
iflj. WAGNER MÁRTelN.

)ly~mt&tta a »Hungária" kiliYvliyelllllihi
'Vállalat, Gyomán.".il'; __vMllJlti: .rl•• MiIMiy.

Ilngatlanforgalom

Ön is kiirthatja patkányait

rendeljen .,KAJA'" egérn

patkányfrtó konzervet

1 doboz P. 1.8j.
, dobOl! P. 7.'0

to doboz P. 14.-

okozhatunk IIZ óltal, hogy el

f.l5zekben már megindult fi·
asilást él külső htdeg levegő

behatolásával megfáz~snak

tesszük l<i, mi által a fiasítás

miZgbltlegszik, ragjl yossávál.
halik és nemcsak a méhesben
lévő löbbi méhekre, hanem
egy község e~éiz méhállomá
nyára nézve kalllsz:frófálls kö·
velkezményekkel iárhat Méhé
szeli törvényeink dZ Ilyen be·
jell állomány hatósági meg
semmisilését rendelik el, min
den kártérilési illény nélkűl.

Ha a lé! beaIlla elŐII nem
burkoltuk be elég~é a család
fes/kii, hogy ez óltal /I na
~volJb páraképzódésl is le
csa,ódásl a kaplárban elő ne
mor:dilsuk, u~y ezt most él

mindinkább terjedő fiasilás
IIl\::Iegs/.iiksélllelére vajd tekin
lellei felléflenúI tegyük meg az
al!,d, hogy II fé1'lzek fedődesz

I<áiara föbbrélegti uiságpapírosl
helyezünk, A IiZgfonlosahb
rnost III kell6 meleg, az ele·
\.riZndó méz és az ősszel gyúl
IÖIl virágp@r melliZtI a közel·
b~n léliálhaló oapsűqölfe helyen
II2Vő ivóviz.

(folytatom)

hé§zet

KiSzIi: Schusztek Sándor.

II. közlemény.

figyelem:

Tavaszi teendők a méhesben.

5-55 9'001332 í7D020-50 i Bpest k_ p_ é 5-OD 10-4511-4519-10 19-53

Kölcsön könyvtár.

figyelem:

VASUTI MENETREND 1933. október hó S-tól.
Igyorsi Igyorsl Igyor;l liYOrS!

A Gyomai Ujság előfizetési ára negyedévre l P30 fil/ü

Helytelen eljárás mindiárt az
első lisztuló kirepülés alkal·
mával 8ziiksig nélkül kaptárI
bontani és merő kíváncsiság
ból él még meglévő mér:kész·
Jetről meggyőződnI. Ennek
csak akkor van helye, ha él

mézké'izlet fellevésünk szerint
is fogytán van és kénytelenek
vagyunk beavatkozni, ho~y él

méheken segitsünk.
Azt, hogy mikor leh~t káro

sodás nélkül kaptári bonlani,

a méhek nagYiiilZerú rél~aszfó'

anYrJga, /'lZ ugYI1~ve/.ell propo
lis szahja mell- Ez a méhek
alfal kés/ildt kitűnő ragasz ló
elnyag hűvös idób .. fi megke

ményedik és cl hidegben csont

k, m,'nY~é~ú lesz. de "'nvh~ és
rne1elo! idöben me~lélg\ul és
Ill'ul, lssá válik. Ennek lágy
Vd\.!y k"'llIeny altal,ota szol.
l.!illOn IZIlYUlldl írállvadóul él

IIli<!iZnl<edheIÓ kaplar bonlas
"0/ Hd aiknlmdl/an ídójáTás
ben miZgbon iul< a kapIari, u~y
'<! / él kL'menv· r(jg(l~zfóanYll~

'Ilialt csak n:Jj.1y erófeszifes~ k
"" ~~sl?lIeges törések ulján esz
kö/ölheló. A kaptár anyagÉl
';dk rongillasálól elfiZl<inlve

Qlo"ban mérhelellen nagy kár!

I H)6 11'571807 19-59 2·10 é G oma i O-32 6-02 8-5214-28 noo 19.11
,0-3811·1412-02 18-1520-04 235 i '! é 0'1'7 5-52 8-51 14'2016·59 19'04
731 12'0912-4019-1020-41 3-41 é Békéscsaba i 23-15 5-OD 8-1413-2616-221812

-~2-4517'3020-05i Gyomfi é 7·24 ll-47 16·4621-56

1~3 13 17'5820-33 é i 6-5311·1616'1521-25
4·2613-1818-0320-38 i Dévaványa é 6·4811'11 16'1021·20
4-5713-4918·3421·10 é i 6·1510-3815-3720-42
4·58 1350 llN521'11 j Szeghalom é 6·13 10·37 15'3620'31
5'1714·0919-04 21·30 é Vésztő i 5.5310'17 15-1620'11
7·27 Hj-űo 20"58 é Békéscsaba i 4·~ 8-210 13"29 18-24

Meg:elent nA légy az
egészség veszedelme"

cimü falikép
U. kiadásban!

Az Országos Közegészségi Egyesület
a mult év augusztus hó végén hozta
"A légy az egészség veszedelme" cimii
faliképet forgalomba és ezen falikép
máris II. átdolgozott kiadásban jelen
hetett meg.

Ezideig nem volt az országban olyan
szemléltetö eszkőz, amely a légy ká
rosító voltáról a lakosságot megfelelő

formában felvilágositotta volna, ugy
hogy az Országos Közegészségi Egye
liülit által kibocsátott falikép ennek
köszönheti nagy sikerét.

A nép legszélesebb rétegei megdöb
bentően tájékozatlanok s ezért közö
nyösek a légynek az egészséget káro
sitó szerepét illetőleg_ A lakosság nem
látja a légyben egyik legveszedelme
sebb ellenségét, nem üldözi, nem pusz
titja, hanem ugy viselkedik és kezeli a
legyet, mintha senkinek sem ártó há
ziállatkáról volna szó.

Pedig a légykérdés a nép egészsé
gének kérdése_ Hiszen a lé9"Y a sulyos
betegségek, igy, a hastifu~z, vérhas,
kolera, tuberkulózis stb. terjesztésében
nagy szerepel játszik_

Az Or,;zágos Kő/egészségi Egyesület
másfélé"es tartós munka után a "Légy
plakát"-ot (lly~n fOi m~b n és kIviIeI
ben ~dt" ki, amely svkvéleményel<
szenni európ"i viszonylatban is egye
dülállnIlak mon ható_

A pl'lkát III ind~zokk~la kerdé~ekkel

f();..l~lko/ik al1 eheketö lilIi íg~dJ II in,
denkinek tudn·a kell. A légYl'lakát ösz
szeállltásba:: egI edülalln, stílusa tuda
koss~gti'l nlentes, ugy ~z egys/erü nép
gyerm~ke, IHint aL intellíkens o;~ztály
hOL larlozoknak egyaránt szól Elveze
tes és tanulságos mindenki számára.
Kiéí!litása a nehéz gazdasági viszonyok
ellenére palar és művészi.

Ezen 70/100 cm_ nagysagu falikép
13 darab 15/15 cm. és egy 23/25 cm.
nagyságu hatszinü, gyönyörlí lit?g~~fi

kus képekből áil. A képeket gördulé
keny versikék egészitik ki_ a ké,p ~~l

oldalát a hazilégy peté'jének, larva]á
nak és a kifejlődött házi légynek n~gyi-

tOlt képe és egés/s'égtigyi leírása fog- TtsztiZleflel 'érle<>ifem az
.latja el. Fogi,dkozik a talikép a házi- !I
légy ellen való védel,ezés lehetősé~é' Olvasó kÖ/önségel. hogy
vel és a legyek pusztitásának l1IódJa- a mai napon Özv. V dSS

ival is, t\ndrá~n.z Horthy Mikiqs
A leay az egé~zség veszedelme" Uli Irafikjabón kölcsön,

ci:1Ú fa~képet a VaJlá,; és Közoktatás- IW O N I S C ft
könyvlárt nyilollam. VAllJ l J.Ugyi Miniszter Úr 48_515/1933. és Patk.Anvirt6 "".& .al<

Tisztleleflel
33919/1933, számu rendeletekkel se ' Neumann Dezs6 laboratóriuma, Bu-
gédtaneszköz-ül engedélyezte, a Belügy-

~iJliszter Úr pedig 2120úO/l933. sz I dapest, VIII. Kőfa-

rendeletével a közhtvataloknak megvá- , IrtL~~~:~~~iudtcé':_~nO/LlI.-')8 SZ-
sárlásra rendeIle eL Z ne ..._~ ...._,. v Ja__ ~

A falikéo Gerlóczy Zsígn10nd dr. ,
, j6t.iUáual váUalunk. %egyetemi lanár, az Országos Kö/egesz- tüzifát Wagner Márton Piai

ségi Egyesület elnöke, Daránvi Gyula fatelepén vely8u LMM"'UUUUW"",R~ifHIMtl,",t't

~~z~~I::e~:\;YT~d;l~l~~;e;y~~::~~~-t- ~....,__~~
egészségtani Intézete igazgatójának, l
Szilády Zoltán dr. egyetemi magánta
nár, a Nemzeti Muzeum állattárll igaz
gat6jának, Drózdy Gyula tanítóképző

intézeti tanár,) a NéptanítóI< Lapja
szerkesztője irányitásával ké~züIt.

Bizonyos, hogya fenti plakát min
dénhol, ahol az orlzág közegészség
ügyét és ezzel a magyar nép boldo
gulálSát szem előtt tartják, rövidesen
feltalálható lesz.

Ára fém lécekkel P. 4_, lécek nélkül
P. 3_, 34/49; cm_ nagyságu, fém lécezett
falikáp ára P_ 2_ Kapható él megren
delhető az Országos Közegészségi
Egyesületnél. (Budapest VIll_ Eszter.
ház)' utca 14-16.)
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p O L l T I K A I, T A R S A D A LM! É S K Ö Z G ZD SÁGI HETILAP

E l Ő F I Z E T É SI A R A K:
_f'\egyeflévre 1'30 Pr-Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekkeJ1:
.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
Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y cl 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, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A köröstarcsai föl dvéteL

A közbirtokosság vagyona.

A főldvételtől nem lehet már visszalépni.

A Földesgazdaság g

foly tataI! "kárlalanilási" szokás
szerint annyira költségessé te
szi a birka legeltetését, hogy
sokem felhagytak a birkatartás.
sal. Pedig iól tudiák, akik már
tartottak birkát, milyen kifizető

tud annak a tartása lenni, ha
megfelelő olcsó legelőt ludunk
neki szerezni.

pengő adót sem futotta. Tehát
az állatiartókat fizettellék meg
és pedig 1 birkáérí 5 P-J, l
bárányért 1.50 p·t, 1 sertésért
3 P-t, 1 szarvasrnarI1áért a
"szakadék csoportban" 21 P,t,
a "szúzgulyán"12-21 P·LEzek
a magas legelietési bérek az
oka, hogy lavaly csak 204
szarvasmarha, 40 sertés és
mintegy 100 birka elkeseredeU
gazdája elmélkedhetett azon,
nem kellene·e olyan megoldást
keresni, hogy mindenki a tulaj
donában lévő iárásoknak meg
felelő állatot hajthal ki, akár az
ő, akár a más állatja legyen az,
aki pedig nem hajt ki annyit,
az nem kap semmi kártalaní
tási, mert a közlegelő az állat·
lartást köteles szolgálni. E~y

más között eladhalják vagy
kiadhatják a járásoka!} de a
kártalanítást községünk állat·
tenyésztése érdekében be i{ell
szüntetni.

legelő művelési kell folylalni,
hogy az állattenyésztést se·
gitse eló.

Gyoma állatstalisz/ikája sze'
rin! az 1926·ik évben 6659, az
1929~ik évben 5775 és az
1933-ik évben már csak 2905
birkö volt. Felievésünk szerint
ez 11 nagy visszaesés kisgaz.
dáinknál található meg, kiknek
saját legelőjük nincs, a köz·
birIoKossági legelő pedig él

iért nem tartanak kisgazdáink birkát?

A közbirtokossági legelő

az állattenyésztés alapja.

Kártalanitás az állattenyésztés rovására.
A Földesgazdaságban állan'

dó feszültség van az állat/ulaj·
donos legeitelők és él járásu
kat be nem töltő "kártalani!ást"
igenylők közölt.

A legeltetók mindig sokólják
él legelletési béreket, akik pe
dig nem vernek ki állatot él

legelőre, azok minél magasabb
"kártalanitásra" törekszenek.

A közforgalomban ma egy
sertésjárást 20 pengőért lehet
örök áron megvenni. A vasár
napi gyűlés egy járás kártala'
nitásáért <3 pengőt szavazolt
meg. Tehát a lőkéjének 15
százalékát kapja az, aki nem
tölti be legelőállaltal a járását.
Ezt az összegel pedig csak
úgy tudja a GazdaséJg előle'

remteni, ha forszírozzél a széna
Jekaszálását és magas legeltető

árakat állapíl meg.
Tavaly 282 iárásérl 846 pengő

kártalanitást fizettek. Szénáérl
befolyt 1504 pengő, ez az 1867

II működési körén a szántóföldi
gazdálkodás, neki a rendelke'
zésre álló lőkéjével él rél és

lásea

daságnak.

l. o. búza 562 mázsa 15 kg.
l. o. árpa 62 mázsa 36 kg.
kölvényben 3522.15 P.
hátralékban 3619.36 P.

A számvizsgálóbizottság hely

benhCilgyásával a Gazdaság va'
gyonál

84.950 Pengőre értékelik.
A Közbirlokosság- 2016 osz'

tallan járásból áll.

rolt "Bereczki" féle földről és
elhatározták, hogy él legelte
tésre be nem töltöJl serlésjárá:'
sokért darabonkénl 3 pengő

kártaicInílást fizetnek a tulaj,
donosolwak. j\ gyűlés 2 Órá·
tól villanygyujlásig jm'lotL

Inan elhozoH lérmények körű!·

belül 1100 pengő ér/ékével
csökkent.zk ezek a köllséllek.

Ha tehát több költség nem
lenne, akkor a köröstarcsai
fiii/dnek véte!ára 25.400 pengő

lenne, vagyis k. holdanként
910 pengő.

Elad lak a Cifrakerll:en, Új
keriben és fé1halmon 4 k. hold
1246 négyszögöl szán/ól 2624
pengőérI.

Eddig kifiyeltek a földért 18
ezer peng6t, tartoznak még él

banknak 5500 pengővel.

Eljárást indi/oltak, hogy Be·
reczki volt tulajdonos! birói/ag
lakoltassák ki a tanyából.

-Vasárnap délután larlolla meg
a Földesgazdaság évi rendes
gyűlését 5p5 sertésiárá'3 jogo,
:'litvány ké~wlselőivel. Elfogcd,
ták a mult évi zárszámadás/o
tudomásul vették a jelentéseket

a köröstarcsc!i halárban vásá·

A Körös hullámterében van
340 k. hold kaszáló; Telken

vall 176 k. hold legelő; szalag
és csúcsföld van 10 k. hold;
a köröstarcsai határban vettek
tavaly 27 k. hold 1524 né~'y,

szögöl szántóI.
1935 december 31~én raktá,

ron, pénzért megvállva, egye

seknél kamatra kiadva, a kis'
réli házhelyekért követelés és
hátralékban vol1 a Földesgaz·

Az 1932. évi december 31
iki zárlat szerint készpénzben,
kötvényekben és pénz hátralék
bem 24.589.57 pengője v81t a
Közbírtokosságnak. Egyik köz
gyűlésen a többség - félve,

hogy egy_ pénzinfláció kövel'
kezhelik be - elhalározta, hog-y
megveszik a Békésmegyei Ke'
reskedelmi Banklól a körös'
tarcsai határban lévő .,Bereczki"
féle 27 k. hold 1S24 néllY:
szögöl lerülelű szántóföldet
25.500 pengóér!, mely vételár
azonban a' százalék, álirás,
utánjárás és más költségekkel
eddig mintegy 3000 peng6vel

szaporodoll, azonban az on'

Azzal, hogya köröstarcsai
föld vOlt tulajdonosa nem megy
ki él tanyából és megi'ldályoz1a,
hogy él Föiclesgazdaság műve

lés alá vegye a birtokát, surló
dások lámadtak a Gazdaság
tagjai közöl! is és a gyűlésen

többen kifeíezést is adtak en
nek és azt hangoztatták, állja-

el a földvéteHől. Etiől

azonban már elkéstek, mert a
rniniszlerium hoz~ájárulásávalél

földet már cl közbiriokosság
[H?vérc írták, így az lenne a

leghelyeseeb, ha közös erővel

a fö[d mielőbbi birtokba véte,
iének lehefőségét szorgalmaz.
nák, hogy további veszteségek

ne legyenek a föld nem mű

veléséből és @ miali ne legye·
nek további surlódások a
Gazdaság tagjai közöt!.

Azt a tanácsot azonban nem
hallga1juk el, hogy mihelyt al
kalmas áron vevő akad erre a
földre, adják el, mert a Földes·

IgaZdaSágnak, minI Közbirio·
kossági szervnek kivűl esik él

Községi statiszlikánk szerin!
a községi legelő 860 k. hold,
a birtokossági közlegelő 510
k. hold és cl birtokosság által
bérelt legtlő 722 k. hold,
vagyis 2092 k. hold osztatlan
legeJőnk van. Tekintélyes terű,

let, melyen helyes gazdálko
dássai községünk áliatállomá~

nyát szaporítani lehetne, sőt

kell~ne is, ha az egyes köz,
birlokosságok a legelők kar#
bantar1ásilval, javitásával fo,
koznák il legelők termés~

Ihoza:nát. egyben redukálnák a
legeltetési köllségekeL

A vagyonosság kifejezési4
nek hoJdakbani mennyisége
csak egyik része a gazdagság
nak, az állatok száma, a marha
mennyis-ége és minősége kszi
a gazdát.
Okszerű gazdálkodást csak

megfelelő talaj művelésse] és
megfelelő frágyázással lehet
folytatni, ezekhez pedig állal
kell, az állatnak pedig leg~lő,

I legelő és le~elő kell. W.
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Gábor szervező

em lesz se boletta,
abonamon poli m

l~34 mácius 4.

épületére vonatkozó szerződés és
átalakitásra vonatkozó terv·· éi;
költségvetés jóváhagyása.

32. Az Andrássy utca kiépitése
érdekében beadott kérelem.

33. Közsegélyezés iránti kére
lem.

34. Póttárgysorontban felve
endő ügyek.

.se

Izárszámadás jóváhagyása.
28. Községi elemi tskolák 1933.

évi zárszámadás jóváhagyása.
29. Községi ovodák 1933. évi

z.óirszámadás jóváhagyása.
30. Önálló gazdasági népiskola

1933. évi zárszámadás jóváha
gyása.

31. Wodiáner árvaház meiíék-

körútja.
Gábor központi vármegyei
titkár mondott nagy beszé·
deket, melyeknek hatása
alCltt sokan beléptek a. Nem·
zefí Egység Pártba.

Gyomai és endrődi hj·
rek szerint itt is serényen
folyik a szervező munkaIés szépen szaporodnak a

I
tagok, miről legközelebb
beszámolót adunk.

·2 oldat

A Nemzeti Egység Párt
ja vármegyei életében nagy
élénkségű volt II mult hét.
Gyoma és Endrőd után
febrmír 19·én Békésen, 21·
én délelőtt Öcsödön, dél·
után Szentandráson, 22-én
délelőtt Csabacsűdön, dél·
után Kondoroson tar/ottak
gyű!éseket, hol mindenütt
gyergyószentmiklósi költő

selőtestületi

Lóvizsgálatok ideje.

érték~sitési terv fekszik fl kor
mány előtt, amely ebben él ne.
hé;;;:: problémában természet.
s7.erüie~· még nem döntött. Mi
helyt megfelelő és ··llyakorlall
lag megvalósUAéltó megoldási
mód áll rendelkvésre él ga.
bona árak emeléséhez szük.
séges pénzügyi eszközök elő

teremtése céljából, meglörténik
a kormány végleges dönlése
a gabonoérlékesiJés megszer.
vezése ügyében.

8. Március2i -én 8-12-ig él

Körösön tul Balári Anlül la
nyájá nál.

A vizsgára minden tulajdonos
. köteles minden lovát és csikó
ját előveZetleílli. Az elmaradt
lovak tulajdonosail '3zigoruan
bünle1ik és az utólagos vizs#
gálatnál már vizsgálati díja!
tartoznak fizetni. Az évenkint
egyszer megtörtoH Jóvizsgálat
az/ a céH szolgálja, hogy a'Z
esetleg fertőző betegségben
szenvedő lovakat él k(trlátian
forgalomból kivonják s . igy a
belegsé~et tovább ne teriesz.
szék. Ezen vizsgálat és az
évenkint végzett állalösszeirás
is csak állategészségii~yrendé'

szeli és állattenyésztési célokat
szolgál.

Kállay Miklós földmivelisüllyí
miniszter szerdán délután a
parla.ment folyosójcin hatóro.
zoltan kijelentetIe. hogy a kor
mány él bolel/a elejtésével ki·
vánja megoldani él gabonaér·
tékesi/és kérdését. Sem O1ono
póliumról, sem új gabGnélérlé
kesilő szerv felállitásáról nincs
szó és él gabGoa bevásárlásál
ugyanázok él kereskedelmíszer
v~k fogják végezni, mint ame
lyek eddig végezték. Igen sok

Endrődön:

L Március 19#énS-12-igés
13 óra 50 perctől 17 óráig a
községháza udvarán.

2, tvl.árcius 20- á n 8-12- ig a
községháza udvarán.

3. Március 21-én 8-13-ig· a
Körösön Iul a volt Kató malom
ná!,

4. Március 22-én 8-lő-ig

l{ondoros tanyán.

Gyomán:
5. Március 25·án 8-12 és

15 óra 30 perctől 17 óráig a
községháza udvarán.

6. Március 24·én 8-12-ig él

községháza udvarán.
7. Március 26~án 8-13-iga

"Hélsitáson" Perei László ia·
nyájánál,

özgyűlés..

l 14. Testnevelési alap 1933. évi
zárszámadás jóváhagyása.

15. Kertpénztár 1933. évi zár
számadás jóváhagyása.

16. Községi iskola alap 1933.
évi zárszámadás jováhagyása.

17. Feloszlott gyomai nőegye

sületi alapitvány 1933. évi zár·
számadás jóváhagyása.

18. Báró Wodiáner alapitvány
1933. évi zárszámadás jóváha
gyása.

19. Németh Lukács alapitvány
1933. évi zárszámadás jóváha
gyása.

20. Schultz Jenőné szegény ala
pitvány 1933. évi zárszámadás
jóváhagyása.

21. Schultz Jenőné protestáns
árvaház alapitvány 1933. évi zár·
számadás jóváhagyása.

22. Simon István szegény ala
pitvány 1933. évi zárszámadás
jóváhagyása.

23. Községi gyámpénztár 1933.
évi zárszámadás jóváhagyása.

24. Fattyasi tehéntartó gazda.
ság 1933. évi zárszámadás jóvá
hagyása.

25. Horthy segélyalap 1933.
évi zárszámadás jóváhagyása.

26. Takarékmagtár 1933. évi
zárszámadás jóváhagyása.

27. lparostanonclskola 1933. évi

Gyoma község képviselőtestü

Iete 1934. évi március hó 3,án
délelőtt 9 órakor a községháza
nagytermében rendes közgyülést
tart a következő tárgysorozattal :

1. Mult ülési jegyzőkönyv hi·
telesitésének bejelentése.

2. Jóváhagyott határozatok be
mutatása.

3. A póhalmi iskolának köz
ségi iskolává tétele érdekében be
adott kérelem.

4. A Stefánia ·Egyesület évi
jelentése.

5. Marjai Sánd~r kéreime
egészségügyi rendőri állásába való
visszavétele iránt.

6. Gyoma község házipénztá
rának 1933. évi zárszámadása
jóváhagyása.

7. Községi vagyonleltár jóvá
hagyása.

8. Községi gazdai 1933. évi
zárszámadás jóváhagyása.

9. Törzsvagyon alap 1933. évi
zárszámadás jóváhagyása.

10. Letétpénztár 1933. évi zárp

számadás jóváhagyása.
11. Gazd. munkás és cse!éds.

alap zárszámadás jóváhagyása.
12. Építési alapok 1933. évi

zárszámadás jóváhagyása.
13. Vámos utal, alapja 1933. évi

zárszámadás jóváhagyása.

ia "cuháré" lelke.. Igaz, hogy na·
gyon egyszerű hangster,· de mes.
teri kéz alatt szép és jóhangú
csárdást is élénken friss ropo-
góst ad.

A jó citerást nagy becsben tart
ják és ez természetes is, ffl@rt
szivességből és a legtöbbször tel.
jesen ingyen citirál hajnal vagy
reggelfeléig.

A "cuháré"-hoz készülődő ház
nál többnyire mindig észre lehet
venni a készülődést már délután,
mert mindenki ismeri a ház vagy
tanya rendes életmozgását és et
től eltérő bizonyos jelenségek,
élénkebb mt'ngás, izgatottabb já.
rás-kelés elárulják a készülődést.

Ezalatt kikerül a kanapé, sifon és
bekerül mamák számára a 16ca,
meg egy asztal, de olyan, ame
lyiken jól szóJ a ·citera. Mert ez
is fontos.

ue h á r é"
Irta: Polányi Lajos napsziimo$.

Egy csikorgósan hideg, téli es
tén hazafelé igyekeztem. Egy vi
lágos ablak alatt elhaladva, élén
ken csengő cireraszó pendült fe
lém a házbóL Nagyon halkan, de
mégis tisztán és világosan, ugy,
hogy még a nótát is megismertem.
Az a nóta volt, hogy: "Haza is
kéne már menni, mit is kék ha·
zudni l"

Ez a fülbemászó dallamú, jó
csárdásra való ütemű, régi nóta,
meg a pengő cHeraszó elém idéz
te azt a kort, ami már nekem em
lék, mikor még én is elvefődtem

minden cuháréba és a fe!forrázott,
lepelyvázott agyagon jól megfer
gattam a lányokat. Nem is olyan
!égen! volt, még jól emlékszem.

I
De éppen ugy megy az most is.
Csak éppen az idő mulik, mások
a fiuk, mások a lányok. Csak a
nézők voltak akkor még szereplők.

Hogy egy "cuháré" jól sikerül
jön, ahhoz alapos előkészület és
szervezés szükséges. A hebehur·
gyán összerantott "cuháré" nem
igen szokott sikerül ni. De ha jól
megszervezik, nagyon szép tanyai
vagy falusi szórakozása a fiatal,
ságnak. De meg jól is meg lehet
a "cuháréban (( tanulni táncolni.

És hogy kezdődik? Biz az sok
szor körülményes, mert ehhez

. először anyai támogatás, másod
szor pedig apai beleegyezés szük
ségeltetik. Legtöbbször az elsőt

legnehezebb megszerezni. De ha
meg van, a "cuháré" .. félig már
kész is. Csak meg kell rendezni.

Ha van a háznál lány, van ba-

I
rátnője több. Ezekkel beszéli meg,
mindenre kiterjedő figyelemmel,
hogy kiket hivjanak meg. Kellő

megfontolás után összeállitják a·
lánycsoportot. És most a fiukra
kerül a sor.

Ha van is fiu a háznál, a lá
nyok ritkán vonják: be a taJllács·
kozásba mig a lányokr61 van
szó, ha csak magától bele nem
szól De a fiukat igen miRdig rá
bizzák. Vállalja is. Szól a komái
nak, azok is tovább adják meg
felelő helyeken, sőt néha olyan
fiuk előtt, akiket szeretnének ott
látni, el is szólják magukat, hogy:
"Cuháré" lesz a Nagy utcán. Mert
a fiukat nem olyan zártkörüen
hivják össze, mint a lányokat.

Igy aztán összejön a "cuháré"
és· csak egy hijja van: aciterás.
Ez is nehéz kérdés, mCHt a citera
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szép mim'
A magunk gyönyörüsége,
gyermekeink épülése lesz,
a Himnusw?kat ,,,"orvfrc,,V7

szépen énekelni.

inde

A agyar leU,esedni szokott

árme yénk
a búzatermelés éJén IS

Kovács Mihá!y békés
csabai gőzma!i1lOs alábbi
indírv(ÍlJyát fogadja el a
február 28-Hd vármegyei
!<őzgyű!és:

Minden évb_'ll új lermés·
kor vármegyei vagy orszá.- .
gos gabonaUáJlilásl és ve
tómagvásárt [e!ldez cl vár g

megye.
Propagaildávül biztosít~

suk megyén!\llck é1 gabona~

lermclés '25 CXPCJrt szem p

ponljából. a "'l'Ze ('l5zerepet
az A!földön.

Épíls2nck mic [)i) ál1a-'

III i ga bc)n atárh ázat B·fkés
csabán.

Tegyen cl kormánya bo
Jettarendszer helyett, az új

énekelie a Him ust
.li

Egyik legalkalmasabb ki- den jóravaló hazajinak.
fe;ezője a tömegérzésének fi Iskolai, vallási, egyesületi

termésévben hatásosabb in- közös-ének. A hajótöröttek l és társas életünkben tegyük
tézkedést és szabad gabo- vallásos énekeket énekelve lí intézménnyessé a Himnus
llaforgalol1lr1lol minimálja merültek a habokba. ..' A l énelléséf, hogy akik nem
az ~,akat. vallási üldözések halálra" tudják énekelni, azok is meg

Külföldi forzalomban ve- itéltjei tömeges kil/égzéseik- , tanu!h{1ssák, akik pedig szé
zessék be cl gélbona~, őr-

kor énekelve mentek a ha- [J'Y'enkeznek, azok megszok-leményp, és áliatexporl mo,. <.>

nopo!iumot. lálba. .. Vigasságak alkal- hassák a nyilvános
Reformálíák meg a ga- mávaJ is énekelnek az em- Iéneklését.

bonar6zsdér és töröljék el bOfek Hazafias (jc:szefö- I H' . I h· d'
.. • • • v , l .. '.1 v,a.'Talos lelyen pe ig

tcliesen a határidős üzle- vete/ekko]' nzmzeti imájukat, i .
f t2ket és a gabonatőzsde. a himnus/' éneklik el;nem- II ~1(jOP'~'y:seag 1Jéfl.érví;!~eSen,
I vezetését vegyék át a ter, , _, lsmeuese a

l ! !zetek népei... b(.Z ls IrJn;" VQl7va .IVlep--Ine ő\. " Ö~ ,~ c':>

Á!Iopltsák meg időnként l A multkorOyománÍs, End- bünhödte"-nél történNi<'·
él mind'2nkire kötelező rni- . ro"do"n is fi LjTfmnu'" e'pekle'se 17' ,• j-:, -', neves neJTlzetn.'elc van
nimális munkabérekeL hogy Iközben sokan csukott száj
a munkások fOg'y'flSltóké- i jal alkalmakkor
p2ssége emelhető és álldl1~ .1 a Himnusr énekelni hnza
dó lehessen.

fias érzés diktálta felkesedes;
~~~~~~""'~~~~

(.. u " -!-' d 'IOmegero nal asa, e egYI2i'··
tal ~utya kötelessége min"

frta: Csáki Imre.

ay6gy~z~rtárban. kapható

l laczkó Ferenc cndrödj se,

l,· :?é~_kjn_:or:. cl í'!ip_s:':erű m~k.e, d, 
f, velo-garda vezC!U)2i TOl ?:rö~

l mási ba fákán/arnak \Tá!0S7Iol~

ták meg. Midőn liS'ioí8sakor
szomoruen vesz ü k :őfc bv""
csui, c~r;ben örüWr; sikc':,nek,
me,i I uK, hogy ezen kifli!'>

. teteZs ~gaz férfit ér!, ak ludfJ
sál, hosszu gyakorlcfá! uj ál

lonráshe!yiD csak kam ta!
halJa.

• Endrődön él kaloiikLS hivek
I számára f. hó ,).,:5 nvcic na

Ipos nagy_~ójli eiöad5~GI; vcn~
il na,k. Az ojláWS oric
J !()Kai az cndródön jó' ~sm,?;-,j

P. jezsui éi éli éi, ld
ezeló!i cndródön is k

l&nüskodotl. ilyilia me;;'. Eö
adó!ársa P. Csák Boldizsár, a
jól ismeri népsz,jnc!;. E;ulon
is fc1hiv!uk ezen iC!0 Ci nemc~

siló elóadásokra az érddu,il
hivek figY2.iméí.

Farkas István rniskoici
formá.tus püspök március
én Gyulán lesz.'

TRAGÉDIA.

jószívíí Isten, jaj! Tudod, hogy
reggelre elállt a hó?.

Barabás Béla; Hentaller l berekbe a lelkesedést, a tet
Lajos, fjoitsy Pái és az ezek- l szést.

.a kép"iiselőinkkel l Nem az üres szóvirágok
hozzánk jó szónokok, ! elhangzása nyomán kivánjuk
amikor. beszéd~ket. intéztek a lnépünk. kitörő 1~/~{.es~dését,
gyomaz polgarokhoz, ezek Ide allukoT a reVíZlOro!, az Három pengő egy napra! ...
tetszésükflek vagy nemtet- idegenmegszállás alaU siny- Ezer hómunkás
szésüknek hangosan is kije- . fődő testvereinkről, az elsza- három napja.
jezést acitaic,. tudtak lelke- ki/off részek visszaszerzésé- És huii a hó! Jaj, de jó!
sedni is~ amikor kellett, vag)! ről van szó, kell, hogy min~ Ki tudja, meddi!:; iluíl a hó! ...
amikor lehetett, den magyar ember szive he- Ezer hómnnkás dúdol}

A multkori szép jelépi- vesebben dobogjon, ajka örül, kacag és dalol.
Ezer családnak lesz kenyér!

beszédek közben több4 szóra nyifjan. Csak IJel"" mr;r-"/1 ,/n -ró: naoy /ene'r I
VI 1$ dLv~ .G~ ....... ~ ...I.. ~! .:}: ~) J .

ször /e/le/ett volna alkalma sedni tudó t-mberekkel lehet hússzag:Í h:i5, leVéS meleg!
a hallgatóknak hangosan is nagy dolgokat végezni. Ne- I~ csók és kacagó gy'!rek:'
kifejezést adni tetszésüknek, künk pedig, hogy méltók Ipinceszobákban jó meleg!
de valami, az idők nyomá- legyünk régi hirünkhöz, még IKacag a veréb, kacag a ló,
sából magukra öltött sze1tV- nagy és nehéz dolgot kell I kacag a iármás bérház,I kacag a kacag a tó,
telenség belejolvioUa az ~m- végeznünk. .. I . "t '. h ' Ii KaCa& az ele, Iwcag a o.· ...

A Gyomai Vjság előfizetési ára negyedévre 1 P 30 fillér l t;zer ~ómun,:ás szíve l:e.meg!_ . IEs hull cl flO! de JO!
iilIIiilIIiililiilIllliiiiiiiiliiiiiilliiPii__."iiiiíiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiíiiiiiíiliiiiiiiillliiiiiiíiiiiiiij-iiiíiiiiíliiiiíiiiiíliiiiíiiiiíliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíliiiiiiiiilii Ki tudja meddig hull a hó! ...

I ~ Három napig még ne állna
[meg! ..

János fiamnak VEszek
És akkor újra-újra iskolába rnegy...
Boldog kacagás cseng az estbe.
Ezer szobában kacag az este!
Ezer jánosnak dalol a lelke! ..

Tanyán, ahol nincs 1ávolság, az De jut iti szerep az öregeknek
esti 11Omályban, az első düJöfe- ii a lócákon. Itt vitatják meg, hogy
161 is, a másik felől is siető ár- disznó öléskor a májas vagy pe
nyak tartanak a "cuháré" felé és dig a Wdős hurkával keJl-e kez
hamarosan kész van az élénk te· den i a vacsorár?
rerere. . Egyszer már majdnem szenve-

De sokszor még előbb fosztó- délyessé vált ez a vita, de éppen
ka van és egy jókora csomó el találtam és ketté vágtam az
naggyja tolJat meg kell fOllztani. igazsággal; vagyis, hogy: Káposz.,

Igy meg van- a haszna is, mert tával kell azt kezdeni.

sok hozzáértő, ügyes leínykéz Megütödve hallgattak el az öre- Halálozás. Alicsck Gyula
jőn igy össze. A fíuknak azon· gek a sokizű igazság hallatára. jánus-szöl1Ö óriurdi fögondnok

ban ügyetlen a keze az ilyenhez. De kár volt hangot adni az igaz- felesége Eisl,,'l" EdJln 41 éves
Egészen még vége sincs a fúaz- ságnak. Azóta nines tekintélyen. korában Budapes/cn szövód·

tásnak, mikor már kabát alatt be- Az igazság miatt. Ha nem lett ményes infiuenzáböl1 meghall.
csempészik a citerát és most már, volna igazam, má.sként volna. Takal"mányozasi tanFolyam
vége, a tollfosztálOnak befellegzeU, (Folytatom.) volt mult héten Orosi-úázán, melyen
mert felcsendül i'l csárdás és bi, Zaitsek Arthur az ái!atvédelmi és
zony sokszor a maradék tollat az AMezögazdaságiKiáUitásra takarmányozási állomás igazga-
o,, eg k k k II It' k't fél' t" •. tója, Rigler József a Zöldmező-

r asszonyo na -e I e a an 3- . ~ru vas~ t utazás~a JOg05t- , !II!.övetség igazgatója és Reichard
ni, hogya sergő-forgópároksze~ Itó tgazolvany, 1.P.-ert wag-I. Béla ~azdasági fe!ügvelő adtak
le el ne fujja az asztalról. nel'Márton Fiai-nál kapható,. elti. "



"Gyomai Ujság"
előfizetői vagy példányonkénti vásárlói
ezen 10 FILLÉRES szelvényt készpénz
gyanánt fizetésül jelhasználhatják azon
esetben, ha e lap apróhirdetési rovaiáb51n

F I L L É R hirdetnek. Egy apróhirdetés 20 fillér.
Hirdetést felvesz a kiadóhivatal ~s az
összes elárusifók, valamint a kihordó/...

-------.M'V.. --e""~------- .. ----e 1~«:J'):~!$i4V-&MiVti~ V ~ N$JiiV$ -___:::::.JJiM

Dr. Márky Barna alispán cl

szerdai vármegyei gyülésen i!

kisemberek támogatására vo-·
nalkozóan a következókije·
lentéseket teile; "Cselekedni,
segileni kell. .s hogy ~z a meg·
állapitás nem frázis, mut1.'l1ía az,
hogya jörvénybalóság kiz·
munkára cea egy millíó penllőt

áldoz él folyó esztendőben."

Nagy Károly cl Zöldmezó
Szövetség gyomai kerületének
litkára értesíti a tanfolyamol
vigzetllegeltetőgazdókat, hogy
ezután minden vasárnap dil
tlőJt publikáció után én Alsó
részi (48· as) Olvasókörben
megbeszélést tarlanak. Kéri cl

legeltető gazdákal és az érdek·
lődőket, jöjjenek el ezekre ö

m~gbeszéJésekre. Mos! vasár
nap is lesz már összejövetel.
Endrőd község bikát vásá

rol. Timár Imre községi' biró
Lehóczky Károly gazdasági
felügyelővelmárcius lii-án Oros
házára mennek bikáI vásárD!ni
cl község részére.

Anyakönyvi hirek
Született:

Her/er Imre, R. Kiss Klára
Piroska, E. Kiss Erzsébel, Nó
tári Pál, Mariai Piroska, F. Kiss

. Béla, Maráz juliánna.

Rázd!iiságot kötöttek:
Izsó Lajos-tvl. Szabó Piros,

ka, Weigeri György-lIme Te'
réz, Tóth Lajos-Nemes Jolán,
Herlel' Mihály-Braull Erzsébet.

neqhaltak.:
Gábor Ödön 18 "tv, f Kiss

Lajosné Nagy Róza 39 éves,
Zöld János 56 év, özv. Kocsis
Sánliiorné Harmati Lidia 77 év.
özv. lmre Loiosné Diószegi·
Eszler 61 év, MárIon Lászlóné
Toldi Eszter 56 év, Kru!el< Gá·
bor 5 hónapos.

A MANSzgyomai kullurszak,
. osztályának elnökéü!Bácsy Elek
né, gyermekvédelmi szakosz.
Jályának elnökéül béri Balogh
Gyuláné és gazdasági szakosz
lályának elnökéiil heőpapi Pikó
Béláné úrnőkel válasz/oHa meg.

Erdélyben 0S Romániában a
hirtelen olvadás folytfin nagy
árvizek vannak.

4- oldal.

Az ERdr6di KeresztéNY Szo
ciálista Földmíves Egylet ré·
szér~ február hó 25·én d. u. 4
órakor a mirhói iskolában is
kolánkivűli népmúvelé~i eió
E1dás voll, mely é1Jkedomml'l.1 dr.
Hdller József v. nemfefgyülési
képvíselő, ügyvéd a munka, a
munkásság ~s él hazaszeretet
ről tartott értekezést.

Világhírre csak igazán jó
gyártmányok tehetnek szert.
Aspirin-lablelták az eredeti
"Bayer" csomagolásban immár
33 év óla a gyógyszerkincs
hez tartoznak és:-amin! szám
talan szakvélemény igazolja
cl világ összes országai beIn
i111altlllos kedvel/ségnek örven
denei<. Biztos és ártalmatlan
szer az oly. gyakran fellépő

hűléses beiegségek az azok
kal együtt iáró kellemetlen mel
léklünetek és sokszor sulyos
következményei ellen való vé
deke7ésre.

Félpengős Regények 43. sz.

Rosemary átmegyahidon.
Amerikai történet.
hta: Chrlstine Whiting Parmenter

Az emberi lélek legfinomabb
hurjain játszik s megkapó szép
ségekkel tölt meg ez minden ízé
ben modern korszellemet éreztető,

romantikus regény. Amerika tár
sadalmi életének kispolgári mil
liőjébe lépünk, egyszerű, derék
embereket ismerünk meg, becsü
letes munkában töltött életeket,
egy-egy titkon őrzött álmot a fájó
szívekben, majd friss erővel nyiJ
nak meg előttünk a szabadabb
tekintetű fiatal nemzedék új ho
rízontjai.

"Hosszú ez a híd és nagyon
nehéz átmenni rajta nekünk, sze·
gény ördögöknek", mondja a kis
Rosemarinak rezignáltan az édes
ílnyja, amikor szegényes otthonuk.
Itól sétálni indulnak a tulsó part
fényes kirakatai, pompás villái és
parkjai közé. A gyermek nem
fogja rel még a szavak értelmét,
később azonban sokszor az eszébe
jut, amikor mindinkább kénytelen
érezni ö is a korlátokat, amiket
$zületés és vagyon vannak az em
ber~k közé. És megtelik a szíve
dacos elszántsággal, hogy csak
alértis átmenjen a hídon. De nem
is a könnyű sil(erek kalandos út
jait keresve, hanem a maga ere
jéből és úgy, hogy megérkezése
a tulsó partra, a becsületes munka
b; a szívjóság diadala legyen.

Egy tehetséggel és bájjal meg·
áldott, fiatal leány küzdelmes útja
ez. Az új jövöt épitő harcos fia
talság diadalmas útja, amely az
életben mindenütt fellelhető örök
szépségekre, felejthetetJenörö
mőkre tanítja meg e könyvolva.
sóit. A Palladis-nak ez a legújabb
Félpengős Regénye nemcsak mint
érdekfeszitő, izgalma~ olvasmány
számithat népszerűségre, hanem
mint olyan könyv is, amelyből a
mai ezergonddal küzdő generáció
biztatáIt ts hitet l1itrHhet.

GYOMAI UJSAO

Meghivó. A gyomai Levenk~

Egyc$ü]et ~ltal 19M év márci
us hó 14,én délután 3 órakor,
határozalkiplelenség esel én
március hó !5,én délelőlt 11
órakor él levente olthonban
meglartandóközgyúléire. Tárgy
1.) Tiiztikar, valamint 12 ja~u

válaszimany és il tagu szám,
vizsgáló bizoliságí tag meg·
válaszjása. 2). Eseileges indit-
ványok. Választmány.

Beszédes számok. S€lkat vi'
latkozlak arról, hogy fl leg·
népszerübb magyar képes!l'p:
Tolnai Világlapja hány pél~

dányban ielenik meg helenkinl.
A lapvállalat nemrégiben elha
tározía, hogy királyi közjegy·
zővel á!lapitalja meg a pil,
dányszámol. A közjegyző le
pecsételte annak él rolációs
gcÍpnek él számláló készülékéf,
amelyen Tolnai Világlapja ké·
szül és egy bizottság jelenlé.·
lében megállapilolla, ho~1Y El

lap az utóbbi hetekben 56.104.
83.045,82.702,82.666 és 82.786
példányban jelenI meg. Olyan
számok ezek, amelyek minden
dicséreInél többet fllOndanak.

A primadonna szerelme i és
házasságai. Erről közöl rend·
kívül érdekes képekkel illuszt,
rált cikkel a Délibáb ui számé!.
amely 84 oldal terjedelemben
és gazdag lartalommal jeleni
meg. Rl2:mek budapesli és kül
földi rádióműsorokat, sláger·
szövegeket, pompás filmrova·
101, szin házi beszámolókat, egy·
felvonásos szindarabot, folyIa
tásos regényt, közel száz ké·
pet és ezer érdekes apróságol
talál az olvasó él népszerű

színházi I,épes]apban. A Déli,
báb egy száma 20 fillér,

Elhalasztották a müncheni
daioskirándulásí. Az Orszá·
gos Magyar Da]osszövelsé~

március hó 0-ára müncheni da·
loskiránduiást készitetl elő,

amelyel azonban az os:drák
belpolitikai zavarok miaH, áp
rilis hó 14·ére kellell elhalasz·
tanÍ. A korábban közöl! prog·
ramm semmiben sem változik.
Az elhalasztással lermészeje-

, sen mócj nyilik arra, hogy a
résztvenni szándékozók részé
ról uíabb jeientkezéseket a
rendező hizotlság (Országos
Magyar Dalosszövelség Bpesl
IV., Reáltanoda u. 7.) elfogad
hasson. Az u1iköltsé~ él 3 na·

I
pos uton oda'vissza,- teljes el·
látással, összesen 72 pengő

személyenként.

1934 mácius 4-.

Szinház.
Csütörtökön este mutatkozott be

Homonnay István szintársulata
a "Fehérvári huszáro/c" 3 felvo,
násos operettben.

A megnyitó elöadásra szép szám,
mal megjelent közönség jól szóra
kozott, mert mindenik szereplő

megjátszotta a magáét. A darabot
Hemonnay István és Korándy
Sári vitték. de adarabbal egyiitt
a közönséget is. Hortobágyi és
Nagy Eta kacagásig fokozták a
derűt. Kárpáty Gacsa} Pestát raj
zolta meg jó i~űen és szilajon.
Szécsy Rózsi a táncosnőt, Ko
rándy Stefi Anicó szerepét, Fe
jes Endre az őrmesteri játuották
megelégedésre. Balogh lászló
az ifju földesurai, MaroslY La
jos Horkai Gyuszi szerepét ala
kitották nagyszerüen. - lónyay
karmester fiatalos Mvvel kisért
zongorán.
(Egy rossz májú megfigyelö szerinl fOI1
gorázás közben majdnem olyan s7.épen
táncolt a kezévtl, mint a primadonna a
lábával).

Az összjáték és összhatás jó
volt. Mindenki jól tudta és legjobb
tudása szerint ügyesen játszotta
meg a szerepét. Megérdemli a
Társulat a támogatást.

Pénteken SziJlligeti "Cigány ({-át,
szombaton "Tessék beszállni",
vasárnap délután "Kadétszerelem",
este "Fehérvári huszárok" , hétfőn

.,Ember a hid alatt", kedden " Egy
csók és más semmi" keriil szinre.

A jövő héten ifiusági és isko
lai előadás lesz, mely alkalommal
Móricz Zsigmond örök szépségú
"Légy jó mindhalálig" c. szinda
rabjdt adjdk. Fe/hivjuk iskolgiltk
figyelmét előre erre az előadásra.

Közgymés. A Ballai Legel·
tető Társaság március 4·én val
sáfn él p Jé lu tán 2 óra k or tarlja
évi f(mdes kőzgyülésél a kÖ/ 1

ségháza kistanáesJermébcn,
A vármegyei gyűlés CI $ok

gyermekes szegény anyák se
gélyezésére 5000 pengől s7o'
vinolt meg.

Megszünnek a városi és köz
ségi képvÍselöleslúletek - Ie~Y

pesti hJradás szerin!.

Peltmegyében kóborciginyok:
között 3 esetben kiütés@!s tifu5Z'
btteget tóll il ltak.

már most jegyeztesse elő

gyümölcsfa, disz
fa, diszcserje, ró
zsa, fenyő, és ö
rökzöld szükségl

letét az

UnghváryLászló
faiskola f. t.~nál

Budapesti iroda IV. Ve
ress Pálné utca 8.
Árjef,J-yzék ing-."en.



Közli: Schusztek Slindor.

Hl. közlemény.

Tavaszi teendők a méhesben.

50-150 hold
nagyságu egy tagba n lévő föld
birtok~t vennék. Bövebb felviU
gositást a Gyomai Ujság szer,

kesztósége aQt.

A kinek 6-7 hónapos Csin
csilla nyula van eladó, jelentse,
él szerkesztőségben.

Zongora hangoll:'ils. Zongorák rend
behozását Jegolcsóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 62.

Kerekes Károlynál a bor literje 32
fillér.

5.•Id.l.

WONISCIi
Patkánvirtó V ánalai

r~'~.~~~·

J
OLeSOBB
A B O R O
mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZl

12 t)egyfiL} L~r~ vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:zállitva

I
s feladva. Vasuti fuvar kb.I
4 fillér literénként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm

I
3Q napon belül bérmentveI
kü.ldendő vissza. Szétküi
dés utánvéttel. Egy pengi
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból mim
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, téSkéletes za·

. man..ak és n e m savanyuak.

eim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

UUU~UUUUUUU·UU~~~~

JYuuuuuu~~e~uuuu~uu~

I Egy éjje~en át!

Ön is kiirthatja palkányait
rendeljen "KAJA" egér...
patkányírtó konzervet.

:I doboz P. t.85.
5 doboz P. 7.50

1:0 doboz P. 1..4.-

l ,/\ .MEZŐGAZDASÁGI KIÁL
UTASRA kiadott kedvezmé
nyes utazásra szóló jegyek
a felútazásra MÁRCIUS 12-26
IG, a visszautazásra március
22-én 16 órától április l-ig ér
vényesek.

Uj kamarai törvény. A ke
reskedelemügyi miniszter törvény
javaslatot nyujtott be, hogy ól jö
vőben a kereskedelmi és ipar
kamarák két oszlályra, külön az
ipari és külön a kereskedelmi
osztályra tagozódjanak, mert a
kamGlra.i intézmény csak úgy tud
ólZ ipar és kereskedelem egyete·
mes érdekeinek megfelelni, ha .llZ

iparosok külön és a kereskedők

is külön kólmaniban intézik a
dolgaikat

laboratóriuma, Bu...
dapest, VIlI. Kőfa-

I ragó-utca 10/2 sz.

idáslOkat vidéken is
jófálIással vánalunk 'z

L~AfU.iltftM

(Foly/a tom.)

Nagyszabású gyümö)cskiál.
litás lesz a mezőgazdasági ki
áUitáson. Az országos mező.

gazdasági kiállitás évról'évre
fokozódó sikere lehetóvé teszi
a k.zretek 1ervszerű bővitését.

Jgy az idei kiállitáson a gyü
mölcstermelés is jelentőségé

nek megfelelő szerer;Jhe7 fog
jutni. A gyümö!cstermelők Or
szágos Egyesülete vállalta a
gyümökskiállitás megrendezé
sé!, ahol az őszi kiállitás
mintájára bemutatásra kerülnek
aiéli gyümölcsfajták (elsősQlH

ban alma. és körte) és megis.
meri 'a közönség az összes
beváH eltevési módokat, külö
nösképen a hütőházi iárolásl.
Vörőshagymából egy kat. holdon

(dughagymáról) teremhet 80-150 g. Ha
magot termeszíünk, úgy 4'50 hl. azaz
körülbelül 250 kgr. magra számihatnnk.
60-70 liter hagymamagból 120-150 q.
dughagynlát nyerünk. (Kertészet.)

Mecset· iskola építésére kértek
engedélyt apestimohamedínok,
még pedig az újonnan épülő Ta·
bánban,

lék hiányában él sejlekből ki
huzzák, amit fl kaptár alján he
verő fehér bábinges fiasitiis
jelez. Ez már kiáltó jele annak,
hogya család szükséget szenved.
Iti rögtön segiteni kell táplálék
beaddsdval: Ez a táplálék, méz

hiányában az Országos Ma·
gyarMéhészeli Egyesiilet utján
beszerezhető cukor segi!ségé
vel lörténheiik, melynek kiula
lásamost van folyamatban. A
cukor nem tis7ta, hanem de·
nalurálL vagyis 4 % mosott
homokkal van keverve. hogy
azt em~eri táplálkozásra ne
lehessen felhélsználni. Ez él/al
elejé) veszik armak, hogy az'
adómentes cukorral visszaél é
sll!'k történjenek. Eletés céljára
a következő módon készi1jük
el: 1 liter langyos !iszta viz·
hez adíúnk 1 kg. Idutal! cuk,
rol és azt jól összekeverjük,
hogya cukor feloldódjon. A
feloldot! folyadékot azután áll·
ni hagyjuk, hogya benne lévő

homok leülepedjen. Ha ez meg·
történi, úgy az oldalaI a ho·
mokról éva/osan leönliük, azu
tán Juzre 1e;sziik és felforral
iuk. A forralás közben képző

dötJ habol leszedjük és az igy
elkészitett cukoroldatot - csak
ís estefelé - langyos állapoj·
ban él méziir felé helyezett ete,
lőedénybe töltve, a méheknek
beadjuk.

hé8zet
<i:y<JtMAI UJSA•._..

A Kötelező növényvédelem
bevezetéséről,a gyűmö!csösök
télvégi permetezéséról, gYÜl
mölcskiviteli lehetőségeinkről,

él szőlők átoitásáról, él kalifor·
niai pajzstetű felismeréséről és
még számtalan érdekes gya·
korlali kérdésról ir "A Magyar
Gyümölcs" első száma, mely
a Gyümö!cstermelők Országos
Egyesüleiének kiadásában most
jelent meg. A bevezető soro
kat Kállay Miklós földmivelés'
ügyi miniszter írta, és az egye- .
siilet programmját Gyömörey
György főispán ismer/elte. A
lapból egy alkalommal mutat
ványszámet ingyen küld a ki
adóhivalal, Budapest, András·
sy-út 8.

A Békéscsabai m. kir. Me'
zógazdasilgl Szakiskola ifju·
sági gazdaköre február 25-én
délután Gerendás községben
rendezett féli gazdasági tanfo
lyam befelyezésének folytatá.
saként vándotgyülés1 tar/oli t 6
program számból ~lló gazdag
műsorral.

Méheink il mul! évben még
késŐ ősszel ~s hordtak virágot.

.Ha mos! mégis ennek hiányát
érzik, ugy tavasszal szivesen
keresik fel alálcára elhelyezel!
friss iengeridaráf, pörkölt lisz
let, vagy pedig - miként azi
él márciusi vásár alkalmával
Gyomán sokszor iapasztalluk,
fl méhek a paprikál áruló asz
szonyoknak hivatlanvendégei.
Valósággal fürdenek a nyitolI
zsákokban lévő paprikákban
és igy hordják haza. A papri
kát áruló elmés asszony azon
ban nem haragszik ezér!, hi
szell ezellell úgy sem tehet
semmi!, hanem reklámnak hasz·
niilja a méhekel és azt kiabál
ja, hogy csak az El ió, hamisi
talIán paprika. amelyre a mé
hek járnak. Nincs lehát ölyan
kár. melybőr haszon ne szár
milzna.

A méhek az.onban rögtön
a9ba!lagyják él kihelyezett vi
rágporpólléknak gyi.ijfésél és
többé feléje sem néznek, mi·
helyt a természet maga nyujtja
nekik a természetes virágpor!.
Ezt meglalálják elsősorban a
korán virágzó mog'yoróberkén
és az elsz.órtan ü1teteH szilfán.

A fiasilás teriedésével roha
mosanfogy amézkészJe:t. Amely
családnál kevés a méz, 011 a
fiasi/ás lassan terjed, majd meg
szűnik, sől él méhek él már
kelőfélben lévő fiasitást láplá-

1934 m~rdus 4.

Naponta 4 perccel hosszab
bodnak a nappalok. Két perc
cel korábban kel il nap és két
perccel későbben nyugszik.
L~ss<m köz~ledünk cl tavasz
felé, amely hivalalosan márci
us 21·én köszöni be, amikor
az éjszaka és a nappal egy·
aránt 12 óráig tarI.

VI. Szegedi Ipad Vásár:
májús2ü q 27. A Szegedi Ipar·
leslülel az idén is megrendezi
évenkinli. virsárát. A VI. Sze·
gedi IparI 'Vásárl máius 20-27
közölt az eddigieknél széle'
sebb keretek között rendezik
meg és ez a vásár a délvidék
egész gazdas~gi éjetének de
monslrációja lesz, él tettrekész
ség, a versenyképesség, él

művészi felkészülJség és a vi'
dék dolgozó társadalmának
élniakarása melletl. Minden a
vásárral kapcsolatos iudniva,
lók .ügyében készséggel áll az
érdeklődők rendelkezésére az
ip&rivásár irodája Szeged,
Horváth Mihály u. 3. sz.

Nagysikerű gyümölcsfaápo
lási tanfolyam volt Szeghal
mon•. Szeghalmon rendezte a
Békésmegyei KcrtészeJi Egye'
sület első gyümölcsfaápolási
ianfolyamát febr. 14-iől l7·ig.
A tanfolyam iránt igen nagy
érdeklődés nyilvánult meg. Cé
lu! tüzte ki az egyesülei, olyan
munkásgárda kiképzését, amely
Szeghalom gyümö!csöseinek
szakszerű ápolásállálja el. A
tanfolyam vezetősége lkrich
Arnold közjegyzó elnöklete
aiatt vizsgázíaHa a résztvevő

ket szép eredménnyel, A négy' .
n'apos tanfolyam előadója Ma·
tusek György vm. gyümölcs
lermelesi intéző volt.

Baromfikiáliitás lesz Oroshá
ián márcilJs 3-5 között.

A MagyarorSZágiszöv~t-l
kezetek Szövetsége

gyűlésén ScJwndlKdrolydr. be
szédjében .ezt is mondotta:

"Ebbő! a gazdaságpolitikai tor
radalomból egy tanulságot lehet·
csakleszünii, hogya kisebb eg·
zisztenciák: az új gazdasági élet,
ben elszigetelten és 'védelem ftél-:
km többé nemboldogulhatnak.
Ebben az új gazdasági életben
úgy a termelés, mint az értékesi
tés és a fogyasztás terén a szö
vetkezeti szervezkedésl1el< jut if

legnagyobb szerep."
Ugyanakkor Antal/siván dr., a

miniszterelnökségi sajtóosztály ve
;z;etője Wbbek között ezt mOndta:

" ...• a válságból kivezető. új
gazda~ági . átalakulás csak fl ter
melési rendnel< s.zövetkezeti ala
pon 'valóátszervezésével, a gaz
daság:i' élei keretének szövetkezeti
tartalommal. való telitésével, a gaz

.dasági élet "átszövetkezetesítésé-
vel" érhető el,"
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Figyelem:

Kölcsön könyvtár.

Tiszle\ellel értesitem5z
Olvasó közönséget, hogy
él mai napon özv. Va5s
Andrásné Horihy Mikló$
uli Irafikjábön kölcsön

könyvlárJ nyitolíElnl.
Tiszlelell~l

NeUMann Dezs6.

figyelem:

Sftl'll:::esdtssért és kiadásirt fll\l~is :
iti. WAGWER MÁRTClN.

Nyem~tta a "Hungária" kö~yvny@~i~

vállalat, Gyemán.
FelelŐs üzemvezető: Brüeher lVli,~ály.

Vetésjelentés. 807 n-öl területü Cs ergettyülapcsi szán
-tónak vegrehaifást szenvedett nevél1
álló feierészére 376 Pkikiáltási árban

A három hónapig tartó szigorú elrendelte.
tél után február végén megfordult Az árveréstl93l. évi április hó 4
az időjárás, enyhére válí(}zott. Éj-' napjának défelöfl: 9 órakor a tkvi
jelenként megismétlődnek ugyan hatóság hivati;tlo5 helyiségében fogják
a gyenge fagyok, ezek azonban megtllrtani._

'Az árverés alá. eső ingatlanokat és
remélhetőleg már nagyobb káro- .

pedig a gyomai 25.57. sz. betétben fog-
kat nem okoznak. lalf87.hrsz. ingatlant a Békéscsabai

A tél'folyamán hótakaró bebo- Takarékpénztár Egyesület végrehajtató
rHotta a földeket. Ez a hótakaró . érdekében a kikiáltáshh felénél, Fekete
megóvta az' őszi vetéseket a fagyp Elekcsatlakozottnak kimondott végre
kárlól. Felfagyást nem is lehet hajtató érdekében. 3070 pengőnél, Har-

tenstein Hermann és Fia csatlakozott.
észlelni, legfeljebb szórványosan nak kimondott végrehajtató érdekében
foltonként, ami azonban jelenték~ 3195 pengőnél, - a gyomaí 5456. sz.
telen. Mindenesetnz a v~tések fej'- . betétben A t 1-'-'-2. sorsz.' 4012. és
lődésefigyelemmel kisérendő és 4083/2. hrsz. ingatlanokat a Békéscsabai
ahol· felfagyas észleitetik, ott mun- Takarékpénztár Egyesület végrehajtató

érdekében. a kikiáltás! ár 2/3-ánál,
kába kell' állitani a' hengert. A Fekete Elekcsatlakozottnak kiniond~tt
búzák szépen kezdenek zöldelni.végrehajtató érdekében egyenként3410 ,

Az őszi l.Igarok kitünően beér- pengőnél il' gyomai 5455. sz. betétben
tek és igen .jó tavaszi Í1mnkára 9723. hrsz: ingatlant pedig a kikiáltás i
nyujtanák kiiátást. Ha csapadék ár kétharmadánál alacsonyabb áron cl

adni nem lehet (5610) 1931. hL E sz.
közbe nem jön, néhány nap ml!lva· rendelet. .

a talajelőkészités kezdetét veheti. Az árverelni szándékozók kötelesek
Téli csapél.dék nem sok, mint· bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száralé-

egy 20 m!m·rebecsülhefő. Te- kát készpénzben vagy az 1881: LX.t.-c.
kintve azonban, hogy ősszel igen 42. §.-ában meghatározott árfolyammal

. számitott óvadékképesértékpapirosba n
sok eső volt, a téli nedvesség a a kiküldöttnét letenni, vagy a bánat-
talajban kielégitő mennyiségü. pémnek elöleges birói letétbe helyez.é

Minden természeti jelenség arra séről kiállitott letéti elismervényt a ki
mutat, hogy kedvező gazdasági küldöttnek átadni és az árverési 'feit\~

év elé nézhetünJ~. tejeket aláirni (1881: LX. t.~c_ 147-. 150_,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

A jószágállomány egészséges, Az, aki az ingatlanért a, kikiáltás:
kondiciójakielégitő. Takármány árnál magasabb igéretet tett, ha többet
van bőségesen az új termésig. . igérni senki sem akar, köteles nyomban
Járványos betegségek csak' szór- a kikiáltási ár százaléka .szerint nlegál-

lapitott bánatrénzt az·áJtala " igért árványosan fordultak elő.
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1934 évi február hó 17 napján.
Dr. Molnár sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Pulugoi'

kiadó.

VASUTI ENETREND 1933. október hó 84ól.
Igyorsi Igyorsl lb'orsl Igyoisl

1l'0611'57IS'0719'59 2'10 é i Q'32 6'02 8'5214'2817'0019.11
6'3811'1412'0218'1520'04 2-35 i Gyoma é 0'17 5'528'5114'2016'5919'04-
7.3112'09 12'40 19'10 20'41 3'41 é 8ékéscsaba i 23'15 5'00 8'1413'2616'22 unz

13'5312'Ü 17'3020'05 i Gyomlll é 7'2411'4716~4621'56 .

~
'21131317'5820'33 é. i iS'53 H'1616'1521'25

4,'26 13'18 18'0320'38 i Devaványa é 6'4811'11 16'10 21'20
4'5713'4~ 18'3421'10 é . i 0'1510'3815'3720'42
4'58 13501.S'45 21'1l i Szeghalom é 0'1310'37.15'3.ei 20..'37..
S'17 14'09 19'04 21'30 é Visztő i 5.5310'17 15'16 dO'nl
'27 UHliI~~'§S é lIékéf!esa!l(l i Hi i·~13·]lI.'~

A gyomai kir. járásbiróság, mint telek
könyvi hatóság.
544/934. sz.

Arverési-hirdetmény
kivonat.

Békéscsabai Takarékpénztár Egyesü
let végrehajtatónak H. Kovács Gábor
(nős volt Vincze Zsófiával) végrehajtást
szenvedő ellen inditott végrehajtási
ügyben a tkvi hatóság ujabb végrehaj
tási árverést 2300 P tőke követelés és
járulékai behajtása végett a gyomai
kir. járásbiróság területén levő Gyoma
községben -fekvő s a gyomai 2557. sz.

. betétben A t l. sorszám 87. hrsz 244
n-öl terü!etü végrehajtást szenvedett
neván álló beltelkes házra 840 pengő,

a gyomai 5456. sz. betétben At l. sor
szám 4082. hrsz. 781 n-öl területüvég
rehajtást szenvedett nevén álló Cs@püs
kertben lévő szántóra 476 P, ugyanezen
betétben A t 2. sorsz. 4083/2. hrsz. 226
n-öl területü végrehajtást szenvedett
nevén álló Csepüskertben lévő szánt6ra
169 p 50 fillér, a gyomai 5455 sz. betét
ben A t 1. sorsz. 9723. hrsz. 1 hold és

lyogvetéshez vagy digózáshoz ki·
ásott gödör hozria a gazdaság
nak szép hasznot, télen át kere,
setet, ha fűzvesszővel telepitené
be, mert az éppen a vizes, hasz
navehetetlen helyeken diszlik leg

.jobOan. Vesszőfonásra legalkalma
sabb a hosszú, vékonyszájú, egye
nes fűzvessző, tehát csak ily faj
tát telepitsünk. Legalkalmasabb
telepítési idő a tavasz, amikor
30-40 cm. hosszuságú, mindkét
végén simára vágott vessz6blara
rabokat dugványozunk le, hogy
csak a legfelső rügy álljon ki a
földből. Gondozása: állandóan
tisztán tartandó és porhanyitandó
a földje kapálással. A legkülön~

félébb alakú használatú kosarak
és tárgyak készíthetők belőle egy
szerü ~munkával és kev;és gya-

I

kor/at és kézügyességgel.
Lábtörlő, szakajtó kosár és sok

más használati tárgy készitésé!1ez
~yékél1yt, szalmát és tengeri fosz-'
tást használhatunk minden na
gyobb befektetés· nélkül, kézimun
kával, ügyességgeL

Gyékényt ugyancsak vad vizes,
hasznavehetetlen mocsaras helyen
termelhetünk, munkája egyedűl

csak a letakarításból áll.
Szaimafonáshoz szép, hosszú·

szálú zsuppszalma kell, mely min
den gazdálkodónak rendelkezé
sére áll; valamint az ezen vidé-'
ken szépen elterjedt tengeritermés
foiy!án a tengeri fosztás, mely
egyike a legolcsóbb és ingyen
rendelkezésre álló háziipari anya
goknak.

Már több befektetést igényel a
szobaseprü kötés, melyhez leg~

jobh a hosszuszakállu seprűcirkot

termelni. Vetése és 'munkái meg
egyeznek a teng-eriével. Belőle

készithelünk kézzel vagy géppel.
szobaseprűt, mely utóbbi beszer
zése egyes embemek nem, hanem
inkább szövetkezés útján fizetőd

ne ki.
Az ismertetett háziipari anya~

gOkon kivül még so:; más anyag
is van, amelyekkel való munka
több tanulást igényel, vagy ezen
vidéken a beszerzésü k nehezebb,
s igy nem is ajánlhatók úgy, mint
a fentebbiek.

Nagyon helyes volna, ha a jövő

télen egy tanfolyam megszerve·
zésére a helyi társadalmi egye
sületek valamelyike inditana.moz
galmat, hisz ezzel hatalmas se
gitőkezet nyujtana a mezőgazda

sággal foglalkozóknak, melynek
hatása úgy az egyesekre, mint a
községre hasznos volna. (Gazda.)

/!If

I sse
ft Gyomai Ujságban

és haszna.A házii ar
)

Bármelyik ágát nézzük is a gaz~

daság fájának, egyiken sem lá
tunk valami igen biztató, reményt
fakasztó gyümölcsöt. Amit meg
ktll venni a gazdának, sok pénz
be kerül, amit elad, alig kap érje
valamit, s így a megélhetést és
m.ás sek egyéb kiadást is szá
mítva, bizony nem nehéz kita,
lálni, hogy nem sok öröme van
ma a gazdálkodásból a vele fog
lalkozóknak. Jövedelem sem a
terményekböl, sem az állatokból,
sem az állati termékekből nem
igen van, hát érdemes lesz szét
némi egy· kissé magunk kőrül,

hol adódik egy kis lehetőség a
bevétel emelésére.

Ha figyeljük a helyzetet, azt
látjuk, . hogya leleményes, min
den munkát megfogó gazda még
a mai nehéz viszonyok között
is megtalálja a boldogulás utját.
Hány olyan figyelembe sem mél
tatott alkalom és lehetőség áll a
guda rendelkezésére, melyeknek
segitségével az alig folydogál6,
mindig eJapadó bevételeit fo,
kozni tudja.

Egy. ilyen nem sok figyelembe
vett, de annál inkább figyelemre
érdemes munkaalkalom a házi
iparral való foglalkozás.

Télen át szünetel II mezőgaz

dasági munka, szünetel tehát úgy
a gazdának, mint a mezőgazda6

sági munkásnak a jövedelem szer
zésének lehetősé~e is. Ma pedig
nlindenkinek meg kell ragadnia
minden alkalmat, ha a megél heg
tés nehéz gondján könnyiteni
akar. Kézenfekvő tehát, hogy té 3

len át háziipari munkával foglalja
el magát a gazda, vagy mező

gazdasági munkás, amikor is ké
nyeimesen megkereshet annyit,
ami távoltartja tőle a megélhetés
gondját.

A legtöbb háziipari munka el
sajátitása könnyű, még gyerek is
el:!;ajátiJhatja, mint azt az önálló
g-azdasági iskola tanfolyamain lát,
juk, csak egy kis gyakorlat és
kézügyesség kell hozzá, semmi
má$.

Vidékünkön a legtöbb háziipar
üzésénez szükséges anyag meg
található a gazdaságokban, mint
amilyen a tengeri fosztás és a
szalma, vagy pedig kevés befek
tetéssel foglalkozhalunk a terme
Jésével, amilyes a cirokszakáJl;
vagy pedig még hasznavehetetlen
gazdasági területeket is jövedei
mezővé teheti, mint a fűzvessző

tllepiiés és gyékény termelés.

Legfontosabb, s talán a legna,
gyobb jövedelmet biztositják a
fűzv~ssző munkák. Menliyi nyir
kos, vadvizes, termelésre hasz
navtheteHen föld, árokpart, vá-
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.L~pzá.rtá-e sü t ö rtökeste6 óra.
Me;jeienik minden szombaton reggel.

.f'~1~6.s $zMkesztö: ;Uj. WAGNER MÁRTON
-SAl:e.rk~65ág'éskiadóhlvatal:

,;~:UN"GÁRlA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a. Koss~ ~jO$ ·utca 64,

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabástii:
Egyl)i'lsábos (55 mm széles) l CIll. magas hirdett';;;
20 f'i1lér. Ótszőrj hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék é3
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Tiizoltó gyűlés. Március 18·
án vasárnap délután ő órakor
a tüzolJó lestüJet GI községh~·

zán közgyülésl tart a már ki
tűzött és meg-hirdetett tárgyso
rozat/aJ. Azonkivül napirendre
van felvéve egy sZi.ilkaszpa-

. ranlii:snok viilasz/iis.

ilY Ili II

e y-
ÖIts-é el vi

megi ulnak a o
hajózhatóvá tételé

munkálatai II

Március 2-án érlekez!et volt nyiló kereseli lehelőségek dé.
Budapesten a földmívelésügyi Ugy az elnöklő Sajó Elemér
minisztérium vízraizi osztályá- miniszieri tanácsos, mini háró
ban S~ió Elemér miniszleri la· Urbán Gáspár országgyűlési

nácsos e,lfli'lkle1c a-laH. Az ér- képviselő azi az örvendetes fel·
tekezleleD él körösvölgyi vízi· világosítás I adták, hogya Kö·
társulatok képviseJői is részt· rösök haióz!Jalóvá léle le cél·
v.ette!< és a Körösök hajóz- jából szükségessé váló mint
'hatóvá télelével kapcsolatban egy 4-5 millió pengő a transz·
megvHölták a vízitársulajok mű- fer kasszábóJ, vagy a pénzin·
szaki tennivalóiL tézelek részéről rendelkezésre

Az értekezleten Sajó Elemér. fog áliani és ha az érdekelt
elismeréssel nyi/alkazo!! az ár- vízilarsulalok, lörvényhalósá
melllesilő !ársula!okról, melyek gak és község81{ aránylag cse·

közgazdasági szempontból kély hozzájárulást biztosítanak,
olyan nagy fontossággal biró a szükséges hite] felvéleIének
terv kivitelét sie/tek ugy erköl- mi sem fog ú/jában állani.
esi, minI anyagi szempont~ól VaJószínü!eg új keretlörvény
bi;z:Josilani és e célból nem ri-l készü!, mely lehetővé teszi a

adlak ~'issz_a ~ szJJk5ége,s ál- I. Ví,zi~árs~Jatokból alakuló hajó.,
dozaikeszsegJol sem. Belelen- I zaSl tarsulal megalakulását.
lelle. hogV él földmivelésí.igyi' miután azt a fennálló víziogi
miniszter még Békéscsabáll el· lörvény nem biztosít ja_ l":-nnck
rendelte a műszaki tervek leg- a keret1örvénynek az előac!óia

~i.~rg~sebb ,e.iké~z!lését és .,e !m!ll~en v,alós/'í,nlis,ég szerint
celboI a l11J11lszlerlum \!gy ku· baro Urban Gaspar ország
lőn osztályt állitoH fel freytag gyülési képviselő lesz, akinek
Emil műszaki tanácsos V~Z<Z· nagy agili/ása, jóakaraJa és
lé:iHe 'Glatt. ! 1udása elegendő hiz/osílék élrf6L

Az ármentesifó 1i'lrsulatok fel. Ihogya hajózás minél gyor·
adata lesz mindazoknak az l sabban a megvalósulás stádi~

a~al~knGlk él ll1egáll~.~it~sa és Ilimába. fog julni. '
kozlese, I1wlyek sZLLCsegesek· .Az ertekezlet résztvevői a7~

ahoz, hogy a terv kidolgozható zal a megnyugtató érzéssel
I~gyen. , távoz1ak az ériekezlelről, hogy

A. víziiárslllalok képvise!öi még a mai nehéz viszonyok
készséggel elvállallák ezl a közö/l is összeiarJássai a le~'

munkát és a maguk részéről nehezebbnek lálsz6 feladato.
k{ÍrJék ~zeknek a műszaki ter- kat is meg lehet oldani
veknek minél gyorsabb kidol- Ugy gazdájnk, minI munká~

gozását, hogy azok VéI'T~haj. saink nagy örömmel várják cl

tása mielőbb me~'lörlénhessék, munKálatok mielőbbi megincli.
,tekintettel a haiózásnak nagy tását.
közgazdasági jelentőségére és
d munkálatok szoC'iáilis ielen·
jÓ$igére. A földmunkák ugyan·
Íi ill~~'feleJő naRvoblt köllség
,~l jMnak és ez az összeg a
mUllk~ nélkül álló kubikosok-

Inak .jut, akik már nagy vára·
koúlssal tekintenek az ut meg-

Iéj nemzetközi uralom. bot
rtlnyajnak soroza/án fil of!
ls hainalodik. Ugyanígy
Spanj'olhonhan is.

Mi csonkán is tiszleletet,
megbecsülést j urll unk kel
teni nemzeJt törekvéseinl.;;

,ü:im t a nenuetektö bb-sé·
géné!. Öntudal~san, eró
sen, nagy nemzeti célok
kitűzésében állunk Kor-

.mállyzónk és Kormá.nyve
zcérü.ok mögött. Rendithe·
tetien hittel, mártir türelem
mel várj·l,ü<é1 Revizió be
kövelkezését. Ettőt, a Re
viziótól várjuk azt a sza
badságot, melyért1848-bcm
elődeinl;;: vére hu\Jott:az
egész, a Nagy-Magyaror",
szág 'fc!s7.élbádiHisiJérl, az
osztrák elnyomás aló! akI
kör, ma pe~dig a megszál·
!att területek felszabadiíá.·
sót várjuk éJReviziótól.

A mi5rcius ·15-iki évfor
dulón Gömbös Gyula mi·
niszterelnökiink Rómában
lesz, hol nemzetünk igaz
bElfátjával, Mussolini mi
nisztendnökkdés Dollfuss
osztri5kkemcellárraI1emács
koznak. országunk jövő

jéről.

Az-ünnepi elmélyedésben,
~ lImikor szivünke! és értel

münket egy egységes ma
gyar nemzeti érzésre han
goltuk, fordítsuk tekilltetün
,ket Róma i feli, mert látjuk,
érezzük, a mi virradásunk
csak az lesz. haelszakitott
testvéreinket és határainkat
visszakapjuk, ennek a vir
radósnak a n-apja pedig
nem a keleti égbolton, hal
nem dden, Rómóbelll kel feL

A mulfltkoz'ó jelek sze·
rilH,a jövő évfordulónl-\ig
több. reménysé.~ünk válha· .
tik val6r~, - he. összefo
-Runk és veb~winkután nH~'

gyUnk. \V.

i-A közelmulteurópai esel
ményeka 86 évvel ezdóW

. időkre is emlékezlelnek.A
nérnet,a "francia, az oszt l

rók és legujabban a spa·
nyol erómérkőzéseka nem ... '
zetköziség, a marxizmus.
ellen ugyanazzal a célki
túz'ésse'l indu.ltak meg most,
mint :akkoron: él szabad·
silg , a nemzeti szabadság,
a nemzeti önrend~lkezés

meg1'5zerzése, részben az
uralkodó családok, részben
más népekkel szemblw.

Mi 1848-ban túlerővel

szemben elvesztettük sza 4

badsfigharcullkat. li.. nem
zet tQstén, lelkill i..Hőtt se
bek mig rnindig sajognDk,
még máig sefn h~gedtek

be.
Mai .csonldtott á!lapo4

tunkban emberfeletti crófe
5zitéssel' éljük önrendelke
zésűnemzeti életLinkeLEzer
is ezer elválasztó politikai"
vilógnézeri, felekezeti, OSZ4

táiyts sol, má.s belső el
len/ér közepette is a kor
mányzaiunl,bani bizásunk,
igDzunk és oZ országos
rend adta mindannyiunknak
azt cl megnyugtatást, hogy
annyi belső elle1ltéttel sem
nyugtalanított . bennünket,
mikor Németország bel'5ő

forradalmt1ban kevesebb
vérrel, Ausztria már sulyo
sabb . v~ráJdozattal tudt!]
fll.i~'etlenségét. nemzeti éb l

F,cdését cl nemzetkö.zjs~g

megtéveszt6elveiben ·fél·
reV~letett t~stvérei vére
óf:Í.n·megszerezni s o. nem'"
~el'köziség lejtÓjéröJ nem
zeti .,irányba ,iillitani életét.

rranciaorsz:ágnelk .még
nem :sikerlllt ll?rilzni magó:",
rój <:1 neml5etkö.liséget, de
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Aj 6,500/19&3. l\'l. E. sz. ,1 Jarrani. fl ÖZ intézkedés
rendele! LlZ OT; járulék~ i GyomtJn is l1ag'yon sok
tartozásokra rész!erfizeJ'ési j iparos! érdekeL
engedményT biztosít, ezért l végTehfJjtcis felf[jg-gesz~

az ipari munk31adók ellen ,l tése ti házt~rt!Ísi alkalmaD
~ 1 . , t I + ' h' l )..t 1 t ' f'" d:' f . tloiyallJliFDEl ,ed vegre aJ~ ZOl aK u tm lzeten o .)lZO-:

rási eljárást a további in' sftási díjakra nen1' vonat
tézkedésíg' fUggőben kell kozik.

ÖngyilkoS"-Jf'-," 'Lll

Kádár Gyula dévavá i gulyás
I a mezőgazd s g'I la I

l pászto t bogrács
i "
! le e csevest, gu yásc>sí
l és reg'kásá·t·, fog', .
I .. .'. ".....

:, ~~gy m<?g,!jszte~te. tés érte 'TI:~i:ásn~k;i2s 23 é\.'es Laio5
hadar GYUla devaványai jfjavaJ. méH" március ·18~án

gulyás!. fv1eghivásr karioH:-Fe-hitatik,' Pestre> Pász!or
dr. fvléldarassy LászlóJól,kunyhót épit és akiáHítás
hogy cl M€zógazdaság'i' tartama ~Iatt bo~rácsban

Kiállitáson 'leaVen részt és !ebbelloslevest,. gTilVásost
a magyorp~~zta pászto- és .ö~e~kását .fo,g ~t?zni.

rának ieiJcuz" ~ '!' /t ,Ezcnlw/ul . muvcszerenek
í \ ,.", L ,,~, e:e.~ : ;r~ , l remekbe készült darabiai-
lmnynoJ?t, f?ZeSl"m?OlaJt, ! ból: él pász.torbotol{bÓJ, a
ruhélzatar es muveszetét pöszörékból, az ostorok.
mutassa be. Kádár Gyulo ból és El kazettákból kiálli.
örömmel teH eieget o rneg p ! tást rendez. '

-~~--~------"""""""'-

._,.;~Ié~~"1~ ll;ai Ö~gYi~kOSSá~ ,I rög~i, s re szLilei lprn r
,Oi JletL\Gn IS no egy 1j, ~ g-yuJtotrak, rnárvégz~t! is
é,ves kereskedő-tanonc öl1~i v~le az .. eddig i~mereilell
gyilkosságo. Erdei Sándor 'I rn~~e~·,meIYhcz úgy !utol]

n'lsárnap e.lmem,'3 ,mOZiba, :!. El C:::)~_~~:),g).;.,.,. ~g}.' . ,:deig (1

baráraival a l~ovidá-· Bal,;,-,ll ",y 0 6y--,zertOl fl Ja-
mabb han~ulEltban . ;zóra-I. boranskodott ~ bizonyoSé'T1
kozoH. Az e~yüttszórClko-,1{jl~~or lopta, cl o mérftel.
z~ásn~k búcsújell,eg-er adott I .föbb, búcsúiev~~et" hu-
ErdeI, uzi dUl bélfáfai- gyor! halra. melyekbql ki-
nak, , Pestre utazik s tűnik, hogy .' 1931 ótö
kozben apró emlékrárcnr(1. készűlt az' öngyilkos36grel,
kat ajándékozolt hl')r6:ai-· állHólag azért, rnerf vél:!'Ié'J,
ni::lk. Mozi utill1 hazmm.'nt, beteg'es voH é~ nem hiíték
lefekvés elŐtt ivott e~y po. el neki, hogy beteg-.

I
I,Jár vizet s alig. feküdt az .Kedden déluttin. tcm.cIfék
a~yba, elkezdett nyö5zö~ cl né1~Y részvét mellett.

tartozásait
ern szaba.d

I 't .enaJ anI,
".:,'

é

ségi s;oeszfőzdétől kezdődő lejtő

megépitésébőJ kikerűlt

feJhasználásáq: a Holt-Kt'rösön
I át egy gyaJogjáróu! szolgáló ál-

l
, töilést építenek a ligetbe,

Enrödöri a DOí1lbszö~ ';;!ő!t) hegy
: ezze} a ligetbe most a át

I
I tör>2nő áiJandó VeSZéllyel. fenye
gető gyalogjárást ide tereljék.

, Inségmunka tekinteléb~n is ió
I befektetés lesz ez az m~rt

ezt a munkát akár holnap már
meg lehetne kezdeni, nem úgy,
mint egy útépítési, ahol az idő-

járás is beleszól; azonban mégis
meg kell várni azalil.páni enge
délyt, melyre vonatkozólag 'dr.
Pálka Pál föszolgabiró és Pánczél·
Emil főjegyző már megtették él

lépéseket és így az áttöltés! még
a tavasszal elvégzik,

gre

~''''''''-------------_-..

Gyoma község képviselőtestü

Iete március, 3-án szombaton ren
das közgyülést az
összes községi zárszámadásokat
tárgyalták és jóváhagyíák.

Azonkivül a W odiáner Árvaház
hasz;onbéri szerződését és a ?:orna
terem átalakítására vúna:kozó
mérnöki tervet és költségveMst
mutatták be, melyet a közgyülés
elfogadott és az átalakitás keresz
tü!vite!ére - jóváhagyás után 
1500 pengő köít5éggeI felhaíal.
mazást adoil.

Elhatározták az Andrássy utcá~

nak (Besenszeg) közmunka igényp
bevételével való kiépitését.

Bácsy Elek képviseJőtestületitag
inditványára elhatározták, hogy a
Gyoma-Endrődi Hitelszövetkezet
előtt a Körösh0z vezető köz ki
használásával az onnan és a köz~

'ur e hal iig I nóvillaszKor elfeledkezik vc:lla
melyik fiuról azok közül akik
előzőleg meglllncoUatlák'. De
ha mégis, szándékosan, vagy
vélellen ség ból me gtörlénil-c ha ~

mM megludja az egész "cu,
háré". Sokszor~ előbb él nézők

veszik észre, akik figyelő szem
mekkel ladják számon az.ilyes
mil. Ez. is jó téma egy .ór;:Ii
beszélgeléshez. .

Azután már vi-ge felé köze
ledik a "cuhllÍré ". Lassélnkén!
kint előkészülnek a nagykabá
rok, nagykendókés mQgbom,

lik a céh. Ez már nem larl
sokáig. EgVik másík fiu haza
kiséri azl, akihez kapcsolalol

'érez. Pedig ~z egy hélig szó
beszéd tárgya. De legtöbb Irány
mamáiával megyen' haza' és
bizonyos, hogy mivel ai - idó
iól előre haladt, nem _.. kevés
igyekezettel bójik a tolla·s:bálbCJ.

Mostanában nagyon rilkán
csinálnak ClJhárét és sokan
vallnG'K, akik örülnek. ennek.
Pedig lévedn.ek ezek. Meri bár
igél7, hogy nem lelfes egészé
ben helyes dolog, de az is
iQélZ, hogyapajtásságo!, egyült
érzésl maRyar ,népünk egysze
rű fiai közl nagyban sZolgálta,

bizony elég enis, mert
ta r!,

Általános aza felfogás, hog'y
a ió csárdás cl legjobb tánc.
De azért e"gy jó citerásnélk él

tudománya tovább is ler;cd.
ló ütemü trappol is kell tudnia,
ami vanszJepp alá való. Meri
erre is rákerűl a sor. Egyik,
másik pár nagyon jól elJáncol
ia ezt is, de csak kéj-három
figurában és korántsem olyan
lűzzel, hévvel, mini cl csárdásL
Minthaéreznék, hogy él csáp·
dás a cuháréé és egészen a
miénk, mig amaz aligha a
miénk.

Igy folyik le a "cuháré", tar
ki/va lánc, beszélg~lés és vi#
dám mókákkal. Jól 'eltelik (lZ

idő ilyenkor, merj a jól össze
verbuváló fiatalság együtt és
oithonosan érzi magát.

No éskésóbIJ jön a "Nó vá
lasz". Ez adologosztán nélgy
esemény a "cllháréban". ·Élén·
ken .mOzffolódnaka lányok,
hogy kivétel nélkül niindellki~

nek visszaadhassák a kölcsönt.
Mert nem szep, ha a' lány

és él mamák pedig a lócilkon

űlve nézik, "szemelik", kinek
hogy kivánja az érdeke. Az
egyik él Palinak gondol egy
jányf, cl másik pedig a iánnak
gondo: egy Palit.

l A figyelmes szemléló pedig
szépen letudia ezekrő! a szin
lzlés nélküli magyar arcokról
olvasni él gondolatokal. Meg
lehe! ál!apilani, hogy abb61 él
négy fiuból, akik a Böskével

l táncoltak, melyik 1elszene leg
I jobbem vónek. De azt is, hogy

Miska most sem a Böskél kér- .
le fel, inkább Peszlil.

Igen. A magyar arc, nyiloH
könyv.De ezl már ludják él fiaiél'
lok is. De inké'ibb csak él lá
nyok olvasnak belőle. Tánco·
suk válla mellől oda·oda pil
lanlanak a mama szemébe. És
sokszor jól is leszik, ha ig·a·
zodnak ahhoz, amit olt tálnak.

Meri már megtörlénl az, hogy
egy "cuhárén" kinyili egy min·
dig erősödő kupocs, de az is,
hogy köiődöJi egy másik, ami

"Irta: Polényi Lajos napszámos..

Az első réizben már leirlam
a "cuháré"' megalokultlsál egé
szen II citera felcsendüléséig
vagyis a kHdeléig. És most
leirom a folytalásét is.

A ió üiterás ujjai alól zsong P

VeJ, de Jisztán, szinte Jánera
únszolóan peng él magyar nó~
la. A csárrlás. És cl legények
vizsgiilódva kutatnak a lányok
köz!. Hamarosan meg is !eli
mindegyik azt, akit meg akar
láncoitatni. A nagy bálakból
átvett illedelmes "szabad "·dal
kérik fel táncra a lányokat. A
régi "gyere Julcsa láncolni" fé·
Ie felszóllitás már nem szoká p

sos.
Itt is a mamák elólt van min·

denki és rendszerinI illedelmes
is. A rendeflenkedónek meg
szokták mutatni az utat, kivül
a kapun.

Peng, zsong a citera. A fiatal·
:iág sereg-forog. Az öregek
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Irt<!: Juhász Gergely ref. lelkész. NEGYEDSZAZADOS MŰKÖDÉSE.

Huszonöt é\'vel ezelőtt il1d\.lÍt meg IeinCik, dr. Sándor László v. fŐkapitány

Szélí KálmáTI,. Rákosi leno és gróf h. iigyv!vö. eJn,ök. ,.dr. Strays.'; lst:',L-"
Zí,:h,; János kezdeményezésére al a orsz. kepvlseID, Lormc7Y CJyorgy IfU ..

l
l1l0zg:.ilom,ar!1ely az Ors7ágos Gyer- dr. Csiky Oilbor, dr. Kerekes Odön
11:eksoIla!<:;rit1l1l. Egye~íile: I1te~al~pi- egészségügyi főtanácsos, S7.őllyi jrjz<:lef

I
tasar,1 vezetetr es amelyneK ereomenvc vezérigazgaf() lelkesítö eJi)adlÍs"í1. m,,··
liogy Illa a jövő gel1<;riciú erdekében Jyekkel propagálták ;j gyermé'kS7:ln:~-

I hároll1 ,:zanatóriLl1l11liiíkiiéiik 1400 ág~yal túrilllllok itldá:;os llIunldiát.
Balatol1szabadin. Balatoll:iJmáUin és Hálával emlékezik a jelentés Lord
Híivösvölgyben, ki-,ánllag tiirsaJalml Rothennere, a UyermekszanatóriUlllok
erőforrá.;;okhóL fiívéd;lökének nagyértekii támogathá-

Most jelent meg gazdag illusztrációk- ról, aki minden alkalmat feJh:lsw!l1
kal a Zsófia (JyermekSZan:l.t0rillmok arra, hogy segitscn hazánkon és ke-
1933 éví jelentése clr. fodor Oszkár gyeiattej emlékezik az egyesiilet ala-
igazgatö-fiíorvos szerk~sztésében. 1s- pitói dr. Lichtenberg Kornél és Pakol;;
merteti a jelentés II Zsófia SZ3na!órÍ- József haláláról.
II III ok gyermtkvédelmi munkáját, Közli a jelentés Gömbös Gyula hon-
amelyet dr. Rotl Nándor veszpréll·,i püs- védelmi miniszternek, Allllásy László
pök, kormányzóelnök \'ezeJése mellett képviselőházi elnöknek, dr. Sem5ey
felytatott, amijor a Salvator Tanitó Aladár Ujpest polgárlllesterének, a
l~endl]áz irgalmas nővérei é" beosztott ]ulián Egyesületnek, továbbá S-,álllO;;

lanerőkkél '2§94 gyermeket gOI1!l.oztak nyaraltató fÓl"Umnak. a külföldiek kö~ül

92.612 :lipol;i.si napon. a Berliner Jugendamt, a \.\'iener Krall-
Ti1rlaJmszza a íelentés dr. Rott Nán- kencassának kitüntetií elismerését >\.

dM piispök. Süle Antal iró, ügyvivő ! gyermekeknek elsőrendű ellátásáróL

~------".... .............,~-

Ipolitikamentes kimélyíté-
sére törekszenek, ho~y az
emberek maguk is rác~z

méljcnek, ho~y csakClz
összefo~ásn(jk, a szövet
kezésoek van jövője.

Közgyűlés elfogadta él

mult évi zárszámad6sr. Két
lemondott igazgatósági tél~

l helyett megválasztották dr.
Kovács Mária orvost, egyp
uttal ügyvezető igazg'ató~

nak és ifj. Kovács Jilnosr.
I Felügyelő bizottsági togak

nak választották: KovéÍcs
Jánost, Ti:'lri Eleket és Bein
schrótb Mihályt, póttaí,;ok·
ul: Oláh Istvánt, Pfeifer
Mihályt és Izsó GergelyI.

Választás után dr. Ko
vács Mária üfyvezető ig·éliZ
gatá rövid programot adotr,
melyhez különösen az asz
szonyok támogatását kérte.

Gyógyszertárban kapható

és Érté esítő
közgyűlése,

A Fogyasztási
Szövetkezet

Vasárnap délután 2 óra~

kor tartotta él Fogyasztási
és Értékesítő Szövetkezet
rendes közgyülését Kovács
János gróf Tisza lstván~úli

házánál, olyan nagy érdek
lődés mellett, hogy él helső

helyiségeken kivül az ud~

var is megtelt él .szövetke p

zet. tagjaival és érdeklő·

dókkel.
A gyűlést megelőzően

ifi. Kovács János részletes
tájékozratást adott él SZÖ~

vetkezet iövó programmjá h

ról. A fogyasztási cikkek
olcsóbb árusításával él ta
gok iálétét segítik elő. In·
gyenes egészségügyi taná p

csokkal a tagok egészség'ét
kívániák szolgálni. Ügyes
bajos dolgokban szintén
ingyen adnak tanácsot. A
szövetkezeti élet teljesen

Ellopott tilalomfa. Valami I
szenvedélyes fürdözó akinek I
nem telszett. hogy a kÖ7Ség
hova 61\iloHa fe! a fürdéJii Jila

lomfái, ellopla annaK karól<:l! l
és a líkllmi táblát beiedobia cl ,

Körösbc. A nyomozás me~iIJ- I

dull. l
Hivatal vizsgálat tvlézes Já. I

nos számvevóségi fiJlanácso:, I
Szerdán Gyomára érkezeH s i
a fószolgabiróság és község l·,
valamint 2 egyesülel ügykeze-·l

lésél vizsgá!kJ felül. . l

Hí!~~~~~~an.1

Juhász Gergelyt jól ismeri gyomai
lakosságunk itteni segédlelkészi mű

k&léséből. Az ősszel többször jártam
Körösnagyharsányban, ahol Juhász Ger
gely ref. lelkész gazdálkodását láttam és
hallottam is, hogy úgy ő, mint tanítói az
egyházi földjeiken úgy gazdálkodnak,
hogy ::t község több !-.'Ísbirlokosa követi
már őket a jól kifizető magtennelésben.

Juhász Gergely 16 magyar hold ter
méséből bevett 3257 pengő\, termelési
költségekre kifizetett 134 pengőt, teMt
maradt neld 2423 pengő.

Szociális szempontból is figyelemfe
méltó, ha 16 magyar hoJdon olyan
művelést folytat valaki, hogy abból a
művelésből csak lllu·nkabérre niintegy
iOO pCJlget fizet ki. Szerke;;;ztö.

I A "';;1'-ter'11e'7t?S 1- ~'11 '-1·'('" ndl ~~~ t _ ~~ ... i_ ~C;'J .1\ \ c-

I nagy áldozatot, a legegyszerW)D
. pár holdas gazda is megpi'ób~l"

kozhai vele_ Leghelyesebb .!1l:1g
termesztésse.! szerzö,iéses alöpoi1
foglaJknzní, mely esetbe:J il vtjö~

l1wgot is a termeltetö cég ;,d ja.
A legfontosabb kelléke il rnag
termelésnek az aJ<lj'Jos l1Jl.ll1ka.

Azt il. területet, amelyen magot
termelünk, lehető legjobban gun
dozzuk, trá~yázzuk és a gyomtól
tisztán tartsuk, fáradozáSlIllknak
bösegesen meg lesz a jutalma. De
Jlem célom most nekem (j mag·
terme!ésse! részlelescn foglalkoz
ni és az egyes magvak termelési

I módozatait lsmerietni, ezt helyet-

I
1 lem a termeltető cégek k~szséggel

megteszík. Ezen soraim által én
csupán földművelő népünknek és
vezetőinek figyeimét 6hajtom fel·
hivni a magtermelés -nagy jelen

töségére. észáradékul ismertetem
a mult évi magtermelésem ered
ményét.

1 magyar hold turbolya termett
865 kg.pot, melynek eladási ára
volt 320 P. termelési költsége
pedig összesen 44 P.

2 m. hold mák termet 990 kg.
ot, eladási ára 495 P. term. költ
sége 110 P.

2 m. hold len termett 9:60 kg.
ot, eladási ára 210 P. term. költ

sége 60 P.
fi m. hold ugorka termett 930

kg-ot, eladási ára 1.302 P. term.

. költsége 360 P.

1 m. hold mezei saláta termett
450 kg.-ot eladási ára 144 P.
term. költsége 34 P.

2 m. h~ld póré hagyma termett
450 kg-ot, eladási ára 450 P.
term. költsége 140 P.

2 m. hQld phacélia termett 480
kg.-ot, eladási ára 336 P. term.
költsége 56 P.

Megjegyezni kivánom, hogy az
elmult esztendő a magtermesztés
re nem volt a legalkalmasabb,
csak a illtholya és mák termése
mondható kifogástalannak, a töb
hi csak feje termésnek nevezhető,

ezt saját tapasztalatom alapján
állítom.

"Ha e fNd lsten kalapja, úgy
haz·:inJc tükrét", r;.;jt:l" A khM e
szavai :'!li:lpján azt is nwndhHtjlú;;
h::l e'1'i:ilc1 DZ Ur <;zár;jófÜkJje. ügy

ha::á{tk :mnak veteményes kertje.
Mif,-rt? Azér!. mfrJ h:nánkluf]

. ill;fTICsak il iegaci!':üsabb búz::! és
~ le:gi-,]tiesebb gyllnlölcs terem.
hanem· földrajzi fek\'esén<'J é:;; nl
föJdje iéllaiminö3égélH~1 fogva sok
olyan velem ény termelhetó r;~jta,

me!)' lnás országokll:lll nem ké·
pes megér1elni magvait, de azért
lermelik, mert termésük zölden,
éretlen állapotban is has7.nálható.

Ntill' ez az egyetlen ok ís ele
gendő volna, l10gy él magyar nép
a bűzavetés melleit magtermelés
sel is foglalkozzék, de van ezen
kiviH még sDk más ok, melyek-:
biiJ én csak egy párat emlitek.

A traktorok és gözekék ma már
úgy Éilfópaban, mint Ázsiában és
Amerikában nagyon sok eddig
műveletlen területet hasógattak fel

és tettek dúsantermö búzaíáblák
ká;'mt~lyek a magyar búza árát
artayira leszoritják, hogy az . ma
tlOlnáp. alig fedezi a termelés költ
ségeit·

A Felvidék, Erdély, Horvátor
szág, Bosznia, Hercegovina, Auszt

riaesCsehország népe a háború
elö~tmagyar lisztből sült kenye
retévett, ma pedig drága pénzen
sem.juthat hozzá, mert ezeknek
az 'áHamoknakkormányai való
sággal kitiltják országuk területé·
ről.a magyar búzát és rákénysze
dUk polgáraikat még áldozatok
árán' isa búza- és gabonatermesz
fésre. A magyar búzát ma csak
távoli piacokon leheteladniJ hol
a sok vám és szá.llítási kö\1ség
miatt más búzaárakkal nem ké
pes versenyt tartani.

Ezen okok miatt adósodott el
a magyar· gazda, ezért nem ké
pes fizetni adóját és ezért kezd a
magyar föld a .. magyar ember tal
pa alól kicsuszni annyira, hogy
magaa.kormány jött az eladó
sodott gazdák védelmére. Ezért
kell áttérni a magtermelésre, mi...
vel á magtermelés nagyban nö
veli a föld terméshozamát.

Tudom én azt, hogy a magte
nyésztésre való áttérés nem köny...
nyű, mertmínt minden ujitástóJ,
úgy ettől is idegenkedik a mi sok
csalódáson átment népünk. Ami

k@r öt évvel ezelőtt én is hozzá
kezdtem, sokan csak mosolyogtak
eljárásonlOiL A feJesem nem voit
hajlandó egy magyar hold ugor
kát felesbe vetni, de a másik esz
tendőben, mikor' látta, hogy az a
hold föld nekem 260 pengőt jö
vedelmezett, örömmel vetett vol
na akár 20 h91dat is. Ma már
községemben nincs ember, aki a
magterme!és előnyéről meg ne
győződött volna és ne foglalkoz
nék örömmelmagiermel~seL



Hirdetmény.
Gyoma község hazafias közöi1

sége március h6 IS-én; csüWr~

tökön dé:íután 2 órakor él Hősök

Emlékszobra eiöH, kedvezőtlen

idöjárás esetén pedig a l(özség
háza udvarán

I fi nne pé ly t
. tart, melyre" a község lakosságát

tisztelettel. meghívjuk.
Az ünnepély~ müso-ra-:

L Nenl'zefi zászló: enekli
Gyomai Dalárda. ,

2. Sajó sándor: Magyar ének.
Szavalja .: ,Kiss Zsigmond.,!

3. Talpra mrtg'yar:'éne-kl{a Gvo-
mai Dalárdil~' ,-' ... . <

4. Ürm,epi. bes.zé-d: . tart{a .,dr.
Legel.a Tihor, ,.'. ,. !

l 5. Nem, í1e~F ooha!: énekli él

Gvomai Dalárda.
'6, Pél'ey Sanctor:. Uj "Talpra

magyar! " szavalia:l'v1.arlon, Imre.
7. Himnus: énekli a közönség.

. '. EJŐljáróság"

Országos v~dás~kong~~~z
szus. lIIetékesheJyről·ait.aZ'é'r
tesitést kaptuk, hogy a rriagyar
vadászok 28000 ielke.!'·száIT;laló
népe, április 22-ikén, B~dapesten,
a régi képviselőházban, országos
értekezletre gyű/össze; hogy a
gazdasági válság' folytán .. támadt
mostohahelyzetét és kivánságait
megvitassa s azokra orvoslást
keressen.·A kongresszus kezdetét
és tárgysorozatát, a jÖvő hó 'fo~

Iyamán közöljük olvasóin kkal.

Ausztriá.ban is megvalósitják
a levente intézményt.

Az osztrákok megengedik a
Habsburg családnak, hogy visz
szatérhessen Ausztriába.

Oroshá.zán feltörték az
templom két perselyét.
"A Magyar Mezőgazdasági

Társaság 1954 március 12~érÍ,

hélfón délután pani fél 6 óra
kor a Társaság helyiségeiben
(VI., Andrássy·úl 8. IV. em.lifl)
a gazdotarlozások rendezése
magánegyezség és vegyesbi~

rósági eljárás ulán eimmel vita
ülésI rendez. Előadó: Dr. Or":
mándy János gazdasági főla

nácsos~ Legközelebbi viiaülés
Élprilis elején lesz "TelepHés
és parcellázás" cimmel, kül·
földi tapasztalatok ismertelése
mellcll. Elóadó: Dr. Lányi Már
fon országgyü.lési képviselő,

ny. fá-ispán.

I TEA.

röv'jd (J1T é.s sz,:: p !?,1~:\!1dÖf :->2Ör- Felhívás a: polgári iskolai
z<d. . magántanul6khoz. A' gyomai

\\.!5';;rletképc-n véHl(lG1k az "Iru-! m.br~ :illamt pülg.~['i.fju- és
cidiom::-IJk b<2rkshi~ leárrylslm!a igazgatósága felsző

re! kefcsz~ezésü malacc,j 13, l. Híja awkat a magántal1uI6ka!. akik
igen jói bevt1!nak s . a tanév Végén vizsgázúikivá.rinak,

ug~0:11an elesé:;;gel IHlli1yobb ' hogy felszerelt kérvéí1yeiket ZI Kir.
sui'll únek eL de nern íflinden I föigazgatósághoz cimezve már
hiZlaló szcrejj. annak !\t- ij eius hú folyamán nYl..ljisák be az

'o-a7.i!.ató~,i"h rnyésrJésévci nagyban nem fog~ .", ',~ ~"fS ~ L.

!alkozik.

Az uradalom mijnden évben
vÉlsÉlro! kanoklll és peüig iV1e
zóhegyesr6L c:5ak a muil é\'
Dell vás.ál'oil l\omlódylózscf
szintén tör:zs/{önyvC/.I2H kój~

pusztai birlokosfól.

íVlár jöbbször ídunk Telek
uradalom kiváló i1Mngalíca
scrtéslenyészeléról és csak
örMni fudunk, hogy Gyoma
és. a környz!d !cözség.zk is on
nan szerezlék be akanoka:.
amivel él köztenyészel két~zc'

res elönyél is szolgálják, rm:rt
jó ka nokoJ veHek é s oicsón.
darabonkénl 100 pengőérr. A
moslani kiálHiásoí1 jobb i€'

nyész(;!ekból s7<Í.~m.iL?:ó.kalwk
áro 180-200 PQ~~(~ .ie·s/'a I~a.
lalógus szerinI.

Gyoma 5 daröbot, Mezóhe~

rény 10 darabOl cs OsvállJ
.Sándor Turkcvére 8 darabot
vásárolt. A kanok 15 hónapo
sok, •Még van az uraddlo~nak

6 prima k:Jnja eladó.

elóaúással. Majd Négyessi Nu
sika adoil elő egy i1l0J1ülógol,
közve/len, dicsérelet érdemló
ek.iadása vídamságra hangolia
a megielenJeket s halalmas
lapssal iula!mazlák a szép elő,

adásI. Ez u/án Tari János ref.
laniló larlal! felolvasásl .szen,
czi tv'loJnár Alberlról, aki a
7 sollá rok aI fordílolla ';rríagy'iJ l'"
nyeivre. NalSyon larlaimas és
eS7mélle!ó voll és mély halás1

. let/. minden hallgalóra. Batári
Ella adta elő "tizenharmadika,
péntek" cimű monológol. A
tréfás, sl:ellemes, szép előadás,.

ban sokáig gyönyörködölI a
hallgalóság s szűnni nem akaró
tapssal julalmazta azl. EZ'ötáh
a Hymnust énekelte el a kÖD
zönség. Ulána szünet voll.
.szünel után Répás Pál elnök
lelkész tartotl biblia magyará
zalof, m.zlyet buzgó figyel~m~

mel hallgatlak meg. Ebben' a
leányegyesülel magasz10s fel
adaiáról. az egyházépítőmunka.
szépségéről és gyönyöriiségé
ről s él leányok erős fogadal,
máról, szóloli meggyőző erő'

vel. Eneklés után kezdődöH

a 1ársalgás.
Az ünnepélyelókészítésében

és megrendezésében sokat fcl~

radozlak Répás Pálné, Vaskor
Károlyné és Oláh Istvánné.

TAÉ
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k u omtól vett Gyoma község 1+1 E K félpeng(h. Regények 42. $Z,_

mang lica okat. l Robinson Romant~ka.

I
Regény

trta: Artllul'StTinger,
Forditotta : Fekete Oszkár dr. .

'I A "Csak azért is" és "A nóstéWi'
I br~a.s~ írója i~rn6: :gy er~e~ielgonc
I d~la",u, .e:d~ldesz!toen lzg,"WtaS 0$
i rnmden lze.~en r~HJd~m regéC/DVd kpt;;
l meg olvasOIL Ket Világot állit szembe
, itt is egymással, al éjet legkezcteiJegl;'

seb!), ősi állapotában és a inJitura leg
magasabb fokán élő emberi világot egy
romantikus szerel mi történet okj:rdéberi.

i Pompás erővel rajzolja ru.eg az amerikai
milliomosvilágnak elpulJ.ultHjusácgát azt
a nemzedéket, amelynek már~lUmi

Rem jutott ki a kűzdelemböl. merl.~ké

szen kapta az élet minden meO"szerez
helő kényeJmét és gyönyöreit.<> Sp~rl
szenvedély és bohó élvezetvágy kőzött.

céltalanul hányódik a gazdagságnak
ebben a. fülledt légkörében e regény
hösnöje is, és a Kóbor-tó mellől éppen
hazalátogató édesapja; a hatalmas
bányatulajdonos, megdöbbenve· em,
hogy tennie kell érette \'alamií. DC'I'a:ijű:n
lehel-e még ezen az ideál.iavesztett H<'1l1:ll.1
női lelken segíteni? Vajjon lehet-e,m~g' .

a I ezt a szép, cle gögős ésönfejti lerem-
l tést ebból a mocsárból kiragadni?V:aJ

jon még Ilem késett el vele?
Ezen il parton már nincs to\{lÍbb~ lit:

hirtelen fordulattai egy messzi. Úds6
part tünik iel a s-zemünk előtta·Si~á.r

Földek szélén, ott, ah.ű>ta GOI10$;( 1..:,,
nyon mérföld eken <it bÖmbölve ruO'ill<)
halál~lhatagja ésegekbel1Yl.lló hatairh~s !

. merel1éiye ;mögött egy mindeddi"" 'itjég
ember Ill:l.m ..l,akla ösvadofl várja ; mag~
első hódítói(, Minthaéve1firedeket repÜl
tünk volna visszafelé az emberőskorá.:

ba, ahol' csupasz testtel, csupa~z iöldr~ . ,
vetveazösi emberpár képét . látjuk
megelevelledni regéllyünk höseiben.Mi
sors váriU <i modern Ádám ra: és Évára;
akik egy~sl:!qn termés"elszerü\eg tár~'
ra lelve meztelen öklükkel. kénytelenek.
relvenni a 'harcot ! a kéi-le\lietetlE~n' ős

természettel,hogy .állati sorsukból ' kj~
ássák magukat Egyetlen fegyver'űk a
tudás, ami régi éleWkbőlmég megma~

radt számukra, de vaHon ez a· kétéJü
fegyver elég erős lesz-e, hogy saját ér
zékeik félelmetes kisértéseivel szembe6
is megvédje öket? .. .

Izgalommal olva.ssuk ezt a könyvet,
amelyet nemcsak a nagyoknak; hanem
az egész mai ifjuságnak .kezébe kellene
adni, ho~y tis~tultabb, nemesebb er,..
kölcsökre, a modern élet l1t1l'esztőjéböl

kivezető uj 'ídeálokra, egészségreé~
mindeneken győzni tudócselekvö opti
mizmusra nevelje őket. ArthurStringer"
/lek ez a legujabb, nagy sikert igérő

regénye aPalIadis félpellgps Regényei
sorában jeleni meg. .

Huszezer katasztrális . 1101000
ev. termelnek lent az idén Magyar

országon.
Szarvason szeptember 7·én·

avatják fel a' Nagy magyarország .
közepe emlékdművét.

A csehekmakói dugha~ymát

vásárolnak és szegedi paprikater
melöket ,szerződtetnek, igy . akar
ják magukat függetleniteni ezek·
ben a termékekben,

Amezög~zdasági kiálJitáson
a ga'ldasági szakoktatási taninté·
zetek is nagy arányban vesznek·
részt.
VÖl'őshsgymából egy kat. holdon

(dughagym;!ról) teremhet 80-150 g.Ha
magot termesztünk, úgy 4'50 hl. azaz
körülbelül 2501<gr. magra számihatn/lk.
60-70 liter hagymamagból 120-150 q.
dughagYI1iát nyerünk (KertészeL)

GyOma község' az idén T.z
lekuradaJomlól szerez!c be ci

szükséges k~lllOkaj :" hogy jó

h~lyról. a: is mU!oJjJ, hog~'

kivüle M;;:;z6bccény 95 Turkc
ve is TcJek-ul'3dalomtól sze·
nnlék be a möngalica kanokat

Telek-uradalom él Mangali~

clllenyészlók Országos Egye~

sü!elének az egyesüle I meg
alakulása óla tagja, ig'y' jeny,,>
szete allnak elienőrzése alaH
illI, ami azt jelen1i, hogy csak
azok az egyedek maradnak
meg él lenyésze/ben, melyek a
szaporaság és a malac fe!ne
velő képesség követelményei
nek megfelelnek. Ennek kiha~

!ása már éreznelő is a !enyé,
s7elben, mert a kocái" 90 %·a
7 malaco! nevei fel.

Az e!adolt kanok is jörzs~

könyvezell kocák ivadékai.
A fötdmivelésügvi miniszter

nem régen elrendelle a gazdól~

sági felügyelőség'eknek, hog'Y
község'zk részére csakis iörzs,
könyvezell lenyészelekbőlszc·
rezheíók be apaállalok.

Ezeknek a serléseknek él

hfzékonysága is ki leli próbál
va, mir.e bizonyiiék, hogy az
1924 május hóban iafloti L Or
szág'os liizollserlés Kiálli!áson
elismerő o!-develet nyert az
uradaloIp. /';zeg.ész ~lJonlány

jó! kiegye\1liteil: íe11fZm zÓ. az
I .',- ',' ,

erős cson/ozaí: jó véglag állás,

(BeküldöH cikk.)
1\ gyomai reformálus leány

egyesülel március 7»érJ, szer
dán délután tea összejövejell
tarlott, melyen nagyon szép
számban ielenlek meg az egye
sület tagjaL Több leányka az
édesanyjával jölt ei s él leány,
egyesi.il'el, munkái iránI érdek·
lődő gyülekezeli tagok közü!
is többen részt veltck ezen
kedves családias összejövele·

len.
Az ünnepély megnyilásakor

hatalmas erővel hangzolI a
XXV. zsoltár gyönyörű szép
dallama, melyet ci Jeányegye
süle! tagi ai adlak eló. Majd
Répás Pál elnök lelkész imád~

sággal nyilotla meg az ünne
pély!. Ez után a lea felszolgá·
li:Ís voll. A református egyház
nagy íélnácslerme szépen volt
berendezve ez alkalomra. Az
aszlalok megterilve 5 minden
helyei valj foglalva. A sok
szép kedves kis leány szol~

gáJla fel CI leát és CI sok jó
süleményi, amelyet élvezl?líei
fogyasztatlak. az egybegyültek.

Tea után Joó Mariska szavalt
egy költeményt nagyon szép



dr. Vass Albert.

Pesti szinésznőbőlh~rcegnő.
Erről közöl rendkivül érdekes
illusztrált riporiot a Délibáb
ui szá [l) Cl, cl 111,z ly 84 olda I ier

jedelemben és ,gazdag larlél

lomma! jeleni meg, Pomp.ás
budiJpesJi és külföldi rádjómű~
50ro!,oJ, szilll1á:1i és fijmclkki?
kel, pJ.zlykákal, s!ágerszéíveg l/

kel, folylalésos reg(I1V', rejl

vényravaiokai és s/ani/dlellJ

érdekllsségei !alál az olvasó
a népszerű képeslapban. A
Déliháb egy száma 20 fillér.

A Gyomai Ujság előfizetesi

ára negyedévre 1 P 3D'(ilIér

A hetedik próba., A ldrilJyi
közjegyző él !null hélen hefed~

szer pecsételte le él mély~'

nyoll1Ó rotációs géprwk a

szilm l tiló/< észüléké I, ame lyell
Tolnai Világlapját nyomják Ó

l1ivalalosiimmegállapj1006, hogy
cl népszerű képeslap' 8~.82G

példányban jelenlmeg,Ez
olyan példányszám,amihez
foghatól kevesel lehel találni
Európában. Mi enneknép$ze'
rúségnek él ti/ka? Kiváló, gaz~
dag tartalomban és Q 20 fillé:
res ár.

Erdős József fővárosi eló
nyö,sen ismeri hírdc!ó-iró(Jii lII
Iél idon O~(l "T(Ill íll j é zeIek· illier'

Ináfusok Hirde/ési Kiskáiéj,,-'"
cimen rendkivül iigycsen ösi
sz<.:?álliloli könyvecskél adotl
ki. melv az összes uisághkd~';
fési lehetöségckel nép:;zell1
formában Illula,lia bí! és ezzel,
iaf!ínlézciekllek és illlernáJu
soknak igen jó 5zólgf.fla{oUelJ.

2j·él] 8-12~ig ti

Bdlári Anilili iCl-

l
,erfabacÚ~~s méreg anyagat - toxint
tef'iÍJ~l! ffl.eIY,;aszervezetet megmér~ezj
és az él~f'l.ll)'tcsét kioltja. ->

Hossza$')~s\ fáradságos kisérldek
kellelleka,lw,,?,,.hűgy.Roux-nak ezen
uagy. hordú~, felfedezéséb~l kisarjad
zon azongY<l,~rlati tudomány, mely
megtapitott heÍW·ünket arra, hogyan le
het a 'diphtl;!ert~\bacil1usok által ter
melts a vér~.bejutott méreg anyagot
ugy ffi'egsemmisiteni a szervezet vegy
konyhájáb,an, hogy ez áHal a halál tor
kában Jey,~"szenvedőembertársunk sok
ezreit ai,iéletnek megtarthassuk.

Behring berlini egyetemi tanár fedez-
'te fel azt az eJlenmérget, mely dipht
héria antitoxiin néven ismert. Ha ezt az
ellen mérget; egy diphllleriában szellve
dö emberszci;~ezetébe,a betegségnek

abban a stádiUmában fecskendezzük
be, mikor a bacillus által termelt mé
reg anyag még nincsen a sejtek aiap
anyagával - szervesen összekötve,
nincsen abba szervileg beszivódv:i., ak
kor szinte bizonyosra lehet venni, hogy
a beteg meggyógyul. Mivel pedig a
vizsgálatok azt mutatják, hogya szer
vezetbe bejutott bacilusok állal termelt
méreganyag 24 óráig szabaclon kering
il vérben és csak azután kötőciifc Ie a
sejtekben, önként következik, hogy az
ellel1oltásoktól akkor várható szinte
biztos eredmény, ha az oltóanya~ nyom
ban a szervezet fertözése után, de leg
később 24 órán belül jut be a szerve-

I zetbe. A 24 óra utáni Qltasi eredmény
annál' kétségesebb, minél hosszabb

lidő telt el a szervezet megfNtözése és
a beoltás idöpontja között.

torok10bi;~"J(j)ro kg yfk,
i htheria. :,\1" .

\.\1,"l\ -. '

LÓvjZ5gáJ~tokideje.

Roncsoló

Endrödön : , '8. Március
J. Mélicius 19~én 8-12-ig )j\örösun íui

13 óra 50 perdül 17 órái~ ~.[ly~j~n61.

községháio udvartln.;', A vizsgfll'('l IlJind,,?fl Julaidonos
2, Március 20< án 8-l 'i- ig iJ köleles n1indel1 lo\'(,\l és c5ikó-~

községhá;(Q udvarán.iár ,éióvczcltetni. Az elmarildi
0. tvlcircius 21-120 8-l3-ig aT~~,h'k ,tulöidolJosail 'izigoruan

Körös()n Iul él VOll Kató lTlillnm- bU'1'lJclík és dZ ,ufólagos , vizs
·~~,~},dlrlál m6r vizsgáJa.li dijalnál, " '

laf:f'(-)'y nak fizet ni, Az" éven ki ri t4. Márciu'" 22'én 8-1~-i!-i"
'~,\,s<"er megtarroH Jóvizsgá!atKondoros tanyán cl
<iif 'a célt szolgálja. hogy az

Gyomán: esdleg- , ,fer/ózó beiegséghen
5, i\lárcius 23'án 8-12,',~s, sL;,?,vvedó iovakd1 él k~rláJla!1 I

ID óra 30 percről 17" ()rai·gca'-:.Nr~~L(lmböl kivonják s 'igy a
[,ö7ségháza udvarán,"" b!2tégséQcL tovább ne le,rjeS?;

6. ivJárcius 24·én 8-12-ig a,:" s~ék. Bzen vizsgálal 'és a7
kii;-:ségházél udvarán. év'~'-nk\~\t;.V12Rzclf -álJalösszeircJÍs

7 Március 26-án 8-1.3-ig a is csakáliqregészségiillyrendé-
"r-Iasitdson" Pc:rei Laszló fc!~ szeli ';;,\-4:IIé'ltr\.myé~p':jésiev/okai

". ~ - I l:.Ú'I\ . I' '1nyalanél ,'.szo'?cB,.

A gycrmel(kom,itk egyik Jegveszedel
I1lllsebb betl:gsége, melyet 11 Löffler ál
Ül! felfedezett diphtheria bacillus idéz
elő. Rendesen a torok garat, orr nyál
kahártyáján teiepszik meg s penész
szerű szennyes szürkés lepedéket ké
pez, mig ha a gégefő nyálka lJártyáján
űti fel tanyáját rekedlséggel, ugatás
szerű köhögéssel, majd egyre nehezedő

huzá-hörgő Jélegzéssel-árulja el magát.
A betegség olyan régi, mint maga az

emberiség. Szórványosa'n itt ott mindig
fel-felütötte fejét, de mikor bizonyos
időszakokban járványszerüen lépett fel,
óriási pusztitást vitt végbe a kis gyer
mekek táborában,

Nemcsak egyes családok összes gyer
mekei pusztultak el, hanem nemzedé
keket tarol! le az élet fájáról ezen gyil
kos betegség, melyet joggal 'lehet a kis
gyermekek öldöklő angyalának nevezni.

Ezt tudva, nem lehet azon csodál
kozni, hogy al idők folyamán sok tu
dós lángelme fáradozott azon, hogy
felfedezze a védekezés és gyógyítás
módjait. Végre a mult század 80-as
évek végén és 90-es évek elején 
mikor a torokgyik különösen veszedel
mes járvány ali'kíában pusztitott ártat
lan kisdedeink között - sikerült Löff
lel' német tudósnak felfedezni a gyillws

I kór csiráját a diphthéria bacillust, amely

j
letelepüléS! helyén megmarad, a szer
ve,;etben azonban sohasem szaporodik

l
mashelven.

Hogyan lehetséges az mégIS, hogy

I
a szervezetet az a nehány bacillus meg
öli. Erre a feleletet megadta Roux fran
cia tudós, aki kimutatta, hogy a dipllth-

éi

An..,-akönyvi hirek

GYQMAJUJSAo',t: .,. , i~34 m~ciu",10.
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1~r\1~1i••~lUi~~~~~~1tl Gyakoriati tény az, hogya' cliphl,he
I=~_: "~" "" " . ""~ Iriában Jl1e!6b:legeden egy igen. jder~té~

Szüleie'iltti..:, " -':", ~ I keny szazaleJ}a PleggyógYll! mmdentéle

Erdei !;§nos. Van,déJ Bálint, H. :.' Ol'W Tom'.''~l' UJ·~ ~g" I o!tiis l1élkűi is. ~nn.ek.az ob ".,;hogy
Kovál:s Llls7\ö, I " J" ':,,' lA .JU, I - Goethe SZEl val SZerInt - a ver '<:z

I , "". ',~. '," ." 'r "'." I a csodálr,tos "nedű" a beJéjLlfott ITJtregrki, dOflz.etol vagy pe{d{lnYi,Jnkenl~ vasarial i anyag e-j~en nyomb-'"Jl u. ll. e!1enmérg~t

i ~ ezen 10 FillÉRES sze/vényt kis?:phn l termel, nJ;:-ly lj!! elég gyor~:::nk~pzu4ik
I [l . ." '<c' "1 '. i, .. I). , , . . . IIi5rL~;'" képeS lenni a b.acih.JsOl, liJti:ll
j ~ gyaflant.!lZeit'SU ,]elhasziíatlwtjak azon I ti:'rrn~li é, a vérb", bcimott mérCéi'<liJya'

l ~ esetfJen, ha e iap apr:ófti:d~jési r~v.at~t'~fl ~qt .. B~(;.i~J~s.ga:d~;jS ,:~t" ~~~a~j;Jt~
I F III É R hirdetnek.Ef!Y aprÓhlrr1elés LO {Ilter, cz il tllpa:lztAJa. \1.r<: a Il.:Wn<,)r;ar arr",

:"",.~ . 'Il güw::Jolatra. JlOgV 11OgV<lrJ léllelat: II

Hírdet~r('feivesz a kiadóhivatal és az s.zervexdet, ~nnak megbek.gedhc ne;l--

összes eiárusitók, vafamint ci kihordók, kül, Ilyen elle.nméreggyártá~ára rábirni
melynek alapján ha későbben a :;zer-=iiiiiii"'i....i...i-i.....i-i·i vezetbe 2 diphtheria bacillus le is k-

" kpszik,az áitqlaképzelt méreganyago1
a szervezet kellő ellenmérllggel telfeg,'
verkezve talalja, Masszóval: hugyan' .le
hetne a szervezetet védelt - immunis
- áJlapnlba lJozni a diphtheria Dacil
lussánllk mérge dIeu?

Ezt a céH valósitja meg az u, n,Ra

IDon.féle dipll1heria anatoxinnal való
oltás, rnelynéJ a diphlhéria bacillu;; ál
tal termelt mérget - toxini - egy meg
feleló eljárással akként lehet ;§1<.íJákila- '
ni, hogy azt, ha <il szerveze!be l:Jevisz
szűk, a vertéppen ,olyan ellenmereg
kepzésére tudjuk serkenteni, mÍntha
viilódi diphtheria toxiP.t vittünk volna'
bele, '" " ,- ,

Maga az oHás teljesen veslé!ytelen~

legalkalmasabb idöszak a 2 -7 év }(ö-
zötti kor. ,.

M!~qh~hcil-'i..3

E rc:l<2 í Sando' ] t:: <i:V'i'"

H:azd~t§~gGt Kct~1!tt,c-ic ~

Tóth Laio5--:--Ncmes lolánntd,
f,iertiZf Mihály-Bfl:lun Eps,;;
bettel.

Zahorim B",késcsaba vá'
ros gazdasági iniézőjém'k il

Kormányzó él me 2' őgazdélsÉlg

fejleillztése kör'ü[ szerzell érde,
ITJczj elismeréséii! él magyar

királyi gaLdasőgi lanácsosi ci
met adományozia.

Békéscsabán már kél rnéhész
lönfolYClmol lor/ot/ak. A máso
dikon 110 kapot!bizonyilvAnyL
Rész! veli 16 liszlviselő, 65
iparos, 8 kereskedő, 20 föld
mivcs és kisgazda. iS gyári
munkás, 1 héldirokkanl.

Orosbáza vá.rossá akarl ál
alakul.ni, dl2 már a vármegyei
közgyülisen megfqneklell a

szándék, m"r! a kisgyCilé~ ki·
mondla - "Orosháza nincsen
OIbb>aD aZ él nyagi hely/clben.
hogyaviirosi ' cdminis;-:irá:::ió
leh~rtöbbieléi Vis'2l0i ludn6,"

Már légi is van-
nak. A bostoni rendőrség John,
Caro l! bankrab!ót le:artódaHa, ki
al Penl1sylvánia feJett repülő IJ5- ..
tarlipül6gépet gyors repiilf>gé

pillkről gépfegyverreJ akarta lelőni

8 tagúbal1dájával.
Menoyit táncol egy nő egy

báli éjszaka alatt? Ha egy
IuMebb fizikumu nÖ tíz kilómé,

ten gyalogol, fáradtnak érzi ma
gát. Husz l{Ítóméieres ui már

egészen kimerü :Hé ie:3zj, É:>
mégis az este kilenc órától reggel
ótíg táncoló nők 40-45 kilóm(:
teres utat taposnak végig nyolc
óra alatt és sokan akár ujra kez

denék a táncm lllalságot. A szá
mok ponto;;ak, meri az idő-távol

ságméréseken kivül a táncoló nők

nyakába akasztott lépésmérő ké~

szüJékekkel el Jen őrzik megfigye;
léseiket.

A Levélbélyeggyiijtők Első

Hazai Egyeslileíe 50 éves fenn"
éÍl!ásának emlékére 19M má
jus 6-13 közölt rendezi él ll.

Országos Bélyeg'kiállilásl ("Ju'
bilehe a

), melynek fővédnöksé-·

gét dr. József ferenc kir. her·
ceg és J\nna kir. hercegasszony
vál!alkl. /)., kiáílilás alkalmából
a m. kir, posla hiva/aios ell1~

Jékbélyegei bocsát ki, mellyel

bármilyen lúildemény bérmen
tesilhelÓ. Az ugyanabban az
időben ial'ioH nemzetközi vá
sár ltlfogalói cl bélyegkiál!ilá
son él belépőjegyekbői 60 0J0
os kedvezményben részesül·
nek,

Hirde(ésekef mérsékelt áron
vesz fe/lapunk kiadóhivafala



Figyelem:

szükséglet besze.r
zése előtt ké e A

ajánlatot ai Hungá
ria könyvnyomdától
Gyomán.

Kölcsön könyvtár.

Tisztelettel ért05lt.snl iE

Olvasó közönséget, ho~V

él mai napon özv. Vass
Andrásné Horthy Mildós
uli trafikjában kölcsön

könyvtárI nyiloitam.
Tiszl~leHed

Neumenn Dellls6.

N

,f;:o , •• k
U~5z.e~f)a"

~ baromf?

II A kormány tervbe vette az or·
I szág haromfi állornányimak a7l~SSriíeí rá sá~.

Az apaállatolcat az érdekeltek
a gazdasági felügyelőség útján
kölcsön útján is beszerezhetik.
Nem törzskönyvezett apaállatokra
a fószolgabirói hivatal tenyész
igazolványt nem ad ki.

Végezzünk csiráztatási
próbát a vetőmag

tengerivet

1933 év őSl':én a kedvezőtlen

időjárás miatt a tengeri későn

ért be és igen sok esetben nyir
kosan került a góréba. December
2-án megjött az erős hideg s va
lószinű, hogya nyirkosságuk mi
att megfagyott tengeri szemek
csiraképességükben kárt szenved·
tek és elvetésre nem alkalmasak.
Ezért célszerű, hogy az elvetésre
szánt tengeri €siraképességét meg
vizsgáljuk. A csiníztatási próba
kivitele az, hogy szoba hőmér

séklet meUett ládába vagy cse,
répedénybe tett földbe tengeri
szemeket vetünk és csirázásuk
útján gyözödünk. meg a.rról, hogy
vetésre alkalmas tengerink van-e?

.. '. 'i"
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~ ++.: .' .. d :11' ----= 'l magkocának, amelvek

..0.. Z.".9_."az· ..... «1_.·....8.·..d:..g ~ néha még 37 akul ké:riti·séc is,
ie1!E:nben a 'me,s1éktjl csak jn;mf(-

k ~, I, I ')' '\ t f " .te.. nUéSI.- aca ;asTrás l amma eSZJ;{, él va ytL elnorog:n-
CJ Iják;, mert ezekbő! SOhil sem iesz

! Tehát a süldök közüf is nem ! mázsás hízó.

I mi~dég .i9 él legg~orsabl: fej~ődé- l . Legokosabb:m teszi a gazdájok,
] síü;Ket n~eghélgYl1J· magkocanak, Iba ugy tesz, amim az egyik ma
l mert ,ezeknem annyira eJlenáJió- l gyarló l haljoUam,: "Mih annyira
,I ak a betegségekkel szemben, mint l bosszantott 1100'; felborop'attii a~ .v ,~.... c' .

'I azok a közepes növésü, z(lmök ,I mosiékot és átugrál!a az akai ke-
.test'V~reí. . i ritést, hogy egy iíyen átugrál ása

Ha pedig he.lecsapott a SÜJdŐ-1 után beleszurtam a kést".

inkbe a sertésvé:zés eg}~ ~so.mót, Hát lett neki olyan vastag 5Z3

~:s~~ert, akkor szmte m~g~tol erte- lonnája, amilyen már. úgy sem
todll-:, hogy azok !zozu! ..' kelJ lett volna soha.
magkocát hagyni, ami át vészelt, !V~. .... b' .. t J. . '. ". "'1 leg mJl1dlg JO D az Ilye e~
mert ugy ez, mmt az utadal mar !"']' l l . f" 1. .~. . ". om. 13 va al1lennYlfe eljavu,t,
ellenallobb szervezetüek a beteg- . t '.' . t . ..

. . ' mm [lav ieom. mm 3 illaSJK
se2'ekkel szemben. mm! azok, I' ct °t't
~ ..' ' aaz ~, e t·

amelyek a betegségeken át nem b cl •

l estek. ',' "Na, ha nem eszel rendesen,
Ezt mea is teheti az, akinek a . kicsaplak a csürhére" mondta.

sertés-vés~ után még mindég ! /,'1. .csüriién feJ~úgott..S mivel
maradt annyi süldője, hogy hizó- i ?olyanak c.sak goJya ~ fla'1 e.nr.:,k
nak való és maakocának való is JS olyan valyuborogaio. aKolt at-
kikerül belőlök.'" ugráló maJacai lettek.

De a' mi szegény emberünk ne- Ha magkocának való malacot
hezen határozza el magát arra, választunk ki, ne legyen ilZ olyan
hogy még egy telet disinótor nélkül hosszu onu, hegyes hosszu
koplaljon át, s az átvészelt kocéÍját lábú, felaszoít, ag~r hasú, ame
csak nem hagyja meg magnak, versenyt tud futni a nyúllal,
mert még az is motoszkál a fejé- hanem legyen neki takaros. ror
ben, hogy hát ha jövőre csak eJ- más feje, rövid orra, lelógó nagy

I
ViS.zi ".'alami. 'í;zerencsét!el1s~g, ta- füle. kur~a Jába, gö.m.bölyű. te.ste;
Ján csontot nyel, s úgy pusztul mert az Ilyen kocatol szarmazo
el. s akkor se hizó, se koca nem hizóktól várhatjuk, hogy tele lesz

Jle~z.l a zsiros bodőn és lesz vastag
inkább megeszi. a betegségek- j sütni való szalonna a nyársr~.

tö! mentesebb kocát. I' - ligeti. -
Pedig az . ilyen betegségektől .

meggyötört állatok milyen sZá-j
nalmasan néznek ki a járványból Köztenyésztésre
való kilábadozásuk: után. c$ak törzskönyvezett

Csupa csont, meg bör. Sőt né- apaáUatot szabad
melyik talán koszos is. tartani.

Az. elmondoitak folytán érthető

is, hogy miért. Hiszen ugyan olyan
jó tulajdonságai vannak az ilyen
koszos ma/éKnak. mint a szebb
fejl6désü testvéreinek, csak talán
már szopós korában ís rossz he
lyen fogott csecset, 5 később is
-ejmarták az erősebbek a vályuról.

És íme, ennek köszönhette ta
lán; hogy megmaradt, mert a
sertésbetegségeknéj rendesen a
szebbek kezdenek először elpusz
tulni. Miért?

Talán azért, amiért az operá
cióknál és a lázasbetegségeknél
különösen a gyászos emlékű 1918
évi spanyol náthánál - éppen a
kövér emberek halnak, illetve hal·
tak el.

Kövér szerveietném birja úgy
a lázzal járó betegségeket, mint
a kevésbbé kövér.

És bizony a sertésbetegségek
legtöbbje is lázzal jár, a mit a
túlfejlett szervezet kevésbbé bir el,
mint az, amelyik nem· fejlődött

olyan rohamosan.
Ne gon(jolja azonban senki,

hogy ennél fogva p.zek a, hosszú
orru, hosszu lábú,' hegyes fülű,

fel aszott hasú sűldők lesznek jók

Az:elmu!t. évben sok helyen
nemvoltdisznó1{)r. 'Ilyen helyen
lesz ::tervvé aztán, hogy töb
bet nem Jesz igy.. sűt ha lehet.
még m~gkocának: való mól.lacot
'is szerez :valahogy. .

Ezze! az eltökélt szándékkal
gyüri a hóna. alá a zsákot, s megy
ki a serléspiacra. Hosszas alku
dozás után végül megvesz két
malacot, két· kocát.

A hogy gondolataiba elmerülve
viszi hazafelé ,őket a zsákban,
eJtervezi, hogy a kísebbiket meg~

. hizJalj'a; a nagyobbikat- a szeb·
biket ~ pedig meghaúia mag
kocának.

De hM szegényember szándé
kát boldog Istell bi cja.

Szépen nőnek 2. malacok, de'
1;)izonya mi szegény emberünk
nem ~ltati.a be üket sem orbánc
ellen:,. s~msert~s-vész ellen, Erre

nincs pénze, de meg vala-
.ugy Van vele, hogy 'nem
az.olJá~. sikerében, úgygon

dolja,. hogy ha az Isten akarja,
akkor megm;'Jrad.

Eljön a s veJta tikliasz-
tó hőség. felJépnek a sertésbe
tegsége!c

A mi szegényemberünknél is
beleg lesz az egyik süldő - a
szebb* - él magkocának. való.

Néhány napi kinlódás után. el
. is pusziu.L

Beteg lesz aztán a másik is
akisebbilL

Sokáig kinlódik, mig végül cSilk
megmarad, ö leHa gYBzies é5

. nem .<;\ betegség;
Megkölll1yebbi.ilten sóhajt fel

a szegényember, mondván: Leg-
..alábti a hizónak való megmaradt.

, ' Meg is hizlalja, le ís öli, s eb
ben az évben legalább volt dí'sz
Rótor, de nem .lett magkQca, ami
nek minden évbelltalán kétszer
is el' lehetne adni a ma,lacait

Mennyit is tud jövedelmezni
egy jó koca disznó.

Na, majd jövöre talán sikerül
magkocát is nevelni és nem vi
szi el a vész.

Pedig lehet, megint az az eset
kpvetkezik be, hogy a szebbik
koca pusztul ej, mert annak nem
olyan ellenálló as~ervezete a be
tegségekkel szemben, mint a ke
vésbbé gyors fejlődésünek.

Valahogy .úgy van ez, mint a
serdülő kerban levő gyermekeknél,
hogy némelyik annyira gyorsan
fejlődik, b,ogy a növ,ésével a bel
sö szervei. nem tudnak lépést tar
ta'ni a fejlődésben, s ha az ilyen
gyereket, a gondos szülői ápolás,
s talán orvosi segitség át nem se
giti a fejlődésnek ezen a kritikus
idején, úgy azt könnyen elragad.
ja. valami járványos betegség, leg
többször a tüdővész.
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ELOFIZETÉSI ÁRAK:
N~edévre i-:JOP, Fél évre 2'00 P, Egésy.élfre5":eOP.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekksdm 18.208.

Lapzárta c s ü t ö r t ök este fi óra.
M~elenik minden szombaton reggel.

FeJel~s szerkeszt5: ifj. WAGNER MÁRTON
S:li:erkeszt5ség és klaGlóhhratal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'f o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijsza,básai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék l,edv&ményt adun!(.

Végre illetékes helyról is
szóvaíeszik, amií mi, jámbor
uíazók esel ról-esetre átmérge
lódünk, valahányszor Gyulán
van dolgunk. Reggel 6.ö8 óra·
kor indulunk el Gyomáról és
csak 9 órakor érkezünk OYll
lára. Ez még nem is volna baj.
Hanem alig intézeH ei az
ember egy-kéj ügyet, már ro
hanni kell a vasulhoz, mert

, 11.151 órakor indul a moJor
. mellyel 12 óra után pár perc:
tel Békéscsabára úkezünk és

, otl 15.26 óráig gyönyörködhe
tünk a szép állomásban. Aki.
nek pénze van. az meg is
,,;bédelbet, va.n rá idó bőven.

Es végre 14.20 órakor meg,
érkezünk Gyomára.

Távol voltunk il/homól 8
órát és ebból dolgaink elinté
zésére Gyulán csak 2 óra ídó
iutott.

Dr. Márky Barna alispán
javaslatára él vármegyei köz,
iga.zgatási bizotIság felir a
MAV-hoz, hogy megfejelóbb
vonatiárajokal állilson be Gyula

R és Békéscsaba. közölI.

JOBB VASUTI
KÖZLEKEDÉS LESZ

BÉKÉSCSABA - GYULA

IEnnek tekintetbe vétele
mellett további termesz

tésük kivánatos.

Gyeng~bben kötölI talajra
beváUnak mutalko:tik a Szé·
kács 1055,ös, azonban helyette
Bánkuti 1014·es is jó ered
ményt adhat.

A gyomai járás területén a
Tiszavidéki buza hektolitersúly,
terméshozam és minőség te·
kintetében is él termelésre
ajánlott nemesített fajták ulán
következik.

Egységes minóségbúza ter
melés szempontjából kívána
tos, hogy CI gazdaságok a
termelésre nem ajánlott ne
mesiteti fajíák elhagyásával
intenzívebben térjenek át a be
vált és azért ajánlott fajták
termelésére.

A békési járásban a Bánkúti
1205, 1201, a gyulaiban ugyan
csak ezek. és az oroshá7iban
a Bánkúti 1014·es a legiobb,
utána az 1201-es váltak be
legjobban.

Az er~dmények alapján a
gyomai iárásban az említel1
Bánkúliak (12ül-es, 417-es,
Bánkúii csaláclszám nélkü] és
5-ös) igen jól beváltak, egyedűl
terméshozam tekinte/ében a
13-5·ös maradt el.

A vizsgálj Mzák liszt jének
minóségi érlékszámai legjob.
bak: a Bánkúti 1201-es, Bán'
kúti (családszám nélkül), Bán
kúli ~17'es és Bánkúti 5-ös
búzáknál 82.~-70.2 ponttal,
a2 minóséggel. Jó eredmény!
adlak még a Bánkúli 1205 és
Székács 1055. 68.5-6~.1 pont
tal, igen jó bl-es minóségge.l.
li. "Tiszavidéld " búza 62.9
ponttal közepes bl-es minó'
ség.

CI gazdákat további verseng~sre
és muokálkodásra, hogy CI

búza minóségét még jobban
megiavítsák. Figyeljenek, tanul
janak s a különféle eredmé
nyek szerint legjobb belátásuk
szerint döntsenek, hogy mit
tudnak és mil érdemes nekik
megpróbálni.

Gyűlés után alkalmam voll
Remenár Géza m. kir. fóvegyész,
a békéscsabai vegykisérI ,z ji

állomás vezetójével beszélve
megludni, hogya versen nyel
kapcsolatban beküldölt föld,
mintakról a vizsgálatok nagy·
réSZBen már e/készűltek és
talán már CI nyáron kiadják és
megismertetik az eredménye·
ket.

iosztották
úzakiállitás

Dr. Márky Barna alispán
hatalmas beszédet mon ott.

A vármegyei búzaverseny
díja.it március 14·én délelótl
II órakor osztoHák ki él Bé
késcsabai Kisgazdák EgyesÜ
letében, mely alkalomra az
egész vármegyéből sokan
összegyűltek él nyertesek kö'
zül. Gyomáról is btml volfak :
vitéz Pajor Gyula gazd. iskolai
igazgató, Kovács János felesé·
gével, Szabó László, esik
György, Kocsis Lajos.

Dr. Márky Barna alispán
lelkesen méltatla a búzakiálli-

. tásra vonatkozó.!ag a békés
csabai vegykisérleli állomás
kezdeményező és kivitelező

munkásságát, mellyel országos
viszonylatban páratlanul áll a
kiállítás eredménye. Buzdílofta

Leventéink
faültetése.

Áldott tollljunk mel:ógflz

dasógi művelésében gaz

dáink nem 3zeretíék é5 mé~'

~ost sem szeretik a fát. A

fa értékér és II fa árnyékát

tikkasztó melegben nem

tartják olyon értékűnek,

hogy azt többre becsűliék,

mint llmennyit él búzo valY

tengeri gyengébb fejlódése

ér a fél órnyékában.

A mai, sokbéln vóltozott

gazdasági helyzet az alföldi

lélkossógot is kényszerfti.

hogy necsak gyümölcsfa,.

hcmem haszonfél termelés·

sel is foglalkozzék. Erre az

okszerű fásftósfél irónyúl

hatóságaink nagyarányú fá

sftási propagandája, melybe

leventéink is belekapcsoJód

nak a móreius l8-Hd és
'5-Hd vasórnapokon elűl· A gyomai járás búzamintáiról
tetendó 500 darab japán- szóló jelentés.
akác elűltetésével, a VÓSÓf- Remenár GéIa fóvegyész je- 5-ös 9.9 q./kh. átlaggal,
téren kijelölt helyen. ientése a kiállitáson részi veJí Jieklolitersúly Jekinle1ében

A március ~§-il<i e!űlte. ~yomai járás búzaminláiról a ebben a járásban is a Bánkú

tést a Levente Egyesület és köve1\~ezó,: '" fiak és a Székács 1055·ös
P I ' . I k I ··tt "I" A vIzsgalt mll1tak sza ma ~8. vezetnek S5.6-85.~ kg. álla·

O íjGorl s o a egyu mu <0- Att . n , 675 A b·'k' ., "".. , ' agos mmosei ". ( e esz gos heklolitersúlyokkal. A "Ti,
desben kozsegl unneppe járás átlagos minösége 6:;/.7, a szavidéki" búza hektolitersúly
kfv6njél tenni, ezzel is küielő gyulai járásé 59.3, az orosllázi állaga csak 8'1.9 kg.
kifejezést adandó, hogy ~ járásé 64.7. A töiJbit még nem
leventék óHal e!űltetett fák ismerjük.)
elűlíBtése nem egy egyszerű A járás területéról származó

l k
• < •• 21 drb búzaminjában 12 búzQ'

mun (aa tus, hanem unne- f'l' k'" E, . , , . e ~seg van epvlselve.zek
pe!yes kldombontasa a fa- közül 60.7 százalék az által á-
termelés nem7.etgazda~ági nos termelésben is bevált ne
jelentőségének, neveléstani mesHelt fájfa (Bánkúli és Szé
szempontból pedig ifjus6- kács),,,Tiszavidéki" és "Ma
gunk intézményes ráveze. gyar" 28.3 százalék. Egyéb
t' f b "l" kevésbbé ismeri vagy be nem
ese II a meg ecsu esere, 'It f" 11 ' I'k T ', " '. , va éllJa szaza e. ermes·

öpolllsara es szereíetere. hozam tekintetében a Bánkúti
Ajapánakác mézeló fö 5-ös kivételével a Bánkd.Ji faj

S igy ö méhészek részéről lák és a Székács 1055 biZQ
is 1I1kCllmat kell adni, hogy nyuJtak 14.6-12.7 q./kh. át
az ünnel'élyen a méhiszeí laggal a legjobbaknak. A Ti
nemLetgazdas6gi jelentősé- szavid.éki búzák I:rméshozama

, . '. valamIVel gyen~ebb. Fel1únóen
~~ve~ IS megIsmertessék \ ..alacsol1yabb €red!1lényt ado1t
JfJ USl:1iUnkfl Í, ~bben él járásban a Bánkúti



IdAlioka.t vidéken i.
j6tiliU"'Slhilí.1 'vAtlaludik ~

~M31ttiéTt \Ísl<iadá5'rtJ~I~~l:
i~. WAGNl!R· i\tlÁRTO~.

A kifl'!'k 6-,.7 hÓI1c.wosCsi.~

csilla nyula vao eladó.leleol$.€.
a szerkesztőségben.

. Kerekes Káro1ynáJ a bor literje 32
fillér.

p'NIMN~"ue:tMMiNIMN~~

Egy,éjjelen, át !
;,Ön is, kiirthafja"l'atkiánya'it

rendel ien ~KAJA" '·egér..
patkányírtókonze-rvet

;E'·doboz'P. i.S,.
, dobOl!!: 'P. f'~'S0 .. ,

:to dobOlI! P.'j4.-

50~150 hold i

nagyságuegytagban lévő

birtokot vennék- Bőv,ebb fehilj
gositist"<il o'yomai LJjsjg $ur~

kesztösége alli.

Zongora hangolás. Zongorál~rend
bc:nozásál legolcs6bban vállalja. Han
golás8P. Ml.1th MiháIY'BékMC5llba,
liortbyMiklós;út 62.

)ly~~tatta a "Hurígária"k~VflY~H.4<;l.

.' vállalat,"Gy@miÍ.n.
I"'~tiljs ü~.mv";ret. :'~3t_.·~~.

I
WONISCH
Patkány""" V"lIal..<

. laboratóriuma"Bu· .
dap.est, .VIH: Kóia
ragó-~tca 10/2 sz.

NEM OLCSOBBMÁi~

B R O
mintaszódaviz,
DE NEM IS SZóDAVlzr

26 fill é
egy liter kadarka .va!!\,
fehér fejtett ujbor SoltviJld-
kert állomásra kislállitlJliL

I
s feladva. Vasuti fuvar kb. 'I
4 fillér literenként. Csakis

J
50 literen felűliren.deléS.t..... .
fogadok eL Hotdótdijmen-
tesen adok aszállitás ta1'- .
tamára . kölcsön ;hordóm

I
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkl.H-
dés utánvéttel. Egypengö
levélbélyeg ellenében kti!
dok mintáLa borból min- ..

. tásctobozban,bérmentve"
Soraim keUemes .édeskés .
italuak. tiszta, tökéletes za. .
matuakés II e'm savanyuak.

Cim : Székely Ferenc :
Soltvadkert, 'Pefrtmegye.

l
o -

_ - ZiWC

. . Megbivó. ·A Q'vomai Levenj~
1E.l,iyesü!o?l iÍ11tll 19~4 ti:' v rmitcl·
I LI"> llt) 14-.211 dB1LlIBfl 3 ÓfClk-GlJ.

hártiífoLaJk;!'pjd~n5""g "'<:::3i<:lén

márc.i!ISlló 25~"'í1'::h,:I~jÓJ]ll

óraKor'Cl l0·V0fW2 .oJlhont>~!1

n1~gJ;éinandó kŐ2gyú!é~ft... T~.rgy
Lj Tü,z:Hkm·. v:alamintl~ f~g.u

vi:ÍI~S7.tn1élny és .3 Jd41U :sz.iu.n~

vhsgáló "bizot/sági J.a:g lll~"

válaszlása. 2). EscHt'gesiio.dl!-
vé:Ínvok. Választmany.

néhányszor vrharOlíi hideg sze
lek fujtak.

Legalacsonyabb hómérsliklet
5-án reggel.""- 14° \'01 i.
6·ém délben - 3° volt.

Legmagassabb . hómérséldcl
28·án reggelt 6° volt,
27 -éndélhen t 22D voll.

Csapadék c hóban mérilclő

mennyiségben !lem vo!1. Tiz
év óta az elsó esel, hogy egész
hónapon keresztül nem voll
csapadék.

Ugyancsak ljz év óla az idén
voll legkevesebb csapadék· a
három léli hónapban.

Tallér ferenc.

. GYOMAi UjS'Ae
_:::a . : !, . "::.. --.:'. "O"d"

Tavaszi teendők a méh&shen.

5'55 g'OO 13'32 17'0020'50 i Bpest k. p. bs·oo 10·45 11·45 19·10 19'53

VASUTI MENETREND 1933. október hó 8-tól.
Igyorsi Igyorsl Igyorsj IgyorlSl

Tíz év óta az idén volt
él legkevesebb csapadék a három

téli hóna"pban.
Időjárás jelentés február havá.ról.

K~1i :SCI"UslRt.~ S~nClol'.

IV. közlemény.

Az ej~~jésnéJ kél szempont nöP9kon kereszIül is fal'lhél1,

lebegjen szemünk e19tl. míg a "megüímadoJ! .niéhcsélfá'd I

1. MinJig csak ~ste felé eles- teliesenel nem pusztul.
" k Ha II rriéhekrbkaptak ZlZ ilyen •sun.
2. Ne csurgassunk el él mé~ könnyü élelemszerzési mó'dra

hes körül semmiféle eletőanya-. és a meglámadoll méhcsellád
got, mert különberr rélbJást idé-· ban a télplálék márelfogyoit,
zünk elő él méhek közö1t. úgy megkísérlik a szomszédos

Ha az eletés nappal Jörienik, többi kaptárakba va-Ióbehatb"
úgy il méhek a kapotl élelem lá.st. és az igy folytatódik, mIli!
felelti örömüke! nagyon élénk az egész méhállományelnem
kJrepűlésükke!eláruliáka többi Duszlul. Ugyanaz történhetik
m®heknek, jelezve azt, hogy ők akkor is, ha eietés kőzben mé
most lakmároznal<, mi áilal zel vagy cukoroldal01elcsUf' 1

mástörz:sekben annyira felkei~ gatunk. .
Hk az irigységet, hogy azok A már kilört rabtásnak él·

GlZ etetell családra ráronlanak megakadályozása nagy és . ki~
1i:'1rtó munkát igényel. ugYJ,hogy

és vad mészárlás közep~!te könnyebb a . baji megelőzni, ..
maguk is részi követelnek a mint kHörésének továbblerjedé·
iokmározásból. Ez él . rablás sét megal<adályozni.

'Ii
n. • •

E&

GYOMÁN:a Nagyira/ikban, a Hangyában:Czeglédilstván,
Kiss Dániel, özv~ Vass Andrtísnélrafikjaiban, Neimann De
zső árusitónál.ENDROOÖN.= Homok Józse/ker.skedönil.

A decemberi nasy hideg után
fokoza/os enyhü~és követke·
zetl, ami már Januárban is ész'
lelhetó volt, de feltünőbb leli
az enyhülés február hóban, mi·
kor is a jégJörő ;V\illyás ulán
a hónap utolsó napjaiban egé

szen lavaszíasra ford.ult az idő,

él hó csendben elol vádl s vele

együtt a Iéi is einmil.
. február hó eleje bár hava~

zássaI kezdődötl, csapadék
azon[)éHl oly kevés voll. hogy
számba sem vehelő.. Állajáball

ilzáraz, derült s cnyhiilő idő

. jellemzi e hónapot dacára, hogy

I oldaL

Ki v6lt e világnak
Al megteremtóje
Ennek a széprendMk
Az elintt:rője

Ki vólt a ki nékünk
Az ~letet adta
Ezt a nagy sup undet
N,künk flnntartottfl.
Ki adott minékllnk
Nappalt és éjszakát
Ki adia néktlnk a
TermIiszet álddlát
A ki a nagy IIJ/det
Tlrmékenynyé tette
És IJZ első magot
Nekünk elhintette

. Ki az ki esőt ali
A swmjazó földnek
Mert a tdplálékfJk
Az esőtől non,k
Napi munkánk utdn
Ki adott ijszakát
HolfY kipihenhts!lf1k
Tlstl1nk fáradsálát.
Ki '1ólt a ki adta
Az éltető napot
Élelu a holdat
Sok fénylő csillagot
Ki adta viuknek
Sok féle halait
Ki teremtetfemell
A lég madarait
K"teknek mezóknek
Sok szép virágait
Búza ttrmó fiJldiJn
Ringó kalászokat
Gyiimölcs hozó fákat
Ki teremtett nikünk
Észt a mi lej/inkbe
Ki adta a látást
A mi két szemünkbe
Ki öltözteti a
Mezők liliomát
K(teremtette meg
A l,lkünk világát
Ezt a lok jóság~t

Kinek köszönhetjük
Hálánk e jóságért
Ki elébe iegyiik

Vilák tertmióje

Te vagy jó IJtenünk
Imát is hozsánát
C9ak tenéked zengank
Óh fogad el hálánk
vi/ág teremtője

Rólad 1teng a madár
A föld hegye völgye
Ó emberi uivek
Mind mind ébredj,t,k
Világ teremtőjét

SJdvbál szeressétek
Mert Ezredik aJl
A ki megfogadja
Világ Teremfőiét

Szivéből imádja.

lsten veled.. lsten véletek.

Minden ember :szére..,
Irta: idt'isb Vinca:eDániel

unalom' gondolkodJ<isá ba:

AMezőgazdasági KiáUitásra
féláru vasutiutazásra jogosí
tó igazolvány 1 P.-ért Wag
ner Márton Fiai-nál kapható.
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bízásából már kékzer éve hir~

det az Ó l{at. AnyaszenlegYk
háza, - sohasem idószerútle
nek. Időhöz kö/ö!t él né pc,; k
jóléte. idóhöz kölöttek az or.
szágok határai, az időfolyá..:

sávo] változik a népek izlése,
tudománya, kereskedelme, tech
nikáia '" még lesti ado/lságéli
is, de az emberi lélek az "anima
naturalilel' chris1iana" a termé~

szelénél fogva keresz1ény Jélek
megérzi, hogy Ég és Föld el
mulnak, de az Ö igéi, Krisztus
igéi el nem mulnak... Ennek
a nagy gondolatnak a jegYé~

ben zajlolI le az endrődi misz,
szió is. Ennek a nagy gondo.
IGllnak az átélése ad/a vi$sZCI
sok-férfinak. nónek és csalód
nak lelki békéjét és bizalmáI
az élethez, amely ma küzdelem
és sanyaruság. " Akad/ak ler,
mészetesen olyanok is, öldkel
az élei nyomorusága, vagy az
élet kevélysége annyira leverl,
hogy nem voltak képesek m~g

érteni amisszió és lélek jelen/ő

ségét amint nem érti meg iillZ

afrikai néger scm a ku/lura
áldásait. Endrőd katolikus né,
pének zöme és többsége meg
értette azonban, hogy az em,
b~rek boldGlgsága ekkor kez,
dődik, amikor komolyan, ő'

szintén elkezdenek Krisztus
nyomdokán járni, - megértet
ték és megindultak Krisztus
nyomában.

De a valódi
Aspirintab1eHák

leSlyenek ca

BAYER kereszltel

OYó&ytztrtárban kaphaté

Fejfájás~megszühféfik:
és meghülésnéi

gyors javulást
eredményeznek az
Aspirin tabletUik.

na szerezni az ideiövő szín,
társulatok megválasz/ásában és
az előadásra keriiló darabok
kiválasztásában.

Felkériük Pánczél Emil fő

jegyző ural, keresse Qlő él

Színügyi Bizottság iratait, ves
I gyen maga mellé egypár se~

. gitőtársat és szerve.zzék meg
újra ezt a bizottságo!, mely
kulturélemnkben értékes mű~

ködést végezhet.

Kél héJig egy jó erőkból álló
rokonszenve's színtársulat mű'
ködött Gyomán Homonnay
István színigazgató vezetése
alalt.A társulat minden tagia
ludását és úri viselkedését vilte
bele az előadásokba és az ill
töltött magánéletébe. S mégis,
kÖLségünk inteliigens osztályá
ból is sokan maradtak távol,
hogy egyetlen előadásra sem
men/ek el, de iparossaink . és
gazdáink közű! fellünő volt
azoknak száma, akiknek leg
alább egy eióadásra tel kit
volna is, szórakozásnak is jó
,lelt volna, de művelődésre is
szlikséges lett volna..

A tanulságot hasznosilsuk a
jövőre. Kel/sük életre a vala,
mikor nagyon eredményesen
múködötl Színügyi Bizottságot,
mely egész ~ven át havonla
l-l pengős befizelési serken
téssel megszervezné a szinház
látogatók bérlőit s ezzel a
sz~rvezcttség~el befolyásI tud,

a szinügyi bizottságo

Aki az elmuit hé,len figye~

lemmel kisérle Endród vallásos
élelét, mélyreh'::Jló mozgalom,
nak volt tailujcl. A község mű

vl.;szi stilű templomában larlol
lak lelki exerciumot Páter C~ák
Boldizsár S. J. és Páter Krajnik
György mezókövesdi jezsuita
házfónök, a lelkek művészei.

A község lelki vezetője, Cser~
nus Mihály apálpJebános gon·
dolata voll, hogy egy !elki
gyakorlaira (márc. 3-tól-11-ig
bezárólag), nagy misszió tar,

. tására hivja él jezsuila alyákat.
Kivánta ezt él filIu nagyobb
tömegének visszafejlődölllelki

állapota. Kivánta az éi tény,
hogy amikor világkrizis van,
akkor van leginkább szükség
nyugodI lelkü, hitből élő em~e

rekre, akiknek kal. krisztusi
világnézete megingalhatatlan.
Kivánta cl lelkek Krisztus utáni
vágya, amint ezt él beszédek

hallgatóinak iömegei mu!allák,
különösen él missziós hél má'
sodik felében. A szent gyóná
sok száma kielégHő. Megható
a tanyai vallásos nép lelki kul
tura iránli vágya, a nagy lávol,
ságok - 10-15 km. - nem
tartolIa óket vissza a beszédek
hallgatásátóL

Az· endrődi misszió egyben
példa rá, hogy az örök igaz~

ságok, melyeknek forrása
Krisztus Urunk szive és jani,
tása s amely~ket az Ó meg-

vagyoni állapotáról hatósági
bizonyítvány. lVIindezekre 30
filléres okmány bélyeg kell
külön,küfön. Intemátusban
kedvezményt kaphatnak a jó
tanulók.
Bővebb jelvilágositást szer

kesztőségünk ad.

Orsz. Ref. Jóléti és G~zdaságiTársulat
1'Jszántuli Egyházkerületi IrOdája.

I gélyt nYU)10 intézkedése u!án
,. ka pjukaz özvegyektól és ilr~

váldól azokal a megható hála'
li nyilaikozBIokaI, amelyek e sze

rény .soroknak megirására
. k'2sztetnek bennünke!.

"legyen áldva az ilven
inlézkedés" ... irja fájdalmá
ban az: egyik fialal özvegy,
"és imádkozok a lisz/elj lár~

sulaíérl, hogy ne maradjon
senki közülünk szegény ke
resztyének közzülárvaságban,
segitség nélkül" - stb. "Csak
iő Atyám elha!álozása után
tudtam meg, hogy beiraJkozol1
él temelkezési segélyakcióba :
- irja e,;n másik fialal ember,
és nem ludok eléggé hálás
lemlÍ annok az embernek, aki
jó Atyámat allnak idején fel
világosiiotta ", stb ...

Ezeknek az egyszerű lelkek H

nek spontán megnyilatkozásai~

ból mindenki'viJágosan láthatja,
hogy ez a Temeikezési SegélY
akció jöbb, mint aminek látszik,
mert a gyász nehéz óráiban:
könnyeket szári/, gondokat
oszlal, vigasztalásl nyujt, sebe
kelgyógyHés a családi va,
gyon puszJulásánakmegakaD

dályozásával a nemzelivagyont
meoli ml2l;;.

ÁI,li~nk minden. cselekede....
lünkkel ennek a magasztos
elgondolással lélesitcll l.cmet'
kezési segélya!<c1ónak szolgá,
lajába, segitsünk diadalr.a vinni
a szereletnek és jóságos in
tézménynek püspöke, a magyar
reformálusság hivaloJj nagy
Vezérének dr. Baltazár Dezső

.Ónagyméltóságanak eszmén,
hogy ha jön a váratlan halál:
"Ne maradjon senki'közülünk
szegény kereszJyének közzül
árvaságban segítség nélkÜl".

I-Ia él mai keserves élet alig
elviselhelő szenvedéseiből, er
kölcsi és anyagi vájságából ki
akarunk emelkedni, gyakorQI
juk mentól többször él két leg
szebb erényt: jóieJtet és a hál6t,
hozzuk közelebb őkel egymás
hoz, meri csak igy biztosí/I
hatiuk gyermekeinknek a szebb
és boldogabb magyar jövől.

a JOVO tanévre f évi május
31-ig lehet kérvényezni. A
kérvényre 2 P bélyeget
tenni. Mellékelni 'kell: 1.)
Születési anyakönyvi kivo s

nat. 2.) Orvosi bizonyítvány.
3.) Iskolai bizonyitvány. 4.)
Szülők· polgári állásáról és

A szegedi Kir. Ka . Tanitóképző
Intézetbe való felvételt

A mai küzdelmes élei leg·
szomorubb igazságai közzé
tartozik, bogy: a Jóldi és a
Hála nagyon keves~1 jeJf41kozik
egymássaL

A Jófelt olyan a cselekedetek
közöil, min! az az államférfi,
aki csupán a közérdeket szol
gálja, de rilkán találkozik el
ismeréssel,

A Hála, az erények király.
nője; mindnyájan ismerjük, de

csak hallomásból, - igére!ek
ból, -azonban keveset jár
közöttünk, mini az országok
igazi fejedelmei. Csak a nagy
csapásokkal járó kétségbeesés
és szivetiépő lanácstalanstJg
idején jelentkező seg·jjség tudia
kiváltani a hálát él gyarló em·
beri lelkekből, mint pl. a ke
nyérkereső családfók váratlan
halála, amikor az élet ezernyi
gondja-baja szakad. az öz·
vegyre, elsősorban is a teme,
tési" orvos·,·patika költségei',
örökösödési illeték és köz,
jegyzői dijak-, a gyermekek
további nevelése, tanWaíása, az
üzlet, az ipar vagy ci gazdál
kodás további viiele, ml?rt az
élet lovábi;lfolylatódik és eze
kel nehezíti meg ez a legtöbb
ször várat1ön és senki által el
nem kerülhető kiadás.

. Az Országos ReformáliJs ló·
léliCs Gazdasági Társula! nagy
lendületet veti temetkezési se·

gélyakciójának debreceni Egy
háZkerületi Irodájában százával
hozza a posta a belépési nyi
la/kozdlokaJ, a véres verejtéken
szerzett legs7l?géllyebb embe
rek és gazdák, iparosok, keD
reskedők és tiszviselók nehe,
zen nélkülözhetŐ filléreisoras
koznak il! egymás mellé, hogy
előbb vagy lItóbb egy tekin'
tél yes összegben, - amikor
legnagyobb szükség van a
sczgilségre - rendelkezésre
álljon a családnak. Ezekel a
bizlépési nyiIalkoiaiokalhozó
napi poslák között nem rit~a'

ság, amikor egyik-másik Nagy"
liszlele!ű úr szomoru haJáieseti
jelentésében él temetkezési se·

. gély gyors kllltalásának kéré,
sével találkozunk. És az Egy,
házkerüleli Iroda aZ~)l1nali se'
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Felvétel a központi irodaban, Gyoma
Kossuth Lajos utca 15 sz. és a

kötelékébe tartozó cégeknél.

Vásárlási könyv beszerzése
díjmentes.

!

Köszönetnyilvánítás. I
Köszönetet mondunk mínda:;;óknek

akik felejthetetlen, jó férjem teme~
tésén megjelentek és részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

özv. Ffaiffar Mihályné
és gyermekei.

~~~~~~A~~ft~~~~R8A~~

NEM OlCSOBB MÁRI
A B O R O
mintaszódaviz, .
DE NEM IS SZÓDAVIZ!

26 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakii
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szál/itás tar
tamara kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentveI
küldendő vissza. Szétkül- ..
dés utánvéttel. Egy pengő
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tasdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes Z8
matuak és n e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

:C1t~~~",W~~~~~

kényelmes
részletfizetésre.

Megszabadut gondjaitól
a jelenlegi sulyos viszonyok között, '

ha szükségleteit az

"Áruforgalom"
kötelékébe tartozó, nagy választék
kal rendelkező cégeknél szerzí be

Hirdessen lapunkba.n.

NYEREMÉNYEK
az uj

m. kir. osztálysorsjátékban.
Az elérhetIl legnagyobb nyeremény:

Arany- 500 OOO Arany
pengő • pengő

Jutalom és nyeremény:

300.000
200.000

100.000
50.000

40.000
30.000

25.000
20.000

stb.. stb., összesen közel
8 millió pengő készpénzben.
84.000 sorsjegy közül 42.000
drb-t sorsolnak ki, tehát minden
m á s o d í k sorsjegy nyer!
Első huzás ápr. 14-én kezdődik!

Sorsjegyek hivatalos áron:
Egész Fél Negyed Nyotcad
24 p 12 P 6 P 3 P

az összes fóárusiffiknál kaphatók.

I

fias polgárok jelenlé/ében. Ko'
vács Ferenc iparlestületi elnök
megnyitó szavai után Csernus
Mihály élpeltplebános mondolt
izzó hazafias lelkesedéstól át
halott ünnepi beszédeI. A Dal
kör hazafias dalokat adott elő

Palotai ferenc karnagy vezény
lésével.

reméljük, hogy gazdasági elö
nyeink lesznek és a revizió kér
dését viszi előbbre a megegyezés
Olaszországgal és AusztriávaL

A körülöttünk acsarkodó kis,
ántánt pedig csak pukkadozzon
továbbra is.

orvosa és Kárpát~y pucerja sok
derűt hoztak. Nagy Eta-szere
finja kacagásig fokozta ~ hatást.
Nagyon jók voltak még Szécsi
Rózsi, Balogh L., KOTándy Stefi
és Korándy Lajos.

A búcsúelőadás keretében ün
nepelte Hortobágyi Artur, a tár
sulat rokonsz-enves titkára, társulat
legjobb szinésze 25 éves színészi
jubileumát, mely alkalommal tisz
telői értékes ajándékokkal hal
mozták őt ej, melyek között fel
tdnést keltett csabai Wagner Jó·
zsef gyönyörö pasztell csendélete.

A társulat szerdán reggel Sar
kadra utazott el, kedves emléket
hagyva a gyomai színházat látol
gatók szivében. L.

Az egész világ élénk érdeklö
dése közben tárgyal Gömbös
Gyula miniszterelnökünk Rómá l

ban Mussolinival és Dollfuss
kancellárral. A dunai kérdés ren
dezésében nagy hodereje lesz
ennek a tárgyalásnak. Magyar
ország szempontjából pedig azt

8. Falu Tamás: Magyar visz
hallg c. költemény,?! szavalta
Fekécs Ignác polg. isk. IV. o.
tanuló.

9. Nemzeti hiszekegy. Éne'
kelle az Iparos Dalkör.

Este a oap ielentőségének

emlékére ünnepies vacsora volt
az lparlestűletben,zsufoll haza-

Szinház

Gömbös Gyula
Rómában.

A vármegyei kisgyűlés
március 12-iki űléséll Mácz végeztek s megállé1píloíták,
Ákosné1k és fmké1s An,· hogy legtöbb mester olYé1n
dornéné1k é1 vármegyei ár# mázzé11 dolgozik, é1melyből

vé1szék ellen} pé1~é1szát lár- ié1 ~avé1s ételek ólmot oldé1
gYé1!va megallapltotta, nem nak ki. A szükséges intéz
látja indokoltnak, hogy az kedés megtörtént.
ügiből kifolyólag vizsgála- Megsemmisitették az end
tot indítson. - Vésztő és rődi képviselőtestület ha
Szeghalom között Mágori· tározatát melyben vezető
maJ'ori ! 't' ~ , I '11 '(\ ero nevve a 0- orvosnak a most megvá-
más lesz. - A vármegyei lasztott dr. Cseh Józsefet
főorvos jelentette, mivel a és nem a 25 éve községi
mázas cserépedények miatt orvost, Weisz Alildárt vá
számos mérgezés történt, I laszrorták meg.
a cserepeseknél vizsgálatot ! -

Március W·én,. pénteken a Csi
petke operettben Korándy Stefi
vezetése alatt Homonnay és a
társulat tagjai remekeltek.

Március 12-én, hétfön Légy jó
mindhalálig szinmü ment. Korándy
Sári a főszerepben elsőrangu volt,
méltó partnere volt Hortobágyi
Artur. A nagy sikerhez hoz:lájárult
Homonnay igazgalója és Balogh
László. Meg kell emlékeznünk a
kis Wagner Marcikáról, ki korát
megha1.udtoló (9 éves még; csak)
ügyeiOséggel talpra esetten illesz
kedett bele Sanyika szerepébe az
együttesbe és lámpaláz nélkül
többször kacagásra késztette a
közönséget. Korándy Sári pedig
megrikatta a nézőket.

Utolsó előadás zsufolt ház
mellett kedden volt. Szabad a
csók operett ment. Kanizsay fő

hadnagy-Homonnay, Hortobágyi
tábornoka - elegánsak és köz
vetlenek voltak. Korándy Sári-

I minden temperamentumát bele
I vitte táncosn6jébe. Fejes-ál lat-

árcius 15-ikének
ünneplése Gyomán.

Délelőtt a templomokban és
iskolákban, délután a Hősök

szobra előtt tartották meg az
ünnepet.

Mintegy 500 ember (közöttük
a leventék, cserkészek és egyesü
letek) érezte szükségét, hogy a
nyiivános ünnepélyen megjelenjen·
és ebben a megjelenési külső

ségben is kidomborítsa, hogy
tényleg ünnepnek tartja a Március
IS·ikét.

Lelkes szavalatok és a Gyomai
Dalárda szép énekszámai mellett,
dr. Legeza Tibor tartalmas, lelkes
beszédet tartott az 1848-as ifju
ságról. A beszéd előadása ·is na
gyon jó volt. De közönségünk
ennek tüzes előadása alatt sem
tudott lelkesedésbe jönni. Ugy
szintén a Himnusz éneklésébe
sem tudott belekapcsolódni.

A házakon is alig egypár zászló
hirdette ebben a valamikor büszke
48-as kerület székhelyén, .hogy a
magyar szabadság ünnepét űljük.

Elite azonban a kaszinói vacso
rákon már nagyobb élénkség volt.
Az egész községben, mintegy l OOO
résztvevővel ünnepeltek akaszi
nók.

Értesüléseink szerint már a
tanyákon is divatba hozták a
március 15·iki vacsorákat. Igazuk
is lehet, ők csak a községben
lakókat utánozzák.

árcius 15-ike
End

Szokásos bensőséggeláldo,
zolf a 48-as márciusi ifiuság
emlékének Endrőd hazafias
lakossága. Kilenc órakor ün
nepélyes szent mise volt a rk.
nagytemplomban, melyet Cser
nus Mihály apátplebános celeb
rált több papi segédletle.l, me- .
lyen a hatóságok, egyesü!~tek

é5 lestületek is rész!veljek.
U!óna a Hősök Emlékénél voJt
hazélfias ünnepély ?j köve/kező

műsorral :
L Himnusz. Énekelte az Ipa

ros Dalkör.
2. Petőfi: Nemzeti dalát sza

valla Pelyva Gergely levenle
cserkész.

3. T dlflra magyart énekelíe
az Iparos Dalkör.

4. Pohárnok Jenő: Jöjj el
Petőfi c. költeményél szavalta
Kovács Olga polg. isk, IV. o.
tanuló.

5. A nap ielentőségQtméJ!Cllla
Dienes lz ra rk. tanító.

6. Móra László: Márciusi
ének c. kölleményét szavalta
Hanyecz Valér polg. isk. Jll. o.
fauuló.

7. Magyarország. Ének~He

az Iparos Dalkör.
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kaszi1 ''::ie!lll..?bcn április els,z- l
ióg . Jili[l~iZll ,gazda kükles I
meg'flzetm. A flzeJési határidő i

betartása anná! is inkább eiső-I
rendü éruekc a gazdának, merI ~

az: április elsej c, utái'l baleselet i
szemredelj gazaasági cseléde' I
ket élZ Országos Gazdasági I
Muokáspénzíár csak abban az i
esctb"w S.~géIYCZj, ha u!ánuk El I
munkaaclo a hozzájárulási dijat I
!<ifizelte. EJicI1Kező eselben a ·~~"Y"&".""""'-"----"'-""'-~-

gazda lar/ozik a balesetet dalom erőlejjes telkal'o!ásál, az "
II

s2:erwedelt cselédet kárJalani- egységes magyar vadásznyelv i
lani. megJerem/éséi, a vadászalíal ! Született ~.

V d' t' K'" 1" ,,, '. összefüggő' kereskedelem éS I il' - E R 'th P' k
. " ,a a~z~ 1 oz OllY cll1lCn! ipar fejlesztésének siápolásál l, ~ lyes va. Dara, lros a.
J"l1ua" 1-- evel' I' • d It I ~"I Bara'lh DO',Zc"l,.
U' I LJ UJ sza,{Jap Jn u slb. tűzte ki főcéljaiul. Az eddig 'I " •

meg BudajJcslcil bánÉlli Nagy megjelenI három szám larJa]mo l111B"út:a§§.saqot K@töHei11.:;
László, az ismerI vadászo!i! és a vadászközönségnek a .
szakíró szerkeszJésében, A lap I célkitűzés,ek irálJ! mcgnyilvánulI I

d ', , ' .' J széleskörű rokonérzése iga p Eszterrel,
a va aszal-ludomany sokaga, I ,. \1 d' j' 'T" l"' " i

" .' ._ i ZO Ja a,,' El asz a l I:'\.OZ ony -. Eszterrel.
zalu lsmel elemek szal<szeru l nek biánypólló hivatásál az
terjesztésér, az inlenzív vad, iegyelemes magyar vadászali I m

gazdálkodás kérdéseinek napi- ku!tura fejleszlésében. .p.. lap I Pfeiffcr Mihály 33 éV:s, özv.
rendentarlását, a vadászal igaz, i szerkes~tóség.e \:1l~:, ,l~llói.új 'l' Gálos Dánielné Farkas Lidia
gaJásának inlézményes kié í. ~8, s~am, !,{]ödohlva.,a.a, . 87' V h
t' -t ' ., p Ballhyany,u. 59. szam alaH I eves, é a JulTIánna 3 hó-
,e~e, :radaszalI, muzeum. fel- van. Elófizetési ára egy évre I. napos, Vaszkó Mária 2} hóna-
allitasal, a vadaszali szakiro- 5 pengő. pos.

+II~,E 1-(
A ,"'WO ".j.' ""I, gyu,aJi a ..amepüeszeh m" i

cvatal I'(Jni\kévé RittN Sándo; li,jr. I
~, . -

Uluszak! lanacs{)si 1112\C7i'.ik ki.
I
;

Március 23·án
8-12-jg I. és ll. tized, fél 2
5·ig lll. és IV. liied, március
24·én 8-12·jg V.1ized részére

a községháza udvarán, március
26'án 8-d. u. l-ig a VI. lized
részére Perei László tanyájá,
ban a basitáson, március 27-én
~-12-ig VII. tized részére
(Körösöntúl) Batári Antal la
nyájában.

••~,Z.O,rszé~o~Mezögazdasagi
.Kl<:uhtasmarcJIJs 22'(:11 nyilik
meg. A kiállitcisoil részt vesz·
!lek fj gazclasá~iszakoklalási

iÓICzmények. az önálló gaz
dasági népiskolák, a !cjiize

mf?k, a békéscsabai és szol
noki hU?akiállitások, él halá
szai és erdészet, háziipar, mé·
bészet, borkrfnclók. éicil1liszcr

, Külkereskedelmi riívalal.
a zöldmezögazdálkodás, gyü

mölcs!C'rmelók, 224 drb. !1ízoll,
s~riés. gazdasági gépf;yárak

és él "Viíla11l0s uóvar". ahol
mulaíják a villamosság basz-

nálatát a gazdaságban és
tartásban.

Balkányi Káimán könyve.

irta : SZÉKÁcs ANTAL felsőházi tag.

Pompás, poétikus közgazdasági könyv. Az
olvasó joggal kérdezheti, honnan veszem a bátorsá
~ot ahoz, hogy ezt a három jelzőt egymás mellé
állitsam. Ez az éppen, amit ebben a könyvismerte
tésben megmagyarázni kivánok

Harnack irta egykor: "A közgazdaságtan nem
egyéb, mint rendszeres visszaélés egy külön e célra
kitalált terminológiával". A közgazdaság-tudomány
e megsemmisitö kritikájának napjainkban sokszoros
visszhangja van. Legegyszerübb és leglogikusabb
alapfeltételeit eJtorzitják, megtagadják és megmo
solyogják nemcsak a tudatlanok, hanem azok is, akik
a müveltekhez számitják magukat és legmélyebb
sajnálattal kell megállapitani, hogya közgazdasági
axiomák ellen való ez a harc még vezető helyeken
is mindjobban érvényre jut. Erre nézve csak egy
példával óhajtok élni. Smith Ádám összes tanainak
a kvintesszenciája a következő: "minden termelés
csak a fogyasztásért van és a termelő; érdekei csak
annyiban veendők figyelembe, amennyiben a fo
gyasztás érdekeivel összhangba hozhatók". Azt hi
szem, hogy nincs a közgazdaságtanban tétel, amely
világosabb és következetesebb volna, mint ez az
igazság, amelyet nálunk leginkább támadnak és feje
tet~jére állitanak, mert. egész közgazdaságpolitikánk
most nem a fogyasztó érdekein épül fel, hanem ki
zárólag atermelők érdekei irányitják gazdaságpoli
tikánkat. Aki közéletünket figyelemmel kiséri, arra
ameggyőzőctésre jut, hogy még a közgazdaság leg
naiyobb tudósai, a legalaposabb argumentumok és
doktrinák semsegithetnek itt és nem képesek az
igazságot diadalra vinúi.

És ime most megjelenik egy könyv, amelynek
már szellemes cime is elárulja, hogy az szépiradalmi
kö~yv, telve kedéllyel, poézissel, humorral és szati
rával. Bájos, miniatür arcképek vannak benne,
gloslizák a napi eseményekhez, uti benyomások,
vázlatok, intervjuk : röviden egy finom szellemü
ujságiró· gondolatai és emlékezései, aki egyben az
irásművészetegyikle;gnehezebbfeladatát oldotta meg:
élvezilltes, népszerü közgazdasági munkát alkotott.

Balkányi könyvének előszavát Hegedüs Loránt
írta, a tág gazdasá~i sLemhaláru gondcrlkodó és
k5lt&. Ez a szellemileg oly malos szintüferfiu I"a
lyogó előszavábanmondja: "Nincs unalmas tárgy
é5 nincs fakó tudomány". Bizonyára senki sem
hivlI.tottabb, ho~y ezt megállapítsa, mint Hegedüi
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Loránt, aki szellemének faszettáival és sziporkázó tnnek a vámtarifának ellenségévé válik Propaganda
humorával tud mindenre rávilágitani. utjain előadásokat tart a videki OMKE-fiókokban a

Balkányi könyve két részre oszlik. Az elsőben kereskedelem helyzetéről, uj törvényekről, kormány-
arcképek vannak, amelyeket szindusan vetett oda a rendeletekről, a kereskedelem kivánságairól, pa-

művészkéz. Többnyire elhunyt, vagy még élő és al- naszairól és szenvedéseiről és mindez vOllzóan,
kotó vezérei ezel{ a közgazdaságnak, de szerényebb könnyed, élvezetes formában tárul fel a-;; könyvben.
alakok is, sőt egész kis kereskedők, akik életük Tragikomikus szemináriumban figurázza ki a belga
fogytáig küzködtek a magyar boltos sor;;ávalés akik gróf Hemptienesetét, ilki Magyarországol1 különböző

nem hagytak hátra egyebet. mint becsületes jó nevű- kereskedelmi· vállalatokat alapított és az államtól
ket. Hogy glorifikálja Apponyi alakját és beszédét, óriási vámhiteleket csalt ki. Szelleilles panaszt ir
amelyet az OMKE közgymésén tartott a kereskede- ' arról, hogy mibe kerűl a nagy Hangya és mit dol-
lemről, hogy plasztikusan rajzolja meg Matlekovits ,gaznak a kis Hangyák. Mindezek pompás alkotásai
és más nagfságképét, az magától értetődik. De a miniatür-müvészetnek. Amerikai utazásár61 is sok
hogy Balkányi a legkisebb embert is, akit megöi'ö- érdekeset és hasznosat hozott magával Balkányi és
kit, benső szeretettel, sőt idealizáltan fest meg; az mindazt, amit az Egyesült Államokban látott és ta-
jellemző rá ,1ézve, mert mitit egy kereskedelmi ér- nult, a magyar gazdasági viszonyokra aplikálja.
dekképviselet vezetője, ugyanazzal az odaadással De. kabinetdarabja Balkanyi Kálmán könyvé-
dicsőiti azokat a nagy férfiakat, akik vezércsillagai, nek a "Main"Street" cimi"! ,előadás. Ebben vissza-
mint a kis kereslcedöketi akiknek életérdekeiértleg~ pillantást vet szülei házára és kegyeletes emlékeket
jobb erőit és érzéseit állitja sorompóba. állit atyjának, az egykori vidéki dolgos ügyvédnek.

A könyv második része a gazdasági élet aki talán sohase tette ki lábát DebrecenbőJ,de aki-
harcairól és kudarcil.iról szól. Vannak ebben a rész- ben mégis egy csöpp amerikai vér és amerikai vál-
ben olyan irások, ameíyeknek műfaj szerint való Ialkozó szellem kellett hogy legyen, mert amikor
hovátartozásuk nehezen volna megállapitható. Van- földije, Puskás Tivadar telefontalálmányával Ameri-
nak itt,tárcák, naplólapok, előadások, vázlatok, ut- kából visszat~rt, vállalkozásában azonnal résztvett.
leirások, vitairatok, stb., amelyek között kevés a A "Main-Street" legérdekesebb része azonban az
kapcsolat, amelyek azonban együttesen pompás állandó párhuzam, amelyet Balkányi a Main-Street
szemináriumot alkotnak azok részére, akik a köz- - egy kis amerikai vidéki város főuccája - és a
gazdaságtanba akarnak behatolni. Ezek a kis irások Piac-ucca, Debrecen főuccája között von. Balkányi
inyesfalatok, széljegyzetek a gazdilságpolitikához, alaposan tanulmányozta a kis amerikai város gaz-
aze>khoz a gazdasági problémákhoz, amelyek a ke- dasági életét. Csodálattal hallja il kisváros nagy-
reskedelmet érintik, a kereskedelmet foglalkoztatják kereskedőitöJ, hogy .15 év óta sok nJinden változot
és izgatják. A kereskedő sorskérdései ezek. Egyik a kereskedelemben. Régebben is a nagykereskedelem
cikkében fejtegeti, hogy mit jelent a paraszt a ke- volt a kereskedelmi forgalom szükséges rezervoárja,
reskedő és mit a kereskedö a paraszt számára és most azonban nem könnyü a dolga, mert "Stock
mily érdeke fűződika parasztnak a kereskedelem lIza- kontrolt" és ,.Sales manegemen"-t kell vezetnie. Egy

. badságához. Majd megirja, hogya szocialista Oa- detailista azt mondotta, hogy a kereskedőnek lele-
rami, midőn miniszterré lett, mint magyarázta meg ményes üzletembernek kell lennie, nem pedig rak-
a magántisztviselők küldöttségének, hogy tévedés- tártartónak. A "Main-Street"-ben a detaiIkereskedő

ben vannak, ha azt hiszik, hogy most amunkanél.. a kisváros fötényezője, aki emeli a forgalma!, szük-
küJi jövedelem korszaka kezdődik. Balkányi fegyve- ségleteket teremt és ezért nagyrabecsüli őt a nagy-
rét - az éleshegyü tört - ujra és ujra az álszö- kereskedő, a termelő és a fogyasztó is. Tehát· a
vetkez:etek ellen fordítja, ame!yek élősdiek az állam Main-Street-ben is: az amerikai service-gondolat
testén és emel1etttönkreteszik a kereskedelmet. Az !VEndezt és sok egyebet mást Balkányi összeveti a
infláció idejében kioktatja a hatalmas méltóságos gondolatokkal, szokásokkal és üzleti elvekkej, ame-
urat, hogy a kereskedő nem uzsorás, ha az után- Iyek még ma is uralkodnak a Piac-uccában és teí>zi
pótlási árhoz ragaszkodik. A vamankétrő! scóló irá- ezt sok humorral, éleslátással élil ebből az össze-
sában már-már meggyőzöttnek hitte magát arró], hasonliUsból keserü-édes tanulságokat von le.

a tervezettautónom vamtarifa egzorbitáns *
H~telei rendhemennek, ,llig azután a tarifa kitünő "Arcok, Harcok, Kudarcok" szellemes és S3Ó-

szerzője beszédében megemlitette, hOííY ez az auto- rakOltÍató o!vasókönyve a közgazdaságnak. Olyan
nom vámtarifa az orí>zág j.;azdasági sorsát 50 évre könyv, amely megérdemli, hogy ne csak dicsérjik,
tlőrt eldönti, mir~ Balk~nyi, páni fél tiemtől eltelve, h:mr;;m OIVllSSák ii;'
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A GV0il1.:li Iparos és KcrcskcJö- l miisor,)ksj a kÖZli. l A GyomiJi Önkéntes TűwJ:ó! hól 60 százalékos kedvez$

ifjak Önképzóköre, LehÉ1r Fl'~ ! A :léps;;(~rű, szinház,l k'Z,i~~s\ap !TestüIe,t foly6 é'v március IS-án I n;én~,b~n ,rész,es~~:1ek. ~ kiál,li'
relle "Luxemburg grófnő" cimú ;zamia J nll .er~el:e~eLJbnc!e:oe- l délt~tán 3 órakor a közsÉgházall~s, tobl:J_~ls:lel~!dl]a 1904, Illar-
npcrclliévcl kedveskedik a Kesebb szmhazl nponot, film- !kisti1nácstermében íartaT:c:ó " CIUS t-l0! K~:'GVC a Magyar

InLl-"'~d","le's i,r"'ni érdel,dódó l cikket, eZl2rapróságol, köze]! d' . kO' ";" Légiforgalmi T~rsasá55 (Male
h.. ,<C. u I ren es eVl ozgymesere.

kÖzÖnsé 0 \'1ck. l{élségjelen, cl Iszáz, képef, Io!y!a, fásos regény, i' T Vác!-utcai kirakaJába,n te!<inl g

~ !. ,árgysorozat: ..
sikerteJjes és jó előadás iránn !egyfel,,:,onasos sZI~.d~.rabot, slo- I 1.) jegyz6könyv hitelesitése. ! helo meg.
érdek16dés. gerszovegekel kowl. A" 84 I 2)'! 1"'" l, " lC('~ 'p'" I Febnulrban 6,8 mil1ió pellgő. "I I) "'! .1 Je eLlevel">. a~ .. Ov e,roJ. !

oldalas gélzda~t lana mu CI1-! 3 ~ z' ';;Jd;\" '6 ';\I~ ,,«ré. i kiviteli iöbbic!ünk voll., -. 'b . . 90 f'jl'. !.) arszam~ .., J L ,3::fJasa, i , "
Dél egy szama - l ,C), " t' l t Té l a .d' i vasarnarJ lelarl@zlaHak

d
' " R' .' e men li ny n.eba asc', ~ Á

A izaba sag vItez, uajesy-j 4) 11'\04 .. k""I~T,,' t' ,,' IDl eslen a mi'l~'rorn. rsz"'O"j: kOl-I~I~
, . F ".. 'i • :::JJ, eVl Ol :>egve"es EI!O- f " ~~n - ~ '"ö

ZSllmszk-y L.ndre hetllapJB un-I, o"adás~ ',. I, munisták egész vezérkarál.
nepi szárn€>t ad március idusa!:> ~ 1 .. ~, I 'n

lk l 'b 'l V'j' B'. Z' 5,) .::>zaKaszpalanCS1,ok, 1 31a- "''!lIJ,~~~'tHd~~,*ll1&o-liMNV~)~HH~a a ina o, I ez él]CSy· Slq '. 3 ct . 1 "'\ ' . I ,Ili

I· k E d I . 'I k' mmt ren es es pOlva aSZDna-
msz V n re a ap V(ézcrcl< v- .. + 'J" j

, nYI ,ag va aSZIasa, l
ben 12 poniba foglalja azokat 6 \ E ti ' d'" k ''" -} se eges 111 nvanya',
a kovelelrnenyeket, iilmelyek ~ G', 1934 ' . g

, 'bl' b ld ] , yoma, marclUS,nemzer IOVa)1 o ogu asa
érdekcben elkerülheletlenül Madaras Kőszegi Mihály
szükségesek, 6alla Anial már- eln~k., ,j~gvző. "
eius Hj.ének lörtltnelmi kriliA índltvanyekat 480raval a koz-
kájál irta meg, a jobbágyfel. g~Űlé:t m.egelőzÖ,Jeg.,~,ell az el
szabadulásról ir Tombol' Jenó nöknel beJelentem,kulooben azok
dr. ny. vezérkari ezredes. Ko. nem tárgyalhatók.

dolányi János 2-ik levelé I irjéI
Kozma Miklóshoz éI Rádió A gyümölcsös egész évi ke-
igazgatójához. Féja Géza egy kezelését ismerteli az a 02
balmazujvárosi riportot ad és oldalas ulmulaló, amely most
az uj márciusi feladatokról ir a Földmivelésügyí lVliniszlerium
első cikkeL Simády Pál Uj Növényvédelmi és Növinyfor q

Magyarország eimen hivja fel galmi Irodájának kiadásában
a földmíveló lakosság o! uj megjelenI. Ez az utmutató nél
küzdelemre. KossullJ népéről külözheteJlen minden gazdá,
Áfr'a Nagy János dr. cikkezik. nak, kertésznek és kerttulajdo,
Van-e adunánlulon német ve' hosnak, meri ebben minden
szedelem eimen tartott előadá- részletesebben meglalálható,
sát közli Némel Imre. A lejkar- amit a gyümölcsfák kezelésé'
lel ártalmas müködésái teszi vel kapcsolatban ludni kell.
sz<ivá Nádas József dr. Vér Ismerteti és képekben bemu
Andor Szeged környéki riport- latja a különféle gyümölcsfa
ban sz~mol be akisbérlők betegségeket és rovarkárlevő'

követeléseiről. Novellát közöl ket, a védekező szerek házi
Szabó Pál és Talpassy Tibor. elkészítési módját, a gyümöl
Versek~t Illyés Gyula és Sértő csös Irágyázásának a kérdését,
Kálmtnlól, Sinka Istvántól, a védekezési munkálatok idő·

Bartalis Jánostól. Riportok, vt!r. beni sorrendjit, stb. Az utt1"i.U
sek, krónika, folytatásos regény tatól dijtalanul megküldi bárki
teszi teljessé él 10 oldalas, nek a Földmivelésügyi Mi,
riagyalaku helilapot, amely 10 niszterium NövíBnyvédelmi és
fillérért minden árusilóná! és N@vényforgalmi Irodája, (cime:
lrafikban kiiphaló. Budapest, V., fölclmiveJésiigyi

A fényes eredmények, meA Miniszterium) aki azl onnan
'lyekct sok résztvevő az osz. válaszbélyeggel elláiotl levél,
iálysorsjáték utolsó 4 hél alalJi ben kéri. I Kerekes Károlynál a bor literje 32

fóhuzásain el@r!,nagyl?!anhoz#AlevélbélyeggyüjtökElsőIf_il_Ié_r. _

zájárulnak a fokozott vételkedv Hazai Egyesülete 50 éves fenn- .
, , . ., ' _ , Zongora hangolás. Zongorak renQ-

emeléséhez azok körében is, alIasanak emleKere 1904. ma' behozását Jegolcs6bban vállalja. Han-

akik elóbb barátaik és isme# jus 6-15 közötl dr. József fe- golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,

rőseik által eiért eredményeket renc kir. herceg és Anna kir. Horthy Miklós út 62,

várták meg. Nem kétséges, hercegasszony, fóvédnöksége ~

hogy az uj m. kir. oszíálysors- alalt rendezi a ll.. Országos! M~!é~~P~ést megv~tel:.~. keresek.

B 'l 'k" ll" t I" t ,~Perel Laszlo asztalos, :reton-u. 46 sz,játék sorsjegyei, ép ugy, mint e yeg. Ja lIas, me y Iran mar l ~_

az utolsó években ismét elkel- mosl is meleg érdeklódés nyi!- I " .. I" "'"I tb" t '~6 ,,= "
" , . . 11 ".. ..e fi dl' a 02 OSh SlIOV, ez ev~

nek. Aki tehát részt akar venni vanul meg orszagszene, .A kl- i rendes közgyűlését f. évi március hó

az uj sorsjálékban, bizlositson állitók között az ország filalé~ I25-én, határozatképteJenség(!setén ápr.

magának egy sorsjegyei minél lisiáinak szine·java felvonul, I hó 8, napján délelőt! II ólakor tartja

elóbb, akármelyik fóárusilónál sőt külföldről is számosan !a !{özségh~z~ tanácsterméb~n. Kéretne~
'. . l~- t'J t jelentkeztek A II O'száf"fo" I a tagok mille! nagyobb szamb"n vajo

mal az e ~o osz a yra, mer . '" " '. l " öl ~ U megjelenésre.
kés60bi vétellHil - ahívalalos BeJye,gk:allitas (,J!ubrlehe ) d:q Ir o _

terv szerint - amugyis meg Ikalmabol él ,m ..klr. posla ,111-! A helyi tillatbiztositó szöv. a folyó

kell fiz~jni a lejálszoJl oszlá· ' vatalos ernlekbelyeget ,hoz, for~! év?en. ~ ~épfene elleni ,v~dőoltállt az
tyok árát is. ·1 galomba. me!lyei barmJlyen I alabbl Idoben foganatosJtja, L oltás

Csabacsűd község pályáza. posjai kiildemény birmenleSit-11934 április ~-én,. Il; ol~ás ápr,iJis 16-án
I ' h"d t II k" " .. 'bető. Az ugyanabban az idŐ-l' és ilL ojtás aprJ!ls 26-an a mar szokott

I
Ol II ~ e ozsegl orvosI I· ... helyeken, kültermeten is. A mázsaház-

állásra. Aprilis 5-ig lehet pá.. ben tarloll budapest] nei11zej~, nál fél 7 órakor uj biztol>itások is köí-
f lyázni. ! közi vásár látogatói a bG!yeg', • hetölI:. .

A kirakodó. vásárra sok
árús érkezett.. - Helypénzt
1100 pengőt vett be a köz
ség. Dacára a, csipős szél
nek és az előző napi eső'

nek, sok érdeklődő volt kint,
de az árusok nem voltak
megelégedve a forgalommal.
Rendőri kihágásról nem

kaptunk értesitést.

Már8ius 9h én és 10-én volt
a tavaszi állatvásár Gyomán,
melyre sok felhajtás volt és
sok eladás történt.

felhajtás Eladás

Szarvasmarha
(borju is)

Ló
juh
Sertés
Kecske
Szamár

818 538
856 625
96 54

1520 1229
4 2
3 1

Átlagos eladási árak;
Javifoft szarvasmarha

. kg...ja 35-40 fillér
Fejős tehén 100-350 P
Borja kg. -ja 75-85 fill.
Növendék 100-170 P

. Ló igás 130-,300 P
Ló Ifövendék 100-200 P
Hasas koca 70- 90 P
1 éves sertés 40- 50 P
Fél éves sertés 25- 30 P
Választott malac 23- 32 P
Kecske 15- 20 P
Juh kg.-ja 35-40 fill.

Kirakodó vásár.

. 83.334. Ez a szám bizonyilia
legjobban Tolnai Világlapja
nagy sikeréJ és népszerűségél.

Királyi közjeg'Yző hivalalosan
megtlilapilolta, hogy 80,304
példányban jelenI meg a leg'
n~pszerűbb képeslap uj száma,
ami azt jelenti, hogy Tolnai

'~Háglapjáj köze] félmillió em·
ber olvassa, hiszen egYhegy
példánya család öt-hat tagjá
nak kezébe kerűl.

A csehek Sipos ferenc csor
vási 5legédiegyzót, ki anyja te
metésére men I a megsziJlloti
területre - kdtonaszökevény#
kénl !elar!óztaiták.
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Küzdelem az elme
baj ellen.

él gycrek~zl i1 vérbal miall. Nem
szilmi!\'(l él vcleszü)ei\2i! bulD~

sághéll1 S2CtlVC:L1Ó '25 ci kés6DU
,'im,;:böiossá váló, vlÚbaios ::o:::: [j

lóklól 5.fe1rmaZÓ gyermek.eke!.
mini nemzelí veszlc::;ége1.

Nyomtalta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyomli.n.

felelös üzemvezető: Brüeher Mihály.

~Hdí.llwt él I!:jlldáHI:U~l~tk:i'. WAONI.R MÁRT~N.

Különös, paradox lényleg
lá/szik, hogy éppen él mai em
berségesnek nem mondható
önző korban kezdődik CI nagy
harc az elmebai ellen. De en·
nek okál él következők mél'
gyarázzák:

Éppen a társadalomnak van
legégetőbb szüksége arra, hogy a
felesleges, improduktiv lerhektő!

szabaduljon.

A mai példátlanul nehéz élet·
lehetőség érteti meg igazán az
egészség és munkaképesség értékét.

A nemzeteknek most v€ltn a
legno!;yobb szükségük, hoJlY a
népek öldöklő versenyében szapo
rodó, egészséges, munkaképes, ki
tartó utódok által fennmaradásu
kat biztositsálc.

Ezen okok· miaU indilolla
meg a mi kormányzalunk is
har.:át az eJmebelegségek el·
len. Ennek a harcnak legelsó
mozdulata az, hogy az egész
országban meg kell számlflJni
és nyilvántartást kell _vezetni
az elmebetegekról. Mostan Mél
gyarorszéÍgon 6000 elmebe/e
get ápolnak kórházban, Az
összes eJmebeJegek száma
16 ezer, a hűlyéké peQig
12 ezer.

Fajl1lemesitésre van
szükség.

Az elmebeiegségekel az or·
vosiJudomány még nem tudja
tökéletesen gyógyítani. Az el
mebaiosok folyton növő száma
pedig erósen veszélyezteti a
j·ársadalmat. cz a veszedelem

szülte azulán azt az uj törek·
vésl, amelyik az elmebaj! ugy
óhajtja megszüntdni, ho~y az
elmebetegeket, búni)zókeUsztÍ
kosokal, stb. szóval azokat,
akiklől elmebajos ulódökat vár·
hatunk, szaporodásra alkalmal
Janná teszi.

Ezt a törekvést eugenikának,
fainemesitésnC'k - szerintem
helyesebben népll<?mesilésnck
- nevezik és célja eg'észsé

ges, nemesítell emberek, ter·

me!ése. "Hogy miképen akar
ják ezt elérni, annak ismerlelé·
se már nem lartozike cikk
keretébe.

Az ilyen szerencsétlen nagy
12rhcl ielenl k~jrnycie!ere.Ter
mészetesen kenyerél megke
resni nem ludia, eltarléÍsra s;;o
ru I. CL en k i v ü1:cg ):,[ll ásik"egyén t

is igénybe ves:!. aki reáia kl
ügyel.

De él közre is igen SlJlYOSéln

nehezednek ClZ elmebeiegek.
Az ilyen betegek ellá!ásö, gon
dozása, továbbá eímekórházak
fenntarlása, ápolók, orvosok
fizetése pár millió pengóvel
növelik évente él közlerhekel:

De még nagyobb bai, hogy
az ideg és elmebetegeknek
alkalmuk van él házasságkö·
tésre, különösen akkor, ami
kor még az elmebaj lappangó
álJapolban van. Ezekból a há,
zasságokból azután ujabb ter~

helt és beleg idegzeW gyere
kek zúdúlnak a társadalomra.
Különösen a fertózésből szár·_
mazó elmebaj veszedelmes él

közre, főleg pedig a vérbaj
okoz/a· elmebaj kétszeresen
veszedelmes. A vérbaj, ez a
borzasztó népnyavlllya, nem·
csak az elmebajnak okozója,
hanem a népszaporodásra is
gátló hatással van.

A vérbajos emberek gyer.
mekei gyakrcm hülyék, korán
elhalnak, vagy éppen hollan
születnek. Ezenkivül a vérbaj
a leggyakoribb oka a vetélés·
nek. Száz áldoU állapotban Ie
vó nó közül 10 nem viseli ki

"Gyomai Ujság"
előfizetői vagy példányonkénti vásárlói
ezen 10 FILLÉRES szelvényt készpénz
gyanánt fizetésül jelhasználhalják azon
esetben, ha e lap apróhirdetési rovatábtln
hirdetnek. Egy apróhird,tés 20 fillér.
Hirdetéf;t felvesz a kiafióhiiN~tal .s 'IZ

ÖS$zes elárusitók, valaMint a kihilrdók.

FILLÉR

VASUTI ENETREND U~33. október hó 8-tól.
li'YOri! le:YOrSl . Iporsl woul

ph t'
. "" mal II II

GYOMAN: a Nagytrafikban, a Hangyában, Czeglédi István,
Kiss Dániel, özv. Vass Andrásné frafikjaiban, Neimanri. De
zső árusitónál. ENDRÖOÖN: Homok józsef kenJ~kedón'l.

Mi az elmebetegség
oka?

Lehe! az elmeb~aj:

Veleszületett (mint pl. a gyen
geelméjüeknél és hülyéknél). Ezek
rendszerint iszákos, vérbajos, el
mebeteg, vagy vérrokon szülőktől

származnak.
Lehet hajlamot örökölni és az

elmebaj csak évek, évtizedek mul
va tör ki, rendesen valami testi
megerőltetés, betegség, lelki meg
rázkódtatás után. Sőt egyszerüen
a serdülés, vagy a változás kora
is kiválthatja a betegséget.

Lehet végül szerzett az elmebaj,
amit egészséges emberek szerez
hetnek maguknak például bóditó
szerek élvezete, mérgek, iszákos
ság, vagy vérbaj útján.

Az elmebaj hatása a
családra és a közre.

A leg/öbb, nem dühöngó el
mebeteg családi körében él.

lakinek sok ió cigarellávaJ ked
ve:'ikedtem, egy alkalommal igy
szóll hozzám: "Dokior úr, ma-
ga olyan jó ember, hogy aranyp
ból szobrol kellene álli/ani
magának Aradon." Miért Ara
don, kérdem és miért aranyból?
"Azért - feleli - mert Aradon
olflhok vannak és azért arany
ból, hogy hadd lopják el az
oláhok."

ebetegségrőL
Irta: dr_ Gál jmre.

el

Az embert sujtó betegségek
közötí él legkülönösebb, de
egyben legfélelmetesebb az ~'I

mebelegség.
Különösen él fanlaszJikusan

viselkedő elmebeleg olyan le~

nyügöző hatást gyakorolt a
régi népekre, hogy azok a be·
teg- elméjű embert földön/uli
képességűnek, m!2gszállQllnak
tar/oiták.

Milyel1l ember az el
mebeteg?

Az elmebeteg gyakran sem·
mihensemkülönbözik az egész
ségestóJ. Ismerünk olyan elllle
bZ1josokat, akik évekig együll
éllek családjukkal, dolgoz/ak,
sót mag'as méJtóságoka! töHöl·
t~k be. Más elmebetegek pe
dig annyira badar, fe/Hínő . vi'
selkedést mulatnak, hogy még
a gyerekek is felismerik őkel

és - igen helyielenül, - gu·
nyolódásaik céltábláivá teszik.
Eukből kerülnek ki az u. n.
"falu bolondiai".

Ki az elmebeteg?
A legtöbb elmebetegról csak

hosszabb orvosi vizsgálal és
megfigyelés állapithalja meg a
belegsegel. Magam is lalálkoz·
tam sok @!yan beteg idegrend
szerú emberrel, akikről azt
hiheltem volna - ha nem vi;
seliék volna az elmeintézel
csikos ruhájá!, - hogy igen
műveli, okos, kiváló, szellemes
emberelc ezek szellemileg ki
eml(lJkedő elmebetegek, azon
ban erkölcsi és 'SZociális téren
beszámilhalalíanok. Mindezt
tekintetbe véve, elmebetegnek
torljuk azt, akinek elméje, vagy
idegrendszere annyira csök
kctnt értékű, hogy él szokolt
mértéket nem üti meg.

Ki gyanus elmebe g

tegségre?
Természetes hogy azok él

b~tegek, akik dühöngenek, vagy
észszerüllen dolgokat művei·

nek, könnyű megismerni. Ne
hezebb azokat a betegeke1
észrevenni, akik nem annyira
zavartalc De joggal gyanusil-

. haljúk elmeál!apota meggyen
gülésével az_ olyan embert, aki
féktelenül hazudik, badar dolo
gokat beszél, önmagát az égig
magasztalja, aki ok nélkül be·
leköt mindenkibe; feltünóen iz·
gatoHan viselkedik, hangosko
dik, vagy aki nyilvánosan sze
mérme.tlenkedik. Hogya Jeg
észszerübbnek ,látszó beszéd
mögött is rejtőzködhet beteg

. elme és ez csak akkor df8rül
ki, ha tovább kérdezósködünk:
ennek egy érdekes példáj áJ ílt
é'ldom; az elmeklinikán egy
~ntelligens, /anult 121mebeleg
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s tegyünk félre minimálisan
5000 peng6t erre a célra
évenként s mór most Áezd
jük meg a iervezésekel.

Az alattunk szu!1nyadó ér
tékek készek bennünket sza/
gá/ni, csak annyi fáradságoi
vegyünk magunknak, hogy
lenyuljunk értük.

lete. A vetés sem egyenletes,
igy il beérés scm lesz ClZ, mi
.nek folytán ha az érést össze
várja, a korai kalászok az ara
I'ásná] P'2regnek és előáll egy

nagy pergési veszleség.
!H is lehetne lársulni, hogy

löbb kisgazda közösen larlana

vetógépeí, ha egymaga nem
képes arra.

lU vo!! a mldl év ószén EZ

állami vetőmag kioszlási akció,
az egész Gyomán kioszlolJak
cca 500 qB 201·es búzéÍí,
hololI százszor annyinak is
kevésnek kell12l1 volna lenni

I színre, a még jápoi:y6~ ilyen nagy határban. Ezt is igen
!go;';ban bóv,~]kedik s igya 112["# kevés ember vette igél1\be,
i mésllOZall1ot nagy mértékben pedig pénzébe sem kerüli, merii cm~'ín.z, Ennek kereSZIŰ1VijC,lél a kü!önbözelel az áilam viselle.
Iúgy vélném n:egoldha1óna!;, Ez f~nyes bizonyilél,a annak,
I hogy azok, akiknek nincs eié~ iw;]y a kisgazGök nem akar e

l iga ('endelkezésre. iársuJnának nak cl korral haladni. Tiszte:e!
. és a szántásokai 4 veg'y akár annak a kevés kivéle!nek,

\
6 ióvai V,éídCZI1'..:<' ÖS!1Icí've, A7 e:'nlílell bú l;:, p'2dj~ Ei

azonban a r;lagyor ember !(-r~ i liszavidéki búzi/nál sokkaljobb.
I rnzszelrGizál, hogy ő itJrsuJni f:ls6 sorban jobb a sikér lor-

Inem szerel és már 011 kezdódne ta!nla, ami Ei le~fof1iosEibb, merj

éi baj, hogy kinek szán/sanak ma már nem Ei fajst.! llé2Zik
I eióbb? Itven kicsinységen nUll Ei kereskedők elsősorban, h'3~
i s?abad5i do ak l1lulni. Arad 11'2111 a siKériéi. A sza:rnéía
! r,Jegyéhen Elel<en már 40 év- erősebb s nem dől meg olyall
I ViZ: ezelőlt voil g'azdaszövct~ hamM, mint a Jiszávidé1zi búza.
I ke7el (25 eg'y ~4 es gözeke sze- A toklásza záilabb s nem pe-
i rel vény szt:::iOJ!a az eleid kis e reg el. A fdgyállósága is van

I. emberek fö!diét. rlány ember- olyan, mint Ei lisza vidéki búzáé,l nek kellel! ill lársuJní ? De boI· ezt már magan; is éveken ke-

I
dOgllllok is és \l011 ~O q állőg reszlül próbállam, miclőll an~

. lensrerilermési.Jc. Ola5zország~ nak nngybcmi lermc~zíéséhez

i ban is !állam, hODY éj szén/ásl foglaln volna. lvIár 2) éve fná~,I ..

I 6 ökörrel végczli2k. hái'om gaz- . búzál nem is lermeiek esek B
103 öss7.dogiB 2-2 ök!'·il. L~i~ 1201 ~zámu búzáL A rT;lJll:v~i Já!11 011 jó !1l\2lyen s.iánio!i föld .. I ben ezel{ a búzák 15- í4 peo&
I ten 3-4 nl. magas lei1geril. 'I gővel érlékesül/ek, mig ö. !1'ás
I "', szán!ókr:ak ősszel való búzá aj 8-9 pengőv(! V12SZ#

I felszár~j6sa is igen fantos. az legelték el a gazdá!c, bo!eliál

I
is beleérive. (Foiyialoll'.)

i
ilyen föld a nedvességel iob· <===---m_m=n=_ ="

ban meSllarlia, a vízre pedir; a
-.- '" Eo ~"Zi ol ~"'~...,.,m'"

I mi aszólvos éghajlalunk alai!' ~~t~jCiOa expon:a!~UII\J!O

igen nagy szükség van, sok~ búza ngens
fe!'l'"'ez~áJ~aoszor ezell múlik az egész le,·. ""'...

més.f.J..minl táTom azonban. A svájci kormánnyal töriénI
.... , megegvezés .. szerini ~,;Jagyar·ezl a kisgazClcl,nöl< csal< egv .. . •

crSZi'íR' f. évi iunius ló-ig ujahb
emif!,zsre sem mélló cseké!)' 600 OOO CI búzát vihel ki él köz-
számo teszi meg. társaság terüle/ére. EblJói él

fo. leglöbb kisgazda ma is mennviségból a földl11ivelés~

kéz7el vet. Ennek igen sok íigyi rninis71er engedélye alnp-
hálránya van, a mag mind él ján 300000 q.1 a lermel5k,
barázdák ba huil s oU Iul sürún 100000 q I él szöveikezelek és

150,000 q-i i'l kereskedék ('x-
I va n a vel,zs, nJ Í:? a ba rá zdalw n pr: dá j ha ln aJe A fe I'm morc dő
l kivül ritka, így nincs a növé- 50000 ci I a kés6bb ielentkező
I nyeknek egyenlő lenyészterü- termelők kÖ7ött osztják szét.

s .. "

Irla: Csenilák Kálmán urad. fisLtíarf6.

.soraimné'lk él? knne a célj(i,
hogy egy szerény, de objel<iiv
krilikál mondjak a [(isgö7dák
gazdálkodási rendszeréről, a
melyból lalán egyesek ol(uiásl

vOíll1alnak le a jövőre nézve.
A mai Q'azdósági vá!s,sgbcln és
élci~balál' harc!Jan csak ugy
boldogulhélilInk, ha mennél íob
bet, löbbdés olcsón lermez]·

helünk. A helyzet pedig' az,
hOE?Y állagftlerr'cleléseink rel/ee

nelesen mögötle maradnak miÍS
QfSZi';gO;< állag-terméscinek.
A minöség eiérésérc él ]cheló
séi; adva vau, nleri az éghajp
lali viszonYdink az! igen ked,
vezóeil befolyásolják, különös·
képpen a bÚlél IcnTleJé:'ié ilie
íőleg. At. clótJllilási költségek
lalán szinlén fognak csökkenni,
ha az iparcikkek ara öss7lJang'~

ba jön a nyers lerrnékek árá
vaJ? De ezi okszerü gazdal
kodássa a 5'dzda rnaga is
csökkeníl1el1. A iohbllak·~ ::; Icr

m~i'2~e szinién icheiséges, cSi,k
nybe keii venni.

Hogy ezen éklbevá;;.::óan fon
l~s céJunkal elérnessük, az
alábbiakra hívom fel a i,;azda-'
íárs"l, figyelm é!, él rneiy ~ok.

i·dcsillységeknek lálsz6 dolgok
ból levódik össze s igy éi sok
kicsillysiÍgnck lá1szódo!og vég.
erecJrr"2Ilyben ig'en sokat eny
iliiene a válsággal küzdő gaz
cJi3k sOI·sán.

A kisemberek földjeiket igen
~Vl2ngén művelik, mel j soknak
nincs megfelelő igaerő rende]~

kezésre, éi Icrmő réieg TalEJn
még soha sem lelt meg buly~

galva 5-4 co!ll1ái metyebben,
t0:há OU még mindig iehelnc
egy fri8s rétegel felhozni a fcl-

hatnák betegségüket.
Nem lehet és nem szabad

egyszeriien e/siklani a mély
dolga mellett. lVJond

ki elvben, hogya mély
fúrást szükségesnek tartjuk

boszlÓi fürdö ben, tudjá/c,
lyen rozlJga házak vannc.l{ a
fürdő körü.,~ ahol c: borsos

, r'

m,fUCU nemCSf]/{ i<enyee
szó, de rnég a

is lehetne ki-
lem
tisztaság
fogásokat

H

Szeghalmon,6hol a rideg ál
lo/na'son másfd órát kell vdr
nr. Püspöklq.dónyóan ú/ra
át kel-! szállni. Bizony ez il

sok átszó.Jlás, ácsorgás a sok
, 'l' scsornaggGi nern I(e Jerne ~

HajduszoDosz/ón v u",", "U
miire .
mert messze van a fürdő az.,

Sokan vannak már a köz
ségben, megpróbálták a
hajduszoboszlói mélyfúrás
nyornán feltörő csotiaviz jó
tékony hatását. Sok helyütt
verik már/is a készülődő! s

r;,;.

alig várják) hogy Szobosze
lóra menjenek és testi fára
da!m.cikat ismét enyhitsék
egy időre.

Pedig nem kis strapával
]ar egy ilyen kirándulás.
Hajnalban, 4 órakor indul
a rázós s egy óra

kell szá/ini

állomásfól.

ll/Iindezeket azért bocsái~

juk előre, hogy rávilágitsrmk,
ha szerényen 100 em-
bert eg}' év
alatt Szoboszlóra elmennek
és fejenként 50 pengő kia
dással teszik meJi,c ezt a
rándulás!', ha nekünk is
egy meIyfúrásu forrásunk, ez
az 5000 pengő is itthon ma
radna s la40stársaink keve
sebb fáradsággal /wr
nak egészségüket és gyógyit-

Az utazásban kevésbbé
jártas emÍJereknek bevezeté
sül elég is ennyi az utazás
ból.

jádak a 8Z0-
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örökíte/Jék me~,

Az eJnöki p és panwcs.
noki ielehtést, a zársztlma
dást ~s jövő évi költség
verést elfoQ'(:1dták.
Kőszsgi Mihdlyt, ki kerületi

tanfolyamoI vég%elt - SUI

kaszpltrancsnol\nak vlÍ

lasztottá.k meg. Sor~húzás
utján kisorsoHák, de ujrn
megválasztották Bácsi Elek,
Hartenstein Ignác és i
KOVBCS G. Lajosi, választ
máf)yi tagokul. Junker Artur
pótfagsági helyét kegyelet-

, ből egy évig nem töltik be.

Tűzoltó Egyesületi közgyűlés.

üzifabeho.zatalunk
na yarányú

csökkenése

Vasárnap délután tartotta
meg El Tűzoltó Egyesület
Modaras Gyula einöj-\lf!te
ölatr rendes évi közgyűlését

I - a szokásos érd~klődés

nélkül. Az Egyesület liszti~

karán, a Tűzoltótestületen

kivül cS,ak egy pártoló tag'
vett magának fáradságot
az eljövetelre.

Kor-tünet, helyesbitve:
kórtünet.

Elnök elparenlálta Gábor
Ödön és Junker Ar/ur el
halt egyesületi Jagokat, kik p

nek emlékét jegyzőkönyben

z
az

áz fásítáSEt.

ből 2-3 villanyltlmpát az
Ivánfenéki ÁrmentesitőTar p

sulat t'tlefon oszlopaira
szerelnek fel és ezeket a
Révlaposi vezetékbe kap
csolják.

A Körösön tulról bejárók
há l&sak lesznek az úl meg
vi lágításáért.

.A SzabadságI/éri (Píac p

tér) égőkből olyan mellék
I uicákba kellene tenni egyp

I
páral, ahol nagy szükség
volna azokrcL

Nem ártana a közvilá
gítás rendelkezésére álló
é~ók elhelyezését revizió
alá. venni, hátha vannak
korrigáló szC!Ízségek és le
hetőségek.

s e

Világitsu
a két !'{öz

luthert!

Ha az ember sötétben
kocsival a Köz:uti hídon át
a községbe jön s a község'
felőli Körösgátat elhagyja,
az út vonala bele esík él

feleslegesen pazarul kivilá '

"Szaba dság·térrc:::"
(PiElc·tér) és az innen
szembekapott villanyfény
annyira kápráztatja a látást,
hogyaközségbőlkihaladó,
tehát a szembejövő járr11ű~

vet nem látja meg' a kocsis,
csak az utolsó pillanatban.
Sőt az út szélességét sem
tudia az ember meglátni.

fzt az állandó közuti
veszéiyességet kevés köit p

séRge\ és könnyen !ll le
het szűnjelni, ha a Liget n

A magyar szén előnyére, tehát a mostani tüzelőanyagok ára
egyultal a hazai munkavisszonyok szerint, de különösen a legdrá
befolyására is óriási arányban gább tüzelőanyag, a ttízifa árál10z
csökkent a tűziFabehozatalunk viszonyítva az a legolcsóbb fűtés,

1928 óta. Még 1928- ban 169.243 sőt sokan már a főzésnél is hazai.
Ö r Ö m ol e l á.!lapithatjuk mekek faültetési terUlerén. vagont hoztunk be, de 1933-ban szenet használnak

meg, hogy közületeink ne- A lutheránus egjfház már I már csak 14.071 vagon volt a . A legszerény'ebb számítással is
", '" . 'b l h '" It h tűzifabehozata!unk; százalékosan legkevesebb 3 millió pengő maradme:5 raSlfaSl versenye en, I tava y ozzaJélru, .ogy az k f

i ejezve csak 83 százaléka az igy bent az országban.
egyh6zaink is rész! vesz- iskolásgyermekek tanítói 1928-iki behozatal nak. Tűzifabehozatalunk 1928 óta a

nek. irányjtás mellett fákat ül p

Ezt a nemzetgazdasági ered- következő volt: .

A lutheránus egyház az tessenek el. Schusz1 ek Stm p ményt az tette lehetövé, hogy az 1928~baf1 169.243 vagon

ősszel és most tavasszal dor tanitó tanitványaival utóbbi években olyan rendszerű 1929-ben 169.665 vagon
öss·zesen 1700 darab akác- már ta.valy meg is kezdte kályhákat találtak fel, melyekben 1930-ban 121.056 vagon
fá.t ülletett el. Ezekből 1457 a faültetést és most té':l-· a hazai gyengébb minöségű sze- 1931-ben 59.992 vagon
darabot az ó~temetőbe,140 vasszal csak foly ta/ta a ,nek is teljesen gazdaságosan l 932-ben 37.197 vagon
darabot az új,temetóbe, 70 megkezdett munkát, mellyel 'égethelök. Tüzel6technikus'aink pe- I 1933-ban 14.071 vagon.

dtlrabot a németzugi tanya növendékeit a faultetés és dig olyan kályl1atüzelési módok- ffi<J'. '"

körül és további 70 dara- faápolás gyakorlati mun~ kal (felülgyújtás) ismertettev mea I .Tlsztelettel kérjuk, ugy hely-
.. . '. o beli, mint vidéki előfizetőinket,

bot al: iskolásgyermekek kálEltaÍn kivül arrLl is ráta p bennunket, hogy gyomaI .haztar- hogy elmaradt di"aikat ki-
ültettek el szintén az új' nitja, hogy a fát megszel tásaink legtöbbjében is teljesen a ~ egyenlíteni, illetve Jbeküldeni
temetőben, az iskolá.s gyer p I ressék, megbecsüljék. hazai szén fűtésére tértek át. me~t/I szíveskedjenek.

VOLT ÉS LESZ
MÉG EGYSZER NNEP

E VILAGO
Ünnepi beszéd, 1934 március
IS-én a gyulai országzászlónál:
H a r s á n y i P á l esperes.

Ma a magyar föld, tör/énep

lern és élet tavaszí dalos pa~

csirtája akarok lenni, - ma
reménységet és élelel adó fél
nyes napsugá.r akarok lenni,
midőn a magyar sza bad ság
örök nagyemlékünnepén, a
hazaszere/et szen/ csőkjóval

köszön/elek Ti/eket, Gyula vá·
ros népe, magyar véreim, ma
gyar testvéreim.

Ma el lelkem lobogó lángjál
val tüzet gyuj/ok a Ti lelke/ek·
ben is, - ma a szemem szikp
rázó lekinteJével dicsőség és
nagyság villámló fényét teremI
tem a Ti szemeilekben is, 
ma azt akarom, hogy össze p

dol:>banjon minden szív, egybe p

fonódiék minden lélek, egyiitt
pezsdüljön él vérünk és föl
sugározzon innen a !lagy .a!~

földről Kárpálok bércein át az
egek királyi Irónjához, a közös,
szent vallomás:

A magyarok Istenére
Esküszünk
Esküszünk,hogy rabok többé
Nem leszünk!

Még félárbocra ereszteit
I zászló mellell is, még porig

megalázott és meggyalilzotl
magyarság nyomoruságának a
mélységeiről is e törjéneimi
mullu váro'3 falai közül ls/en
királyi /rónjáig kell föJszárnyal
ni a magyar föld, lör!énelem
és élel bizonyságlevésének :
Volt és lesz még egyszer ünnep
e világon!

Igen! Volt már ünnep egyszer
e világon s ez ünnep tariol!
egyezredéven áll Rózsás uiju

IhajnalhaSadással kezdódöJt,
mikor föld, fű és harmatos

l
virág köszöntölte őS... 11kC1 itt fennt lobogoJt a győzedelmes
él Kárpálok völgyébe?, Dllnap zászló: Istenért, hazáért és él

Tisza medencében, /nJondván: szabadságért l - Delelő ponira
Hozsánna! ÁIJol! /{'lki iöll a azonban mégis akkor emelke-
nagy Hadurnak, /B magyarok del t, mikor csaknem egy éVI
Istenének nevc'bln! Azután század előJI a magyar szabad.
feljebb sugároz6dott a dicső- ság Géniuszának csókjától
ség napja s benne az ünnep- ihletelten félisJenként iárJak c

ség fénye István, László, Köny- földön Pelőfi és Kossulh
l

mí
ves Kálmán és IV. Béla alaif, kor földből nőttek a bonvédek,
mikor él kereszJyénség glöriá, mikor Branl'isz\zó, Isaszeg.
iával homlokán, a nagy Hadur Komárom, Nagysalló győze-.

kardjával kezében rajlunk tor~ del mes túz és vérkeresztség

pani Illeg a szörnyü talárdulás, l11egszenteli helyévé leve, mi
- még feljebb hágolI a dicső, kor a szabadság világtörténel
ség sugárzó napja, mikor elébb mi tavaszát szülte, teremtejle a
az európai műveltség és ke- magyar, mikor mámorosan re
reszlyén~égvédbáslyája IévéilK megejt a föld, örömben resz~.

török áradat idején, mikor a ked lek a csillagok, mikor talán
Hunyadiak, Kinízsyek kezében még az ég angyalai is azl énekelp
villogoJt a győzedelmes kard, lék, hogy" mindnyájunknak el
azután pedig mikor a haza és kell menni", mikor mélység és
valJásszere/el szolgálatában a magasság s az' egész világ
világtörténelem egére csiliagI hirde/é, hogy: bizony a szap
be/ükkel iratoJt fel a Bocskaiak, Ibadság és dicsőség Istenének
Bethlenek, Rákóciak neve s népe a magyar t
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A kiáUitoU áHatok száma: 222 ló, 609 szarvas·
marha, 1260 sertés, 451 juh és 1000-néi több

romfi,. galamb és házinyúl.
A most kiállitott állatanyag minG

ségben és számban, is felülmulja a
mult évit. Ez is- bizonysága annak,
hogy még nJÍl1dlg -van fokozat s ez az
örvendetes fokozat nem is annyira a
nyugati, minI inkább a magyar állat
fajtáknlÍl van meg. Szép-szép a szim
Ill.entalí szarvasmarha, de a mi sze
münknek mégis szebb erős csontoza
tával, villás szarvaival a magyar fajta,
igy vagyunk a mangalica sertésekkel
és a qlagyar parlagi baromfival is.

Amennyire a magyarfajta állatok fej
lődését és az apaálJa10k kelendőségét

látjuk évről-évre, ebből joggal követ
kedethetünk a magyarIajta állatokoJyan
arányu kitenyésztésére, hogy a nyugati
fajtákat itthon háttérbe szorítja.

A kiállitás csütörtökön nyilt meg,
de már akkor délelőtt alig volt eladat
lan apaállat a szarvasmarháknál, ser
téseknél és juhoknál.

Békésmegyéből ismét az orosházi
kisgazdák vezetnek. Ök már alapját
vetették az orosházi tájfajtának ; ők

már élvezik ezeket az előnyöket; őket

már nem kell serkenteni. Kár, hogy
Gyomán és Endrődön is nem' akad
egynéhány törekvő gazda, kik áttérné
neka törzskönyvezett állattenyésztésre;
a versenyben ők is az elsők közzé ke
rülhetnének.

Hol volna ma Gyoma szarvasmarha
tenyés;zete, ha a Tejszövetkezet által
1928-ban kezdeményezett bonyhádi te·
henek vétele sikerült volna akkor? I
De még mindig nem késő. Most van
egy tisztavérű bikája a községnek, csak
legyenek vállalkczó és önmagukért ál
dozatot hozó gazdáink.

A zöldmezőmozgalom országos mé
reteíhez méltó keretben jelent meg a
kiállításon a Zöldmező Szövetség
egy terjedelmes, de máris szűknek bi
zonyult nádfedeles, élől nyitott helyi
ségben. A Zöldmező Szövetség vidé
kenkénti szakosztályainak nagyszerüen
szemléltető térképei, grafikonjai okta
tóan érzékeltetik a helyes rét- és le-
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13 I~.'. lz; Illi olvasóköreink is ul:'!nozha:nák, lénunl... JVlagyar üldözések
~ ~~. ~ Jla",s",,1~ :;:J.CfV (CT j'a O']1:;:11. ·!~l."i~~!·lP.'I' ~ ' l
~vP" :,'... aK ~'" - '='.! '=' .•. ,' ~ LL.'.!,' " I n n;nasz/rllor'f ,'oru" {)~p/'en

II"j " " d" 1- 11'<:;::::, i,<I" .~ 'v_.LA ...; (O ~segelt, aZOj( elrnon r ;-iatnak~ hogy, D 'o ... ! _ ,. d.' ' .
I mit láttak, A törekvő gazcli\nak il ki.ll Ql [081(0 ,as...
I áHitás meg!ekintésére ~7.Ü!c~é!éeS kr,ll- BÍzonyosan megnyugvás
I ségekhez még "- !öld al 61 jc' elö kel- ,sa/ látná hoov lVlaaJJQrorsl:óP
Illene teremteni a pénzt, E,;2 é:',pen l lj" .; 'l b<-O-b' ,'a,{i"tj'a [i7 o"~

l "k ' , 'k " e~ OSZlnlfO a. . -"I o Y3n szu sege van ;'ca?<ia,,;l', ml!ll ~ ,

I a vetőmagra, Akinek nillcs szei!el111 Olaszorszaga.

I vele,',s,~' annak nem is lehel szellemi """""'T '" _ illi W " _'
gelőgazdálkodást. Az épület elött ki- .,I ara,3~a.

csinyHett min!ákban szemléltetik a le- I - A méhészeti pavillon előtt egy'
gelők fásitását és szakaszos beosztá- i különálló kaptárba vigan hordja egy
sát. Itt ütött kunyhó! Kádár Gyula Dé- I méhcsalád a mézet.
vaványai gulyás is, kinek fa- és csont- I ~ r I- A magyar szarvasmarhák istálló-
faragványait érdeklődéssel és elisme- \ jába lépve az egyik balatonalmádi A magyar paraszt legyen'
réssel nézegeti il közönség. I gazda a teli istálló szép állatainak ér- büszke arra, hogy tehetségben I·

Az állatprimadonnák nemcsak kar- t 'k 't' , 'l' f'e 'esI esere azt a ve emenyet eJezte él) erkölcsiekben !eiapadhatatlan ..
csuságban, hanem súly-tuitengésben is ki lársának: hozzák el őket a nyáron

l
.versenyeznek. A 250 kil6n felüli hor- forrása nemzetének, s ha vala-a Balaton mellé; majd megeszik az.Ikol6 mangalicák, a nyugdijas bányász Iurak. melyik fiát felveti a sors, sze-

1

2 éve hizlalt 500 kg-os diszn6ja, a ha- _ A hangos hiradónál csütörtökön resse abban nJindig saját faj-
ta!mas ~sődörök és bi~ák mind teljes I 1 órakor T6th Ferinek ilzl üzent6:k . a fáját. Ez az igazi demokrácia,
eltsmerest kapnak a latogatóktóJ. I szülei, ha nem megy azonnal haza, nem pedig az, amely állandóan

Jó táblázatok és fényképek mutatják I nem kap ehédet. (A:téJJános derültség
be az "express hizlalás" előnueit. I le akmja fejezni az értékeket,

J I a szép napsütésben.)
A gazdasági akadémiák, főiskolák és hiszen egy nemzet végeredmé-

gazdasági népiskolák oktató és szell1- I Akiállitás hétfő';g lesz nyitva, nyében annyit ér, amennyi fe-
léltető anyaga is olyan értékes és ta- I,. hetséget tud (~lmutr:!tni,
nulságos, kár, hogy ez nem áll egész GOMBOS GYULA.
éven át rendelkezésre Pesten, hogy az

~2!A""k· ....... ==nember többször meg1ekinthetné. Igy
vagyunk a többi térképekkel, tábláza- Névváltoztatás. A beiügy~
tokkal is: ezeket mind sokszorosítani miniszjer megeng'cdle, hogy
kellene és igy terjeszteni. Immár 40 éve hogy Kos~ ~Izrin _László d!: vm. _li od ~ó~

A békésmegyei búzakiállitás anya- ' Jegyzo. lb. fo}cgyzo csa\a.dl
suth Lajos dicső és egyben I nevét Uf!rin-ra válilozlassd ár.gából a harminc első díjast állitották '-F' • , I ~

ki. Gyomáról a Gazdasági Népiskola, sZ,omoru" ,J aJoa~ magyar í~--;;~ \ lZ \~\ ~'li'i.:""::= __~
a Telki uradalom és EndrődrőJ a Nagy- oalyafutasat beFeJezte. I - ....5'7' \ .\ \\ ),/ ;}::::_~~
laposi m:adalom szerepelnek. A bán-' J' J' ! :5";-'" \j~ "'- t~s~._-~
kuti uradalom kiállított mintái között A magyarsorsunk rajzo!ója I~ ~'\ ?:.'<#.'!l~~~ I'e --

vall egy T. REVALD "évvel jelzett azóta véres be/ükkel Írta bele \ \ \/ '~~'\''!J»b ~ l
~:~;:~~e~,ú:~;6~]~1:z~~~Z~okvé:~b~zk:~~~;~ 'I sorskönyvűnkbe, hogy függet-l ,"/ . R.... OE~.rt')P;;;~#,f, ;tV

~ . b d '{I...... 1 t-l i ~ ~yVpl ""Wl-jp ~"J
bánkúti búzáka! felülll1u16 eredményt I len, SZ. a a GIUd?1 Le 1 a \ líP',,,,jfr}'(jJ..P
várnak. . magyar, de ezi a szabadSá-I C'~~. \',

A gépipar is megfelelöen vonult ki. ~ 'plf\!
Legnagyobb érdeklődést a lucernaőr!ők gát csak rettenetes meg- l J;qftJ-)i,
keltették. Reméljük, Őszre már nálunk csonkitás árán érte el. l}

is iesz lucernaőrlő s mi is bevezetjük =:=:Ó.:i: .l,e"

I~:~;~~~~~:~~~;::;:"':k ':'::::,','::' J~~afi~~i::::3, ,J~I;:::i~ it~~'~f
! =~ ~~II~:s~~~~afe~~:~::~á~Ok~i::~1II ::E~~:;!~?~:go:~E~:so.: I :.~_'.~ .•.~,i_,i""'_~~,'~,.~,;.~_j~..t_~L.~~~~,
Isüiete 10 ifjusági tagnak és 18 másik ~- - ---~-
, tagjának megfizette a költségeit. Ezt! Habsburg resiallrócÍó... Kis= I Gyógyszertárban kapható

5 ..

Inye, - verejtéke, .- vére egy

I
ezredéven ál önJözöl!,- érezni,

:hogy a vér, mely ereinkbJ?n

"l lüktet, magyar ,:,ér" a. iáng. ~lCiy

I
.szememben sZlkrazJk s el él

magyarság villáma, fénye, 

" az élet, amelyel élek, szent és
ezredéves nagy' lörJénelem

~ryökeréból sarjad s az örök
nagy Hadur királyi trónjához

sugárzik: - egyszóval magyflf

nélk lenni, több mint emberi

mélióság és nag'yság! A ma,

gyar nem egy fai, nem egy nép,

Ilem egy nemzet a többi száz

közölt, hanem a golgotai vér
hullajlás szentség'ének, a hus·

véli fellámadás dicsöség'ének

örök inkarnációja, - magyar

nak Jenili még az Urislenlöl isIkivéleles kegyelem!

I Ha igy érzessz, ha igy hi
szesz, ha igy :'izerelsz, ha él

márciusi nagy napok emlékél

w

A Gyomai Ujság előjizefésÍ

I ára negyedévre l P 30 fillér
l '"'~"""113UfiTíiGMW& WiiliiWkN4iWZS!fi'i"57'f7I"'~':;p!

l ahogy Csaba ldrályfi ulja, millió
és millió csillag' leszáll földre,

iek DUlliJ-Tiszo láiára, cl!yQink.
óseink, liós~ild( serci?c s kc-

!
bizonyosabban, mini ahogya zünkhe adják a tajár, török,

kélsz"r kelló l:égy, nemcs~k ll,'met veró k~:d~t, . a Ilagy
I élzl hogy voll. nancm eZt. JS, f-!aJurnak kardjai es aramlunk

I hog}' !QSZ még üniJep egyszer' Szeged nél, Makónái, Aradnál,

J

I e világon. Gyulavárinál, Nagyváradnöl,

Megmámorosodoll a szivem s:olmárnál, KO,ssánál, lvlis~olc

I él magyar föld, jörl~nci(m , és lna!, PO,~s,onyna~ e~n" b.~ICllh~-

I
élei szerelmétőlmárcius idusán, tallan, ora_k gyoZedej~llu ~ereg'

, megihlelódik a lelkem él magyar I gyermekbai. aggastyanbol, cl

I szabadság örök nag-vi.ínllepéi' I beteg is megépül, az asszony

s látásokat lá/ok. Nézem. i5~ I is hős lesz, csak egy paran

hogy az ég lc2,gszebb csillag'a iC,sor~éJllunk. a~1 is a, ,véJynkIalászálí a földre, ide Duna-· OtktellJa: - elore él ,<;arpaiok

l
,Tiszd !ájára. cl I\Juzcul11 I~pcsó bér~ei. re, az ~r,ök ~zellt magyar

oszlopá,'a, valahogy zendül, halarokra, kllUZIll a magyar

harsog a szó ma is: "Talpra dicsőség zászlaját! '

magyar. hi a haza", - nézem, Magyar így emlékezz, nw-

ahogy az é~ legf(.'nyesebb gyar igy ünnepelj, magyar igy

napja !esí'31! a töldre, ide élj, ne féJi, bizonyos, hogy

Duna-Tisza lájra s lángra lesz még egyszer ünnep e
gyujt miliíó szivel mondván: világon I
"Veszélyben cl haza". ,- nézem

..,.,. e '6' t Zi ~2535J75T3?'

magyar

neked
igy iil1DCpciecl, óil cn
n·":p'zrTl, llgy idi'dck!l1

Én ma nem törléneJll1el irok,

én ma nem eseményeket be

szélek ei, én a magyar föld,

történelem és élei lavaszi dalos

pacsirtája, reménységet és éle
let adó fényes napsugara aka

rok lenni, épen azért hirdetem,

hogy ennek cl népnek a nem

zelsége, ennek a dicsőségnek

letéteményese, hordozója és
örököse, ennek a vérnek to

vábbplántálója, ennek az ün

nepségnek szent részese vagy

Te, én magyar népem,

Embernek' lenni, leremlés

koronájának lenni lllagában is

nagy és dicsó dolog, ludással

alászállani a földnek mélyibe

és fölemelkedni a csillagoknak

magasságába, szédületes do

log, - de magyarnak lenni,

szüJeJni itt a gyöngyharmatos,

pa~sirtadalosmagyi'lr rónán, 

élni it! él buzavirágos, rlélibá

bas magyar földön, - iámi azt

az ug'arl, melyel alytJillk köny-



Tisztelettel kérjük~ugy hely
beli, mint vidéki el.őHzetöinket,

hogy elmaradtdijaikat ki
egyenHteni, illetve beküldeni
sziveskedjenek.

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA

Mindenkinek
és minden egyes sorsjagy
nek egyenlőa nyerési eselye.

Tehát szerencse fel!
A h(jzások már

április 146 én kezdődnek.

A sorsjegyek hiv. ára mindenütt:

. Ih l Ih I 1/4 ll/S
24 Ap· 12 AP 6 AP 3 AP

Állami felügyelet és ellenőrzés,

tehát feltétlen meghízható.
~---~.

fT

fF

Vegyen
osztálysorsjegyet, önmagának
és családjának tesz vele szolgá
latot, mert mihelyt sorsjegye van,
már meg is szerezte a jóleső

reményt, hogy 10, 20, 25, 30,
40, 50, 100, 200, 300 ezer

aranypengöt is nyerhessen !

ÚGY NÖI,
MiNT FÉRFi- GYERMEKCIPÖKBEN

SZiVES LATOGATAST KÉR

I

Bátky Gyula
Budapes!. József- uica ;)

Az összes sorsjegyek felét kisor
solják, tehát minden második

sorsjegy nyer!

IKERE
~

Dr. Szász
jegyző.

I
Hirdetmény.

· A gyomai kir. járásbiróság mint te-
lekkönyvi hatóság működési területén I

· a védett birtokok feJeit közfeiügyeletel I
gyakorló helyi bizottság Békéscsaba "I

székhellyel 1934 március hó 7-én meg
alakulváll, 16200; 1933. M. E. rendelet I
3 §-a, va]" mint él 100/1 934. Nl. E. ren

delet 14. §~a értelméb~n Gyom: köz- I
geg hatá"at l. sz. korze~be, J::.ndrod
közseg hél tarát Ped jg ll. sz. 1< örze tbe IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iZWiiiiiiiiiIiiiiJiiiiiiiiiiiiii

l mM

osztolta be.
IvEndazoknak a gazdaadósoknak, ;l- l Hirdetéseket mérsékelt áron

kiknek Yéclett birtokuk az 1. számu kör- I vesz fe/lapunk kiadóhivatala
zetben (gyo'nai határban) fekszik, a I
védett birtokok tulajdonosainak köte-j ~::-=-~~------~-~-----~---_.................._...
lezetlségeik teljesitése és minden ez- I,
zeJösszefüggö ügyben dijmentes fel-I
világosítás! nyujt dr. Christián Kálmán

~ó~~a&;. lr;índ~n szerdán d..~. 9-t~l ~2 I
oraJg es vasarna p cl. e. 9-101 10 oni.Jg
ügyvédi irodájában Gyomán.

Azoknak a védeH birtoku gazdaadó
soknak ped;g, akiknek ingalIanai a ll.
körzetben (endröcli határban) feksze- '
nek, fenti tárgykörben díjmentes felvi
lágositást nyernek minden csütörtökön
€l. e. 9-től 12 óráig és minden vasár-I nap d. e. 9-től IQ óráig dr. Tóth István .

l póttag ügyvédi irodájáblln Endrődön.

Bét<ésesab21, 1934 március hó 8-án.
Dr. Szilassy sk. elnök.

Anyakönyvi hirek. Szüleitek:
Such György, Tokai Laios'l

: Házasságot kötöttek: Takács
István-Kiss Máriával. Elhal

, tak: Vaszkó MtJria 3 hónapos·

I Országos vásárok. Mé'ircius

I25-én Füzesgyarrilaion és Tur-l'

I
kel/én, március 28·án Jászbe~

rényben, áprilfs 9-én Déva-'
· ványán lesz országos á11a(- és

kir'3kodóvásár.
A gazdasági cselédek bale·

i'setbEztositási dija. A gazda
st;;;i cselédek uián -fizetendő

évi egy pengő 44 filiér hozzá-
j.árulási (baleselbiztosilási) dijal i

; a 37.000/1924 F. tvl. sztimu l

I
rendelet 18. szakasza ér lel nl é-I --"'"""----------"""""'-.......- '.."'I'\o..........,rA....,......_~_
bi?!1 ,április elseiére minden"

· gazdanak be Kell fizeini. Az IÉrtesítjük a n. é. közönsé- r;p,-l1"-;~~~~~~~
3 lis elscjQ ul án baleseld gel, hogy Gyomán, Kossuíh ; NEMOLCSOBB MÁR i
szenvedetl gazdasági cseléde- Lajos ulca 35 szám alatl I A B O R I
kel a7 Orzságos Gazdasági ' • t '.-1'0& Ili I mm aszouaVIZ, .

Ilviunkás .·pénxlár c~Jk' abban S ;z: I. éi II i DE NElvl \S SZÓDA VIZI .
i az esc/ben segclyC'zl, ha ulanuk I :I

a i1ll1nkaadó él hozzájárulási m Ű h e I 'lj t ~ 26f i I I é r ~i
dijai cl balesel előlt kifizcl/e. nyito/iunk. Elv~lliJlunk minden.~ e",,;y, liter kadarka vagy
FI' l - e szakmába vÉlQÓ nlunkáka(!. feher feltett ujborSoltvad- •..
,- lell <ezo cseJben a g-azda - JE kert állomásra kiszálJitva

tartozik a baleseiei szenvedeJ- l S7ives párifogásI kérünk: l! s f~l~dv~. vasu.tifuvarkb·1

I II 4 flller hterenkent. Csakis
· Ici kárialanitani. K e' s Ta' rs ai. 50 literen f.~IÜli re..ndelést ..

R ~ togadok el. Hordót dijrnen-
énmei- és bútorasztalosok. ~ lese~ ado~ a ~zállitás tar-

t' it tamara kolcson ; hordóm
III "-'''''<=>'-'' ""~,,,,, " ~ , ·t ... f ' mr 30 napon belül bérmentve"" .""'-"-" ...1, [",''o., ,e,eI "oz eF I~~_ ;ll:

ij: küldendő vissza. Szétkűl-
Ugyeh::tet gya~.;;o,ló foé~<éscsafoaj . 4:.E dés utánvéttel. Egy peu1Ző_

,1elyi b~zott$ág-;:ól. JI):i levélbélyeg ellenében kül-
?i1934 ·kt O ~.,- dök mintát a borból ll1in-
-j • I . sz. . . ri b b b .tas_o oz an, ermentve.

-19M slepíember 29-tó] j60raim kellemes édeskés
Haluak. tiszta, tökéletes Z8 p

Pusztapón (Szolnok nl) matuak és n ern saval'lyual<.

k h 3.8. d l!lt Cim:
s

SltZ~ktelpY Ferenc
, '\. [',J; • il: Q ;VaC:I,el', estmegye.

Tó k 12(: ró si j ti ié k o 11 a: L~~~","~~i~~~~1H!H~iJ~ij

_LJ_: ......;.o_y_'o_.1V_1_.li._1~===_.__""'" ""= 19_3_4_m_~..;.:c..,;ju,;..;.s_2;;;,.;;.;4.

l I . 1-.1' 1 b·' i~----------.
I
" egU]auD szama, me y Ol egy l

Szerezze meg

I
,alkalommal a kiadóhivatal (DU;

Ön is a lehetőségét annak, hogy
dapes: Andrássy úl 8. szám.) . ne legyen kedvetlen, kilátástalan
muialványszámol ingyen küld. 'az élete, hanem reménysége

legyen egy szebb éiet és bol
dogabb jövő iránt!

A gyomai kir. PostahhratSlI
éresitti :El. lako§ságot, hogy a
rokkant Mt:lhláil1YG~($lt mindig
a hó utonsó napj.:h"ú fizeti ki,
tehát foliy6 hG 3"!-én 1esz az
á.prilis K,avi utaJvi.n}' kHizetve.
Jelerrntkezzelillek érte.

A gyom81i Polgári Olvasókör
! 934 április 2-án husvéJ má·
sodnapján zárikö"ü láncil1Lllai~

ságot rendez. Beléplidij S7e~

mélyenkénl 1 pengö. [<:czde!'2
7 órakor. Vig Sándor il1U1SÍp

kál.

Az Egyetértés Egy-
tet 1934 ápriiis l-én műked·

velő fópróbál á iis 2-án hus
vél másodnapján műkedvelő

eJóadássa! egybek-ötöiJ lánc'
mulatságot rendez. Belépödi i
cl fópróbára 50 és 30 fi]!, az
előadásra és táncra 1 pengő,

l~ső. hely 80 filler. Szime knül

"Matrica glófnő" opcre~!. Az
eg'yesület legjobb mükedvelőit

mozgósilolla, az elókészülelek
nagyban folynak s igy az elő

adás elci a legoJgyobb biza
lommai lekini az Olvasó Egy~

Jet.

elóíerjcsziéSQ, a szárn v lz5.gáIó ...

bizoliság jclenlése és bal áTo··
zallJozali:J! cl feimenlvény irán!.

3. Az 1934 évi köllségeló~

irányzat előterjesztése.

4 Titkár jelen!ise El Dalárda
1953 évi működésérőL

5. Gondnok jelentése a Da;

járda ing6 vagyonáról
Ó. A vegyes~kcr mcgszünje~

tésének beivlcntQse.
1. Eseijei~cs indilványok.
Gyoma, 1914 március 19.

Szabó ferenc Nyisztor Péter
titkár. elnök.

A Gyomai Dalárda Gyomán
1934. évi ápiiiis hó 6-án ",sle
8 órakor, halározalképlelenség
ese/én í 934. évi április hó
15-én d.u.2Órakoraz ros~

lanonciskoia egyik íanlermében

é%7i kőzgyúlést

lart, melyre a L tagok ezennel
lisztel eliel melJhivednak.

Tárgysorozat:
1. Jegyzők0nyvvezclő és kél

íegyzőkönyvhitelesjjökirende
lése, El halározajképesség rneg

áilepi/ása.
~. Az 1933 '~vi úlrsLZJmadás

Oyümölcsösök április hónapi
kezeiéséről, cl szóló ápolásá,
rój, él fnrümölcsfapermcjezések
egyszerüsiléséróJ, az ó"lziba
racktermés kivileléről,jonathán

almáról, a horkezeJésrő!. a
nagyban Icrmciódó alrnafajiák p

ró!, ribizke, egres kezclésérőJ,

él monilia elleni védeke7ésröl
és még igen sok egyéb aktu
ális g'yümölcslermelési kérdés- :
rói ir, képeklcci bown jliIlSZ

jrálva nA lvlclgya:' Clytinl:>!CS~



1934 mireius 24. GYQIylAI UJSÁG
_-_ t- _. 5. oldal.

Figyelem:

forgalor

kényel es
<TIrészietfizetésre.

Figyelem:

Megszabadul gondja:Hóli I
a jelenlegi suJyos viszonyok között,

ha szükségleteit az

"kötelékébe tartozó, nagy választék-
kai rendelkező cégeknél szerzi be

Kö!csön könyvtár.

TisztelelIel értesitem az
Olvasó közönséget, hogy
a mai napon özv. Vass
Andrásné Horthy Miklós
uti lrafikjában kölcsön

könyvtárt nyi/oJjam.
Tisztelel/el

Neumann Delll:15éS.

irdessen lapunkban.

~WWYYUY~~~YYYUY~~

Egy éjjelen át!

Ön is kiirthatja patkányait
rendeljen " KAJA " egér.
patkányírtó konzervet.

1. deboz P. 1.8'.
:; doboz P. 7.50

10 doboz P. 14.-

A helyi állatbiztosit6 szöv. a folyó
évben a lépfene elleni védőoltás! az
alábbi időben foganatositja. I. oltás
1934 április 5-én, II. oltás április 16-án
és III. oltás április 26-án a már szokott
helyeken, külterűJeten is. A mázsaház
nál fél 7 órakor uj biztositások is köí
he!ök.

50-150 hold

A helyi állatbiztositó SzÖV. ez évi
rendes közgyülését f. évi március hó
25-én, határozatképtelenség esetén ápr.
hó 8. napján délelőtf 11 órakor tartja
a községháza tanácstermében. Kéretnek
a tagok minél nagyobb számbi'n \raló
megjelenésre.

Felvétel a központi irodában, Gyoma
Kossuth Lajos utca 15 sz. és a

kötelékébe tartozó cégeknél.

Vásárlási könyv beszerzése
dijmel'ltes.

nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gositást a Gyomai Ujság -Sl€r~

kesztösége ad.

Zongora hangolás. Zongorák rend
behozását legolcsóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 62.

IWONISCi PatkAn:yirtó V álllalat

laboratóriuma, Bu,
dapest, VIII. Kőfa

ragó-utca 10/2 sz.

IJrtdsokat -vidéken is

~ft~Aft~A~~·~~~

Kerekes Károlynál a bor literje 32
fillér.Szerencse, váratlan gazdag

ság el sem képzelhe!ő l<isérlel,
próba nélkül. Hogy érheJi Önl
egy nagyobb nyeremény, sze'
rencse, ha nincs sorsiegye ?
Még ha csalódofl is eddig, 
nem szabad reményét, opjj·
mizmusát elveszi/eni. Kilarlás
(l fól Most itt az alkalom,
próbálja ki szerencséjét és ve

gyen, vagy rendeljen ellY sors'
jegyet akármelyik fóárusilónál.
Mindenkinek és minden egyes
sorsjegynek egyforma a nye
rési esélye. A 1Juzások már
áprilIs 14~én kezdődnek.Fizetni
van ideje_a huzás előlt.

A gyümölcsfametszés, hibái
ról ir a Növényvédelem és
Kertészet legujabb száma. Cik,
keket közöl még a szőlő idei
speciális metszéséről, az el,
vénült gyümölcsösök felújítá'
sárói. a gyümölcsös egysze

rűbb és olcsóbb permetezésé
ról, a mandulafajlákról, él bor
derílésr61. a szóló tavaszi
munkáiról, a sziklakerl készí·
téséről, hiányzó szŐlŐ1Őkék

pótlásáról, él gyümölcsfák ter,
méketlenségének okairól slh.
A dúsan illuszfrált két szak:ap·
bói e lapra való lJivalkozással
e-gy alkalommal díjlalanul küld
mutatványszámot (l Növény
védelem kiadóhivalala (Buda,
!'lesi, V., Kossulb Lajos,tér ll.
szám).

A szinpad páriái. A szin pad
névlelenieiről rendkivül érde l

kes cikkel közöl a Délibáb ui
száma, amely 84 oldal terjeI

delemben gazdag és változa~

los tartalommal jelent meg,
Remek illuszlrált blldapesJi és
külföldi rádiómifsorokat, pom
piis színházi beszámolókat,
pletyk6kat, sl6gerszövegekel,
eg'yfelvOll'ásos színdarabot,
folytatcisos regény j és közel
száz nagyszerű képet lalál al.
olvasó a népszerű szinházi
k~peslapban. A Délibáb egy
sLáma 20 fillér.

Szolnokmegyében 1935·ball
10.571 születés és 6322 halál
eset voll, igya szaporulat
4249 lélek.

VIDÁM IRÁSOK

LEGJOBB ÉS

LEGOLCSÓBB

féle

DRÓTfONAT <

Minden mennyiségben kapható:

agner árta i i
fakereskedésében, G y o m li n.

A tizedik próba. Tizedszer
ielent meg egy előkelő embe

rekből ~Iló bizoltság és a ki,
rályi közjegyző Tolnai Világ'
lapja nyomdaüzemében, hogy
hivatalosan megállapitsák en'

nek a népszerű képeslapnak a
példányszámáL Nyolcvanezer
példányban ielenik meg Tolnai
Világlapja és ha egy-egy csa
ládra nélily-öt olvasói veszünk,
akkor megállapifhatjuk, hogy
minden héten közel félmillió
ember kezéll fordul meg a lap.
Mi ennek a népsz€rűséI:lnek a
titkél. A párallan érdekességű

télrtalom és a 20 filléres ár.

- Mondja kérem, mi szeretne
lenni inkább: milliárdos vagy ti,
fuszbeteg? - kérdi egyik úr a
másiktól.

- Feltétlenül milliárdos. 
hangzik a felelet.

- Látja milyen ostoba urasál
god! A milliárdosok kivétel nél
kül meghalnak, a tifuszos bete
gek közül pedig csak 5 százalék
hal meg,

§§§
Két atyafi az orvosokról be

szélget:
- Én már csak amondó va,

gyok, - sz(mtenciázott az egyik,
- hogy az orvosok sem tudnak
semmit!

- Osztán miért? - tudakolta
a másik.

- Hát ehun a Balog sógor is!
Rúla is azt mondta az orvos, hogy
a hektika viszi a sírba, oszt mégis
a fú rugia agyon.

§§§
Az asszony válni akar az urá

tól. Megkirdi tőle az ügyvéd:
- És miért akar válni?
- Alaki okból! - hangzik a

rövid válasz.
- Alaki okból? Hogy-hogy?
- Ugy, hogy a férjem egy pi-

szok alak! - szól az asszony fe
sujtó kritikája.

Makra Lajos puszle!ecsegi
iuhászsz()mal!ó a Mezőg-azda

sági Kiállilásra viszi sajat fara.
gáSll ménesét és iuhnyájcit.

Március t5-ike Endrődön ci nl

alalt mult számunkban k(',vé·
kll lJir,Hlásból 12vedé5IJól ki
maradI, hogy este az lpar
te~ tü ic:'l ben a 48a5 itjuság
emlékére rendezell vacsora
alkalmával dr. Haller József
ügyvéd, v. nemzetgyüJési kép,
viselő lelkes hazafias beszéd

keretében méllalta a márciusi
ifjuság érdemeit.

Laczkó Ferenc voll endrődi

segédkánlor eltávozol! !<örünk
ből. hogy Tolnatamásiba fő

kánJori állá'stll elfoglalja. Gyor
san kellelf ujállomás helyé I el
foglalni s a kedves ismerősei

től nem is ludo!! sze01-élyesen
elbúcsúzni. Ezen alkalommal
vesz búcsút azoktól a jó ba
ráloktól, családok!ól és isme'
rősöktől, akik/ól személyesen
nem köszönhetelt el.

Turkevén. Kiss István és tárA
sai tojás és baromfi bevásár,
lé'Í:sára inditott mozgalmuk tá,
mogalására kérték a város
képviselőteslü1eléLHozzávető

legesen százezer pengőre ér,
tékelil< azt az összeget, mil a
jól szervezeit kar/elek él tojás
és baromfi vásárlásnál egy év
alall a tenyészlők zsebéből ki,
vesznek. A bevásárló telepet él

Hangyilval akarják felállítani.
Tervezik még e~y textil és

bőráru telep felállílásáj is.
A békési, faiskolákat felol

dották a zárlat alól. A föld
mivelésüllyi miniszter távirati
lag értesitette a községi eJŐI·

járóságor,. hogya békési fa A
iskolákat a növényegészség.
ügyi zárlat alól feloldoIfa.

Elrendelték a törvényható,
sági választások előkészitését.

1935. január elsejével fc1frissi
tik él vármegye törvényhatósági
bizottsá"át. A törvény szerint
él virilis és érdekképviseleti ta

gok mandátuma lejár és ujra
választás alá esnek, ugyszinlén
él választolI tagok egy része
is. A rendelet előirja, hogy
mindenekelőtt gondoskodni
kell a névjegyzék összeá!lilá
sárói, A névjegyzé:<et juniu$
1-15. napjaiban kell köz
szemlére kitenni. A be/ügymi,
niszter egyébké:ll· rendeletét
megküldte amegyeházára.

Csoda-tojás. l\:eleli Szveto

zárné békési, Zsilip·utcEl 10.
szám alatti lakos egy tojást
mutatotl a Békési Hirlap szer4
kesztóségében. A toiást az
egyik rendes nagyságu lyúkja
tojta. A tojás Jibalojásnagyságu.
Ke!etiné a tojás kél végét ki
lyukaszloJta, amikor is !\Íöm.
Jött annak fehérje és sárgája.
Keleliné ekkor meglepődve

vetle észre, hogy a tojásba n
még egy normális~agyságll

héjjal ellátott tOjás van. Kele1í
né htizál most a kiváncsiak
tömege keresi fel él különös
tojás meglekinlése végeJI.
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iéÍhldilJ, nlIGií dr. faDi ji
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rében. A védet! és nem vé
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l\eleSléker nen1 lehe; i\ed-
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK;
r\egyedévre 1'30 P, FéJ évre 2'60 P, Egesz évre 5'20 \'.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll 18.2118

Laozárta c s ti t ö r t ö k este fi óra.
Megjelenik minden ,szombaton reggel.

Fele16s szer~esztö: Ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkeszt5ség és klad6hivatal: 

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I o> /VI e, Kossuttl l.ajosutca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabása~:

Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hi:·t1eté~

20 fillér. ÖtszŐfI hirdetésnéi 10 százalék, tízszerint':!
15 százalék, ! negyedévi birdetésnél 20 százalék é..~

félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvel!:ményt adunk,

frta: HARSANYI pAL esperes

Féláru utazás a Szegedi
Ipari Vásárra. Máius 20 r iÍil

kezdődik és 26·ig jar! él Sze~

gedi ipari Vásár. A vásárra
a kereskedelemügyi miniszter
él Máv. és él Szeged Csanádi
Vasul vonalain ölvenszázalékos
vas uli utazási kedvezményt
engedélyezett. A vásárral kap
csola/os mindenn€mü i,érdésre
készséggel ad felvilágosítást él

Szegedi Ipari Vásár irodáia:
Horváth Mihály u. 3. Telefon;
14-15.

I engedélyez eH ;) szánjlék (l'f'ksi

pólvámot nem veHe igénylJ~,

hanem még ma i" a rv.'gi J2
százalékéd őröl. r-Iogy el éi;)

százalék Endrőd lakűssáliFl

mai gazdasági éldében mH jc
1cnt, azJ nem kelj külön ré:,/-

Iletczllünk.
Enclréd lelkossága úgy 11

Szövctkezdi tvlaiom, mint (:l

Kereskedelmi Rész vén yliilst1
ság kebelében évjjzedck aJaU
bizonyságát adja, hogy d

szövetkezésben található ej{) j

és előnyöket a saját és a köz
javára okosan tudia felhasz
nálni és kihasználni, Ennek r.

l,két ip{1l'i és kereskedelmi v{jj-

11a.~aj~lal<, szö~etk~7.é,sn~k mű~
l ko(kse annYival IS ertekesebb,
\ mert mindig oZ üzlelrészesck~

I ből válasz/ol/ák meg a . \'0 l:'Itöikel :ii hogy azok jól sárilr-
kocliak é1Z is mllldlja"lIz iízlc:t~

részek ér/ékéi jóval Juiilaiadjél
a vállalatok leltári vagyollfL

A Szövetkezeti tvlalom kö;>
llyűlései! a malomban szokta
larlani, hol a pipa is cló szo
kotl kerűlni. Ebből a leg na·
gyobb szerencsétiensl'g szár
mazhalik egyszer, ezérl ezi
megelőzendó, azt lanácsoliuk
a vezelóségnek, hogy az ezu
láni gyűlésekel a községhnza
nagytermében farJsák.

I

*

mult évi nyereség
3455 pengő 75 filtér.

és

'Iv!árcius 25·én larJol!d az
Elsé l:,nclródi Hengcrmclom
és Vi![onyJc!ep. mint Szövel·
kezet XXIV ~jk évi rendes köz
gvűlésél Kuril/a Mihály vezér
i~az~(ljö elnöklésévd A gyű

lésen 278·an vcttek rés~'t és
egészen mcgtöllö;Ué!{ él maiom
hel yiségel.

ft.. g'yűlés él legnagyobb rend
ben rolyt le, Elfogad/ák cgy
hangulag cl zárszámCldáSf és él

nYl2rcségkénl lümulaloll ~455

peng'ő 75 fillér] teljes ;:gészé
ben a larlaléldö!<0hez csalolták,
azután belöllöHék fl mcgiire
sedcU liszJs0gekeJ és meg~

válasz/oHák :
vezérigazgatónak Karilla Mi

hályt,
igazgcl1ösáfIi 1agaknók: fü

löp Ivlálé, id, GeiJöi Vince,
Duda Lajos. ifi, I'vlészáros lá
nos, . Kovács fcrellc, Dinya
Imre, Hunya Eiek és Hatvani
Ekkel.

feliigyeló-bizoHsági lago!\.-
nal<: Dinya Vilmos, l{almár
Vinc\!, Vaszkó Pál, Nagy!mre.
Gellai Mihály. Vaszkö tvlájyás.
Dinya Imre. lviastala János, D.
Timár Mihály és Uhrin M.
Vendell.

Az Első Endródi Henger.
malom ezelólt 24 évvel alakult
meg szövelkezeH alapon. Ma
75. darab 40 pengő névérlékli
üzJelrésze van. 1924· ben ön
állÓ villanylelepel lé/esileH, ami·
kor is 50 évre szóJó koncesr
sió! !{apoll a községlól.

Endród község gazdasági
életében immár 24 éve ielen
tős szerepel töll be a Szöve/
kezeli Malom, é1zonban szö
velkezeli önzeUensége most
juto!! Jegbeszédesebben kifeie
zé$r~, míklillr il kormány á!t§!

unk. l
1
I

halálmadmal\ CSUIlJ'{; \'ij~ I
jOj-:áSö IldiloJ,,;::oil ~~ éLc:,\p!
ség-eil1,kincscs f«(:[OlSvár-!

lján, fciedelmi hassfJjeÍll.
Poz::ion yállOSZlozI,: odl cil;:
áruló és rabló gonclszo'!\.

Immár két évtizede, hogy
úiból szomorú él magyar
nóta, - iHlm6f két évtizede,
hOlJv o\lön avharnmtol sír Ib ~ ?::JI o ..

a. magyar földön lllinden I
zöldelö fűszál, de g'yöngy·

I harmatot sír él HargHa al»
ján is minden gyöngyvirág
s búsan ~uíJog kuruc di
csöségr<YI él tvlagas-T<5tfCJ
fenyves erdeie.

Ám mahűsvéinak szent
és nagy ünnepe vall. fedő
kő rnozdúl, angyal földre
száll s örök igazság, ke·
gyeJcm és győzelem hangja l
zeiJthi[; fe!tcírnadoJi aZ Or! I

! .Á.m ma ravasz van. I
l fagynak bilincse összelöd,
I életnek lelke szálloJt el a

világ felett, új vin~gok lát
tatnak, új ének szava hal- I
latik: feltámadnll a föld. l

. Törik már a jég a szo·1
mOfú mag'yar jelen fejeli
is, égő gyűlölet helyett a
megbékélés angyala iebeg
leti fehér szárnyad egész
Európa felett. Angolok,
olaszok és franciák vall»
ják - hirdetik: ma miiI' a
magyarról, hogy e nép
igaz és dicsőség népe volt.
Talán meg se gondoljuk,
hogy mily közel lehet él

nap, hűsvétllak, magyar
húsvétnak napja, melyen
régi, szent, örök: határain'
kon. Kárpátok bércein tesz
szük él boldog vallomást:
Feltámadott a magyar di~

csóség!

Ebben a l?ondolatban
köszöntöm én e lap oiva,
sáit, magyar testvéreimet
azzal az iJzeneltel: EJőre,

ll. ma~yar f~ltámadéJ.sra.

A kucsztyén hi!nck leg
ovözec1elmcscbb ünnepe ő

~ 6svél 1 Szikl aSll' szá iáról
vétetett cl a neíh?/ fcdökö,
_. komor Iw !L~l követél

váltaHa fe! él fehérruhtJs
angyaL - telT'Ielésí ének
bús meiödiáia vállOZOt! át
az örök gyótelemnek him
lluszává, mikor hallatszott
él szó: Fcltámadoit az llr!

lQéz<?tesen szép és kedD
<.- .

ve~ dZ, hogy a l'eJtfirnadás-
nak győzedelmes emlék
ünnepe összeesik a ter
méslet tavaszi úiiászületé#
s'2\'e l. Ahol nehány hér
elŐl! a tél királya ülte nagy
hetiotli torát. ahol száraz
ágak között az északi szél
zúgta, sjkogta Temetési
éfl(+ét. ahol hó és jég-,

kristály voJi ["lZ enyészet

!Jek derl11cszíó pompáiö,
oH ma Lözös édes anyánÍ\,
cl föld vállaira veszi a re
ménység zöld bársony kön#
tösét, telehímezi larka virá
gok pompáiával, . kebelét
ékfii kenjeinkben nyíló
ibo!yával~ fehér· gyöngy
virággal, homlokát díszfti
suttogó erdők lombkoro'
nójáva\ s a mámoros ta~

vaszi lég megteliescdik UJ

jászi.iletés himnuszával, Ille'

lyd millió kis madárka
zeng s minden ezt hirdeli :
Feltámadotta föld.

Mi e lap hasábjain a
keresztyénség nagy ünne»
pét is innen a földről, az
édes magyar földről néz·
zük. Ezt is golgotai ke
resztre vonta, na.gyságának
és dicsőségéneh: magassá
górál meggyalázta és meg
csufalta az emberi bűn. Ezt
is ff pusztulás sött5 t sírjába
zárta él Trianon elvakult
~onosz5~~a. E is
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A -Gyomai Ujság előfizetési

ára negyedévre 1 P 30 fillér

szemével oZ abiolwll iH
észrevett, a láthatáron fel
tűnt em,ber szándél<é1t együtt
latolgal ják munktllkodéls
kÖLben: vajjoll ide tarJ-e?
S mikor már közelebb ju
tolt, úiabb lalálgatás: milyen
ligybcn keresi fel II l,özségi
urakat?

Telik, múlik az idő s del
után 4 óra körül, mil\O! ra
már minden megjelen/er
be<;sü lette1 ell(özrgozgalt~l(,

ismét kocsira űlnel< a köz
ségi urak és 2 órai !J.ocsj#
zás után hazaérkeznek.

Ime él csudöballai elsza
kadás egyetlen elfogadhlJló
érvének, él kültelki közig-az
gatásnak olyan kivitelez~s(?,

mellyelll Csudabal16n lakók
közigazgatási igénye kielé·
gitést kap és Gyoma köz
ség is megtalálja számilá
sáL

séig. S ö', ezideig Jiirc!i?IlJnJl:j.
tJecsülejjeJ íud!ák ezekeJ él szük
ség munkaa!l<almakaj kivflnli,

Munkásáink az elllwl1 évek
alajJ ön# és iömegfeg~lelmej'('JJ

ségükkeJ él nyili'ános eiiSllli:
rés! is kiérdemeJJél<, meJl' cJ,i
eséretet ez alkaiommai fejez
zük ki. Reménységünk, lJog-y
a súlyos megpróbállC\l(is Leg.
nehezebb részén Jill vé;\tyunk
és örömmel kÖlln~;ilil\ cl de
rék 11l1111kei_..,!cs!n're\id, 1I1imlen
<?rdclll~t. lJh'lll',,'1 él mindtlnnyi

unkra sú:yos lt~lY1ck'j nem
borÍ)ollál; fel, hanem h('o,k,,,
kitarIással lü,'jf'k, ilélkiilözíelL

A javuló gflldi'lsági helY/elJel
legyünk JckinleJJeJ JJlllnk,\s.
lesJvéreink e b("c~üleI1C!ö Jűl(>

séreés mihelYl lehel. jc~yük

lehelővé, hogy me\<!fekl(; hérét
kapják szenvediseikMk_

l /lA. l11ogyal" lllunkéls cl lűz

vOllalban hós \'ol!, lk nagyobb

í?rlél<ű az a hősiessége, mellvej

él háború óli! eltell ~azdasá~i

háború állandó pugólüzd

lillia .

kezdte
az i é

e
özsé

A besenszegi Andrássy úti
áttöltést végezték el elsőnek.

Ha sZélkérló lálja a vasll/oll
Iul lévő élnyagghdrök és él

gyoma-endrődi Jörvényhaló
sági u/on ál/öbb mini 60 em·
oerhólálló Jalicskázók SLor
gos munkáiát, mclJycJ GI htlj
dani rövidlillás hiMitÍ/, mil<or
él lörvéllyhalósági új -rámpájfl/
tpite-Ilék ki él legközelebb e~ó
földdel és a földbirlok rende.
zissel hd7.helyel<nd< kioszlolf
részen, a mos/ani Andrássy
ulCa végé[h~i nem vc:llék figye
lembe, hogy az ulca kiizség
feiőli vége IW cl hajdani gy-:p
mester lelep mé!ységére essék,'
mo~J nagy munlülval, jehill
lélyes kö/Jséggel kell lIZ uica
D('Jieknek kijáratot biz/osíJani
él besens7.egi Jelepü!és szélén_
Millle.gy 4000 I~öbméler rüld
k~ll az illlölléshez, mely lllunka
cea 2500 peogőlJe kerűl.

A községi házlartásban már
rendszert keik/t csinálni, hogy
minden lavasszal munkaalkal
mal leremlsünk derék IlHmká·
sainknak, kiknek az előző évi
keresele lJem fu/ia él mező

güzdasá~i munkák megkezdé-

Csudaballa
közigazgatási életéből.

Minden héten pénleken
reggel kimegy a községi
adóhivatal vezetője egy es
küdtlel Csudöballára, hogy

a kintlakó birtokosok adö p

-fizetését fel vegyék és más
ügyes-bajos közigazgotási
dolgaikat elintézze}\.

Ezzel él hivatalos <lktus
sal hetenként egyszer élénk·
ké válik él ballai iskola
környéke. A két órai ko~

csizás után megérkezőköz
ségi urakal ott várjá!< már
a megidézeltek, VLlgy pana
szosok vagy adófizetők s
le sem verve az út porát,

megkezdi müködését a
"közigazgatási üzem" és
felveszi az adót, vagy igaZ
ságot tesz, vagy tan6csot
éld: vagyis mindenkit el·
igazit, kit úSlY, kit így. S ha
márritkul a fejek sora, hogy
II közigllzgatásban foly to-

Inosság ne álljon be, hát
I az esküdt uram fürkesző

rs~s

sitik, ajánlatos legalább, ji gaz·
lól kigyomlálni címer llányás
láián, Hiszen egyik-rni'lsjk gyom
lO-40,OOO csíré!ktpes gyom-
maggal ferlözi meg él földel,
III pedilSl él tengeri U!áll rend:
szerin) búza jön s azért v<:ln,
hogy fl lengeri után következő

búza velése!<ben már kora la·
VClSSi:ál Jöbb fl gyom, mÍlll i'I

húzo, EzJ látni e vid<tken min
denün.

Fon/os volna <'lf üszög ir,
tása is, ami elszívja il jápGmya~

got a fengeritól es- ajermésl
csökkenlí. Az üszkös szár és
szemtermés vemhes állatok
nál elvl;'lélésl is okoz. Olyan
embert azonban, aki e71 ir/ol/a
volna, még e vidéken nl?m láJ
tam.

A Jengerinel~ még nagy el·
if'nsége él drót féreg, cl véde.
kezés ellene él jó vetésforgó,
él ,gyom irliÍs, él Illc:sgyékról
s az árokparlokról lS. Ezl
élzOnoeHl saínos, sehol s~m

lriini, ha valahol VMl egy gyom
(pl. szamárJövis) azl is kö~ül

kaszálják s 011 hagyják, hogy

az megérjen és lovább "lapo·
rodion. Ennek pedi!! al ir/ása
ii)rvéllyileg- is el van rendelve.

Ha ozuián sol< él oról féreg,
eLI il Idsgazd:l az idóiár6sI1ak
lulaidonilia. Szóval fogalma
sincs, hogy miérj van,

Van sok gazdánö1< il földjén
! iJposabb hely, ahol a \'izek
l összefolynak s ha búztlve1és

VcUl otl, akkor az ldpusZluJ, ha
lengeri vagy tavaszi jőn bele.
addig nem ludja velni, anlig il

kuiyafüröszlő ki nem szárad,
ami pedig sokszor későn kö·
velkezik be, A csatorna pedig
nincs is meSS7e, dc (lzl, hogy
él földieik végénél egy kis ár
kOl csinálnának közösen, erre
nem kaphatók, inkábh Jűril<

ezt az állapojoL Az ármenle,
siló társulalok nem vállalkoz-

Ihalnak minden kulyafüröszlő
tecsa polására. (Foly/ö/om,)

{r(a: Cliermák Káhnán urad. tisz!iartó_

(II. közlemény.)

A leng-crik mivelése sem vedl
sok g-,udai érzékre. Annak
munkája elóször is mély öSI.Í

SZáll/ás, amil csak elvc>lve le·
hel léÍilli, meri sok gazda ad
larlja, hogy jobb él lavas7j_
szántás tengeri alá. Ez óriási
tévedés! Hogy az őszinán·

téÍsnak mi cE előnye, miÍrelőző

kÖliernényemben emlfJetl("m. A
barázdára való velés lalán ClZ

egyedüli munka él ré~i meló
dusok közöí!. amit még el le
hel fogadni. A lengeri veJómag

mcg!ulpja ci sziiks'zges laka
rásI 5 cl távolságo! is lehet a
faila szerinls7abályozni, aSZl2·
rinl, hogy a 5-ik vagy a 4-ik
bal'ázdára veHl\. Akapáláso·
kai élzonbcm rendszerin! n{'m
akkor végzik. éunikor kell'Zne,
hanIlm amikor éppen eszükbe
juL .b.. kapálás nemesllk cl gyom
irl6sára ~zolgtli, bemern la ned·
ve~sig megőrzésére is, igy azl
eső ullin kellene végezni é~

akkor is, he! nem is gyomos
él föld, de repedezik él szóraL·
stlglól. A kél kapáltls leg/öhb
ször nem elég, de olyaiiicm
lcíl az ember, hogy valaki is
csak h,§fomszor l1LE;kapálná
a tengeri földet. A lengeri fel.
töllése egy teljesen felesleg-es
munka és káros s él megdiilés
ellen egyáltalán nem védi meg
a teng-edI. l~en káros az.JrJ,
merj a sarok közl, ahonnan a
porhanyó földel él lókapa félre
lo!ja, a nyári hónapokban olyan
repedések keletkeznek, hogy
az ember laba bele megy s
~zen él repedésen kereszWI
annyi nedvesség lávazik el a
lalajból, hogy az egész Jer
m2sl' kockázlalja s ha pedig
egy sebes eső jön, az a rllpe
d~s\!kbe szalad be s a lengeri
nem tud belőle semmi! hasz
nosítani. Ahol cl tengeri! ok~

szerüen művelil<, oll a feUö!·
tésI már régen mellózik.

Abai él Jengeril már harmC'ld
szori kapálásn'l nem érdeme·

fásítása a kivágott nyárfák helyén.
Lelkiismeretlen emberek - gyerkőcök tördelik a tujacsemetéket

Alig parenlálluk ti a vasul- hagyták meg az úlrövidilóknek
hoz vezető gyalogiáró mellett azl az örömet, hogy tovább is
voll 70 éves nyárfákal, dr. Ka- j.ztapossák a cserneléket hanem
nyá ~iva~ar áll.Qmásfónök és őriztelik a luja sorJ ~s alül
Csapo Gabar paiyamester be· . . - .
csül@ndő fásifási igyekezeliel ~aJta~.sIPne~: a~1 lrg·a.lmal!anul
CI Klein venddglólól kezdve az atadlak a torvellY sZIgoranak,
állomásig· aJúl iegenyenyárfá- kiket rendőri kihágáséri súlyo..
k,jl, fenI pedig a iárda melleIt san megbünjefnek.
sűrű sorball lujafákat űIIelelt. A vasúlhoz vezető fásítás
Azonban nem sokáig tartolI az mindannyiunké, tehát közva.
űltletési öröm, meri a vásár, ályonl becsiiJünk meg. ha az!
téren. él rövidilók átgázollak él nem bánljuk és közvagyon!
tuiákon és letördeJtél< azokaL véJiink meg, ha azt másokka!

Az első harag elmult~val nem I i$ nH~álsecsülte/iük.
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igyek az li iJ k mi II den es~~köz
ze'l él TiszfJl1flll állaifenyészlé"
"ét fejleszleni, mert az egyo!d
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1 d'Q~:l~:e~~l1~~:~l::~ ne 111 l ~ hc !

a jövőben scm bizJos mező···

IJBzclas6[J.i exislcl1ciu (J1élí'iő,

ál
minden méretben ieszállilott ár

ban beS!::erezhetők

Bar
üvegesnél Endrődön

(az Ipartestület mellett).
Közönséges ablaküvegből, vaia
mint matt mintás ornal11ent min
den színben és sirna üvelekl~en

állandóan nagy raktár.

Kész a la o

I tését r{örliJbelüI májusban Gyo
mára jöhet él I'ármegyének kéj
uj ulgyaluja, melyekkel a me·
zőbcrél1yi, dévaványai és IUl"

kevei föld utakat javiJják.

Mosi !áljuk, meri éJ törvény
hatósági u/jellegei elveikk az
orosházi és mezőluri ulaidó]
ezérl nincsen benl ennek a kéj
utnak a karLJahozéÍsa éi várme
gyei utgyaluk programjában,
tehát ezeke! a községnek :<('11
rendbe hozni.

old

"

"

"
"

g~y

itései és

ós I kiszámítása
az élős Iyból.

Éhomra, az uto/só etetés utáll 8-12 órával máf!sálva,
a vágású/y az élősúlYllak :

él teljes húsú kihízolJ ökömél
a fialai, húsos, nem kihízlail ökörnél
a közepesen tápláll ökörnél
a leljes húsú, lcíjesQl1 kikjielt bikánál.
a Ie lj es lJ úsú fi aIa Iabb bikánál
a közepesen hizlail, fialal, vagy jól jápláll

öregebb bikánril
a kihizial! fialal tin6ná!
a kihizlalt, teljes húsú fiellal fehénnél
az idősebb, kihízlalt teltéllné!
a közepesen táplál! tehénnél
a gyellf,;'én láp!áil tehénnél
él legfinomabb hízol! borjúllál
a közepes és legjobban Iclrlotl szopósborjúmi!
él gyeng'e és jóltarlolt sJ1opósborjúnál
él gyen~'e szopósborjúnál
a 125 kg'·os és súlyosabb sertésnél
a 100-125 kg·os serlésnél
az 10-100 kg- os sertéané!
él könnyebb seTi'ésnél
él hizoll birkánál
a gyenge és idősebb hi1.:oH birkát/dl
a feljavíloll mustrahirkánál

Tól{l.~~rőst tsjék07!al

Bátky Gyula
~udi!l~est, József-ulca 3.

1934 szeptember 29-lől

Puszíapón (Szolnok nJ.)

58-61 %~~-a

54
~O

58-60 "
56
45-53 "

60
57
40-50
44-48 "
40-45 "
60-64 "
60
57
49-54 "
82
80
18 "
75-76 "
SO "
4~-50 "
42-46 "

Máj ri két útgyaitHlal javaják a tOYV,enVtiI2J't:o:s,a~~j

földutakat a határban.

farkas László ulbízloslől

veit ér:rzslilés szerin: közöljlik
hogy az endrócl~m<2zőjLlri U!'
épitésél fo!yfatják és mintegy
70 ember dolgozik olt.

1'\10s\ van versenytárgyalási
kiirás alal! az endrőd-kondo

rosi szakasz foiyJaJásához
szükséges kőallyag kiszállitása
Kondoros állomásról.

Ünnepek után kézi erővel

m:zzkezdik a lörvényhafósági
ulak mély bevágásainak belöl·

kb. 388 m.

zség.
l \dá Ili! ásiak vo II ak.

.A. tvkz6 II i]Z da sági Ei á!! i: á s
szarvGlsmarha eladási nagy

I szerű ,:,redménye, \'ülaminl az
I apailIlalok beszerzése körüli
!nagy kereslel ismél serkenló'

leg keli hogy hassoll gazdá
inkra a /örzskönyvczc,1 ál!al p

tenyésztés bevezelésére Ha az
orosházi gilzdák első helyre
kerUllek, ne!züld( Jöbb a"Joitsá
gunk \'i1l1 az elsőbbség!'e,meri
megfelelöbb legeirink vannak,
mely legelőket kis áldozallal
még' iaviJani is iuc!juk,
MO~I vall Jöbb liszlavéJű

apaállalunk, legalább czrkeJ ne
silány kereszlezésekre hasz
náljuk, banem megfelelő ma
gasabb vérű tehenel;ke! egy

magasabb tenyésztési nivó el p

érésé re Iörek edj ünk ezekk el.
Természeles követelmény

még ezekkel él drága apaálla~

toldza\ szemben, hogy beve·
zessük él mindenüH jóJ bevált
kiz ből fedez/elésJ, melynek
előnyeil él gazdák előll már
nem kel! hangoztatni.

2 bikát Szentetornyán~

ezőhegyesen a4

Országos ezÖgazdasági
Kiállitás.

Pánczél Emilfőjcgyzó, Kovács
Gábor községi biró és Lehócz
ky Károly kir. g'azc!flsál fcIüg'yc16
még a Mczógazclösági kiálliiás
megnyitása elől] SzenJeior
nyán vetlek egy telivér szimen
táli bik6l, mely import őpa és

,élnyaulán szárrnazoli, 440 pen-
góér! és egy darab lörzs!\öny~

. vezeti hazai 1'0518rk1'1 bikiSI
360 pc'ngóérL A Lik6k 33-19
hónaposok.

A még szükséges 4 darab
bikái a !V1ezógélZdasági t\.iállip
láson akarté!k l11egvenni, de
már a kiállHás megnyilási nöp
ján sem ta!áilak megfelelői,

azok már el vollak adva, igy
elmenjek Mezőhegyesreés vet
tek kél darabol, egyenkén! 560
pengóért és kél dörabai, egyen
ként 480 pengőér!. lvHnd a
négy bika lelivér szinemláli.
KeJló 13 hónap03, egy 14 és
egy 16 hónapos.

Még jobban járj él község,
hogy nem tudotJ a kiáiliJáson
venni, él mezőhegyesi bikák
aránylag olcsóbbak, min1 a

Az Országos Mezógazda- T",leki Tiborné, a simmcnlbáli
sági Kiállitás március 22-26. marbáná! herceg FesleJich
közö!! zajlolI le Budapeslen, György, il magyar marhánál
A kiállításnak ugy erkölcsi, Tripolszky lvláJyás, a iu!loknál
min! anyagi sikere minden áz egri főkáplelan, a l11angalica

várakozás! felül mult. Állalában sertéseknél a zirci apáiság eló-
az előző évek hez képesi erő' szállá~j uradalma, a hU5serté-
sen javult a lenyészanyag mip seknél báró csclQi Herzog Mól'
minósége és az állallenyészlé, Lipó! csetei uradalma nyerje.
sünk fokozatos fejlódésél mu- Ulóbbi megkap la még a jllhok...
tatja. Büszék leileliink arra; nál az 1./A díjaJ és igy csak
hogya magyar lenyészlők d • egy fejhosszal maradt le elj,

, mai gazdasági viszonyok kö- ben a csoporiban az egri fö-
zöll is egészen elsőrangu erlZd- káplalan mögött.
ményt produkáltak és megmu' Herzog báró berksl1ire te'"
tattái<, hogya magyar gazda szete 41 darabbal jelen! meg
bármely nyugaH nemzet mező' és a serléskiálliJás legl1<'lgyobb
gazdájával felveszi a versenyt csoporjjál alko1la. A pénteki
tudás, szorgalom és áldozat- ünnQ'pélyes megnyiláson a Kor'
készség lekinletében. mányzó Hel'z(}g bárói megszó'"

Minden hemulaioli lenyész, lilásáva! tiin!elle ki és lllelegen
állal eikI211, a mul! évihez ké, érdeklődölI ni'JJa (il berkshire
pest mintegy SO százalékkallenyészet, val('ll1linl él dévavá,
magasabb áron, sól ahiresebb nyai gazdasági viszonyok iránI.
lenyészeick 011 honi anY<'lgul<at Herzog báró uraclCll]mánök
is eiadiák. tenyészele a kajjoli nagydijjal

A magyar ludás és élnjaka- clZ ország' leg~lső Jenvészelei
rás fényes bizonyságé'l voll él kÖ7é Jépell,
kiáililás. I Akiállilók lu]nyomó része a

A na~yclijat a lov~knál gróf DunánJulról kerüli ki, ami 6sz-

yomai stra -fü Ő e I a Ó, vag asz nbérbe iadó.
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kicsinyben,

~~SC5-'"~err- fi\l3iE'1,t:Or
kir. bir. v.§gre]}a.j~ó;,

L:lint bÜ·ó·s~gi kikülJj;iL

Eladás nagyban és

Minden eladásra kerülő mezőgazdasági

tern1elvényeket, jószágokat, úgy a bel
mint lJ. kiii/öldi piacon a legmagasabb

napiá-ron értékesít.

Beszerez mindent, CtD1] ruházkod:1S-,
Jakás- és Jl1unkálkodást1DZ szükséges.

K~ú-~íjéd~fn1er'.J~;es G~ő~eg~t a11iezögac:
da~2~j dsjósxágoKr~

fo~~~ósit.

Pk. 416 sz. 1932, 1931 vghtói 522 sz.

G Y ~ r i ~~ r o ::11 : Fayence- j kerárnH--,
fví.eUachi,:?_pot, Sanlot-íégfát és 111

a D(3.sche gyár
selőténél

qn1t~l~\Ié' pc> T~,_';',"LUJj":', '"J L eU? 1::. _:--'

eégr:él Sé~{'iSSé$8b3, Andrássy lJ. 27
r--.)agy gyári le'dkac_

Körze~képviselők kei"estetnek.
r-jvugdijas kőztiszlviselők előnyben_

C5éplési) szenet előnyös fClt~tf]ek

mellett szállit.

Dr" Ivlorvai Béla. ügyvéd {tH2] kép'li
seH I-!oihe r-Schraii:z stb, Rt. (c~aíl.

Shell lGiOli1j Rt. 29 l P 61 fillér) ja
vá,-a -- ellen J500 p - r!őke és több
követelés j(~rnlékai erejéig a bp. kÖlp.
kir. jár5stiróság 1930 él-] ,~59964 S:Z~ vég-

zéséFel elrendelt kielégi:ésl végreha!
tás folytán végrehajtást szenvedöktől

1931_ évi junius hó 15-én ]efoglalt
2300 ~""}-j:e becsült ingóságokra a gyo
nl,ai k~r. j2rásb;(óság fenti számu vég
zésével az ál\'erés elrendeltehrén, annak
az 1905_ évi XL!. t-c. 20, §·a alapján
a fent n1egne":'2z~tt s a fogla.lási jegy
zőkönyvbőJ ld nem tűnő más foglaJia
tök javára is 2Z ~~f'/-2rés n1egiartéstt
elrendtlenl, de CSö_k arra. az esetre, hJ.
kielégitési joguk ma is fennáll és ha
e~~eJrJGk ~18~é3S::t6 ha.tianyu ~18ényg{S';-...
récSe! ü1&B'1JCS végr. szeIr.,;.
l:~i;(~~sán., Ü:d2tében Elnc1rgd~ S~;yer\;~

út 41 hi,:::sz. aLtll lee_ndö lneg~0.r~á

sára határidöül 1934 évi áprHlfS hó
'7 r.J3pjé"sk dé~e~őtt 111 ós-ilja tüze
tik ki, ami"or a biróiiag lefoglalt
gő~gép, ~s6pl?szek~é,ny s egyéh
íngosagokat a lcg\obbet Jgero!1ek kész-
nénzrizelés nleJIelt, eset1eg becsá:-on
~lu] is - de a kikiáitási ár kéíh:-mJia
dún:'!] alacsonyabban csak a végrehaj
tást "zcnved.':\ beleegyezésével, el -fo
gon1 adni. Azon jngóságo~n'áJ amelye1\:~

ne-k a kikiáHási á.ra egyezer pengőn

fe iUl van, az 5_6!0/931 IvL E, 5zál11u
rendelet i;ricimében csak azok árv-e
reZi"iediek, akik a kikiáHási ar ~~gyUzed

rész.ét bán8tpé:dzül leteszik.
]934_ évi márc, jló 5-én_

meö:i5· és kti;;::giEl;zdaságE termelt',
ártékesit6 és fogyasztási szővet

k02Er~ {Bpest VI., T~"éz kő ...út 4."i.)
Telefon: 17-2-46,

14-j
li éJ

a !:ek

A Gyomai Ujság;
. . . ."ara negyedevre 1 1~

nak adva.

h'J d sor~~

á!lClp1ioJ 30

FŰRDÖKÁDAI{
é Ei I{ P,,- iL ~Jl rI J.!J,~ }~

.~ ln. f'"' W7 n:;'i'eO,T"j"o'; <G; 7a"';l 'o: A-
~!~tjlll\1" ... V ii'. i-- "';'4Jl..,.-....,V'

BEREI\JDEZÉSE}h,csö,rE!{5'
fÉMARUGYÁRTÁS,
Q ~: \i' [ 11' '"'" "r {l f~:il.LJ ':i ..":1.1.. Z li: 't,.1'.li!i')

ho,c;'~": al: ünnefJekei szü/-': C_:';;c

iádi körben iÖ!iÍ1e:3se: él::
ügYlSí:ségi fOirdátJct.

e/O ban hárrlle]y 0;~_n[11 \'(]
a s e) ~. :) j e ~. \" {2 k c ! ~~ ,,z nl a ~~ :~; r j

l,:"!nnv(~~ (~H

[1 Ll >~,:lS e l :_~-'! (t

tn
ii! etéke:s bc~ Yj"': Vl-:) S Li ld,,: ni,
m~rI a föó!'usit{~'\CHa!( (ji-! okc)z
n,~;\c, ö _c-:zokö nl>i] ü!u1k
vj5°~a, a is iogosan slá~

mo; \1 a lz az:;: :11. a vi 3S Z08

nem ka sorsiCfn'ck el Vo!l-

y ci cl

posicinkülclöll ::ocrsiegyck áráJ
["JI liQrn c:~·yenli1c~ilék 1,,:1, szí

vcs~(el-~j(?nc:~{ a nl Jelö ö~;z ....

sze~~-:2; azonnal nlegfizcJnl; f-r;~Tt

él (lYCí"C 1] i1Y és minden

:n-~js C3~~j!~ ug'Y -bjz!osill:a1ó,

aztán a nyár.
krk kafángJ

idb.
Fekete

kacagó
B2!ctaposta millió

liS?iÚ iÓ köx~yü!ésé'~,

() kn ~: ~:. : vi ~~; :.-'. l--l f, vj á r

Fűsfölgö kéménYEk, bérházak udvaráT',
.vesti esti utcán i[{ egy kék katáng.
, é'n". '"I., '1-' a o";rbaDerékóan {~"jrt:? tt2 cii::l; lcdtf.1U '.)u. '- j

(z s[ró kik katán;,?

ruháiJc!íZ élt (J kék katáng"
lnin! egy pardnyl tIszta ég, kar;cgó tis.zta

~90:$!.,;,;~~;~-:;:f-~a~p<......-.:'.~1%.::r-(..;;,.7~'?:c~~O-;;J":t:i.ffJ~~~:;:J

"~1l Ji" ,.'-,.-,,-(~t-"l\l ,0 L:jjJ Elek !G2CSU3/0!:, ,JLf~yverriec>,.~gyeSUtle;~li ~l _

" 2>:: 'o IO,Dn] ',,_)L.C: Z Cll,1::3~:Ott ... 1.25 i~)áraés" "\í;3 sj :~n cp~ Til ó 1'-:.::; us -J"- e _ _"-
yc- l1C2lfEn menlek erk cl csc:,d~

őrök, kjt< a pl:.';nzh6! rnái' c-sak
2 pcr 1 !D)é :!-::d{ ntl: , Zö ieJ ej

rnini egy tisztaság" ...
s zokogvCi [mW :1 sárba valamikor, valmnikDr
a kék

Csáki imre,

I D ~ ~ s'-{,,"O' ,rd "~",,'I-l,r_':() láb_CUi)"'):~;u _,,"-~ .4 v

Aratók a"aláva! jálszik aztán a nyár.
élt eg/ kék

nzfni egy
a kék katáng,. C:- r:(t!k katáng.

h~;HienTIe,Wenl.llmlep'~SnJellJlcsz

f--2sze Z-öld EFzk (21 éves gYOm

ül?!} 1::;"l!<osnak) aki éicte legnaft"
b' , 'é '~''; e's ,\,cófJYO D ~-\éSZeli uyuJ(:~n ,H~L,,-

don Ei javilójnlézcl!JCD JöJJöllQ
és 7 havi ej bünl:c~ sél is
mos! tö!íőlle ki, ismét meg ié
vedl. Nácludvcron q~y henles p

mcsl(?!ló: 200 p Dl!

és azza III li. AzcnbéJll
be!elJes:::dell rajla i:C- él kö:z~

nlondc13. "ebÜl sZer7CIJ
vagyc>nn.alz ebü: keH elv.cszni [(,
merI úlközben ulóJ;2,'/'2 egy
auió:i rnely,'re felk(?redzked~1i" ~s

hozzá kár1yáznÍ. t\Z cred-

dr., clc:!n nl~': Tiba
András. jcg'~/zőt1ck: fjárdos }ó--

zsef, n7tárHo~\ ők: J\ranyi
\ -j" 'l ~ j''-.''',l,';"rnc 0. cq:_,;-ö, BélalV.!. RII d. i Y, ~ _" ....... il Jljl -_ -

]~t~~tiszte]et, Folyó
;1Ó 2'"án, hU.s\'\:~í tH?j$

ls1cnJiszleL:1 :':::5 ő:-~

v:::csora kis~c.:1 lL5'~

kedö
első és I11ásodnc;Jié.!! Luxer72~'

burg grófja operei!el c: c\i cl elö
él Ho!lerban.

Vaíai Géza, Vé
Szász Ferenc, 3z3:110i
H. Takacs ES2~jei', Drcllí6 :<'!J
rol)!, Török [,iiG i, Sz.ingel'
János. EJha\lak: D7-V. Dec])!;:r

Sándol'l1é SClh'larC FÉlni, f-\.O'
váes Ilona. Luköcs László.
Ösapai Györ,gy. HázcsséÍgol
kölöJ!ck: BOJOS GYllla-Fü!öp
~{riszlinávaI.

ban.
Tisztességtelen Vi2;Jr3eW',-:l ",t,

minősüel lZ egy pes1i tli:vc'ny

~zél<, hél veJiclki ü7-ieiébci' úJr
árán lui is árusit, ni?í'í c'-ze!
az üz!eii vc;rsenyi a ;.;(2" ."k:::>
del mi lisz!css,zgbc. és

kÖ!csf]'2 üjkö7:ö mórlo'1 y-

larja.
A. GYDmai Kparos él§ IT'-~er,es~

ReiíldkiviH jutáJ]Yos árban

kaphat SI t É ~::T
gránit, márvány és műkőből

már 3_0,pengr5ért
Ó r i ás i v áI a"g z t é k

\iVERNER EDÉNÉ ÉS TSA
telepén Békéscsaba, Andrássy u, 27
Sírkeritést, összes temetői munkát
szakszerűen, felelősséggel, jutányo
san készítünk. Meghivásra átmegyünk

lása lesz Endrödőn G r'

máltus egyház tag"jB1Ilók. Az
istenliszlelet él szoL oil elven,

a gyolT!Bvégi közsé~~ _~YJOdéí
-. "b ,~- d""'i'lI lDhelY1seg@, ,2n JC~L ,~!S 'lj

órakor. ;\ gyülekezé5 niárL:
Hz órakor kezc!ödik, PZ i-:!en
liszteielen jmí:'dko7i!~ és di
kációl mond, ui(~na t:rvDccf'rSi

R ... ... f) ~ 1 '-r'n'~; :~i"öt~oszt \Zpa.S raj r;yu. ~Cl .,,:.{, •

lelkész. Fcll,ércine;:: a7
tagjai, hogy minél nClgyobb
sz(ijmban szive~k meE>
jelenni s iE úri szenl vacscrá"

1 • 'I' l. ~ . 't'-<j{ "lÓvai vad") e~esre t'~C;.SZI ~l.::.- ~ \(.,j,-.

magukal mé!ió:c2pen c nc~'y

hé! bünbóuati i1é1pjaibaJl,

A gyom~i

Drassói Grelissing József nyu:i-
-. , f 1 -', '.' i', re0 -:"'1dllözasa OlY cm ",egd, "-v~lJ'_"

lelekkönyvveze öi álil;sra
ri1]s l ".j!J' ]ehe!

Ál bék®si orz:zágzászló f,;~l-

aVi1lására. ÉJ is 8·ikál'El U"
mánczy Nándor ,nondia oZ i\:i-

II beszédei.
A Gyom~i Sport: hus-

vét másou!la 6n "Piros ic/á:'.
eslel" rendez az Uri ;-\,,,,szj:,ó~
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Hegedüs J6zsef Hortbv JVliklós út
63 sz. háza, mely üzlelheiyiségllek ij;
alkalmas, elköllözés miatt eladó_ (I-2)

A helyi állatbiztositó szöv tz l'V;
rendes közl;yülést'í f. évi !lllireius Ili:'

25-én, határozatképíe]ens~g eselén ;;ipL

Iló 8. nilpján (1éleJött 1] órakor jarlj'~

a községltáza tanácstermében. Kéretllek
il. tagok minél llag;vobb s7ámb:'n vaJó
megielenésre.

Zongora hangolás. ZongOl'ák rend
béhüz:ísát !egoJcsúbban vállalja. Han
goi::\::; 8 P. Mulll J\tildly Békbcs':lb ':l ,

Horihy Miklós út 62 .

A helyi :!lJlatbiztosi1:ó szÖv. a Í(,lvó
évben a lépfene elleni védöo1t:i.st ~ f

alábbi idöben f()gi\nato~.itja. L ol1lis
1934 április 5 én, ll. oltás április 16-ií.n
és lll. ol1ás április 26-án a már szokot!
helyeken, kiilterliJetcn is. A mázsahiiz
nál fél 7 órakor uj biztositások is ](10;1
betök.

Békésvllrmegyei
I<özp. forg. adóhivatal

Gyula.

HIRDETMÉNY.

Kéiszönetnyilvánit4s.

Mindawn iSllIél·úrüknek és jt',
barátoknaf:,kik felejlhetetkn étie"
anyánk

özv. Becher Sjndorné

végtísztességén nle_gjt:leil!~k és

l11élY56~'e$ f::í.id~llllunkal ré,;:Z\'é
Ifíkkel enyhíteni igyektzlek, ezen
!Jel hájas köszönetünket fejez
zük ki.

Gyoma. 1934 március hó 27.

Bech~r család.

Az általános és fénvíízési foro-alllli I
adóhátralékok kiegyenJitésének ~neg
Rönnyitése céljából a 111. kit- PGnziigy
miniszterilJln 1934 évi 3{1J){){) sz. rcn
delete a l<övetkezökép intézketiik:

1.) Fizeté,:i kedl'ezménvben ré5zesit
hetö az a hátralélws, aki az ]934 évi ~~~~~
március l-i állapot szerint általános! Egy éjjelen át! l
(1én)'üzési) forgaJmiadót fizetni már I f.
nem tartozik részint azért, mert forg. J Ön is ~iifth~tjél patktinyelit i·'
adó alá esC>, foglalkozását beszün- J rendeljen "KAJA" egér~

tette, vagy valamely váltság (fázis) forg. I lJatkéinYíf.tó konzerveL I
adó és egyéb menlesilö (pl. kiskézmű-
vei> iparosok mentesilése) rendeletek :( doho:e P. 1.35.
adóalanyíságá! megszüntették és igy lj doboz P. 7.,50
kereseti tevékenysége után mentesiilt 10 doboz P. 14.-

a forgalmi adófizetés alól. I·

J

W O N I S C 1'1 I.
2.) Az emlitett hátralékosok részére Patká:n:yirtó V állatai

az· engedélyezhető részletfizetési ked-
veZll1ény legfeljebb 60 hónapig terjed- laboratóriuma, B!1~

~:~'~:f, ::"::"~~:t::;I:'::::::~:': I ~:::s~;C~1I110!~ő~:- i
f. évi április hó 1G-Ujl számitva kell irtA40(~k.a.t vidéken i$ i
havo~ké~.t, !~rténnie {a hivatal 55.923_ jótáUá.luilai váUalunk ~ i
S2. szamlaJaral' l ~ ..

A 250 P-ön felüli hátralékok után a MfIl'fift'Ut~ltfifllftfi1tftfll'''ftfiftd
rész!elfizetés ideje alatt ll1éitányosság- Pk. 1D2 sz. 1933. 1931 vghlói 525 sz.
ból a törvényes havi 1"/0 heiyett h3.vi A ... -.
1/4% adópóilék nyer felszámitást, mig rveresl hirdetmeny.
251) P-n alul -- a részletek pontos be- Dr. Neményi Sándor ügjTéd áHal
tartása esetén, ad6pótlék nem számit- képviselt Első magy. műdomborit6 és
tatik. papirdíszmíigyár stb. (csalL Fodor Test-

4.) A részletek be nem tartása a vérek 98 P, Marx és Grpossmann 138
kedvezmények elvesztéliéI és a hátra- p 48 fo, Werner jános 101 P 20 f.) ja
Jék sorolIIkivüli bebajtását vonja maga vára - ellen 1663 P 06 f. tőke és több
után. követelés járulékai erejéig a bp. kÖLp.

5.) A rendelet vonatkozásában a 250 kir. járástAróság Hl31 évi X. sz. vé:
P-t megkalad$ részletfizetési kérelmek zésével elrendelt kielégítési végrehaj
2 P-ös okmánybélyeggel ellitva nyuj- tás folytán végrehajtást szenvedölől
tandlllk be. 1931 évi december hó 28-án lefoglalt

1070 P-re becsül! ingóságokra II gy0-
6,) Oly hátralékosok rész.re, akik- .mal ldl'. ;árásbiróság fenti számu vég-

nek kereseti tevékenysége után Rlég a zésével az árverés elrendeltet-,rén, annak
folyó adófizetési kötelezettség is fenn- az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján
áll - :il kir. pénzügyigazgatóság csak a fent megnevezett s a foglalási jegy-
az .. Italáno'" "zabályok szerl·n.t eng"'- , b·' -.. ., .. .. zókönvv ol kl nem tíinő más fogla Ifa-
délyez 2 P-ős okirati bélyeggel' ellátott tók javára is az árverés megtartását
kérelemre - a tartozás rendezésére elrendelem, de csak arra az esetre, ha
részletfizetést a folyó adófizetés ugyan- kielégitési joguk ma is fennáll és ha
csak pontos teljesitése mellett és csak ellenDI< halasztó hatáiyu igényl<\'ll
egész kivételes méltánylást érdemlő reset folyamatba nincs végr. szenv.
esetben ennél is hosszabb időre ter- lakásán, üzletében Endr15d, Andrá"y
jedö kedvezményt. út 22 házsz. alatt leendő meglartá-

7.) Ha az engedelyt nyert hátralékos sára határidöül 1934 évi április hó
anyagi körülményeiben oly kedvező 5 napjának déiel15tt 11 órája tüzc-
változás áll be, amely indokolatianná tik ki, amikor a biróilag lefoglalt ko-
teszi a kedvezmény további fenntartá- pOl'sók, temetkezési tárgyak s eg-yéb
sát - ól nyert kedvezmény hatálytala- ingóságokat cl legtöbbet igérönek kész-
nittatni fog." pénzfizetés mellett, esetleg becsáron

Gyula, 1934 évi március hó 17-én. alul is - de a kikiáltási ár kétharmól
dánál alacsonyabban csak a végrehaj
tást szel1ved5 b121elgyezésével, el fo
gom adni. Azon ingósligokra, amelyek
nek a kikiáltási ára egyezer pen:ön
felül van, az 5.6 IO/Q31 M. E. slimu
rendelet értelmében csak azok árve
rezhetnek, akik a kikiiltási ár egytízelll
részét bánatpénzül letészik.

Gyoma, 1934. évi marc. hó 5-én.

Fischer Nándor
kir. bir. végrehajtó,

mint biróIIIági kiküldött.

Ti$ztelettei kérjük, ugy hely
beli, mint vidéki elöfizetöinket,
hogy elmaradt dijaikat ki
egyen:liteni, íIIetve beküldeni
sziveskedjend<.

-
A BUDAI HIRLAP

ZENEI pALVAzATA.

Fel! Fell Reád új élei vár,
Eléri könnyen ldl kezed.
Fel! Fel! S elnyűtt, kopott ruhád,
Szenvedés-ruhád leveteit,
Fel! Fel! A kinzó, gyötrő mélyM!
Testvérem, fajtám: talpra fel!
Fel! Fel! - A hitnek szirtjokán
Testvéred énekel.

Csizmadia Sándor.

Ami nélkül nem szórakoztat
a rádió. Jó meghizhaJó rádió·
müsor nélkül nem szórakoztat

él rádió.· A Délibáb n1inden
szám á ball gazdag, ill liSZ Iról!

budapesti és külföldi rádió
müsorokal köz.ö!. A nagyszerfi

szinházi kepeslapban pompás

színházi beszámojókai, film
riporlok<Ji, egyfelvonásos szin

darabot, folytatásos regény!,

szebbnél szebb képeket, ren·

geleg vidám és szórakoztató

apróságo! talál az olvasó. A

Délibáb egy száma 20 fillér.

A Szabadság uj száma gaz

dag tartalommal ielenJ meg.

Fellünően érdekes cikkben

válaszol vitéz BajC'sy-Zsilinszl<y

Endre Eckhardt Tibor láma

dásaira. Aj/ay József cikkében

a revizió igazi utját jelöli meg.

Kodolányi János a Rádió mü'

sorának kirívó magyarlalansá

geil teszi szóvá. Szabó István

folytalia Hitler magyarellenes

propagandájáról szóló cikk

sorozatát. Balla Anlal világ

polilíkai szemléjében a római

ut jeJenlőségét méllatia. Féja

Géza, Áfra Nagy János dr.,

Nádas József dr., Vér Andor,

viléz dr. Rácz Gábor ir/ak még

cikkeket. Szabó Pál novelliii

ad a lapban. Föld népe roval,

érdekes ripor/o'k teszik leliess,z

él Szabadság moslani szárnál

is, amely 12 nagy oldalon je~

lenik meg és minden ujság

árusnál és dohánytőzsdében

IQ fillérél'I kiil-phaló.

.J, Budai Hirlap 1'(.1]\<17[1101

hird~'1 d köl!('l11é[]yphiyáí:(jtc~n

második clíjój Ilyell "Testvéri
"'nek" cimíí kii/leln,'ll\, f'úfik2lrra l

V?lg" vc~):('::.kurra vak) megze-I
nési1és>?fe. Pálvfl7aJi héllfÍri(j,)

19i54 (1)lril.ls 20. A pöJyvzDlok

jeli~-és levéJkJ eJJiÍJvél i] ster 3

keszlőség eimére kijldenc!ók
(L, Mész.i.)!Y 6 11. 1) A rh~jvamű

vek dii.a:zásáril 1. clHk12nJ 50,
JI. díJkéllJ pedig 20 pengóJ iÜZ

ki II ~l1Jéli t-Jirlap_

TESTVÉRI ÉNEK.

Fel! Fel! Ébredj álmaidból !
Csüggedés népe: ébredezz j

IF;el! Fel! Ami most rád köszönt:
. Eleled döntő perce lesz!
IFel! Fel! A jobb sors nevet feléd!
IBiz/atva egyre hivogat.
j Fe!! Fel! E hajnalköszöntést
Megértően fogadd!

Nem lehet eléggé
• ;> •

hangoztatni,
mily fontos intézmény

a m. kir.
osztálysorsjálék

Tudni kellene mindenkinek, mily
sokan nyertek 31. óriási fönyere
Jl1énvek~n Jövül tekintélyes ÖSS7.e- .

geket és lIla gorH.l.t:1Íanlll élhet
nek. AI. o5ztálysorsjálék húzásai
nál 31. állam gyakorolja az ellen
iírzést. olt nincs protekció, ninCS
kiváJtsás;, se rang, se kor, se iLiö,
se érdem, se képesség, se tehet
ség, se vagyon, harlem teljesen a .

"véletlen szerencse"
dönti el melyik sorsjegy nyer.

Senki se mulassza el most a
gyors tneggazdagódás lehetősé
gét és ·a kiváló alkalrllat. "

Aprilis 14;éI'Í kezdődik az. uj
sorsjáték; rendeljen egy sor:'1je
"-vet·még ma akármelyik főáru

;itónál, fizetni van ideje legké
sőbb a húzás előtt.

Kerekes Károlynál a bor merje 32
fillir.

Összeirják a gyiimölcster-·
melőket. A megyék alispániai

ulasitást kaplak cl föidmivclés'

iig·V i miniszlerlóla Rvi.imölc'5
Jennclók ujabb összcireí'5ára.

J(iilön slatiszlikába keriilnek
azok {I ICl'meJó!<, aidk a mun

káíukal szökszeriicl1 folylaJiá!<,
úgy él minőség, millI az (ÍjJolás

és csomagolás szemponljábóL

Az összeirásnak az él célia,
hogy az ország gyümölcs/er

inelőinek üzemi viszonY(jj át

lekinlhelőbbé váljanak. Ha él

staHszlika elkészül,öz lesz az
alapja -a gvUmölcsérlékesilés

új megszervezésének is.

Az egymillió felé... Az el

mull hejekben Hzszer jelenj
meg' a királyi közjegyző Toi

nai Világlapja nyomdáiában,

hogy hivatalosan megállapilsél,

hánv p<ildÉmyszámban jelenj

meg a népszerü l<épeslap. Tiz

hét alal! közel egymillió pél

dányt nyom lak Tolnai Világ

Iapjából. Ez olyan szám, amely

ritkán fordul elő a lapkiadás

!örfénelében. Tolnai Világlapia

ezt a példátlan níZpszerüségel

annak köszönheti, hogy egy
. szilm ára mindössze 20 fillér.

U. Prontharcos Tura-ut. Fo

1yó évi május hó 26 án és 27
én az Eleset! Hősök emlékére

rendezi meg az Országos

Fronlharcos Szövetség autó

és motorsport osztálya idei

nagy autó· és motorkerékpár

versenyél, ll. Frontharcos Tura

ul eimmel. Nevezési határidő

1934 máius. A nevezési ivek a

Szövetség autó- és motor

sporloszlályánál szerezhetők

be, Budapest, VI., Dodmanicky

u. 45. sz. alatt, ahol is minden,

a turaufra vonatkozá felvilágo

sítás! megadnak.
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gatlanforgal
Eil~r Ádámné Roósz }uliánna <ryo

mai lako~ vett 179 n. öl német~ugi
kertet Bemschroth Márton (nös Muth
Katalinna!) .gyomai ]akostól 200 P-ért.

Beinschróth Ádám és neje lehóczki
Mária gyomai lakosok vettek 1 hOld
466 n. öl tanyai ingatlannakegynegyed
részét Weigert Józsefné] Belnschróth
Magdolna gyomai lakostól 1600 P-ért.

Illés lajos és neje Szunyog Mária
gyomai lakosokveltek 5 hold 71 n_ öl
nagyálJási szántót ifj. Kolon János és
neje Gellai franciska endrődi lakosok"'
tól 2600 P-ért.

Fekete János (nős K. Nagy Ilonával)
gyomai lakos vett 823 n. öl tanyai
szántót K. Nagy Imre gyomai ]akoslól
380 P-ért. ..

CsathEnlire és neje Cselei Mária
gyomai lakosok vetlek 1/575-öd· rész
legelő illetőséget és 5. h.old 120'1 n_ öl
tanyai szántói Veres 1111rc és neje Kéri
Ilona rákospal0tai j;;Jws(jkt013760 P-ért.

Kiss LiljOS (aiis Varga Irénnel) gyo
mai lakos vett 324 n. öl, 324 ll. öl és
200 ll. öl pusiÍri szántói Dusek János
és neje Szakálas Mária gyomai lako-
soktól 210 P-ért. .
. Kiss Lajos és neje Csalah Ilona gyo
mai lakosok veUck 3 hoid 935 IL öl
tanyai ingatlant Kiss Gáhor (nős Variu
Terézzel) gyomai l<Jkosiól 2500 P-ért.

Özv. Beinschróih Ádámné Wéigner
Magdolna gyomai lakos vett egy beltel
kes lakóház.at Pfeifer Ádám (nős EHer
Magdolnávai) gyoIliai lakostól900P-ért.

Paraizs Vilma gyomai lakos vett 894
n_ öl és 457 n. Öl pocoszugi és hoH
körösi szántói ŐZI'. Bátori Gáborné
Tokai Erzsébet budapesti lakos!ól650
P-ért.

Wagner Ádálll (nős Ailer i\\áriávai)
gyomai Jakos vett 1 hold 769 n. öl
félhalmi szántó 1/2-ed részét Barlolt
Mihály gyomai lakostól 280 P-ért.

Hajdu Péterné Cs. Szabó Zsuzsánna
gyomai lakos v::tl 441 ll. öl kölesfcnél(i
szántót Fekete~Lajosné Cs. Sl.ab6 Gi
zella dobozi lakoslóI 70 P-ért.

Kk_ Dékány Ferenc vett egy beltel
kes lakóházat Hajdu Sándor (nős voH
Finta Eszterrel) és 1ársaitól 700 P-éri.

Kk. Tandi Lajos vett] hold 252 n.
öl kölesfenéki szántó háromnegyed ré
szét Tandi Sápdor (nős Hegyi Julian
nával) és társaitól 390 P-ert_

Tandi Eszter Veres Ferencné mag
lódi lakos vett l hold 358 ll. öl köles
fenéki sz.ántó háromnegyed részét vitéz
Tandi László és társaitól 412'50 P-ért.

Domokos Sándor és neje Gyarmati
Ráchel esz!ári lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat vítéz Tandi László és
társaitól 1500 P-ért.

Hatvani Gergely és neje Bohák Róza
gyomaí lakosok vettek 455 n. öl, :-;45
n, öl és 800 n. öl kölesfenéki szántókat
Hatvani Zsigmond és Hatvani Sándor
tól 500 P-ért.

Tóth Lajos (nős Nagy Erzsébettel)
gyomai lakos vett 6/12108-ad rész le
gelő illetőséget Bodon lászló és Ka
locsa Lajosnétól 20 P-ért.

I

"ság""al

n és Társai
épület- és bútorasztalosok.

műhelyt

nyitoliunk., Elviillla!unk minden
e szakmába vágó munkáka!.

3zives párifogás/ kérünk:

Értesítjük él n, é. közönsé
~f2!, hogy Gyomán, Kossulh

Lajos uica 35s/á nl alaf!

-~Hirdetéseket mérsékelt áron
vesz fel lapunk kiadóhivatala

"Gyo
előfizetői vagy példányonkénti vásárlói
ezen 10 FILLÉRES szeivényt készpénz
gyanánt fizetésül je/használhatják azon
esetÍJen, Iza e lap apróhirdetési rovatában
hirdetnek. Egy apróhirdetés 20 fillér_
Hirdetést felvesz a kiadóhivatal és; az
összes elárusitók, valamint q klhordák.

I l'aamfr

F ILLÉ R

Felvétel a központi irodaban, Gyoma
Kossuth lajos utca 15 sz_ és a

kötelékébe tartozó cégeknél.

Vásárlási könyv beszerzése
d ij mente s_'

"kötelékébe tartoz.ó, nagy választék-
kal 'rendelkez.ő cégeknél szerzi be

kényelmes
részletfizetésre.

Megszabadul gondjaitól
a jelenlegi sulyos viszonyOK között,

ha szükségleteit az

: a Nagyirafikban, a Hangyábqn, Czeglédi István,
Kiss Dániel, özv_ Vass Andrásné trafikjaiban, Neumann De
zső árusitónál_ : Homok józsef kereskedőnél.

SC-Kondorosi TE
3:0

il. o. bajno!d. Biró: Ruhmann.

nagyságu egy tagba n ' lévő föld
birtokot venné!c Bővebb felvilá
gosítást a Gyomai Ujság szer-

kesztösége ad.

50-150 ct

SzerkeBztésért és kiadásért feldős :

ifj. WAGNER MÁRT0N,

Nyomtatta a "Hungária" kÖllyvnyomda
vállalat, Gyomán.

Felelős üzemvezető: Brücher Mihály_'

VASUTI ENETREND 1933. október hó 8-tót
Igyorsi liYOrSl . IiY§I ~I

---;:50'-51'if5 g·OO 13'32 17-00 20'50 i Bpest k. p_ é 5-0'0 W-45 1l'4519-1Oí§'53
ll'OOU-5718-0'719-59 2-IQ é • i O-32 6'02 8-5214-2817-0'019.11

6'3311-1412'0218-1520-04 235 i Gyoma é 0'1'1 5-52 8'5114'2016-5919'04
1.3112·0912-4019-1020-,U 3-41 if Békéscsaba i 23-15 5-00 g-1413-2611'j-'2218'l2

3-53 12-4i 11-30 20-05 iGyam. é 1-24 11-4116-46 21'56

4-21 13'13 17-58 20'33 é Dévav.ánya i 6-53 11-16 16'15 21-2?
4,26 13-1S 18-03 2O-3Si é 6-48 ll-U 16-10 21-2
4-511S-4g 18~34 21-W é ... i 6'15 10'38 15-37 20-4



IX. éVfolyam_-'L4_"---~zán,!~_cc_cc_
.'$í'Fü2-·6zr§iVi~~

Ara 10flUér, Gyoma, 1934 április 7

HETIL,t~PGIZDAS~\ÖZGAÉSTAR5ADALK A I,p O t fT
% ".?.!.'::D. 'ST,U 7 7cnqz:c:'r~.. 50'S" r"'?'i"?.F" Ji '''f''-?!:ri:!I~>:~''i;;t'54'?:Pq?=Z_ r'XM"'_ 'Mter:tW"it r-~

:::z:ttiW_:E"E 'L Ő f i Z E T t s l AiR ~ K :-- "" 'Il Felelős szerkesztő; Ifj. WAGN~R MÁiRTON II Hirdetések d~jszabásai;
t-iegyeüévre 1'30 P, Fél évre 2'00 P, Egész ~vno 5'20 P. -I Szeri<es:lOtőseg és klad6hhtatal: ri Egyl1asábos (55 mm széles) 1 cm. magas l1irdetéf.

. Befizetések postacsekken : . HUNGÁRIA" KÖNYVNYOlvWA i,~ 20 fWér. ÖtS7.öri llirdeiésnél 10 százalék, iizszerinéJ
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszáJ11 18.280. G,! iC' m a, K~SSíőth lajos utca 64. I 15 százalék, l neg:'eclévi hirdeiésnél 20 százalék %

Lapzárta c s íj t ö r t ö k este 5 Úra Teief~n: 2:2. .. =. II~. fé..l~_hirde1éS esetén 25 százalék k.e~;;:::~~.
Megjelenik minden szombaton reggel. .~'. __ . .c .=__ _

gyomai ánami clemetekertbölősztö~ március
28=lg 1 mimó 21 ezer csemetét adtak kt

W.

vehetnéoek az Ivánfenéki Társu
lattól.

Békésvármegye is dicsérendő

fásitási tevékenységet fejt ki, nem
csak haszonfák, hanem gyümölcs
fák ültetésévei is.

Ami eddig 1örtént, az a terv
szerií fásitásnak csak a kezdete.
A folytatásba bele kell kapcso
lódni minden ház- és földlu!aj
donosnak. A községek awnnal
~szitsék el fásitási szabálYUltai
kat és terveiket és mielőbb vé
gezzék el éi bel· és külterületi fá
silásokat. A küJterüleli közutakon,
dülöutakon termelt fákból il bir
ioktulajdonosok is részesüljenek,
melynek eilenérfékáű! ök gon·
dozzák a fákat.

cigarettákat vitték el, a rOsszabb
minőségű t otthagyták.

Hogy mit vittek el, még nem
tudták pontosan megáJlapilani ; ezt

lcsak a most folyó leltározás be
fejezése után tudják meg,

I A csendőrség széles körben
nyomoz. A nyomoz<is munkájátImegnehezíti, hogy a betörök

I
után semmiféle nyom nem ma
radt.

A környék heli községekhez ké
pest Gyoma jóval több fát ülte
tett, csakhogy ezl a többletet nem
írhaljuk a kisbirtakosok javára.
Az Ivánfenéki Ármentesítő Tár
sulat 40.000 drb., a MÁV 32,000
drb, a Debreczeni család 25.975
drb., az Elöljáróság 13.430 drb.,
a ReL Egyház 13,000 drb.. gróf
Bethlen Ödönné 8.000 drb., az
ÁllamépHészeJi hivata.! 1086 drb.,
tehát összesen 133.491 darabot,
mig <:il kisbirtokosok csak 74468
darabot ülteitek.
. KOlönősen az !vánfenéki Ár.
mentesitő Társula! fásitását kell
kiemelnünk. Más társuiaiok, in
téE~nények és kö_zületek is példát

Szükség van-e továbbra is
az állami csemetekerteJue?

agypénteken éjjel betörtek
a Hangya főüzletébe.

Nagymennyíségűárút és 180 pengői lopiak

A várható fásitási tevékenység
fokozódása a gyomai állami cse
metekert mostani méretei! való
szinüleg túlhaladja majd. Azon
ban azon az egypár hold terüle
ten nem fog mulili, melyre szük
ség lesz, hogya várható többlet
igényléseknek megfelelő c.emetét
terme!hessen az Erdöhivatal. Any·
nyival is szívesebben. vesszük ö.

csemetekert nagyobbilását, mert
ez további RlUflkaalkalmal jelent
ll1unkásaink részére,

Ugy érlesültünk, az Erdőhiva

tal Igazgatósága tárgyalni fog
Gyoma községgel a csemetekert

Kisbirtokosok csa.k 74,468 fát ültette

Nagypénteken éjjel, szombaton
reggelre betörők kuíccsal kinyilot
ták a Hangya rolIóját, bementek az
üzletbe és a kézipénztárból elvit·
tek 155 pengő készpénzt, az egyik
elárusitóJány retikU1jét 25 pengő·

vel, még eddig ismeretlen mennyi
ségű bélyeget, trafikot, vászon
neműt.

A betöíőknek volt idejük válo
gatni is és igy csak é\ finomabb

l ban fokozódik (lZ itthon termelt I iélyes összegel,mit szerszámfáért
Il1aszonfák iH\sznliiiit&\, amivel év~n- !és ~eri.tés. oS7.lopokért adunk ki

te iithon tar/haljuk azt a tekll1- a kozsegből.

"
"
"

ssli!

évente több vagon akácot hozat
tak fakereskedőink, mert az itt
tálrmelt mennyiség még kerítés-

Ioszlopnak. sem volt elég. Azt is
joggal remélhetjük még ettől .a
tervszerű fásitástói, ahogyan meg
nőnek ezek a fák, abban az arány-

munkálássaJ és trágyázással meg
javítotiák és gazdaságosan ki is
hAsználják. Ősztől március 28 ig

I 1,021.310 darab csemetét adtak

Iki, mely mennyiségnek nagyobb
részét kocsival vitték el.

m

Gyomára kiadott csemeték fanemenként:
85.095 darab zőld juhar 1.800
22.850" fürtös juhar 2.000
10.300" maktura 29.500
24.409" gIedicsia 13.800

A kőrűltstlUnk lévő köz!'uigekbe és más M8gyékbe a következő

Mém'lyiságel<et adták ki li csemetel<&ftből.

189,754 darabot I Szarvas 5J ,209
110,912 fUze..gyarmat 26,000
110,440 FáspulIzta 15,000"
lJ5,645 Öcsöd 10,000
70,500 Köröjtarcsa 500
67,000 Más megyékbe 274,250"

Gyoma
Endr6d
Dévaványa
Körő~dadlÍny

SzenhlOdrh
Cllil.bacsüli

akác
magas kőris

kocsányoi tölgy
kanadai nyárfa

A község által átengedett 4'5
k. hold területű csemetekertben
Galambos József kir. erdömérnök
irányitása mellett Tandi Imre ve
zetésévelserény munkát folytat
nak. A lOzíkes, rossz földet meg-

A gyomai ültetéshez hozzá kell
még vennünk a községi csemete
kertből 301 egyénnek kiadott
18.205 akácot.

Az ültetett fák fele akác, AiföJ
dünk legelterjedtibb fája. Eddig
olyan kevés akácunk termett, hogy

lill III If

lj r s
Gyomán 207.959 és Endrődö

110.912 darab aszonfát ültettek el
1933 őszétől 193 március 28-ig

a gyű ai állami és községi
csernetekertekbőL

Ha lassan is ment, ha sok ál; vesszük, mely 1050 tanya·l'lzám
dozatába is kerűlt az államnak MI áll, láthatjuk, milyen sokan
az Alföld fásitására végzett eddigi vannak még, akik nem fásílanak.
berul1ázása, már kezdi jótékony Megjárják majd, akik nem sietnek
hatását éreztetni és már kezd ki- kihasználni a mostani helyzetet,

. bontakozni az a hatalmas meg- amikor részben ingyen, részben
indulás, meJy 20-30 év mulva potú!11 áron lehet a csemetéket

'lelentős~azdasági tényezője lesz beszerezni, mert egyszer beszün
az alföldi közületeknek és a mo..t tcH az állam a csemeteierm€lést,
fásító ga!d~knak. Pedig az össz- majd azután sokba kerül a fásí
lakosli>.ágnak még csak egy töre- tás. Akik még nem vették komo
déke végez fásitást. Ö&7.töl mos- Iyan il fásítást, határozzák ej ma
tanig az állami és cl községi cse- gukat, adják be az igényléseiket,
metekertbőJ csak 359--en vittek hogy ősszel és tavasszal tú!esse
cserne/éket. Pedig ha Gyoma nek rajta. Most még olcsón jut
39.104 katasztrális hold határát . hatnak a csemetékhez.

Az áUami csemetekert forgalma. őszt61 mostanig.

-.
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reskedelrssa
Irta:C!1ermák Kálmán urad. tiszttartó.

(III. közlemény.)

Az magy
megállapodás a ezögazdaság

érdekeit szolgálja.

tüzbiztonság fokozása érdekében rendeletet
adott az ~Hspán'

A néhá.ny hél óla I)udélpes·
ten fofy'latott magyar nimet gaz~
dasági tárgyalások él iH~meJu

magyar kereskedelmi szerző·

dés pótegyezmény aláirásárél
vezeItek.

Ez az egyezmény, i'lmely
május 1'én lép éleibe él ma'
gyal' gazdasági életre nézve
komoly nyereségal jelent. Ag'
rárkivilelünk olyan akadályait
sikerült ebben a.z uj m.zgálla.
podásban elhárí/ani, amelyek·
nek lerombolásáért EI magyar

. gazdaságpoliJika évek hosszu
során ál hiába küzdöt!. A há·
rom évv~l ezelóll megállapi,
1011· vámtél~lek most lépi ek
életbe. Ezek a viimléte!ek és
élZ, hogy bizonyos ipari beho,
za/ali tilalmakat enyhileUünk,
lehelővé teszik oly némel ipar
cikkek behozatalát, amelyeket
Németországbal szerezii.ink be
és amelyek nek Magyarország.
természeles piaca volt. Ennek
elJl3niét,.~, amelyre magyar rész
ről elsősorb<lll irányul! a tö
rekvés, agrárkivi/elünk felélén-

kitéie Néme/ország felé.
A mezőgazdasági kivílelün

kel ilJet6leg a szerződés jelen
lőségél él köveikező számada~

tok világilják meg: bUZi:! ivi
500.000 mázsa, lengeri évi
500.000 mázsa, árpi:! 150.000
mázsa. Zsirkivileliink: rendes
magyar l:siroO.OOOmehsa, ezen·
kivül speciálisan készitett, ugy,
nevez eit pure large zsirl, szál
li/unk továbbá 6010 darab vá~

gómarhál, 15.000 mázsa sza·
lonnát, tekintélyes mennyiségű

vajaI, sajtol, babot, lencsél, bori
(lokai, somlyói badacsonyi,
neszmélyi). paprika konservI21,
lőlt vadat, kölesl, vörös herél,
csillagfürtöl, vágott libál, tojást.
40,000 hoJdon fogunk lenrna,·
got Jermelni a némel fogyasz
tás céljaira, Ál/aiában a meg
ill/apodás módot ad olyan 1121'

melésiágak müvelésél'e, ame
Iyek lebetővé leszik a bUla'
teri.ílel csökkenlésével olyan
cikkek lermelésére való ill/é·
résl, amelyek nek biztos elhe·
lyezési piaca Némelorsl'ág.

I
gekben az éjet és tüzbiztonsági érde
ket szolgálni hivatott tü'!:rendészeti ki·
kötések be vannak-e tartva.

Nagy érdeket képez, hogy akeletke
zett tüzesetről a tüzoltósá~ mielőbb

tudomást szerezzen, ennek érdekében
>lzükségés a lüzjelzés kiépitése.

A gyors tüzjeJzés és riasztás fokOiCil
tos keresziülvitele érdekében elrendel
te az alispán a kerékpáros tüzjelző kőr

zeteknek a' lehetöséghez képest való
szaporit~sát. Ugyancsak intézkedik a
rendilet arra vonatko<:ólag is, hogy a
cséplőgéptulajdo;oosokat már most fel
kell hivni arra, hogy a szikrafogó szer
kezet és a hamuláda j6karba helyezé
séről gondoskodjanak s figyelmezteii
sék il cséplőgéptulajdonosokat,hogy li

követelményeknek minden tekintetben
megfelelő cséplőgéppel és traktorral
lehet csak csépelni.

Részletes intézkedést tutalmaz a ren
delet il tüwltói létszámra vonatkozó
lag. A rendelet szerint ugyanis olyan
létszámu tlizoltóságról kell gondoskod
ni, amely a város, község nagyságának
lélekszámának, továbbá a tüzbiztonság
érdekeinek intézolényes biztositására
alkalmas.

A rendelet erre vonatkozó részének
végrehajtása után a vármegye terüle
tén mindenütt olyan létszámu tlizoltó
ság lesz, amely közveszély, árvíz, tö-

'''''mégbaleset, tűzvész esetén II követel
ményeket teljell mértékben ki fogja
tudni elégiteni.

A várme~ye minden városában és
községében, a malmok, fatelepek, tüz
vesl'élyes üzemek é, uradalmllkban is
lesz tűzoltóság, amely :ll helyi érdeke-

Minél nehezebbek il gazdasági vi
szonyo!', annál nagyobb érdeket képez
az, hogya vagyoni értékek a tűzvész

pusztításától megóvassanak. Dr. Márky
Barna alispán a tűzveszélyesebb idő

szak bekővetkeztével, mint minden év
ben, az idén is e tárgyban rendeletet
adott ki il. polgármesterekhez és a köz
ségi eJöljáróságokhoz, A rendeletnek
az a célja, hogy a tlizvész keletkezése
il. vármegye területén megakadályoztas
sék s dl tüzkár össZege tovább csök
kentessék.

A rend@.let szerint a megelező tü7,
rendészet hatályos végrehajtása érde
kében kötelesek a polgármesterek és II

községi előljáróságok az általános tüz
rendőri szemléket megtartani :;; ezzel
kapcsolatosan meggyőzödni, hogy a
tüzrendészeti szempontból fontos és
szükséges óvó rendszabályok be van
nak-e tartva s a lakosság saját jól fel
fogott érdekében maga is megtesz min
dent a tüzvész keletkezésének megelő

zésére, eleget tesz-e kapitányviz tartá
si kötelezettségének, vagyis hogya há
zak udvarán lévő küt mellett hordóban
tartanak-e vizet.

A tüzrendészeti bizottságnak köteles
ségük nagy llulyt fektetni arra, hogy II

tűzveszélyes üzemek, telepek, gyárak,
fatelepIk, műhelyek stb, tulajdonosai a
tlillibidonsági intézkedéseket szintén
pontosan betartják s az előirt tüzvé-.
delmi szereket és eszközöket jókarban
tartják-e s végül, hogyaszükséles
vizikészletröl gondoskodnak-e. A tüz
rendészeti bizottság ugyancsak köteles
megvizsgální azt is, hogya nyilvános
elöadáiokra, táncmulatság, 5zinielőadá

sok itb.-re használni szokott helyisé-~lll1l~

Egész P 24.-, fél P 12.-,
negyed P 6. -, nyolcad P 3.-

Húzás már ápril 14-én
Elérhető legnagyobb ny.r.mény

50().OOO p e n S ()

SZT L.Y
ORSJEGYÉT

il BACSY ÉS TARS I

BANKH Z N L.

öltségmentesen
helyben szerezze be

gyarapodva érJél{esebbé válná~

nak.
Hogy arra él kevés kis lege

lőre pedig mennyire szükség
van, egy velem megtörlénl
eseHel világitom meg. Egy kl5
gélzdához mentem egy tehenel
venni, akinek 2 ddrab tehene
volt és az egyiket el akarta
eldnf. A tehénre megalkudlam
és megveHem 16 L tej garan
ciávai. Megkérdezlern azonban,
ha ilyen jó fejős a tehén, mi,
ért adja el? Azt válaszolta.
hogy már nincs legelője, igy
el kell adnia. Széjjel nézek él

legelőn s lálom, hogy az egé:il.
tanya körüli legel6ebkaporral
van benőve. Az eset augusz
tus hóban lörlénl, amikor él

!arlókon már nem voll él nagy
szárazság miaH egy szál. fú
sem. Mondom aztán neki, hogy
él tehén az ebkapl'ol nem sze·
re!i ám! H~ny családja van?
Mondja, hogy 6 gyermeke van.
Nahát élkkor 6 szál ebkapor
nak sem volna sz~bCld ill lenni
ezen a legel6n - mondom én.
Ha már rég kigyomlállák vololI.
eselleg 4 tehén is megé!belne
ezen a terilielen. Há! Igaza van
az úrnak l - mondja ó. Maga
nekem m7ósT'igazéÍl aa,oe-lia
100 évilj' erre járnék, azt hi,
szem,akkor is csak ezl látnám?
Még nem teJI el Csak 5 év, de
él helyzet nem vállozolI.

Nagyon örülnél<, ho mennél
többen megfonlolás lárgyává
tennék ésköveinék ezen jó'
élkaraJu elgondolásom és la,
nácsom, hiszem hogy akkor
nem \enne ennyi panaszkodó
gazda ezen él környeIum,
ameadig ezen tarlalmas kis
helyi lapnak szárnyain ezen
50rok elszáguldanak.

Telek, 1934. március lii'én.

(Vége.)

Most néhány szót él. trágya
kezelésérői. OkszerQ trágya
kezelést él kisember nem is p

mert. Á szalmát és Irágyilt nem
sokrél becsüli, azt el1üzeli, pe
pig állitom, hogy ennél drá·
gább tii7elé)szer a világon
nincs, még az angolországi
8000 kéllóriás szén is sokkal
olcsóbb, mint él tőzeg és szal,
ma tüzelő. Ezek, miután szer'
ves anyagokból állanak, az el
égésnél telje'Scn megsemmi·
sülnek HEl tehát azt okszerfien
kezelni nem tudja, legalább
becsülje meg é~ rakja össze
rendesen, hogy az erjedhessen
és hányjon földel él tetejére,
hogy a gáz alakú tápanyagok
el ne iIIanhassl:lnak. E helyeit
mit lát az ember? Rendszerinl
kihordják o föJdjeik végére s
vele egyült jön ki a háznál
e.gész évben összetöri kony·
haedény, üveg és vasdarabok
és rossz pléhfazekak. Sajnos
ez Hem korhad el, hanem a.
szántóföldön veszélyezJeli a
gazda családtagjai és állatai
épségil. A trágya él kihordott
helyen azlán szépen kizöldül
és oit kialakul egy hatalmas
gyom mag lenyésztő lelep, lImi
alrágyávaJ égyü!l Ismét a sztm~

lóföldekre kerül, ahol már a
fentebb emlitett okok miaU a
kelleténéi is sokkal iöbb van.

Olyan trágya kupacol azon
ban még nem lá.Jtam, ame.lyről

El gyomnövényekel elJávolítot
ták voln,'!. A mezei utakon alig
lehel sokszor kocsival is álha
ladni, olyan nagy és sok él

gyomnövény, ezt azc;nbón le·
vágni senkinek eszébe nem
jut, sől egyenesen véteknek
tartaná. Pedig ezekne!~ a magja
is dZ Ó földjére kerül, elviszi
odaa víz, az állatok sár al·
kalmával a labaikon. Ki gon'
dolna azonban közülük ennek
káros voll ára ? Sok kártevánek
az álcái ezen tenyésznek, meri
aratás után már csak iti van
nekik eledel és búvóhely. A
tanyáiuk környékén elterülő

kis legelájük is siralmes ké,
pel mulal. Ol! is leglöhbnyire
iílyomnövényekel lehel !álni,
- amit az állatok nem esznek
meg - és nem hasznos füve·
ket. Gyomlálás állal ezek mind
eltávolilandók volnának, amit
él gyerekek és cSClládlagok
könnyen és játszva elvégez,
hetnének. Ily<en legel6n az ál
latGli minden esetre jobban él,
hetnének, sulyban és tesJben

és -nál
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Gyógyszertárban kapható
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Molnár Gyula uj 3 fel
vonásos vidám játéka
április 14-én és l5-én
a Hollerben!

FiLLÉRES ELVARAK!
Csupa derű és kacagás!

~UU••

Kölcsön könyvtár.

Tiszteletlel érliJ'5i1em az
Olvasó közön$é~12t. ho~y

a mai napon özv. Vi'l33
Andrtlsni Horthy Mikló$
uti lrafikitlbeln !<ölc,ön

könyvltírt nyilotllm.
Ti5zt~lqlllll

NeUMann DeIl.6.

Anyakönyvi htílll'>_~

Született s
Ehrmann Zoltán. Zeis!er lst ...

ván, vitéz Lévárdi 19niiz, Ti·
már Róza, Heinfarth ferenc,
Biró Ilonka, Biró Margit, Biró
László István.

lIáza.§ságot kötöttek ~

Szőllősi Sándor- Ohvt!]a lu'
liánnával, Pillz József-Wagner
Zsuzsánna, Weiszberger Mik,
lós-Trafikánl Maiiiddal, B.
Kovács János-Kruchió 361'6
va l.

Meghaltak :;
Barálh Piroska 2 heles, Bö·

rálh Róza 2 hetes, Kis Oer·
gelyncl Á Kovács Róza 50 év.,
Gábor Tibor 4 éves, Kovács
János jegyző 66 éves, rJerler
Erzsébet II hó, Pulnoki LCJjos
67 éves, Kéri Gábor a8 éves'

Az Ipartestület vezetősége

értesili tagjait, hogy hivalalos
ól'áil héHőn és csü!örlöl<ön esJe
7 órájá] 9 óriiig tartja.

ismét kidólJ ell. élük sorc!·
böl egy komoly munkás, régi
kÖ7ig"azgaJási JiszJvisei6: 1'<0'"
vács János ödói.igyi jegY7ó.
f:vJizcdeki?1l kcreszliiJ él 90-es
évek!ái kezdve voll Q községi"
adóügyoszfály köz!iszJelelben
és becsülésbcl1 álió főnöke.

Halálái 5 gyermeke és lJnokái
gyászolják. Szombalon éliel
agyvérzésl kápalL Temetése
húsvét hélfőién ment végbe
nagy részvé! melJell.
Mezőgazdasági bizottsági

tagválasztás tesz Oyomán a
községháza kis tanácslermében
április 8-án vasárnap reggel 9
órát ó] egyfo!yl<íban délulilll 4
óráig. Választás 5 csopor/ban
lesz. Minden csoporj 4 rendes
és 4 póílagoJ válaszJ. Szava ...
zali joggal birnak azok, akik
a külön összeállilo!t mezőgaz·
dasági bizoIlsági lagválas71ói
névjegyzékébe fel vannak véve.

Diphthéria elleni oJtás lesz
április 15-én d. u. 2 órakor a
községháza kis !anácslermé 6

ben.
Elsősorban frontharcosokat

és rokkantakat alkalmaznak a
megyei közmunkákmU. A vár
megye fóispánjának áiirala ér,
lelmében az tJllamépifészcjj
hiva/aJ állal inditandó várme·
gyei utépilési mimkáknál első

sorban frúnlharcosol<al és ha·
dirokkanlakal kell alkalmazni.

Megjelent a Szabadság, vi
léz Baicsy...Zsilinszky Endre
pomp<ís helilapjának uj száma.
Vitéz BajcsY6Ziilinszky Endre
folytatja Eckluudl Tibor láma·
dására irt válaszát, Borbély
Andor Románia gazdasági ösz,
szeomlásiiról, Németh Imre pe
dig él dunániuli veszedelemről

ir szines ripodoi. Kodolányi
János folytatja a magyar Rá,
dió músorának viszásságair61
ir! levelei!, Julier ferenc ny.
vezérkari ezredes pedig Cseh-
ország slratégiai helyzetéről ir
feltűnést keltó cikkel, Kállay
Miklós fö!dl11ivelésügyi minisz·
ler nyilaikozik a magyar len
gyel gazdasági kapcsolatokról.
féja Oéza irodiIlImi cikkei, Áfra
Nagy János dr. föld népe ro·
vala, Sásdi Sándor novel!ája,
számos érdekes cikk, riporl és
Tami.si Áron folytaiásos regé
nye teszik Jeljessé él lapot,
amely 12 nagy oldalon jelenik
meg és 10 fillérért minden uj·
ságélrusnál és dohánytózsdé
ben kapható.

rMy Wittenburg L. 11'6fnö: Kéri Piri
két akik szintén hosszu és nehéz sze
rep'uket, - mint u;onc mükedvelök
tökéletesen játszották meg. Jgen j6k
voltak még kisebb szerepükben; Liben
burg István báró: Bakonyi János, Dom
bosi llka: Kovács Ilonka, Kudelka fő

komornyik: Petneházi Sándor, Mihály
öreg h~szár : Nemes István és Lajcsi
cigány Barta lózsef. Végű] pedig meg
kell emléke:önünk a l?]usi gyermekek
szerep!őiről is, u. m. Sárika, Juliska,
Mari;ka, Veronka, Teruska és Erzsi
kérőI, kiknek nevét nem tudják és ezért
dicséretünket s2.ülőik adják át nekik.

A darabot nagy körültekintéssel
Nagy Lajos rendezte, aki· mint régi
műkedvelő közönségünk előtt előnyö

sen ismeretes, ugyszintén 19récz Ede
is ki a nehéz zene és ének számokat
teÍies hozzá értéssel fáradságot !lem
ismerve tanitotta be, mindketten külön
dicséretet érdemelnek. A sugó nehéz
szerepét Bagi Sándor töltötte be.

Csak előre Egyetértés Olvasó Egylet
mükedvelő gárdája és többször sze
rezzenek hálás kózönségűnknekhason
ló ~stéket.

Itt említlük meg, hogy a darabot
közkivánatra mai vas1Í.rnap este ujból
előadják és dobszó utján és falraga
szokon hozzák a kőzönség tudomásá
ra, me!y előadást mi is közönségűnk

figyelmébe ajánljuk. b. G.

RfiRfi~~RRftRftRRRP.~A~~

stituto Nazionále Delle Assecurazione,
Roma. Olasz Állami Biztositó Intézet

magyarországi leányvállalata az

S T R Bizt-ositó R.-T.
Békésmegyei FőUgynökSlége

BÉKÉSCSABA
Szent István-tér9.(Katholikus bérpalota)

ELFOGAD
tűz, malom, betörés, baleset, s1avatos
ság, autó és élet b iz t o s i t á s o k a t.

KERES
ma~as lutalék mellett minden község
ben és városban k ö r z e t és h e l y i

képviselőket.

~WUWW~WW~W~~WWW

A Gyomai Ujság előfizetési

ára negyedévre 1 P 30 fillér

magában foglalla. Ha a lakosság meg;
t~S7.i il maga t,ó:elességét ét> igyekezni
fog a lüzrenü~Sleti k(Hlllányrendeletek
és szabályrendeletekben íog1altaknak
megfelelni, akkor remélni khet, hogy
a rendeletnek meg lesz az ertékes és
üdvös eredménye

"Gyomai ·ság"
előfizetői vagy példányonkénti vásárlói
ezen 10 FILLÉRES szelvényt készpénz
gyanánt fizetésül jelhasználhatják azon
esetben, ha e lap apróhirdetésl rovatában
hirdetnek. Egy apróhirdetés 20 fillér.
Hirdetést felvesz a kiadóhivatal és az
összes elárusitók, valamint akihordók.

FILLÉR

Egy éjjelen át!

Ön is kiirthlltja patkányait
rendeljen "KAJA" eg-ér,
patkányírtó konzervet.

:1 doboz P.' t.S'.
, d~boz P. 7.'0

10 doboz P. 14.-

űkedvelői előadás.

A gyomai "Egyetértés Olvasó Egy
let"vigalmi bizottsága husvét. ünnep
elsönapján este Marica grófnő 3 rel
vonásos operettnek .Iőpróbáját és má
sodik napján pedig táncmulatsággal
egybekötött rendes e!őadá~át rendezte,
mely előadás ugy anyagilag, mi.llt . er
kölcsileg is - elismerésre és dlcseret
re méltóan - igen jól sikerlilt.

Ugy a föpróbán, mint a rendes elö~

adáson megjelent és az Egyetértés Ol
vasó Egyletet megjelenésükkel meg
tisztelt intelligens közönséget is telle
sen íl1eglepte az előadás sikere és

. csudáíkozlÍ.Suknak adtak kifelezést, hogy
ezen nehéz operettet és illetve szerep
jüket a csupán egyszerű és többnyire
munkás személyekból, mindannyian
olyan ügyesen, ol}'an átérzéssel és olyan
pr@cizen játszották meg. Meghajtjuk
minden egyes műkedvelő tag előtt az
elism..rés zászla1át és érdemük szerint
meg is dicsérjük ékltt és jÖvöre is
hasonló sikereke! kiván unk .nekik.

A daab szereplői kŐJ.ül inégis ld
kell emlllnünk Marica grófnö:. Bődi

Bözsikét, Török Béla. tiszttartó: Kéri
Lajost és PopoJesku Dragomir. herceg
Nagy Lajos, kik nehéz szerepjüket,
mint régebbi mükedvelök teljes szak
szerűséggel jMszoHák meg; továbbá
bár6 Zsupáil Kálmán: Debreceni La
jost, G. Klunech Cecilia hercegnő, ugy
Í$ mint Lidi cigány leány: Tokai Esz
ter, mindkét szerepében,. wiJamint End·

ket fogjatudlii kielégíteni. A .. tart~]ék
tűzo!tósag célját a köteles tuwlloság

fogja szolgálni. "
Végül megemlékezünk me~ aHol,

hogy a rendelet egyik in~.é~~edé~e ,a
tlizvédelmi szerek és eszkoZOK musz~

ki kipróbáJásának kötelezelt:>égét lS

,

WONISCH

,

patk.An:YiriÓ VllIlalat

laboratóriuma, Bu'
dapest, vm. Kőfa-

I ragó-utca 10/2 sz.

. IrtAlIIIo.kat "Vidéken is
jótAUáS'!i\al "VdUalun.k ~
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,PR CIA"
mező- és közgazdasági termelő,

értékesitő és fogyasztási uövet
kezet (6(Vest VI., Teréz körút 47.)

Telefon: 17-2-46.

Minden eladásra kerülő mezögazclasigi
ier;;lelvényeket, jószágokat, úgy a bel
mint a külföldi piacon a legmagilsabb

napiáron értékesít.

Beszerez mindent, ami ruházkodás-,
lakás- és munkáJkodásnoz sziikségcl>.

Kamatmentes <alőleget mezőgaz

daság! terményekre és jószágokrGl
folyósit.

KörzetképvÍselők kerestetnek.
Nyugdijas köztisztviselők előnyben.

Cséplési, ipari szenet előnyös feltételek
mellett szál1it.

Szerkesztésér! és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MART0N.

NyomtaHa a "Hungária" kőnyvnyomda

válialat, Gyomán.

Felelős üzemvezető: Brücller l\t1ihíly.

A gyo'nai kir. járásbiróság, mint telek
könyvi ható3ág.
5823/933. sz.

Árverési-hirdetmény
kivonat

Endrőd-Gyomai Takarékpénztár rt.
végrehajtat6nak Ágoston József végre
hajtást szenvedő ellen inditott végre
hajtási iigyében a tkvi. hatóság a vég
vehajtási árverést 70 P. tőkekövetelés

és jár. behajtása végett a gyomaI kir.
jbiróság területén levő Ehdrőd község
ben fekvő s az endrődi 5444 sz. be
tétben A t l sorsz. 64-80/2 hrsz. a 200
öl terület~ Ágoston József nevén álló
Décspáskum dülőben lévő lakházra
1890 P. kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1934. évi április hó 26
án d.e. 9 órakor Endrőd községházá
nál fogják megtartani.

Az árverés alá e~ő ingatlant Endrőd

Gyomai Takarékpénztár rt. végrehaj
tató érdekében és Kerekes Károly, va
lamint Öszireicher Lipót és fia Nán
dor csallakolOttaknak kimondott ~-ég

rehajtatók érdekében a kikiáJtási ár
fejénél, Gyö'Jgyö3i Forgalmi Bank rt.
csatlakozNínak kimondott végrehajtaló
érdekében 1127 P -nél, Wl.:i:.-z Mór és
társa rt. cS31lakoz0ttnak kimondott
végrehajialó érdekében 1794 P.·néJ,
'\!Volt Andor csatlakoz:ottnak kimondott
vég~'ehö.jt?16 érdekében 3580 [-'.-nél,
Kecskemé~j Szeszlinomit6 rt. csaHako
zoitr.ak kimondott végrehajtató érde
kében 3793 P.-nél alacsonyabb áron
eladni nem leheL

Az árverel!,!.Í szándékozók kötelesek
bánatpénzüJ a kikiáltás; ár iD százalé
kát készpéEzÍJen vagy az 1881: LX. L-c.
42. §.-áttan rneg!latározoit árfolyammal
számitott óvadékképes érlékpapirosban
a idküldötmfc:! letenni, vagy a bánat
pénznek el61eges birói letétbe helyeité_
séről ldáHilott letMielismervényt a. ki'
küidöttnek átadni és az árverési felté
teleket a;áimi (1881: LX..t.-c. 147., 150.,
170. §§.19G8: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki 3Z ingatlanért . a kikiáltás]
árnál n:ugasabb igéretet tett, ha töbhet
ig~rili senki senl akar, köteles nyon1ban
a kikiáltási ár százaléka szerint megá!

bána:,Jenzt az általa igért ár
ugyai12",nyi százalékáig kiegésziteni
(1908: XLL 25. §.).

Gyoma, 1933 évi december 30 napján.
Dr. Molnár sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: .
vitéz Szabó

kiadó.

. hold

1934 sH'ptcinbcr 29- iől

Pusztapón (Szolnok m.)

Zongora hangolás. Zongorák rend
behozasát legolcsóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 62.

Kerekes Károlynál a bor literje 32
fillér.

Felvétel a központi irodában, Gyoma
Kossuth Lajos utca 15 sz. és a

kötelékébe tar·toző cégeknél.

Vásárlási könyv beszen:ése
dijmentes.

kötelékébe tartozó, nagy választék
kal rendelkező cégeknél szerzi be

HegedUs József Horthy Miklós út
63 sz. háza, mely üzletheJyiségnek is
alkalmas, elköltözés miatt eladó. (1-2)

űhe!yt

nyilaljunk. Elvállellunk minden
e szakmába vágó munkákat.

Szíves pártfogást kérünk:

un és Társai
épület- és bútorasztalosok.

Hirdetéseket mérsékelt áron
vesz fel lapunk kiadóhivatala

BáU<y Gyula.
BudapesIl József-u1cz; u.

Tőkeerősl iáiekoztal

kényelmes
részietfizetésre,

szt I

Megszabadul gondjaitól
a jelenlegi sulyos viszonyok között,

ha szükségleteit az

"Ár forgalom"

Értesítjük a n. é. közönsé
ge!, hogy Gyomán, KossuJh

Lajo; uica 35 s' :im alaj!

r' ""~.'".',?~~,,,,,,,",",,,,,, ...=,,,,_ev:?,=,,,,~~.
~yr","~~~,·.;/~~1JI6·t"?llOIl~..TI"t''\T'17~"'n~

- Á;jji
it NEMOLCSOBBM R =lA BORO ~
i mint. a $zódavmz, !
~ DE NEM !S ~Z?DAVIZt ~

126 flller ~
~ ~tt egy liter kadarka vagy ;il
&l= fehér fejtett ujbor Soltvad- !
f.· kert áliomásra ki"1Íl.Hitva ~
if s feladva. Vasuii fuvélr leb. i
It 4 fillér lilerenk:':lJt. Csakis I

1
1:í"..- 50 literen felüli rendelést §

fogadok el. Hordót dijmen- :lY
lesen adok a száiJitt-s tar- ~
tamára kölcsön; hordóm ~

i..

30 napon belül bérmentve
, ktlJdendő vissza. Szétklil-
, dés utánvéttel. Eg}' pengő

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

ff Soraim kellemes éd~skéiG

~
it.aluak' tiszta, tökél.etes Z6!.
matuak é. II e m slIilv8i'1yuak.

eim: SzékQly Ferenc
Soltvadkel-t. Pe6tmegwe.
~. .

DálBa

Kész ablako
minden méretben leszállitott ár

ban beszerezhetők

üvegesnél Endrődön

(az Ipartestület mellett).
Közönséges ablaküvegből, vaJa
mint mait mintás ornament min
den. szinben. és sima _üvegekben

állandóan nagy raktár.

Gyomai S. C.-Dévadnysi S. C.
4-O

Husvét vasárnapján Dévavá
nyám látogatott el a GySe és
Dévaványán eddig nem ldtott szép
játékkal győzte le a DSC j6ké
pességü együttesét. A GySe já
tékán már meglátszott az uf tré
ner munkája. Az eddigi tervsze,
rüt!enül keresztül vitt támadások
már megszlintek 8 az egyes csa
patrészek ötletes és egymást meg
éítő játéka meghozta a várt
eredményt.

Sporthirek..
Lapunk jövő heti számában

tipp-versenyt kezdünk.
A Gyomai T lK husvét első

napján ünnepi csemegével akart
kedveskedni sportközönségének, de
a meghivott Csabai Á f( állitóla
gos vonatle!césés nziatt nem jött
meg s ezzel érzékeny anyagi és
erkölcsi kárt okozott a GyTK-nak.
Értest1lésünk szerint a GyTK ve
zetősél;e emiatt panasszal fordult
a DLASz-fIOZ.

A GySe április 8-án a Mező

berényi Törekvés se ellen ;áts:tik
bajna/ci mérkőzést Mez6berényben.
Reméljük, hogy az idegen pálya
és a közismerten temperamentu
mos baényi közönség ellenére is
megismétli a GySe őszi bravur~

ját; 2-0~ás eredményt tippe!ünk.

Uj tréner a GySe-ben. A
GySe nagy anyagi áldozattal le
szer;?ődteite Bankó Józse! külföl
det 'idr! hivatásos trénerL

A. GyTK április 8-án a Me
zőberényi Textílgyári SC jáké
pességű csapartál látja vendégü!.
A fejlődő GyTKban erős elletl
félre falál a Textil s teljes tudá
sát keíl lalbavetnie, hogy mini
mális lSólarán}lú győzelmet arat
hasson.

A GySe tánckedvelőfiatalsága
Husvét hétfőjén jól sikerült "Pi
rostojás-estet" rendezett.

Dr. Virilcze Emlre, a GySe
népszerű alelnökfl. a . KTE elleni
győzelem után II uj hupikék
sporlnadrágol ajándékozott aGySe
dicsőségben gazdag, de nadrág
ban szegény csapatának. A nad
rághoz tartozá "ruhát" ezuttal a
Kondorosi TE kapta. K.

i FÜRD_ŐKAD~K l
lés KALYHA.K ~
~ SDÓK, FÜRDŐSZOBA-

BERENDEZÉSEK, CSÖVEK,
FÉMÁRUOVÁRTAs,
SZIVA.TTYÚK, LEMEZEK

UBERT ÉS TSA t,
BUDAPEST

IV., Liszt Ferenc-tér 4. sz.

fIZESSEN ELŐ·LAPUNKRA i

Molnár Gyula uj 3 felvoná·
sos vidám játékát 19M ápriiis
hó 14-15-éo, szombaton és
vasárnap este mutatja be Oyo
mán él. Hoilerszálló színháZI
termében Égő kalászol< cimen
filléres helyárakkaL Az érde'
kes meséjíi, helyze/komikum
ban bővelkedő szindarab a
prób§k után ítélve, még clll'

nak idején bemutatoH nagysí
kerú Bohémhercegn5! is felül
mulja. Számozott helyek elő

vételben kaphatók.
A Magyar Mezőgazdasági

Társaság április 4· én elnöki
és igazgalólanácsi ülést tarlolt
melyen dr. Nagy ferenc elnök,
ny. miniszter és lovag SIernád
István ügyvezető elnök, kor
mémyfőtanácsos beszámollak a
Társaság eddigi működéséről.

Elhatároz!ák egy havi lap meg
indilását, mert a Társaság
60.000 tagjával az öltandó
kapcsolatot egy olcsó és jól
szerkeszteil lappal kivánják
fenntartani.

Sajrilálatra méltó emberek.
kik rhcunHiiól sícnvC'dnck.
Könnyen segilbeiünk azonban
rajtuk néhány Aspirin-fableUá,
val. A tableltán lá/haló i:'>aycr·
kereszt szavato! él valódiságéri
és jÓságér/.

A. vHág hangja. A világ hang
jál, aradió rnuzsikáj61 csal<
ugy tudjuk élvezni, ha jó rá#
diómúsorunk van. A lcgíobb
illu5zlrálJ budapesli és külföldi
rádiómüsorokal éi Délibáb köz
li, amely 84 olda! tujedeJem
ben és gazdag taJ1aJommal je
lenik meg minden pí2njcken.
Érdekesebbnél - érdekesebb
izinházi és fiimcikkcl\('1 folyla
tás os regényi, cgyfe:\·onásos
szindélrabol és közel 100 ké
pet közöl él Déiibáb. Egy szám
ára 20 fillér.

832.211 ujságpéldány. Ti z
héten ál királyi közjegyzc> hi
telesen állapitalJa meg Tolnai
Vilá g! (! pj il. példá II vsz Él ol 61 .zs
él kÖl:.jegyzői tanusilványok
szerinl, !iz hét alaH 832.211
példányban jelent meg a leg
népszerübb magYElr képeslap.
Tekint€ilei ane, bogy Tolnai
Világlapja leglöbb példányát cl

család négy-öl tagja olvassa,
könnyen kiszámilhaló, bogya
lap minden héíe.a minlegy fél
millió ember kezén fordul meg.
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ETllAPGaL' T1K 1, TA S D A LM) ÉS K OZ-GA Z D

E L (I Fel Z ET ÉS fA R AtK :
Negyedévre 1'30P,-Félévre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

B~etések postacsekk~ll :
~Htlngária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

_Lapzárta c sli t Örtö k este 6 óra.
- M.egjelenik mmaen --szombaton reggel.

Felelős szerkeszt5: Ifj. WAGNER MÁRT~

Sz~rkelll~tl5ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kos$l.fU1 Lajos utca 64.

Telefon: 22.

. ..

Hirdetések dijszabá$si:
EgylJasábos (55 mm széles) l cm. magas !úrdet<:s
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20száza!ék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

• ±5rii•

s.

FreytCJg és Szitkey végig
mentek a Körös mindkét
oldélláll, hogy belyszíni
megfigyeléseiket, valamint
az ármentesítő társulatok
tól szerzett adatokat fel,
használhasstl-k él hajózási
és öntözési tervek elkész[,
téslÍnél.

Ecidigi t a p eJ S z t a Ia fa i k
alapján a kiépftés szem
pontjából a viszonyokat
megfelelőnektalálják. Véle
ményük szerrní m: öntö-

a te
"'·..........·..óz sá

észül
!lilii IIIIlB

orosa
Itt járt a tervezés vezetője

freyta.g ferenc müsza tanács

. MárciJj$21 6 én Gyomán
volt Freytag Ferenc műszaki

taoácsos.a Vizrajzi Jntéze1
körösvölgyi víz szab~lyo

zások tervezési csoporkjá
nélk vezelője és Sziikey Béla
miniszteri osztálytanácsos,
vfzé{:)ítési kerületi felügyelő,

kik az Ivánfenéki Ármen
testtő Társul élt vezetőivel

megbeszéléseket folytattak
II KÖrös nlliózhatövá té,
felére vonatkozólag, vala ..
mint az öntözésekügyében.

I
fokozalosan, él mai kornak het sírhelyeket váltani.
megfelelő rendezet! lemelől . A jövőben, külöoösen az
létesíteni. A lemelő egy kilenc ujabbkeleti.i siroknál elhelye,

ezer p~ngőfolyl be, de- ~te'" oldalu szal:>alyt6lQu 12 hold z€l1dq "'sírkő ~s keret a temető

melókrealigáldoziak valamU: nagyságu terület, ebből azon· bizoHságnál, illetve el minden..
ezt még bünUl sem róhat juk ban egyelőre csak e~Y negyed- kori temető#gondnoknál előre

fel elődeinknflk, mert az nem- rész jön rendezés alá. A ren- be jelenlendő és él megadolI
csakOyomán volt igY, hanem dezésnél figyelemmel voJlam a mérei és irány betartása mellett
mindenütt, sől m~ll igy 'Iéin kegyeleti, szépészeH, célszerü- lehet azt csak el hel yezni. Előre
ma is. M<lgyar népünknek él ségi és a gyakorlati szempon- megállapitott terv és egyöntetü
temetővel szemb~en tanusiloU lokra. valamini az itteni ha- irá nyitás melleit lehet ci mai
ezen mdgafartá:JM én abból gyományos szokásokra iS~ rendszerl~lenségel megsziin
~öv(1tkeztefem, hogy őseink Tervemel és (lZ ezzel kap~ tetni. A lemetőbizoHság nevé'
I1omádélefmódjavoH azoka csoJatos összesindilványomal benezuton kérem Egyházunk
<mnai(, hog)!. él. temetÓinint, ~gyházunk elnöksége. illetve oíveil él temetők rendezése és
kevés érzékkel hirt. Ván<1orUl" teHes pres1literiuma a Jegna-· fenntartására vonat~ozó SZél'

~aik kQ.zl;>enhj;JloHat~~t,h~·-e!" gyobb· megértéssel fogadta ~s bályok betartásáro, mert azok
temellék, iliZ elkl:1Il!{Jnak el kopj4C1z1 két ízbell fél napokon lár- él rend, iiszta~ág és cl kegyelet

melJé tíízték;Jovább m~n- l1yaHa és lllagáévá teJJe. érdekél szolgálják.
azu.tlc atudatii!l, bogy azi Megalakul! -egy Hz tagu Nem az él fontos, hogy min~

a sit! nem is látják son(j főb" Temeíőbizoltság. Meg leH den síron kő legyen, osok le
!?et A sírok Jlonpoxá.sa> ism~-- szöv.eg:ezve a temetői szabály- gyen raHa mennéllöbb virág
~eUe[l voUelőlJA.kés ez élt tI:l 6 1·. rendel~t. amelykésóbb szinfén esne ékklenitse él gyom.
daISO~k<islmé:~yebben\ffi~~?14,k'Özöfve1i2_s7•..Valamíntcie~neí.~i A t€melő·bizoUság egy több
fl klKflkbe,mml az .el~. kaiaszter es uzem+e-rv kesztJlf év-re terjedő munkatCl'vel álla
pillanatban gondoljuk.- De leg- '<Zs az emlitgll bizoHság ezen az pitoli meg, amelynek a nieg
~ovább ·az AlJöldön maradt álapon lesz hivátva ínlézni a valósitásához hívi.'ink meg'érló
IIIeg, annak pedig oka CSa~ t.emef6i ügyel<~t.· Temetői· jóindlllalCl szüksiges, hogy
~z !ehet.ho,gy sírjaikat kő ügyekben eZi2ntul mInden kérés elérhessük azt, hogy temetőink
hiányában fávl\il ielőUék, ami és panasz ezen _bizottsághoz a környék egyik le~rendezet~
hiHuarelkorhadt s vele együtt intézendő. lebbiemetői legyenek.
ei kegyelet is. Az Öregtemelőben az ui be' PAPP ZSIGMOND

Az Alföldön a kegyel~térzés oszlásnak megfelelőenmár le, ref. temető-gondnok.
csak napjainkban kezd fejlő- .

~'V'4'W~~~~~r~~désIlek indulni. Ha már él

kegyelelérzés megvan, ezl nö
velni és .. ápolni mindenkinel, .
kötelessége. Én, .aki alemető

ket már löbb év óJa úgy hazai,
mínt . kiHföidi vOl1alkozásban
fanulmtinyozom, cl mult év
őszén elhatároztélm, hogy
il rendelkezésemre álló
eszköz.ökkel, II .. viszonYokhoz
alkalmazkodva, javaslatoj le..
szek, hogya gyomai reform<Í.
lustemetókben valamilYl?n ren
d.etteremlsiillk. Külőnösen él·

már telj-esenmeglelt· Öreg te
metőben,- az ujból valóiJlmek
kezésremegfelelő~erve-ladjak,

iH~tve terv~J állapitsunk meg:~

n~ogy a jelenlegi. rendszer,
telen$ég me,isméHódjön. A
m4sikkét temetőben·is, a
mennyire CMk lehet, él hely,
ze!.en minden tekinteIben javít
sunk.
K~szilQUema ÖregJemető

egész területére kiterjedő .sír".
beoszt~s~al icgytérképet. ·a..,.
meJYf;ief{_élJ"pján . Idletséies

Aki már külföldön járt ésa·
tem0lŐkberf· is széjj(?lnézett,
valamint haz·ánk különböző

vidékein is megfigyeUea te;
metőket, arra éi·· 8zomoru fa..
pa-sztalalra iul, hogya magyar
oszágl temetők meg se köze..
lilik - a külföldi tem~lők-ben

uralkodó rendel és az ott ki ..
fejezésre juHaiolt ke!gyeletet.

Házél'I viszonyok között is e
rendezellensl;ágben-az Alföldel
illeti meg- CI v~zelő szérep.Ttl~

tán sehol él vilógonku!iur terü"
lelen oly-elhagyaloll é3 rende
zetlen 'temetők nincsenek, mint
az Alföldön•. Egy pclír városi
temeióHeszámitvél.éIllöbbi mind
eg;vforma. Eg\, árok~~C11körúl"

y~1I terület, ameJynek,egyik
31eí1r:kii~:;'éa~sh'-oo S01"Dan ..
nmníjk, de mire középre ér,él
lefiUa~yobb rendszertelenség
uralkodik: (Lásd a gyomai Kis,.
rétilem~tőt l) A sfrokhozúl·
nem vezeLA sírokhoz kopOr..
$ól vagy sírkövet csak él régi
sírhantokonátgázoJva lehet
oda vinni. Hogy esős időben

mHyenaz á.llapot, arról a való
ságban mindenki me.ggyőződ

het, mert azt leirni nem leheL
Azonkivül lLJemelőaz eldo..
boH ·Iárgyak, állati hullák
gyűjtőhelye,csavargó tehenek
legelője és főleg baromfj ne'
velőhely, vagyis minden, csak
nem a -kegyel_einek a helye.

Ilyenkörö[mények közöt/Ie,
het-e temető kuHuráról, vagy
mellfelelőkeg-yeletrőLbes7élni?
- Bizony nem l .- A sfrokról
lfilol9otl virág, vagy a baromfiak
fiHal széiielrugotl ~sírh('lIQm,

hogy milyen filjdalmas,· llzl
csakrrz tudja, Cl~inek kegyele,
lesen érző sziv12VGJn.

-Azonban azl el kelJ ismerni,
hogy nálunk Gyomán az
ulóbbiévtizedekben cl helyzel
fi sírok. éliszitése ~s· ápolása
körül soka! javul!. A .mult hi
bájáia szerkezetében rend,
szertelentemdőLazonban lek
iesc-n rendb-~h:ozni ncmlehel.
Ha_5zárriit~sba vesszYk, ho~y

az év~k hosszu sorá.n it disz..
'(rhe-l'iekór~ból, teUl~tőfölaek

bírjövlZdeJm-éből mar- több ,1íz.."
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A Kossuth Lajos ulcailako
sok mozgalmaiindítottak, hogy
a községi képviselőtestület

nyári gyúléseit a KossulhLajos
utcában- esetleg él VaJay·htJ:r.
elótt - tari sa 11-11 óra kö·
zötJ, ekkor vág/atnakel ollll
vonaflól az autók, hatha akkor.
meggyőzödnel<, de tesznek Ji
ellene, hogya mostani- jJörol·
állapot megszünjik.' ".

*

güket valamennyire mell akar
ják kimélni ahidon lévő kj...
birhatallan II yári porlól,· hogy
II képv\selótestlilel által. egy..
hangult::ig elhalározo/t ligeti áf.
töltésen mehessenek le él liget~
be és ;öhessenek fel Ol1l1m'!.l1.

Figyelő.

4'<

Megtudtuk még Uhrin mér.
nöktŐI. hogy él pioctér burko·
hlsára elkészúll tervek és mú·
vele1ek még a megyénél van·
nak;

ZI gróf Tisza István utcai il\"
lézikút tovább fúrása muol<ábéln
Vlm;

aVargél iskoIll melletH ár... •
lézikúlnáI egysúlyeszíeH víz·
lároló medencét építenek.

*.

Fenti cikk kézl1ezvélele ulán
felkerestük Uhrin István . köz·
ségi mérnőköt, kitől megtud
tuk, ho~y a fallyasi új házB·
helyek és él körgál közölllévó
anyaggödrök vizeinek leveze·
lésére egy 20 méter széles és·
400 méter hosszú árkot áSI1~k.

Ez és éi planírozó munka
mintegy 12.iOO köbméter föld
mozgÓsfJéÍsél .lesz. A moslcmi
munkelbérek melle/I i-600O
pengőbe kerűl ez a munkl'i,
mellyeI 6-7 k. hold lerületel
nyeri.ink fásUásrél. Tehál k. hol·
dClnként eCel 900 pengő, ami
elég sok. Ebból a munkából
erre az évre iOméJciChosszÚ~

ságől vetlek fel, telJálaz egész'::
nek nyo!cadál. . -

Uhrin mérnök kijelentette
még, hogy ez él munka elZ
19M évi insífgmunkák közzé
fel van véve.

Aligeli áttöltéssel egyedőre

várnak, mert eselleg a Holler
előtti járda meghosszabbitásá- .
ban csinálják meg az áttöllésl.

Elfelejteltük megl\érdezni a
mérnök ural: mil szándékoz.ik
II község tenni éi Kossulh Lajos
ukai porhalálra ilélt adófizelők

érdekében, hogy az autók áJlal
. felvert portói meg ne fulladja·
.nak?

az V·ik cS9porlban rendes rás (C$udaballa).
tll~nak: Csermák Kálmán, G.· Ah alakuJóközgyfílésen el.
Nagy László, Uhrin· György, . nöknek; G. Nagy Lá~zlól al.
vitéz 5zékelv Sándor, pótag.. elnöknek: Kruchió Islvánt, i~rY-
nak: Uhrin ven.del, Pikó Béla;·, zőnek: Kaló Ferencet válasz...
Haibach Oyörgy. Vaszkó And· tották meg.

Hozzászólás éj községi
inségmunkák végzéséhez.

Megkezdődtek ZI szokás0S
tavaszi-inségmunkák. A be·
senysz:egi Andrássy-ulrai ál- .
löllés az es6zések miatt félbe·
marfldt li az egyidejüleg ho..
zo!t képvisel6te51üleJi határo
zat szerint a Iigetiáflöllés kö·
vetkczeltvoll1él, e helye ti 
irthetellenúl - ZI körgát mel·
lett olyan munkál kezdtek meg,
melynek gyakorlati érJéke
nincs· arányban .azzal a nagy
köIlséggel, amibe az kerűl.

Nagy kár, hogy aT. inség'
munkákrel nincsenek máre!őfe

olyan tervek készen, melyek a
munkákal időjárás szerinti vé·
gezhelésre csoportositanák. A
nagyobb munkáslélszámú fog·
!alkozlatások csak földmunká
laloknál lehetségesek. Községi
házlartásunkban sGrgős és
gyakorlati jelentőséggel első

helyen földutjaink állanak. A
többi eddig végzeH földmun
káknak vajmi csekély gyakor.
löli értékük van. Szer~ncsérl2

mOst olyan kedvező az idő,·

hogy él télen felvágotl föld·
útjainkat is rendbehozhalluk
volna.

A· jövő évi inség munka ke=
retébe okvetlenIJI fel kei! venni
éj főldutak· rendbehozását is.
A mostani sorrendi kivitelben
pedig joggall{ivánhaljuk, hogy
a ligeH áttöltést még most.
tavasszal végezzék el, éspedig
a községháza portbja mellell,
mert tudtommal az elöljáróság
e mellett dönlöli.

HalloHam már, hogy el Holler
szálloda előtti járda folylat6sa·
ként kellene az ót/öl/esi vé·
gezni. Ez az elllondolás mint
Jerv is iisziázeltlan, de kiviteli
nehézségek melletl túl sokba
is kerfHne.

A közúti közlekedés szem·
ponljóból agili és hid melleiH
kiszélesítés; lesz a megfelelőbb

megoldás, de ezt nem so·
rozhatjuk az inségmunkákba.
És e miaU a megoldásmiafl
nem lehel a képviselőles1üleli

határozallól eJtzrni, mert 
amint az indítványozó képvi·
selőtesJüleli lag is kifejleltl! 
a ligeti állöllés körtflbelól 3iO
pengőbe kerúl és csak a liget
be menők áljárilsál szolgálni!.

Ha már a fóuícák portalani
tósót nem tudja bizlosftani él

község, tegye lehitóvé leg
alább azoknak, akik egész.sé...

ros
ve.

Ladnai Lajos, Csapó Mihály,
ifj. Kiss Anlal,

II lll-ik csoporiban rendes
lagnak : Lukik3 László, Veres
Sándor, Aranyi László, Kató
ferenc, pótlagnak: Putnoki
Mihály, Domokos Mihály, Zöld
László, ifi, Wagner Ádám,

a IV-ik csoportban rendes
tagnak: Kovács Gábor, Vincze
Andor, SzabóÁ. Lajos, Kruc..
hió István, póílagnak: Pillz
Márlon: Joó László, Ágoston
Gtlbor, Kéri Sándor,

amikor széÍroz nyári idő

ben a Körösmenti birtoko
sok pótolhatják az esőt

és jó Körös·vfzzel öntöz·
hetnek.

Beszélni kellene ezekről

méÍrjs, mert akór helye
seIik a "csakkritjzólók" ,
akár nem, péÍr éven belúl
rendszeres forgalom lesz
II Körösön és II felduz·
ze!sztott vízből öntözésre
is lesz mindig elég.

I
dcilgordonka izámai voltak
melyekel nagy művészetlei
adoIt elő. Nagy sikerl ('Iratott
a Vöröskereszt Egylet VegYI25-
kara Csernus Mihály apáJple·
bimos·karnagy vezetésével. A
Női Liga Leányosztály tagjai
látványos magyar táncot· mu·
tallak b~, melyet 11 közöns(Íg
szünni nem akaró tapssal
megismélelJetett és a függöny
elé kivimta él tánc rendezőjét.

Zelezin Olga polg. isk. tanéu'"
nőI. A Dalárda tagjai Iréfás
kvinteílel adli'lk elő. Petrányi
Elemerszolnoki Máv. karnaQY
bdani1ásával, mely:et:ak~)zön
ség szintén megismételJe!elf.
Nagytelszéssel fo~adtákaKau
kázusi hercegnó c. vig jelenetet
is. Az Iparos Dalkör számos
dallal szór.!lkoztalta II közön...
slÍg~t Palotay Ferenc karnagy
vezelésével, melyek közü! él

legnagyobb tetszés/ araUa
Csernus Mihály: TOVélszáJJó
felhők c. dalegyvelege.

A sikert mi sem bizonyifja
jobban, mint az, hogy él hang
versenyut~n II közönség Far
kasinszki Imrl1'zenekaráoelk
mmsik6ja mellett 30káig ma·
radJ együtt vid6m jó kedvvel.

............... i Ip
vers

Április [) ·án,vasárnap lélrlot- .
ták Gyoma községében a me·
z6gazdasál;li bizolIsági tagok
válnsztását. Megválaszlatlak:

az I-ső csoportban rendes
iagnak ; Szilágyi Sándor, Csete
István, Kató Gábor, Imre Péter,
póllagnak: Megyeri Lajos, Me
gyeri Sándor, Heinfarlh András,
8áfri Sándor,

II ll·ik csopor/ban rende, tag,..
nak: Garai László, Nyiri Sán·
dor, Csillag János. Lukács Mk
hály, pótlaB·!Htk: Király Sándor,

~és aréÍnyl<:1g olcsón lesz
megoldható.

Gazdáink még mindég
hitetlenül veszik a Körös
haiózhatásM, de még ennél
is tamásabbak az öntözést
illetően.

Pedig de nagy szó lesz
az, he! a búzánkért má;
zsánkéní egy pengővel töb
bet kapunk majd, mert azt
uyoméÍn vagy Endrődön

rakhat juk hajóra. Vagy

egválasztották 6yomán
a .mezőgazdasági bizottságot.

Folyó hó 8-im az Iparlesm·
let nagylermében nagyszabásu
hangversenyt rendezett. A
nagytermet zliJufolásig megJöi
tölte anagyszámu érdeldódó
közönség, amelyen Gyomáról,
Mezóíurról, sőt Szolnokról is
számosan jelentek meg. Oli
volt Vigh Endre kerületi elnök,
Bakos József a járás tb. fószol
gabirája,Töflsök Béla mezóturi
Belvárosi Iparos Dalkör és
Petrányi ElemIÍr szolnoki Máv.
Dalkör karnagya, Nyiszlor Pé
ter gyomai lpöros Dplkörel-:

. ,'oöke, Györköss Károly.. csen·
dórszázados:, ah,dybeHek kö
zül Csernus Mihály (lp61plebá
nO$, az endrődi Iparos Dalkör
diszelnóke, dr. Haller József
ügyvéd, v. nemze/gyűlési kép
viselő, dr. Cseh József községi
orvos, él helybeli kaLleJkéliizek,
II polgári- és elemi iskola tem=
les!ülete csaknem teIies szám·
ban. A meglehet6s hosszan
eltartó előadást a közöns<ig
mindvégig nagy figyelemmel
élv0Zte s minden egyes músor
számot zugó lapssal honor.~jt.

Külön kiemelendő számai az
eslélynek Vigh Endre kerületi
elnök, gordonka művésznek

előbb klosszikus, majd magyar



~. eI.J.
fl

I Névmagyarosltás. A. belügy
miniszter megengedJe, hogy
Wiszt Alajos járási il'Odafótiizt,
gyulai járási li.izrendészeti fel·
ügyeló családi nevét ViÍrkói·re
vá1toztClssa.

Az evangeUkus Ieikésze k
kedden. szerdán is csü!örfökön
konferenciát tarfol/ak Békés
csabán, melyen Raffay ii Kelpi
püspökök is részlvellek.

Olyan hirek hallatszanak,
egyengelik az utat, hogy ~

független KisgazEillpárt b~ol

vadion az Egys<?lles Pártba.
A Békésvármegyei Általános

Tanító Egyesftlet április 9-én
Békéscsabim tartoHa rendei évi
közllyülését. Az egyesületi és
tanügyi aktualHások letárgYl!#
lása ulán újra megválasztollák
elnöknek Kozsuch Istvánt, alel·
nöknek Benczur Lajost, jegy
zőnek Liska Jánosi, pénzlóros·
nak Hursán Györ~yöl, köny\'#
tárosnak Such Jánost.

A francia kormány 86 ezer
lisztvisl'ilót bocsát el.

Az osztrák sertéskontIngens
felosztása. Az oszlrák külke
reskedelmi hatóságok az áp
rilis havi sel'lésbehoz<:llali kOI1'
tingenst ugy oszlollák fel, hogy
az Ausz1riába április hó folya·
mán behozható serlésekből

Magyarország 3100, Jugoszlá
via 2800, Lengyelország 1350,
Románia 2900, D6nia 1140. '
Litvánia és Hollandia pedig
700 drb. serlést exporlálhllll.

Csak elismerten megbizható
cégnél szerezze be fürdőkád,

kályha, mosdó, fiirdiszobafel,
szerl.?léjj, csövet, szívat/yul és
lemezeket. ilyen az orizág·
szerte cl legelőnyösebben is'
meri Hubert és Társa b. t. bu#
dapesU eeg (VI. Liszt ferenc,
tér 4.) hova bizalommal for
dulhatnak olvasóink és neve'
zeit cég készséggel ifo!gól
risz!etes köllsé~vetesiel.

TenyészapaáUat pótvíugá-
lat. Április 21,én reggel O
órakor Endródön a közsé~i

bikaakoinói, 2 órakor Kondo,
rostanyán, április 28-án reggel
9 órokor Gyomán CI közi<!gi
bíkoakolnál. déiul Ein 2 órakor
CsudabalIán a ballai közös
bikaflkolnál pói tenyészapaóllal
vizsgálat lesz. Ballórél a vélrjll
siak ~s cseitiek is elővezethe·

lik közlellyésztésre szánt bika,
kan iÍs kos lIpaii!lataikaL'

Megrögzött tyúktolvaj. Hor·
nok józsef 21 éves llyomai
lakos él napokban föltölle ki
OyuUm 21 napos e!zánís bün
tetését Oyulán tYl.lklopásérL
Kedden ismét teHen érték, (l

mikor kac:sát és tyukot IopolI.
Hiába, igy van afé, ht'l V1'1 li'l ki
c~ak a Iyukhust szereti - é$
nem él henIesnél vásárolt mar
hahust. Ismét lekapcsolta cr
rend6rség.

E

Az államépitészeti hivatal úi
fónők0 lovag Ritter Sándor kir.
műszaki tanácSoi kedden dél
után Endrődön j.:írl Goszleth
Lajos kir. fómérnökkel, az ~l#

lamépitészeli hivaté31 helyetiltSi
főnökével, 011 me~nézték a
kondoros - endrőd - mezóturi
úlépilést. Akkor éHel Endródön
aludjak, másnal3 Oyomdn ál
folytallák ElZ úlbeutaz6sukat.
Lovag Rilter Rándor most velle
ál él gyulai kir. állllmépit~szeti

hivall:lJ vezetését.
A K6rösök hajózhatóvá té

telére a földmivelésügyi mini$z·
térium 400 ezer pengől irányo·
zoH elő.

Láthatnám mIg, hogy afC orszdg
Egész ország, hogy - Menny

[ország!
Ugy az ember csak dthdgna
Mennyországból Menny

[országba.

Szent végzésed tudom, Uram,
Megmdslthatatlan ugyan 
Mint a vén Simeon mégis
Csak még egyet kérek én is:

Mennyorsz'gból
Mennyországba.

lrio.: Kóródi F"enc.

Betöltöttem a hetvenet,
Készűl is tán az üzenet 
Ozenet: hogy hazafelé •..
Öreg szolBám nyugodj belé.

arOMAI UJsAo

mondható, ami a régi gazdák sze
rint jó, mert a márciusi eső

méreg s inkább kivánatos a szá
raz március és nedves április.

Gazda szemmel nézve arra a
gondolatra jutunk, talán fordul a
sors, mert már az időjárás is se
gitgégére jön a mostoha sorsban
levö gazdának. Egybevetve az
egészet, márciUSi általában enyhe
meleg igazán szép tavaszias idő

jellemzi, fagy csak egyszer volt
6-án s tlYbbi napon dtlajl t 5-10 Q

meleget mutatott. a hőmirő

Lagalacsonyabb hőmérs. regg, 6-áll-3 Q

Legalacsonyabb hmér~. délb. 6-lm t 8 o
Legmagasabb hőmérs. regio 14-en t 14°
Legmagasabb hőmérs. délb. 21-én t 24ij

Csapadék 2 alktllomma122 1/2 mm.
Kevesebb az dtlagos márciusi

csapadéknál. Tallér Fetl/u:.

A. vadászat napján, 7·én
esős, szeles idő volt, egy'
áHalán nem kedvező a
vadászatra, mert ilyenkor
a tuzok óvatosabb, vigyá·
zóbb, Albrecht főhercegnek
a.zonban mégis sikerűlt egy
szép kakast lőni.

Estefelé megköszön ték
Csermák Kálmán tiszttartó
nak a figyelmes ellátást
és beOlentek Déva.ványára.
aludni.

Nyolcadiká.n él ványai Bál után.
hűl.tárban vadásztak, hol a A szoba hintázik, simu-
főherceg két szép lmkast lóbb a párna és mintha ter
lőtt. hesebb volna a levtgő. A

Külföldi vagyonos távolodó csil/árfényes éjsza
emberek kezdenek Magyar- ka egyre szebb lesz; csak a
országra szokni, hogy va· hajnal ne toiakodna olyan
dászszflfJvedélyüknek itt is nagyon. Már beezüsföl!i az
áldozzanak. Ezzel nemcsa.k ablakot és jaj! hétköznappá
tekintélyes pénzt hoznak festi a dolgokat.
be, hanem megismerik Megfordul és fejére huz
Magymország vidékeit és za a paplant. Alatta még
barátainkká válnák. van egy darab éjszaka; va-

Kár, hogy gróf Bethlen"' [ahonnan messzir61 sejiel
Ödönné, Telek-uradalom mesen búg Q, tangó. Valaki
tulajdonosa nem használja a derekát karolja, árad. a
ki a - talán az orszógban vére, lázrózsák gyul/nak az
egyedűláJló nagyságú - arcán és szédiil, de oly jó
tuzokálIományának i/yen- ez a szédülés. MáI alig ér·
féle haszfwsflástlt. zi, hogy teste van, könnyii

mindene és Valakivel száll,
SEál! a nap felé...

A szomszéd ágyban felül
egy jóságos asszony és ijedt
arccal int az ajtó felé: Pszt!,
csendesen, akisleányom még
alszik. .. Alszik 'és álmodik;
mennyi mOIoly van az ar
cán ...

TAVASZ ELSO NAPJÁN
24 fOK MELEGErMÉRTEK

Márciusi időjárásjelentés.

Albrecht 'főherceg
Telek~uradalomban és a

'dévaványai,' határban
tuzokvadászaton volt.

A főherceg 3 tuzokkakast Unt.

1934 á.prilis,14.

Amint az idei tél hirtelen min
den átmenet nélkül jlJtt, ugy, a
tavas! is március elejével minden
átmenet nélkül köszöntött be. Me
lee'lett és a meleg változatlanul
egész hónapon keresztül tartoti.

Korai tél után, korai tavasz,
szinte szokatlanul jó idő lett. Az
első napokban jól eseti, de később

aggodalommal gondoltunk a vál
tozásra. Mert állandó jó időt nem
remélt senki. És mégis egész hó
napon keresztül állandóan szép
derült, sőt egyes napokon nyárias
meleg volt, a fák már március
ban virágoztak. Benedek, aki zsák·
ba szokta hozni a meleget az idén
valahogyelkéselt, csapadék az át
lagnál kevesebb volt.

Tehát a március uáraflnak

Országos híre Vim már
a Telek-uradalmi párszá.z
tuzokból álló, talán az egész
országbőn' egyedüli ily€n
erős családnak. Minden
évben előkelő vadászok
jönnek Tdekre, hogy or
szágunk leg'nagyobb repü~

Iővéldidiból kilójenek egy
két 12-15 kilóg tuzok
kakast.

Az el6ző években itt jár l

tak már nevesebb politiku· .
saink közül Gömbös Gyula
miniszterelnök, Sztranyav
szky Sándor és gróf Rá~

day Gedeon. Többször volt
már itt Kittenberger K61
má.n oroszlánvadászunk is.

Április 6-án megint elő

kelő vendégei voltak Telek
nek. Este 6 órakor autó
véll érkeztek meg Debre
cenbői Dévaványára, hon·
n~mh,ocsival mentek ki,

"Ter~kr~,' ot!,vacsorilztak és
ott a.ludtak is: Albrecht
főherceg, Hadházy'· Zsig·
mond hájdumegyei f6ispÉlIl,
V ásáry István debreceni,
polgármester, ,Péchy Kál
mán ezredes és dr. Ma
goss György takC1rékpénz·
tári igazgató.
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át!Egy

Ön is. kiirthatja patlc ánY(llit
rendeljen "KAJA" egérN

j}(itkónyírtó konzerveL

t dobÓ1/: P. t.8j.
j doboz P. 7.'0

tO doboz P. 14.......

o N I si C
P.eatkAnYhM

laboratóriuma, I,)u
dapest~ KŐfd~

rallÓ-ut~él 10/2 sz.

stilulo Nazionáli Delle Auecurazione,
Roma. Olasz ÁIlami Biztosi!6[ntcizet

masyarorlzigi leányvállalat!. az

ST ABiz~.itó R.-T.
Béké5megyei FőU;ynijkíége

BÉK~SCSABA.
Szén t !stvin-lér9. (Katholikus l1érp!lJola)

ELFOGAD
tÍ'Íz, malom, betörés, baleset, S7Ilvatos
dg, autó ~$ tllet b i it () s it ás o k ól t,

KERES
magu jutaié\{ l11elleft minden kölIség
ben és városban k i r z It t és h e Iy i

képvisillŐkel.

NEM OLCSÓBB MÁR
B R Ó

nlInt II s~Qdaviz,
DÉ NEMIS stÖDAVll::l

6 fi-Ilér
egy iiter kadarka vagy
fehér fejtett ujbo!" Soltvad
kert állomásra kisTállitva
s feladva. Vasuti fuvaB:kb.
-4 fiHér'1iterenkéritGsakis
!j() literen. feliili , rend.elést
fogadok eL HordOt dijmen-"
tesen adok a szállítás tar..
fá,mára kölcsőp.;hordóm

30 napon béltll bérmentve
küldendő vissza. SzétküI
dés utánvétt~I.Egypeng0.
levélbélyeg ellenében kűl~

dök mintát a borból mín-
tásd{lbo;l:ban", bérmentve.,

Bor,eim. kell.ames " édes;ké~
italuak. fisJ!~a, tökéletes zá~
matuak· ésn e:M Sával'lyulil.k,

eim: Székely Ferénc
501tvadllert, ~Pe5tniegye.

irta; B. MAIi'lti .. JÓzs"..I'*,

Egyedül maracfta,m,_
mert igaz maráiitam,
mert,hlvé ..JfUlraqiam;
mert csodás,1lfafGldta[n;
mert krisztus maradtam,
Inlr! pogány fiUíflidttl1n,
mert keiriénymaradfam,
meri magyar maradtam_o
egyedül 'maradtam.

Egyedül. ··liú1.radtam,:
mert csak jót akartam,
mert bék!.t.akartamy·
mert h-ilet akartám,
mert lsten! akartam,
mért liágyot akártalil,
mert jogát ak'áftam,.
mert élni .akartam,
egyedlil maradtam.

Egyegiil maradtam,
m(!r! csúszni~mászni,

csalni,
vágni. hágni,
üzni, tűzni,

kérni, félni
nem aka,rtam~

HátegyediUmarQdfam, :
Magamra maradtam,

Áthely~~elQ.iF!l~lm.~..ói ez
úton mQl1.dokbÍicsti~b.arát~hn~
na,4ésjóismesŐseimne4..

Sze~vári István Máv. tilzt~

~

A Békésvármegyei Gazda- egJ'öttek "I"
sági Egyesült ápri!ís1ő-éÍiJ . " .' a go ya
delulán 3 órakor igazgaló· Kelepelő fahangjuk úgy
választmányi gyúiésl tari .. Bé-'csattog aháitetlikön, ffu,runa

késcsabán ésápriils lő-én tud(1ák, hogy az élelmeeha-
rendes tavaszi gyUlé::: éi ' I1Hlja . .

nizmf4sa taposómalom,
Szarvason li'.! gaig~hörbeí1, me· .
lyen dr. Mutschenbachel Emil a7 szürke és morwtón. Örök
ÖMOE ügyvezeló .. igaígálójö idők ólaönmagát ismétli, de
az időszaki., mezőgazdasági ez az ismétlés mindenkor új
kérdésekrŐl, Fabricius Endt~ az életet, folytatást jeleni; A
OMOc főtitkára cl Íllezógaz- gófyákfigyelmeztetése iil
d<lság renttlbiÍis tennelésérGI, is IJ,zf jelentené, Csak a ' jeN

Tóth Pál országgyűlésikép- .
viselő a~ a!üuális közgagda-. lentés nem volna olyan !lan..;
ságLállapolokról szólalnak fel. gos. Kelepelésük bántóan
DéluJán megfekinlik aThesse- csengene a fűlbe, haa mi
di!< közepfokli gazd~s<ígi is· fhoszf köd nem tertgetne még
kólát. ma is fölénk azt'a mesét,

A Körös.-Tisza-'--Maros, árAi hogy at új éieféi, a fiJlyta-
mf2nlesHótársulal vezeJ9sége .
Rfb4rsekyPá[ főmérnök nyu. tásl il gólya hozza. De kell
galomba vonulás~vai raká!sy ez a mese, mert szint ad a
Sandor $zakaszmérnököl neNfapiJsómalomnak és ez a
vilzle ki a szarvasi szakasz" Bzin. is többrétüvé teszi az
mérnöki állásba fómérnöki illúziót, az élet egyedüli örö
r(jngban. előreláthatólag nem mét. Higyjünk a mesében,
is Wllik ke a békisi szakaszN

mérnöki állás!, hanem azt is hogy hihessűnk életiink szi-
Tilkálsy főmérnök vezetése alá nos folytatásában, a jövő
helyezik. Az óprilis 3-iki gyű· c$odá;ánakképzelt,gjJermek
lésén ci Körös-c';ti'3za~Marós bén, akiben egy kicsit ini is

* R MOltárJózseftö?bed m~gáv~l átmen!esilő társulal is belép('ll tovább élünk . ..
ai .Arcok éfmuKöfitóén 1931"h~u a Körösvölgyi Ví7hasznoszi!Ó

il riag~Yki)~~Jl~j'éJ~JTársu.laJba. I'
A leflir:mosabb tehetl;égJiJiataJQ~ f OR DÖ KAD AK

közé tartozik. ' .'. ej' '" , K A,·L Y H 'Á K 'A Dé!magyarQrsz.u ..
no:ven,paly~z:t!tSi. MOSDÓK, FÜRDÖSZOBA~

L A pályamúnka tárgyát a pályázó BEREND~ZÉSE~.iCSQv:.EJ{"
szabadon választhatja. , . FÉMÁJUJGl'ÁRTA,S, . , '..'.
····2/JtpalyamiuikáLzárt eoritékl;lan, SzIVATTYÚ.K, LEMEZEK

jiJigéslevél ktséretébenkéll bekllldeni. HU~ERTÉS TSA t,
A pályamunkát tartalmazó bbritékra ' , . B U D Api ES T
rl kéll imi "PálYll.omul(a", a jeligés
levbillak pedig a szerző teljes nevét, IV., Liszt Ferenc:.tér 4. sz.
fcglalkozásat és lakáscimét kell tarta1
maií'iia. A jelige ugy a jeligés levélre,
mint il pályamunkM tartalmazó bűri

ékra ráirandó,
3. ft. pályamtinkát 1934 május 31-ig

kell beküldeni aDélmagyarországhoz
(Sze~ed, Aradi-utca 8., vagy Somogyi
utca 22. PostaMk 184.)

4. A pályázaton csak olyan novellá
val lehet résztvenni, amely nyomtatás~

ban nem jilent meg.
5. Pályadíjak: !. dij 100 pengő, Il

50 pengő, IH. és IV. díj 25-25
p~ngő.

6. A pályamunkák közül ázokat, a
melyeket ~ szerkesztőség közlésre al
kalmasnak H~J, a Délinagyai;ország,
amélYnlJ!{ valamennyi pályarhunkaközc

lésére és kőnyvalakbil.n val' kinyomta
tására elsöbbségijeg;( VM, leközli. A
pál'yamul1kákközlés~,egy hlilfiappal a
pályázali flatál:idÖ lejárta után kezdő
dik s mindaddig tarl,liüiiig.v~lameiJiJyí

közlésre érdeJnesfiek itélt páíyamunka
meg né111 jelent A díjat a közlésekbe
fejezoése után II kö~ön$égjtéUoda. még
pedig olyan módon, hogy az első djal
áz a megj~lent pályamunkakapja, <Imely,
a Jegtöbbszavaiatot nyel'fó. fl. 8zava
::atcík arányjban osÚjak kiá másodík,
harmadik' és tlégyedik, díjat

7. Szava~ni ;tz ujságblii'l közzétett

"\Ml!~~~_i\WiI,w~M~~LIszavazójajjokkai lehet.
8. A Dilmagyarórstái jogosult Ei

pályámunktkat, fűggeUehiil az ujllág
báli való megjelentetéiltöl, kötetben ki~

adnL li pály~z6katII kötetbehválómeg
j(tleptetésért 11111 illeti meg, külön tisz-
tell:tdij.. ' . '"

Román katonai összeeskuvök
'husvéJ napjá.nirei' ak~rlak •

- ' :aDomnila '. ö' alélsei
lemp! hogy . rr\1"j~n'

fémessék a királyt; Lupe-skü
asszonyi, ti király barátnőjélé.s
Románia hivatalos·. vezetöi!, él·

kiknek meg kelleH volna je
lenni az ünn?piisleniiszlelelen.
TöbbkéHonafiszlel lelátlózlal-.
lak, kÖiluk Pl'ecup ezredést, CI

király legbizalmasabb baráJjáf.

AnyakiiQfv~ S4,ijleílek:
Oláh Margit, Bariák és. Jön
Oi7.ella.Háza~ság()1 köiöU,<:k:
Vevset Elrnas~EkeEszjer.EI~
hallak: V. CsapÓ. József 69
lives, Garai Lajos ~5 éve~

(vénnérg~zéF:i)"Mjczufg-JánQ$Jl(~

Fek~teRÓza 80 éves. '

Dr.Dol)rá,4·llJ~~.f aéla;L~{)r/

mányfólanácsQshUdapesJi ügy..,
véd, volt békési!<épviselój<tlöll
él kerep~s! uH LemeIŐbe(:l.ögV9n·

lő/l0. magát.

Békésvárme~ye.köl.igazga'

táii bizoH$ógatáviröjjjag üd~

VÖZÖU0, Qömbö~Oyulél njj-'
nisziefizlnököt· római ujjával
kapcsolatban.

A román, kormány bem/Qlli:!
i!iI kukorka kiviteIéi.

Félmillió·ember. Magyarof-'
szágol1 egy sereg város lélek,
száma alig haladja m0ga líz
ezer embert és ha tudjuk; hogy
Tolnái Világlí'lpjálhélról hélre
fQlmillió embér olvassa, akkor
könnyen kisziHtlHhajjuk; hogy
él nép:nerú képeslap oivasói'"
nak:l;záma meghaladja ötven
város lelieslakosiág-ónak SÚl"

mát, még él csecsemők el is
idestámiivél. TolMi Világlapja
~2 n~gy oldalon, gazdag lar
~aloml1léll jelenik meg minden
hé/en és egy számára 20 fillér.

Mo.ln~r Gyula uj S feJvonil
sos.vidán1, iálékál 19i4aprilis
hó 14-15·én, szo.mbaton és
vasárnap ~ile mu(alja be Oyo
món él Hollerszálló szin ház'"
termében Égő ltá!áSzok cinien
filIéres helycjrakkal. Az érde~

kesmeséjű, helyte/komilmtn·
ban bővelkedő színdarab a
próbák uJán ilélve, még an~

nak ideién bemutatoll nagysi
kerű Bohémhercegnól is felül
mulja. Számozott helyek elő·

vételben Kaphalók.

A vakok egyharmádá meg
keresi a maga kenyerét. M él

gyafQrszágQn 6749 vak él,
404-6 férfi és 2103.oő. A bar
minc. évnél fia/ill abb vakok
számi'l. \;190, él 30-,60 éves va·
koké 2100, mig a .Iöbbi 3010
vak ,mind ~O évesnéj idóseb·
bek. A vélk@k. kél hMnl{'lda el
tarlolt, él keresők egyharmadó·
nak megoszlása foglalkozási
ágak szerint: 1107 óslermeló,
60~nyugdijéls, Jókepénze" és
hasonló, végül 464ip~H'i foglal.

. kÓ1':ásu........
É6Ö KALAsZOK

MolQár Oyula uj 3
vQnáso~ ..,vid.álll játéka
áPdlig,J 4-é.fl ti: lJ-én.
II Ho l le r, b e tu!

Ftt.lÉRES HELVARAK!
Csupa derűéikacal'sl

Olcsón, kényelmesen r~gasztha 'a mindenki kerékpárgum"át VELO
szabadalmazott vulkanizáló készülékkeL KaphclÍó L.L\CH és ál



Pigyelom:

Kölcaön könyvtár.
Tilzlelell~1 ért(5')itQ?m (lZ

OIVlllÓ k<;z:öniéllet, hogy
zi mal napon özv. V~U
Andril~ni Horthy Mikló$
uli Irafikjóblim l<ölcJiön

könyvtári nyitltj{~m.

Tjutl!el(?tt~1

Neumel'll'i D..ő.

Haszonbérbeadó
1934 szeptember 29-től kb.

Meghívó.
A Kerelistény fo~yasl.tási és Értéke

sítő Szövetke~et Endrőci, 1934 április
hó 25-án ,délután 5 órakor tl'lrtja a r.
kath. poJlári iskolában rendes évi köz
gyUJését, amelyre a t. tagokat ezuton is
tisztelettel me:ghivja az IglIZQjlliltÓ3ég.

Ttir'gysorozat:
l. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és felül;yelö bi

zo(t$á~ jelentése.
3. Az 1933. évi zárilzlimadások és

eredményszámla ismertetése é:> hatá
rozat a fölmentvény megadása iránt.

4. Az alap:>zabályok 6., 15., 16., 17.,
20., 22., 23., 31. és 44. §-aínak módo
:>itása.

5. Inditványok.

Amennyiben a kÖJlgyülés IUltározat
képtelen volna, ugy 1934 május hó 2-án
ugyanezlIln a helyen és idŐben tartjuk
meg a közgyűlés t, mely él megjelent
tagok :>zámára. való tekintet nélkül ha
tároz.

Kere.ek megvételre egy jókarban
liVÓ haSl':nált kukoricamon;solót. fülöp
Imre Kondorostanya 298. I-2

Jóhal'lgú hlll.gedO eladó. Jókai-utca
10, vagy köz:>égháza iktató iroda. l-2

Az Ipartestület vezetősége felkilri
hátralékos tagjait, hogy 8 nap alatt
rendezzék az elmult évi tagdijhátralé
kaikat II végrehajtás elkerülése vé~ett.

Eladó Naiyállbon 6011 öl szántó
föld. 4540 ől búuvetássel. - ClI:markó
János, Nagyállálll. 1-2

5. el481.
-nc::, 'W777Z

SZT L
ORSJEG ÉT

BAcsv ÉS TÁRSAI

BANKHÁZ L

KÖltségmentesen
holyben szerezze be

388 m. hold föld
épület@kkel Pusztapón, Szol
nok vármegyében. Teher
menle i ingatlan tulajdonosát
levélben tájékoztatja

Bátky Gyula Bpest
Jélief utca 3.

Eg6sz P 24.-, fél P 12.-,
rUlIlgyed P 6.-, nyolcad P •.-

Húzás már 8nilrUIUIIW'II--illfI

EliÍI"het6 legnillillyobb

sao.ooo pengő

_ =1---

~ság"

VloAM IRAsOK

* *'"Két ember beszéljet. Az egyik
a kutyájdra mutat és azt mondja:

- Furcsa, ennek az állatnak az
apja, dogg, .anyjs komondor, ö
meg pincsi. HOlY lehet ez?

Mire a másik ember:
- Semmi csodálko:rni vtt16

nincs; rajta. A 'mi fa/unkban' en
nél furcsább eset van, a Ba/Ol
Kati esete. Annak az. um ktJmfi
VIS, Ö maga bábaa$'~cny, a fia
meg tilzoUó' PIsten.

A vádloit a biró kérdésére hen
cegiln igy felelt:

- AJ ugy történt kérem, hogy
már réteTl. vágyiam arra, hogy a
panaszost pofon vágjam. Mond
hatom, olyan' élvezettel vág/am
pofon, hogya nyálam is csurgott
bele.

A biró kihirdette a~ itéletet, mely
EEerint a vádlottat 55 pengdpén~
biiniettsre Uélte.

- De biró ur, - szólt a vád
lott, - én ugy tudom, hogy ezy
pofon csak SO pengő.

-""- No igen, - felelt moso
lyogva cl -biró, d, ebben ait eset
ben hOMEászámitoltam 10 &/0
luxusadót is.

ujdon5ágai:
Kassák L: A telep
Markovits R: Sánta farsang
Gergely M: A salakm.os6
Nagy L: Kiskunhalom
feuchtwanler L: Zlii.ó háboru l. ll.
Traven B: Aranyásók
Trenker L: A hegyek Mse
Priestley j. B: A nap hőse

Ostenso M: Előjáték a szere·
lemhez

lbanez B: Meztelen asszony

B e i I" a t k O z: it al h a v on ta

MAGYAR JÓZSEF
(Mörcz trafik)-Olcs'" eladó drótvezetéknélküli új

flljta négyzet tengeri és babülte1ő gép
eke!,ilpára szerelve, 2csövel és mint
ekekapa is: haszn.lható l ló után, 70x10

l cm. tbolságra ülte!., Marjalllki Lajos
l uradalmi gép6:ílz, TelikpusztIl.

"Gyomai
elő/izetői vagy példányonkénti vásárlói

,ezen 10 PjLLtRE5 szelvényt készpénz
Kyanánt fizetésül jelhasználhatják azon
esetben, ha e lapapróhirdetési rovatában
hirdetnek. Egy apróhirdetés 20 fillér.
Hirdetést felvesz a kiadóhivatal és; az
őS6zes; eJárusítók, valamint a kilwriók.

flLLtR

, '" " 'l .
A>J3MagyarMe!ő,iazciasági '

Társaság" hefyiségében (VI.,
Andrássy·út 8. IV. em. lift) kő
villkez6elóidélsokal lörlja: ápr.
liS,án, hélfőn délu!án fél 6'Óra
kor "Tdepilésés pqrcellázás'\
Előad6: dr: Lányi Márton or"
lúlggYűlÚi l~epviseI6, ny. f6~
ispán. Április 24 én, kedden
délután fél óórakor"A M<1@"yar
termelés jövő iréÍn yilhslI ". Eló',
adó: dr. Steinecker Ferenc nyil·
vános r~lldei egyelemi lamk
Legközelebbi előadások: f. é.
május hó elején .. Szövetkezefi
eszme is irányi/oli termelés l'l Megkezdik a z61dbitel fotyó
lOzöllógazdaság szolgálatábem" ittádt. Az Orszáílos Kőzponli

előadó: dr. Miklós. Aladár. Má- Hitelszővelkezet és él Pélliin
jus llÓ végén: "A l11ezőgazda- fézeti központ. információnk
salgi kényszeregyezség keresz· szerint már édesilelle cl vidéki
lü1vilele" előadó: Figlár Géza hiteJszövelkeze!ekel és (I v.idéld
vezérigazgató. pénzintézetekel, hogy II zőld,

Az Országos Magyar Ipar- hitel folyósításál kezdjék meg.
miivészeti Társulat ;, QyörgyiA zőldhitelt él folyó évben ok
Kálmán Emlékkiállitás"-ának, téber H·ig kell viss7.afizelní.
amely az' O. M. Kir. lparmú· A hitel után 5 százalék karna·
vészeJi Muzeumban les7:, ren' tol ken fize/ni. A. hitelkeret 10
dezési munkálatai móris meg- millió pengő. A zöldhilell él

kezdődtek, s, él magyar grafi- védel! birtokok lul~jdonosai is
kus múvés1.~k nagy viírélko·igénybe vehetik.
záisai nézlek annak a P1,<1k ilt Március 25~én kiadolI fl? n"
pályázatnak az éredményeelé, deleilel ,él kiviJeli lisztel ,már·
amelveta kiállítás plllkátjára kázzák.
vonatkozólag hirdetet! él társu· Csökken· a gyufafogyasztál.
lai. Abirálá bizottság üléSe? Az elmult év ulolsó 4 hónap'
HelbingFerenc m.kir.kormlinY-jában élZ ország területén 75
főtanácsos, az O. M.Kir: Ipel(- mjllió doboz gyufafo~yoll el,
mdvé~~éli Iskola igazgaléj(:j el, ami 12 millió dobozzal keve,
nökl€sevef blihaló tcwácskozás ~ebbfogyas7.lástjelen! az 1932
után megáUapiloHa, hogy a év ugyanazon idószakával
pályázat rendkivül Örvendetes sZlZmben. Ez ci látszólag jelen
eredménnyel járt, mivel nélgyon lőséggelaIi, biró kis staiisz
magas szinvonalon álló pálya- fika is mutCllja, hogy cl .;OS5Z

mu'nkilk érkeztek he. A társu' gazdasági viszonyok kővelkez

lal álial kítúzöll 300 pengős tében az embereknek él legkö 1

dijata birálóbl~oitsiJgszótöbb~ zőnségesebb szükséglefi cik,
ségg'el Vegh GU5zláv plakáljá..; kek beiurzésénél is t1:lkaré,
nak ítélte oda. A birálóbizolf· kQskodniok kell.
ság dicséretben részesiteIle Mennyibe került a világbá
Bartha Ferenc és Borlnyik- boru. 2H'5milliárd aranydolléirba
Berény közőspályalervéL keriili a világbáboru és 41 és

A Szabadság uj ,sziimtlbim fél millió lélek halálozoil el él

vitéz BCllcsy,Zsilinszky Endre világon éi háboru ideje Clla!!.
befejezi Eckhardl Tibor táma. Ebből 15 milliórCl'becsülik özok
dására adolt válaszát. Tombol' számát, akik a spanyol ná1há
Jen6dr~ ny. vezérkari ezredes nak estek áldozalul.
a földbirlokreform és él had· Leleplezett fakirok. A fakirok
sent~ cim~n irtvezércikkel. "csodálatos" tri.ikkieiről rend,
JlJéllla Antal dr., világpoHtiklli kivül érdekes lel@plező cikkei
szemlél ad. KiJtai MH<l6s az ,közöl a Délibáb uj száma,
olasz magyar szövetség, lehe, amely 84 oldal terjed~lembe.n

lőségéról!&ríekezik.Féja Géza, és g'!:lZdag tartalommal ielenl
Nagy Lajos, Áfra Nagy János meg. Pompás budtlpesti és kül·
dr.,Szaf)ó István, Vér Andor, fÖldi rádiómilsorokat, sláger
Bárdossi Némel János irlak szövegeket, filmriportokat, egy·
még cikkek~tés riporlokal. - felvonásos színdarabot, folyla·
Gazdag "föld népe" roval, tásos regényt, számtalan nép"
Illyés Gyula verse, Taulási Áron szerŰ szinházt" cikkel és közel
folytatásos fl2génye teszik még száz képitl talál az olvasó cl

teHeiséa lapot, mely tO fillé, , Délibábban. Ára 20 fillér.
res (Írba!n~inden ujságáwsnál Az áprilisi búzakamatktd
és dohányfózsdében kaphaló. csot métermhiánkint ~"70

Asertéspeltis szénun árát arany pengóben lillapítofták
IUerenklinl72 pengör61 68 pen- mell.

~óre:n:állitotta le a földrnfve· 'I A'kerékpárokat is rendsziim-
IfsUiyi miniszjer. táblákkal akarják ellátni. '



A Csabai n. oszt. bajnokság áHása 1934. ápriUi g-én:

nT rltrz

elme: , ~ utca sz.

MTK-GySC bajnoki mérk,6zés.

Gyoz: Végere4mény : : .
. ,;'

Beküld6 neve.- ..... , ~ ".. ~..,. - ..

Méli szómunkban tipp 6 verse-nyf kezdünk. Akik· élZ
április 22- iki MTK-OySC meccs végeredményét '. elta
Iáljók egy negyecJévig· Ingyen .~epJák a "Gyom.t
UjságU,.ot.. '

Vágja ki Ön is élZ alélnfi sz\!lvényt é~ kitöHveéldjél
be él piélchtri Nagytrafikba óprHis 19·én, csUtBrtökön
délig. A tipp"verseny álIandó lesz és h~tf61-hétre újabb
díjat tűzünk ki.
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l Turul 13 II l 1 29 8 23
2 BISE 13 10 1 2 12 8 21

3 MTK 12 Q - 3 33 13 18
4 Textil II 8 1 :I 21 12 17

5 Bocskay 12 6 1 5 12 8 13

6 Oyse 12 6 - 6 12 20 12
7 M. Törekvés 14 4 -- 10 6 26 8

8 OfC 12 3 l 8 16 19 7

9 KTE 13 2 2 9 8 37 6.

10 B. Törekvés 18 2 1 15 4 22 5

S~rkesztésért éskill.dbért felelis:

ifj. WAGNRR MÁRTülN.

Felvétel a központi irodában, Gyoma
KOSJuth Lajos utca 15 sz, és ll.

kötelékébe tartozó cégeknél

VSiisárlási k6")'vbÉU.zer~~:e
dijm.ent.~.

Meaezabadu1gondJlIitól
a jelenlegLsulyos viil~nyok között,

ha szükségleteit az

"Árufo,rgalom"
kötelékébe tartozó, na~y választék
kaI rendelkező cégeknél szérIti be

kényelmes
részletfizetésre.

műhelyt

nyitottunk, Elvállalunk minden
e szakmába vágó mUl1kákot

Szíves párlfog~s! kérünk: .

!rlesftjUk .él ll. é. közönsé.:.
Ilet, hogy Gyomán, Kossuth

Lajos utca ;j5 szám alaH

Nyomtattaa "Hungária" könyvnY~R,~a'·

vállalat, Gyomán_

felelős üi-emvez;etó: Brucher Mihály.

asztal

Kun és Társai
épüJet- és bútoraiz~~los.Qk.

ablakok
•

minllen méretben leszállított ár
ban beszerezhetök

Kész

BaryPál
üvegesnél Endrődöu.

(az Ipartestület melleH).
Közönséges abJaküvegböl, vala· .
mint matt mintás ornament min
den szinben és sima üvegeklten

állandóan. nagy raktár,

Ktuekes Károlynál a bor literje 32
fillér_

A "PROVINCJA"
mezö- és k6zgazc:hllllégi termelö.
'rtékesltö és fogyaszt6s1 lIudSvet
k.zet(Bpest VI., Teréz körat 47.)

Telefon: 17-2-46.

Minden eladásra kerülő mezögudasé.l:i
termelvényeket, jószágokat, úgy II bel..:
mint a kűlföldipiacon III legmlllgalill.li:lb .

napiáron érttkesit.

Be~l'Jerez· mindent, amj ruházkodá.-,
lakás- és munkálkodáshoz szükséges.

KamatmentH ell5leget mezl5gall:
ChUiiégi tQrményekre és jósz6gokra

folY68it,

KörzetképviseJők kerestetnek.
NYÍJgdijasköztisztviselőkelőnyben.

CsépléélJ;ipafi szenet előnyös feltételek.
mellett szállit.

Zongorl! heu'IgoláG. 2':{lngorák rena
blihozbát legolcsóbban vál1alja~ Han
tolb SP_ Muth Mihály BéktlilCiaba,
Horthy Miklós út 62,

'FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA !

Sporthfrek.

A CsAK fényes elégt~telt ajd.n
lott fel a GyTK-nak, hogy káf
pótoljo a húsvéti veseteséKtrt.· Hal
landó komplett l. csapata/dll
mentesen lekl1ld~ni április 15~in.

GyTK az ajánlatot elfogadta, de
új meccstermifUi.st kell kérnie, mert
április IS-én a GySe j átsiik baj
noki mérkőzést,

Bankó tréner veúfése dlatt
erős trénínggel késztil a GySe a
BISEellen. A BISE az elinult
vasárnap 2:0 aianybarz győüe le.
a KTE·t. Papírforma alapján [{ty'
döntetlen valósz[nii.

A GySe öJtö~ője fető ala
került. Az ujonnan épiJlt csinos
hágikó mar a k(juli nap(Jkian
alkalmassá válik a bekőttölt.ésre,

E helyről vagyunk kényteletzek ..
Mattlak Márton filtyelmét felhivni
arra, hogyameccseken tanusitolt
kimélellen játékmodora, valamint
sporttársaival szemben tanusitott
indolens visFJlkedise nem alkalmas
a sportsulfem /f.;lesztésere,

Endrődi TK húsvétkor a csa
bai Máv csapatával játszott é...s
vesztett 4:2 arányban_

OySC-Törekvésrneccset mint
egy 800 embe.r nézte végigMt~

zőberinyben s ezt a belépódijak
méltányos leszdllitásával ért,k tI.
Figyelm4be ajánljuk e tényt ezye-
si1l9letnknek. VASUTI MENETREND 1933~ október hó S-tól.

A OyTK alelnöke, Grosz Sa. . 1iY"öri1 ~ . Igyorsi 'vori!
lamon 11 sportnadrágol, Nauy 5'55 9'OOI3·321ió62ö·Bb i Bpest k. p, ré 5'·dó 10'4,5 1l'45 19-tO 19'53

eo. U'001l'57 ls·67 19'59 2-10 é i 0'32 0'02 S'52 14'28 l7-0U lQ,H
Károly pedig 11 piros jo/bal/cipő- 6'3811-1412'02 lS'15 20-04 2'35 i Gyoma é-O'lr 5:52 S'51 14'20 16'5919'04
hlJz . való an)'agotajándikozotl {31 12'09 12-40 19-1Ó 1cbu 3'41 é Békéscsaba i 23'15 5'OO8-141:h616'~

csapatának. A cipöket a GyTk- 3'5312'4617-3020'05 i Gloma ré 7'24U'4fÜ>-4621'i
cipész-tagjai dijmente:;en elk~$zi. 4':t113'1317'5820"33é Dévaván a i 6'53ll"1616-1521'25
tik. Orömmel relTl.·sztráliukas:port. 4~2613'1818'0320'38 i· Yé 6'4$11'1116-10.,21'

eo 'J 4-511~l"'''t18-34 21'10 ré i . 6'15 10'3815'3720'42
szeretei ezen újabli megnyHvdnu: . 4/lS'8 135018'4521'11 i SZOibalom ré 6-1310'3715'3620'~7 .
ldsdt. K. 5-1714'O!l19'Q4 21'30 ré Vüztö ... i 5.5310-1715-1620'111

IÓIAk~~~em~~~~~~yT~~~s;:'d·1~~

Csabai II. oszt. április 15·iki programja:
Oyomán: GySC-BISE, Mezőberényben: Textil-MTK, Oros

házán: Turul-OfC.

GySe-M. Törekvés S. E.
1: O (O: O)

Bajnoki, Mez6berény. Biró: Gallovici,

OyTK-MezőberényiTextil SC.
l: l (O: O)

BarátsIlg:Ó>:I, Gyoma. Biró: Heinfarth M.

GyTK: Kiss Z$_ - Bartha 1.,
Kurc," - Kéri, Megy,ri, Weigert
- Lakatos, CsiMs, 8arUk, Vata i,
Bartha ll.

A 4 tartalékkal játszó Textil
erős ellenfélre talált a GyTK-ban,
Gól nélküli félidő után, a ll. fél
idő 14. percében Bilngösdi (az
Endrődi TK volt játékosa) Kurcz- .
tól erőselz zavar/alva, [IJvi a ve
zetó gólt, de a következő percben
Csikós lövéséből egyenlít a GyTK,

A GyTK fej16d6 játéka szép
flményeki, jogosít.

A GySe a klJvetkezl1 öss2eálli
tásóan játszoft: Szrenkányi 
Pekete, Palugor - Oláh K, Matt-.
lak, Oláh S. - Fried, Bartha,
Jenei, Zöld, Nagy B. -

A napokig tart6 esőzés követ
keztében felázott sáros talajon a
csapatok nem tudták teljes tudá
sukat kifejteni s a játékosok so~

kat csuszkáltak a feneketlen sár
ban. A meceset állandó GySe
fiJlény jellemzi, de Jenei és Zöld
több biztosnak látszó helyzetben
hibdt:nak. Gól a 1/. félidő 20. per
bében esett_ Nagy Béla beadás~

nak szánt labdáját a l"'fied által
zavart berényi kapus elvéti :1 a
labda gó/ba esik, A GySC-ben
Szrenkdnyin kivül $enki sem ját
szotta ki szokott formáját. Ai:
ujonc Bartha rövidesen a csapat
legjobbjai köztJtl lesz. A GySC
e győzelmével megerősitette pozí
cióját a tabella 6. helyén 8 ha a
BlSE-t legy6ú, úgy megelőzi a
Bocskay-f és az 5. helyre kerli.!.
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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 18.280

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

Felelés szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkeszt6ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRiA" KŐNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabé~a7:

Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hinlctés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszer:nél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

érdekében későbbi vissza
fizetés mellett bocsátoH
rendelkezésre.

Megtudtuk még, hogy a
csatornaépités sornn
ezer 01 3 földet kell kiemelni
és a föld egy része a. gyo~
ma-dévaványai út őzedi

szakaszának domboriíá
sára fog fe!használtatni s
fogja az utat megjavitani,
épen azon a szaki.'lszon,
<:Ihol eddig az év cg)';'é-
szében csaknem járhalat
lan volt.

A csatorna célja él dé·
, vaványai határ Lórés illetve

Nádösvény nevü mélyfek·
véső területeinek hatéko~

nYllbb víztelenité::;e, azon
ban cl. íervezésnél már fi~

gyelemmel voltak arra, hogy
a Körösön tervezett duz
zasztó mű rövidesen re=
mélhető kiripitése után ön
töző víz szá-llitására is fel
használható legyen.

nem teljesen kiszoriloilák. Ez
cl mozgalom most annyira erö
södöl/, hogy cl vezető ipari
körök bizonyosra veszik, hogy
a legközelebbi két esztendőn

belül Dánia teljesen függetlcni-
.Ieni tudja magát a külföld/ől,

ami annál inkább fontos élet·
érdeke az országnak, merI ki·
vitele a legulóbbi évek során
löbb mini 20 százalékkal csök·
kent és semmi remény sincs
arra, hogy valaha is vissza
nyerje régi fogyasztó területei/,
Méri egén ek kiegyensulyozásá
ra tehát egyedül csak az ön-

Ielltllás legteljesebb megvaló
silásávlll gondolhat.

A dévaványai motoron
ulazók az elmult héten
örömmel láttuk, hogy a
vasut vonal melleH haladó
uton szorgalmas munkás 4

kezek százai ássák és ta·
Iic5kázzák a földet.

Minden esetre vigasztaló
az ilyen látvány most, ami·
kor még nem régen .a
munkanélküliek ijesztő tö ...
meg~ről beszéltek minden ...
felé és csak megerősiii a
gélzdasági élet javulásába
veteIt bizakodó hangulatot.

Egyébkéllt megtud tuk,
hogy az emlitett 350-400
főnyi .=endrődi, dévaványai
és kisebb részben gyomai
földmunkás az Ivánfenéki
Társulat részére épit csa~

tornál, melynek költség-eire
EI rendelkezésre álló saját
pénzen .kivül felhasználja
azt a kb. 10.000 pengőt is,
melyet Endrőd község
munkásai foglalkozratása

A dán gazdasági élei veze·
lő egyéniségeinek számos nyi~

lalkozalából egyre jobban ki
alakul Dánia élma törekvése.
hogy olyan iparcikkekkel, ame
l yekből eddig ig-en nagy beh 0

zaja/ra szoruJl, piacait saját
belföldi termelés ulján lássa
el. A dán beviteli rendelkezé
sek egészen különLzges in/éz·
kedései köveIkeziében az uJol·
só kél év folyamán számos ui
iparágat vezeftek be, részben
a külföldi vállélJ~lok leleiepe·
désével, részben pedig biZI·
földi lőkeérdekellségek al0 3

pitásával, amelyek- él külföl
di k)rm~kek bl2hozalalál majd·

az önellátás
l' etesítésérec

menve - politikai szempont·
ból ildomos·e épen azt a
kormányt illetni ellenzéki ol·
dalról azzal a krilikával, hogy
elhanyagolja a mezőgazda

érdekeket ? Kénylelenek va·
gyunk ezl kérdezni, mert él

napokban egy Ili "agrárszövet
ség" alakult és ennek alakuló
ülésén egyes képviselők -és

főrendek azt vilaHák hamisan
hangolt beszédek során, hogy
veszélyben vannak az agrár.
érdekek, ők tehál blokkol ala·
kítanak, hogy megmenlsék a
mezőgazdaságol.

Kérdezzük az ország minden
láqni1agosan itélő gazdájálól,
vajon szükség van;e ma az
ilyen "agrárszövetségre" ? Ad
va vannak-e azok él poliliká·
bon is kőlelező etikai dolgok,
amelyekre mél ilyen csoporlo
sulás agrárlobogó alat! meg·
szervezhető? És vajon mil
ludna ma ez, vagy bármC?iy
más politikai agccirblokk elérni?
Tudna exporlpiacokal fen?m 3

leni? Tudna csak lizedrész!
annyi eredményt elérni, mini

'amennyit a Minisz!erélnök Ró·
mában eléri? - Nem tudna l
És nem is fog tudni mást csi·
nálni, mini azl, hogy vitézül
dönge.lni fogja a nyilol ka·
puka!, vilézül kövelelni fogja
azt, amil a kormány már ak·
Kor elIJatározolt, amikor él

nemzeti mun!\éJtervet megszö~

l vegezle,

Azután él pénzügyminiszteri
expozé után, amely most
hangzolt el él parlamentben,
ez az "agrárszövetség" csak
az operahá2i kórus szerepél

. föllbeli be, a kórusét, amely él

l1őslenor nagyáriája után kuilog.

Ipes gyümölcsöt termelnek.
A békésvármegyei gyümölcs

termelők örömmel fogadiák él

kormánynak él gyümö!csexporí
megszervezésére irányuló in·
lézkedéseil, mert él mul Iban
rendkivül sok károkat okozolI
él lermelóknek a gyümőicsök

kivitelQ elé lornyosuló akadá
lyok és a külföldi piacok szer...
vezetlensége.

Van e szükség agrárszövetségre.
Aki figyelmesen meghollgalta

él pénzügyminiszter expozéját,
vagy gondosan elolvasta az
uiságokban annak szövegél,
megállapithatta, hogy az egész
expozé tengelye az agrárpoli·
tik l' volt. Nem emlékezünk
olyan köIJségvelési besZédre,
amely valaha is jobban, éle·
sebben kidomboriloHa volna a
mG'zőgazdaság lalpraállilásá
nak szükségességét, és sür
gősségét, mint él mostani pénz·
ügyminiszleri expozé. A beszéd

él szó szoros értelmében az
agrárkérdések köré épüll fel,
annak igazolására, hogy él

kormányt nem kelj kivülről fi·
gyel mezlelni, miveiiari ozik az
ország mezőgazdasági érde·
kein ek. Ez az eYl.pozé tárgyila
gosan és köve/kezetesen, is·
mételfen és határozotlan utal a
kormánynak arra élZ á!iásfog.
lafásárci, hogy él nemzeti jöve
delme! fokozni a szociálpolilika
lehelőség-eitmegleremieni, gaz
dasági téren konszolidációl
elérni csak akkor lehel. ha él
mez6gl:'lzdaság boldogulásá·
nak fellételei bizlosifvél van·
nak.

Ez az expozé !JáIran hirdet
o\yanadóreformoJ, amely az
ingóvagyon közleherviselésél
fokozza és a földben lévő in·
gallanvagyol1t közérd·ekbői,

védi. Következetes lovábbfü.
zése ez annak az alkotó kor
mányzati agrárpolilikának, mely
megteremielle a védellség jogi
fogalmát, bizlosijolta a gazda
számára él magánegyesség le.
hetőségét és két év alatt öJven
százalékkal csökken/elle él

gazdák kamalterheiL
Vajon lehel·e, sőt tovább

Összeírják a gyünlőlcstermelőket.
A vármegyei gazdélsági fel·

ügyelóséghez megérkezett a
GyümölcsJermelők . Országos
szövelségének leirata; amely
a kormány inlencióinak meg.
felelően szükségesnek larlja,
hogy él vidéki, városi és me
gyei hatóságok ulján összeír.
ják azokat él gyümö!cslerme.
16kel, akik megfelelő minősé.
gú és mennyisQgü exporJké.
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Egy szarvasi polgár aranyékszert ajánlott fel
cl "Nagymagyarország Közepe' Emlékmű"

javára.

ult a Mag ar Beihajózási
Eg esület.

MegállaprtoUák
a selyemgubó beváltási árát.

Tisz/elő hive: Anonimus.

rény óJdozalom nagyságának
arányában kövessél< példém<:lt.

Az lsten áldását kérem öZ
Emlékmúbizottságra és annak
munkájára!

beváltóhely les7. A hirdetmény
ulaI arra, hogya fennebbi ösz
szegekkel a mul/évi gubóbe
vállási árak megmaradfak, ho
loltazólél a selyemgubóárélk
ismét estek a viJágpi<'lcon-E7i

cl szociális gondoskodást bi
zonyára méltányolni fogják cl

selyemhernyólenyésztók és
minél nagyobb számban ipar'
kodnak maid il gubótermelés
révén kinálkozó kereseti al·

mentéról eljulhCltnának olcsó
. menefdiimelletl az ország leg
lávolabb eső helyeire is és
megismerkedhelnének, haz6nk
természeti szépségeivel is.

Az Idegenforgalmi Tanács
magáévá leHe él felveleii esz
méJ és az előterjesztést párto
ló javasiaIlal lelte át él Máv.
hoz. Budapes/ről nyeri értesü
lésünk sZQrinl cl Máv, meg
ho.zla dön!ését az ügyben és
az kedvező. Rendszeresilik a
filféres molorosokat.

nés lenni. Lépésemben csupán
hazám iránH nagy szeretelem
vezérelt. ErGlimben székely vér
folyik.

Adja a jÓ5ágos Isten,hogy
/ob!?móduembertársaim tehet
sigükhöz mérlen, az én sze·

Most jelent meg il hivatalos
hirdetmény, mely él selyemgu
bók ez évre megállapiJoH be
váltási-árai! közlí. E szerinJ
kiloQ"rammonkénl az I. osztá
lyu gubókat 80 fillérért. él II.
oszttilyul 70 Yi:lérérl, a hasz
navehetetleneket pedig 10 fil·
I~ré.rt fogják átvenni a terme
lőktől az ország különböző

vidékein levő éil!ami bQváltó
állomásokon. Az idén 87 ilyen

BEVEZETI A MÁV A FILLÉRES
MOTORJÁRATOKAT.

A Csollgrádmegyeildegen·
forgalmi· Tanácstudvalevöen
'előlerjeszt.ist let! az Orsz. Ide·
genforgalmi Tanács ujján él

Máv. igazgatóságának, hogy CI

filléres gyorsok mintájára rend·
szeresitsen filléres motoroso
kat is, hogy a lakosság él vi,
cinális vasutvonöl miat! ne le
gyen elzlÍrva él filléres gyor
sok állal élvezhelő előnyök/ól.

A filléres motorosok egyfelŐl

idegeneket hoznának a váro,
sokba, másfelől pedig lehető

vé lenn~k, hogy él vicinálisok

mények maris megvalósultak
és ha ebben az iramban hala
dunk. talán tíz év mulva ráke
rúl él sor a Duna-Tisza-csator'
na megépltésére is. E kérdé
sek erkölcsi alátámasztására
alakul meg az egYQsüleL

Csauner János főmérnök in'
dllványára az egyesület orszá
gos elnökévé az akkor bete
gen fekvő Bud János volt mi
nisztert, alelnökké Borbély
fŐispánt és Domony Mórkol
választották meg, Dr. Márky
Barna alis;.>ánt igazgatósági
laggá válas.3loWík.

szág Közepe Emlékmú felálli,
tásánál felhasználni szivesked,
jék.

Szeretnék ez ajándékommal
jó példái mulatni azoknak. akik
többel is adhatnának és igy
Nagymagyarország közepe!
impozánsabb emlékn:üvel je'
lölhetnők meg.

Ék'lem delén már jóval tul
vagyok é~ nekem már olyan
mindrzgy, hogy órámCIt aranyo,
vagy pedigegvszerü ezüs!Ián
con nézem,e meg l Ugyanugy
az is mindegy már nekem, hogy
kézelőgombom arany, vagy

más egyszerű fémből való"'l2'
Nevemet nem irom alá. de

ez részemről nem akar ·fellü,

Megal

(o. H.) A kereskedelmi mi
niszleriumbana közgazdasági
élet szakembereinek részvéJe
Iével multkoriban tartotta ala
kl.l16 közgyülésél a Magyar
Belhajózási Egyesüle!. Borbély
György főispán megnyitó be
szédéb~n megemlékezve gróf
Klebelsberg Kunó haláláról,
utalt a Széchenyi·emlékhajó
mult évi utjára, ami a pro
paganda szemponljából igen
nagy jelentőségű volt. A bel·
hajózással kapcsola/os eló
munkálatok során fontos köz,
gazdasági jelentőségű intéz-

Szarvairól jelenHk: A Nagy.
magyarország Közepe Emlék
ml1bizotlság nagysikerü ünne
pélyt rendezeIt az Árpad disz
termében.

Dr. Schauer Gábor főszol•.
gabiró, az emlékmúbizottság
elnöke az ünnepélyen mondotl
köszöneleI egy szarvasi pol
gárni1k, aki névtelenül, szép
kisérőlevéllel utolsó aranyék·
szereil· ajánlolta fel az em lék·
mú épitési céljaira.

A levé! tartalma ft kövelkező:

Kedves Főbirám!

Mellékelten küldök egy sze·
rény ajándékot azzol. hogy
azl ér/ékesíteni és az éde be
gyült össeget Nagymagyaror·

I
zendő tragédia. Az erőszakolt

nyugatositás modern városainak,
iparának, kereskedelmének, sajtó.
jának és demokráCiájának rop
pant anyagi és erkölcsi terheit,
rogyadozó lábakkal hurcolta il

nacionalista tartalmától megfosz
toH magyarság. Bün volt még
csak kiejteni is ezt a szót, hogy
nacionalizmus. Európainak. nyu
gatinak kendöztek bennünket és
liberális volt rajtunk a máz. Fel·
vi!ágosodoHság volt a jelszó él;
a nacionalizmus kétes ériéküvé
tette volna ezt a fogalmat.

A nacionalizmus egészséges ön
zést jelent és ez az önzés nem
engedte volna meg, hogy minden
idegen gazdaggá lakl11ározza ma
gát az országbóL De vakok vol
Junk és hiszékenyek. A bankok
mindent elnyelő páncélszekrényei
egyrepuposabbak lettek, cipari és
kereskedelmi sikereknek hurrár.ott
a demokráciától megszédült i~jtó,
csak a magára hagyott magyar
szegényedett. lg14 lelekkönyvei
nek C lapíai semmivel sem vol:
tak vigasztalóbbak, mint ma,
trianoni elesettségünk idején. .A

Magunk voltál, . amikor ellened
küzdöttünk,halálos szerelem volt,
hogy gyüiölni akartunk s fajunk
végzetériek mélyére akarunk látni;
ha Téged idézünk.

FelidézIek, halálos szeretet,
halálos gymölet höse, felidézlek
prófétai látásod és végzetes vak
ságod utaiban, hogy II jövö felé
induló magyar lelkén ott legyen
minden fény és árnyék, ami· vol
tál. Hogy nagyságod ne legyen
apró ragadozók cégére, tévedé
sek, álforradaJmárok, jó üzlete,
hanem légy az, amivé felépitett
zord történelem: nagy tanulsága
fajodnak, melynek oly mélY ki
fejezöje voltál. (Szabó Dezsö:
Egyenéo: uton.)

Budapesten már áll a szobor
és talán épen most hull le rója a
lepel. A geszti kriptába iszonyu
időben megtért vezér magányos
bronzalakja .• gránltalapzatróI néz
farkasszemetsokszáz és száZezer

Felidézlek tragikus árnyék, ide-
jén holt halott l Te, akinek el- magyarral, mint· életében annyi-
zuhanás". belerengett a szivekbe sz(:)r megíette.
akkor, mikor minden elzuhant, Az országos ünnepség mögül
aki klilön tragédia tudtál lenni felrémlenek a végzetes évek.· Gróf
minden tragédiák idején. Magá'.: Tisza. István apjától vette át a
noserö, elp~zarolt akarat, két- ~ ..
ségb_eesetten, halálosan magyar Ihatalmát, ai1lelynek árnyékában
vég:z;et.ngid akarlak oIvillnl mir ~tt lappangott az elkövetke-

Feszül az ideg, .. szakad a húr. , .
- Földön és légben, Ember az

[Ur 
Arat a Halál Törjongve dul:
Vágja a földet a talpunk alul .
Reszket az ember . .. viszi az ár .
Megállni. .. megállni ... nem le·

[het már ... !

Mérgek az agyban,
Métgek a vérben . ..
Alak a földön!
Alak az égben!
Ember! a Műved

Reád tapos!

IEML~KElÉSGRÓf TISZA ISTVANRA,
SZOBRANAK
LELEPLEZÉSE
ALKALMABÓL.

"'Szilas Frida II legutóbb elindult
fiatal magyar lirikusok legtehetsége
liebbjei közd tartozik. Ezt II venet az
"Arc~k" Gimű ki)hltéböl közöljlJ.k.

Boldogok a tudatlanok,
Istenhez közel állnak ők:

A fúzfák és a temetők. . .
A virágok s a gyermekek .
Az ősember sa csermelyek .
A hegyek és a tengerek . . .
S a vakon hivő emberek . ..

Boldogok a. tudatlanok.
irta: Szilas Frida*

De az emberi öntudat:
Nem nyu~szik, lázong és halad . ..
Uj törvényi alkot, fur, farag,
Sokszoroz, kivon, összead.
Silrif levegőt, vért kavar ...
- lsten csak nézi, mit akar?
Titkos erőket összehoz,
Mindent, mi régi, ostoroz!
Uj világ készül s bajt fakaszt,
Ezer gyötrelmet ránk fakaszt:
Gépek indulnak vészesen .. .
ÉMk kidülnek éhesen! ...
Érik a végzet: kattog a gép . ..
Mint föltúrt hangyaboly nyiizsög

[a nép ...



l1lűveléssel eíósegírelt acuí
termelés él gazdája lustG~

ságát is hirdeti, ki nem
aeafüL

Ezt a lustaságot pedig
oüntet Ili kellene.

Gyógyszer!árban kapható

ujdonsága,.
Zilahy L: Két fogoly

A szökevény
Halálos tavasz
Valamit visz il. viz
A iélek kialszik

IMóricz Zs. Az asszony beleszól
Beiratkozás ilavol\I\:;':'

G R J ZSEf
(Marcz tram,,)

üdifő lts6 kell a fermőfőldnek, az
Isten segítsége kell az emberi Ié

lleknek. Meg nem alkuvó és hUü
II ket mindenek fölött becsiil,) igaz
l keresztény katolii;ust alkcss il Te
hiveidből Szent!e!efdsten 07 örök
haza és a magyar /ium jnviÍra!

Tavaszi acatolás.
Ha vonaton száguld az

ember é1Z Alföidöl1 át, egyes
uradalmak veíésén 40--50
főnyi aeafolö csapatokát
léJL Kisbirtokosok vetésein
sémrníféle aealolási rcvé#
kenységet nem Játni, így
azt hiheinénk, CSE1]'~ az
uradalmi veíésel<ben van
acat.

Mikor attan szárba szök-

I
k~n a .VC:léS, akkor iűni.k
kl, hogy a gyeIlge iElla)-

Javítják a földútakat.
A mezőberéi1yi és j urkevéi

földutakat FDrkas László
útbiztos kézierővet Ilagyjá
ból helyrehozatta. A na
gyobb 1:zváRá5o!<at be1öm
ték, a kiálló görőngyöket

levágták. A nagyobb úlja
vílás csak él jövő hónap'
ban kezdődik, amikor itt
lesz a várnlegye két úf~

gya!ú)a.
A községi útgyalú is mű

ködik az orosházj újon,
azonban nem tud L?lies

Imunkát .~égeznj, a te}rö~tést

I
!iem tudja hengcre,nJ, nJncs
hengere a községnek

tNDRŐDÖ

gcs viszon \'ok közö!! munk él'

, erejét míi\d:Zl1 ki!c!hci() módon,

I leh,"i (j gubcJ!C't'llJcksscl is nem

i erki;,-:~í!i.

la gyémdíltot, jog-e az a létnek

I
hid.nyozni? ~ 1'... lJröld el az ibolyát,
megrezzen e amindensig ? Tő-

I
rOld el a majmot s megváltozik-e
az élet lényege? Töröld el az em
but, és egy világ omlik össze!IC
Mondja korunk egyik kiváló bgl
cselője. S ha megerősíted az em
ber lelkét, egy világ épül az előb,

bin vonhatjuk le a konkluziót.
Er6s lélek kell a mai világba, hisz
a kisportolt generációnak eroseb
bek az izmai, fl modern ember
gépeivel és tudományával felül
mulja ae elmult korok fiait. Az
expresszvonat vezetéséi nem biz-.
zák csecsemőre. Az erős iramu
modern világnak erős lélekre van
szüksége.

A lel5siükségésebbet kérjük te
hát, amikor· a Szentlélekistentól
jobb, szentebb és erőseób lelket
kérlink a bérmálás szentségében
a serdiilő generáció számálG. Ez
a gondolat vezette az apalplébá
nost, Főtisztelendö Cserna:. Mi,
!zályt, hogya nagy missió atán
megf!iv]a NagyméLtóságu és, Fö
tis8telendő Zadravetz István OFM
volt tábori piispökiinketa btrmá
lás szentségének kiszol!:;áltatására.
Endr6dön a belterliletiek májas
hó ll-én, a külter!J)etiek pedig
12-én részesülnek az erősitő és
vigasztaló Szentlélekisten áldásá
ban is megerősítőeljövefelélJen.

Nevelni kell a kert virágait,

BER!Vl/~LAs
(Endrődi fudosifónktól) Mind

az, amit az anyagi kultura alko
tásaként bámul az ember, legyen
az niintagazda.~ált, országut, va
suMmal, gyártelep, vakY Mrmi
más, nem vezethető vissza mara
dék nélkül anyersttnergiára, mert
nem annyira az ásó, a kapa, a
Képek hozták letre, mint inkább

az akaraterő.

Asúllemi kultura pedig nyil
vánvalóan és kéizelfoghatóan az
'emberi siellem fdvirágzdsa, Ahány
uj automobil elkészül, ahány épü
let és gép kikerül az alkotó em
!Jer kezéből, aJuíny könyv, irás
megjelenik, mind, mind az embe·
'ri akaraterő és az emberi szellem
vasba, kőbe, sarokba kényszerített
bizon)iitéka. kit mondták a régi
keresztény bölcsefók,hogy "mens
agitat molem" , ~ a szellem az,
ami mozgatja az anyagot. S ta
lán nem voll igazuk? Az a mun
kCís,ákifagadja a lelkel, {{inig'
él zsákot emel, kubikol és .erőt

·Téft ki. De lia il lelek élszáll (1

testéből, ugyanaz tI test nem ká·
pes a lel5parányibb erőkijejtésre

sem. A kéz lélBk nélkül még II

legyet sem tudja elhajtani. amely
a petéit akarja lerakni. ..Nem a
telmBszet hordozza és iTányitja
az .embeit, 'hanem aZ ember
márkol bélea természet ké
pezetébe:" A lélek energi
ája a mo:sgatá erő. " Töröld el

kcl!má1 \{ihasználni. Mindenki
~ondoliarne\t jö l , llOgy cls(l
sorbfln önmaf,?iJna!( és CSJlád
j,jnék Mt az, aki a n)(~i íli'C>-

-
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magyar lába alól fogyott a föld,
fogyott a faiués fogyott a magyar,
deazért lÓiétetpöten1kinozoH az
idegen demokrácia. Azzal senki
sem törődött, hogy Északamerikai
Egyesült Éllamok, Kanada, Al;Isz-

. fda és Roinánia felé patakokban
folyt el a vérünk, hisz' nem azö
vérük volt.

Gróf Tisza István látta a belső

szakadékokat. Látta a közelgő

világháborut és látta, hogy ugyan
akkor a bécsi Belvedereből is
ellenséges szelek fujdogáJnak
Magyarország fett, Három óriási
problémával állott szemben és
minda hárómprobtémátegyedüJ
akaI ta megoldani. Nem bizott
senkfbenmáslJ'an, .csak önmagá
ban. Legelőszor a Belvedéi'e felé
fordult. Gróf Czerninnelmeg l

üzente Ferenc ferdinánd frónl:Jrö
kös'rtek, hogy a királyaeJlen is
kéSz harcolni, ha az az alkotmányt
bántja. Kossllthótaez volt az első

magyar erő, amelyet a Habsbur:..
gak felé megmutattak. És a fria=
l'i$iagondolat fészk e rnegreme l

-)g~tt a magyar Herkul'esereje Iát:
tán. A magyar nemzetiségek buj-

ltogafása egy időre megszünt. Gróf
Tisza ISlván nekilátott e]eső faját
kihuzni az inFüvánvból.co _

Liberális po1 itikus volt, de
érezte, hogya liberálizmus cson,
kavágányra viszi az országot.
Nemzeti tartalmat akart adni neki,
uj nacionalízm ust hirdetett és ez
zel maga elIen uszitotta a liberá:
lis demokráciát, amely hatalmas
állam volt a gyengülő nemzeti
államban. Megsejtették benne a
jövő ádáz ellenségét és hatalmára
törtel\. És gróf Tisza István fel
veHe velük a harcot. Keményen

Iés kimélelJenül küzdött. Nem két
séges, hogy övé maradt volna a
győzelem, ha a viiágháboru réme

l
eléje nem áll. Gróf Tisza István
az uj ellenséggel is szem beszállt.
Egyedül, de királyi gőggel és
Koppányok minden fanatizmuság
val. Mikor Bécs már javában
kardot csörtetett, gróf Tisza Ist
ván fajának kétségbeesatt féltésé·
vel sikoltott fel: Nem kell há
boru! Körömszakadtáig, a had
üzenet elküldése napjáig vereke~

ldeU a háboru eHen; az esemé*
nyek azonban az ő robusztus

Ierejét is legytirték ...
l Folyt2ssuk e tovább? Féreálli-

tották él kormánykerék mellől,

mintha siettetni akarták volna a
végzetet, amely sötét hatalmával
már ot! IébegeH az ország és
gróf Tisza Isiván felett. Egy
szerre bukott el nemzetével. De
az ö tragédiája kellett ahoz, hogy
felnyiljon a magyarsjg szeme és
elinduljon a nemz·eti és öncéJu
államiság felé.

Ennek. igy kellett lenni f Ezek
voltak gróf Tisza isfván utolsó

l szavai. Vajon mire érteHe őket?

1
1~~Z 'I(jll'a "7 'lO"J1l te'''edt(~'';l,rL1;:;__ "1.4_ a ....... , J o) " ~h"l Jei\.

beismerése és halálos iiéIetének
jóviihagyása akart lenni ez a négy
szó? Nem igaz és nem lehet igaz.
Gróf Tisza István egy pillanatig
senl iátta végzetesnek azt, emit
csinált és igy nem is hiheteti
abban, hogyjogosan hivtaki
maga ellen fajtája halálos harag
ját Nem ismerhette be, hogy akár
akaratlanul is bUnös, mert nem
volt az. Mást akart mondani és
mást is mondott az eJzuhanó
vezér. HalMos piiianatában is
belelátott a jöv6be és tuJt:l, hogy

laz ő mártiromsá.oa az elkövetkező,""
nacionálista Magyarország nagyon
nagy erele lesz. Tehát nem él.

blinhödés miaH, hanem azéri kel
12tíennek igy lenni, hogy a jövő

Nlagyarországér! folyó ádáz küz·
delemben az ő izmai is megfe
szüíhessenek, hogy az ő lelki
ereje is tartsa a reménvekel és az
ö ö:~lének rettentő zuhanása is
benne legyen abb2;i1 a csapásban,
amely pozdorjává zuna mindazt,
aminek bekövetkezése ellen haJá
ios harcot vivott Ei geszti kripta
nagy e1pil1entje. (bj.)

~vIINDENNE

nyoín tatvélnyt
bizalornrnaI
rendeljen
a

IiUNGÁRIA
könyvnyomdábaD

Oyomán
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A Gyomai Ujság elő/iutési

ára negyedévre l P 30 fillér

?

50-150 hold
nagyságu egy tag6an lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gositást il Gyomai Vjság szer,

kesztösége ad.

I

Kész ablakok i
minden méretben leszállitott ár- I

ban beszerezhetök

BARY pAL
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablaküvegből, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti,
rubin, ornament, sima szines
üveg és finn lükörből álJandóan

nagy raktár.

Keresek megvételre egy jókarban
levő használt kukoricamorzsolÓt. Fülöp
Imre Kondorostanya 298. l-2

Jóhal'lgú hegedll eladó. Jókai-utca
10, vagy községháza iktató iroda. l-2

Eladó Nagyálláson 6011 öl szántó
föld 454D öl búzavetéssel. - Czmarkó
János, Nagyálláss. . 1-2

Egy keveset használt férfi kerékpár
<is egy új kemenceajtó eladó. Horthy
Miklós ut 76 sz. alatt csak páratlan
napokon délután.

Zongora hangolás. Zongorák rend
behozását legolcsóbban vállalja. Hall.
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 62.

KÖs2lönetnyllvál'lité5.

Mindazoknak, kik drága nagyma
rnánk Szilvády Irma vendéglősné

natu nkban részvétükkel felkeres.tek,
ezuton mondunk hálás köszönetet

Rácz Tibor ~s neje.

,r

Kerekes· Károlynál a bor literje 32
fillér.

Köszönet. Drága Nagyma
mánk Szilvádi Irma vendég"
lősné hazaszállilásához hozzá
járull"lk: Karsay Lajos, Ke
rekes Károly, Szilágyi Gergely
Schwarcz Károly, Szerelő IsI.
ván, Kovács Anlal, Pribelszki
Anna, fried Géza, Variu fülöp,
Balogh István, Szabó József,
Gyuricza Sándor, fried Irén,
Klein László, Braun Márton,
Gálos Gyula, Szabó Imre kar
lársak, kiknek eZlIton fejezzúk
ki hálÉis köszönetünket. Rócz
Tibor és neje.-

Avasut állomáson a vendéglő előtti

9 m. hosszú vasrács, amely sirkerités
nek is alkalmas, jutányos áron eladó.
Ugyanott 1 drb. 7 m. napellenző fel~

szereiés ponyva nélkül olcsón eladó.
Érdektődők forduljanak Gálos Gyula
vasuti vendéglőshöz.

A PÓSTAIDfJAK
MÉRSÉKLÉSE.

A gyomai kir. pCl.stahivatal értesiti a
közönséget, hogy április l-töl kezdve
a következő változások, illetőleg mér
séklések léptek életbe: helyi levelező

lap dija 6 fíllér, belföldi levelezőlap

dija 10 fillér, válasws levelezőlap díja
20 fillér, zárt levelezőlap dija 20 fillér.

Az uj telefon előfizető belépéskor
csak 8 p~ngő díjat fizet. Áthelytzési
dij 3 pengő. MellékáJlomáscm bekap
csolásnál belépési dij 4 pengő. A be
lépési dijakat kamat felszámítás nélkül
4 havi részletben lehet kifizetni.

Helyi távirat szódija 4 fillér. Távirat
nyomtatvány 10 szóig 40 fillér. (Csak
20 drb. adható fel egyszerre különböző

eimre.)
Táviratok feladása minden előzetes

engedély nélkül telefonon is eszköz~l

hető. Közvetítési dija 12 fi!l6r, hitele
zési dij 4, fillér, ürlap hozzai 4 fillér.

Érk@zett táviratok bemondási dija 12
fillér. Ezt bélyegmentes beadványban
kérhetik az elófízetők.

Minden egyé!> felvilágositást szive
lOen ad a postahivatal.

A vár~egyei cukrászok szer
dán gyűlésI íartolJak Békés
csabiin.

Csipkeházat építenek Kis·
kunhalason 16 ezer pengőérI.

Gyula város iiszlviselőinek

fizeléséb61 csak egy résT.l Jud
fizeIni.

Tizenkétezer fotóriporter.
Kiszámították, hogy ClZ egész
világon tizenkétezer hires fo
lóriporier müködik. Ezek min·
den eseményi lefényképeznek
és cl képeket beküldik ügy
nökségeiknek. Az ügynöksé'
gek irodáiban kiselejJezik él
képeket és csak a legérdeke·
sebbek kerülnek a közónség
elé. ToJnai Világlapjo minden
bélen válogatollan szép és ér
dekes képeket közöl a világ
minden ielentős .eseményer61.
Tolnai Világlapjél képanyaga
lizenkélezer fotóriporler mun·
kájának eredménye.

11l1li

AllHONSZ"
GYOMAI CSOPORT
KÖZGYŰLÉSE.

Ausztriának Lengyelország A Szabadság uj számában
sertés eladásra ajánlaJot léli, Tombor jenő dr. vezércikkben
de Ausz1ria nem fogadta cl, ki· krilizália az uj költségvetést
felentetle, hogy sertésszükség· Balla Anlal külpolitikai szem
lelét Magyaror5z~gról szerzi·· Iéi ad, Szabó István folytalja
be. Hillel' magyarellenes propa

gandájál leleplez6 cikk·soroza
tál. Kodolányi János a rádió
visszáságát teszi szóvá, Né~

melh Imre cl DunánIul vesze
delmeir6! ir. Áfra János, Féja
Géza, Simándi Pál, Talpassy
Tibor, Borbély Andor és Nagy
Lajos irlak még értékes ri
portokat és cikkeket. föld né
pe rovat, hetirigmus és Télmá
si Áron folytatásos regénye
teszik teljessé él lapot, amely
10 fillérért minden ujságárus-.
nál kaphaló.

Az 1934 évi április hó 8-án
tar/oli rendkivúli közg-yülésen
választolla meg cl diszliszlvise~

lőket és vezetőségét cl HOflSZ.

Disztiszlviselók névsora: fő
védnök: vitéz Purgli Emil.
Védnökök: Or. Ze6ke Antal,
dr. Pálka Pál, dr. 3zilágyi fe,
rene. Diszelnökök: Kner Izidor,
gróf Bethlen Ödön, Pánczél
Emil. Tiszltárselnökök; Bakos
Józficf, Nyisztor Péter, Simo
novánszky Ödön őrnagy. Tisz;
telelbeli lllnökök: Bácsy Elek,
Iványi Aladár, Gaál ls/ván.

Vezetőség névsora: dr. Le'
geza Tibor ügyész, fekete
Lajos elnök, B. Szabó János
alelnök, Sáfri Sándor jegyző,

Csáki Károlypénzlámok. viléz
Juhos József, Szereló Lajos
ellenőrök, Kéri józsef, Csele
Islván, Braun Lipó1, Icsa Antal,
Gyüre IsJv1Ín, K. Szilágyi 3án·
dor, l-<:iss Dániel, özv. Reis
Simonné, özv. Csáki Dánielné,
özv. Toldi Lajosnt válaszl
mjnyi 1ögok, viléz Biró Endre, .
Garai László Kéri Endre
számvizsgálóbizoJlsági lagol<.

Bábakiképzésre Gyom€!ról
egy nő mehe!. Kérvények "A
gyulai szülész kerülel fóorvosi
hivalalálloz." Gyula állami kór,
ház - legkésőbb f. évi május
31-ig személyesen nyujlandók
be.

A ligeti áítöltést a lavaszi
inségmunkák keretében okvel- ,
!enül elvégezteli él község és
pedig a községháza és Szö
ve/kezet közöHi részén.

A legtökéletesebb szórako
zás. A rádiót csak akkor él,
vezhetjlik igazán, ha jó rádió·
műsorunk van. A Délibáb pom·
ptI:;, illusziráll músorokai kö
zöl és ezenkivül minden szin·
házi és filmeseményr61 beszá
mol. Kilünő riportokal, nagy·
szerü cikkeket, folytatásos re
gényt, egyfelvonásos szinda
rabot, slágerszövegekel és kö,
zel száz képel közöl a nép·
szcrü képeslap. A 84 oldalas
Délibáb egy száma 20 fillér.

A békési és szarvasi gyü,
mölcsfaápolási tanfolyamok
nagyon jól sikerüllek.

J mm Inni

Áthelyezés. Szomjas Károly
(Szlrecskó) katonatelepi állo
másfőnököt Kölegyánba he~

lyezték ál állomásfőnöknek.

Hivatahrizsgálat. Dr. Pánczél
József vármegyei főjegyzőked~
den és sz€rdán Gyomán lar~

tózkodolt és a szokásos hiva~

talvizsgálatokat tartolia meg.
Dr. Pánczél József, milli él vár
megye úlügyi rcferense jár€!
sunk úlügyei iránI is érdeklő~

dölt, mely alkalommal felhívta
figyeimét dr. Pátka Pál fő~

szolga biró a községház€!tól a
kőzúli hídi!? terjedő szakaszra,
mely a legforgalmasabb ÚljB cl

községnek (Mező/ur, Turkeve,
Dévaványa, Körösladány, vaja·
min! a Körösőn túli bir1oko
sok forgaimát bonyoJilja le)
ezt a. mostani makadam helyett
állandó bnrkola/Jal kellene ki~

ápi/eni. Helyeseljük, hogy a
k~t hId közötti ú/szakaszra fej·
hívják a vármegye figyeIméi és
kiszorgalmélzzák, hogy az
állandó burkolélllallcgyen meg
építve, - de minél elóbb ám.

Kedvezményes utazás a
Nemzetközi Vásárra. Az idei
NemzeJközi Vásárra is ked,
vezményes utazást lesz lehe,
lóvé a MÁV. Kedvezményes
jegyek Wagner lvlárion fiai
fakereskedésé ben kap hajók.

Égő kalászok Endrődön.

Április 22-én, vas6rnap este a
kacagáslól ism.2! hangos lesz
az Endródi IpartesHilet szin
hóz/erme. Moln~r Gyula köz,
ismert komikus szin ész és
rendező mutalia be Égő kalá~

szok cimú uj lj felvollásos vi,
dám jálékát, mely a közel
mul/bem Oyomán aréltoll ószinle
és osztatlan siker!. Az érdekes
m<zséjű vidám játék Enclr6dön
is az eredeti 12 tagú ki/ünő

szereposztásban keriil szinre,
filléres helyárakkal. jegyek
vasárnap délután 10 óralól
egész napon át váljhaiók és
el6jegyezhelók az Iparlelillület·
ben.

A Gyomai Levente Egyesü
let 19M év május 20 és 21-én
Pünkösd vasárnap és Pünkösd
hélf6jén nélgy~zabásU népün'
nepéJyl lart az Erzsébel,liget
ben Bemutalásra kerül "Az
Ezüstkócsag" énekes népszin·
mű Drózdy Gy6ző pályadíjat
nyert műve. A zenét él békés
csabai honvéd katonazene
szolgáltatja.

Két apátfalvi halósz 46 kilós
harcsát fogott él Marosb{'ln.
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Adókedvezmény él sokgyermekes I
adóz6knak.· I

Befejeződtek· a gyapjutermelés
értékesitésére vonatkozó

tárgyalások.

5. w~l.

kötő lerohan. feketét is kicse
lezi s a iól helyezkedő Bezzegh
közelről beteszi él Bise elsó
gólját. Gyoma lámlldássa.! fe··
lel de Cs. Nagy iveJJ beadá5ál
Bartha ismét mellé rugj Cl. 17
percben Pulugor bemu!eljo,
hogy nem szabad él ccn;C:.;·:J~i[,

jálszani, Az ö/ösig fui s a
labdát régi recl?pt szedni él

kapus kezébe guriHa. Békés
fokoz2:a az iramOl. grófWenkc
heim, l11?ljd BarJik Jő, de cl tö u

ll1örü!ó GySC védelcmhe menl g

a gólt azonban megakadályoz
!li !lern tudja: gTóf VVcnkcheim
Bartiknak ad, kinck védheló
la POS lövése a rosszul vetődő
Szrenk<Snyi alatt él góib~ C5U-

. szik. 2-O. Tipikus kapushibél !
21 perc.

Gól ulán Biró és Pu!ugor
helyei cserélnek, de EJ kapu
csak nem szabadul él nagy
nyomás alól. 24 és 25 perc
ben ve~zélyes korner él GySC
ellen, de gróf \Venkcheim sau
rokra irányi/olI 1övését Szren.
kányi bravurosiln védi. Békés
tovább roh<:tmoz, ismét él gróf
ló, de Szrcokányi helyén v('m!
Baukó és Zöld összecsapnak
és Baukó sérüflen elhagyja i'1l

pályáI. Közben a GySC csa
(árai is kipihenjék magukat és
a háfralevő percekben élénken
foglalkoztatják él Bisc jól védő

kapusál.
A csalársor lelke Cs. Nagy,

kinek minden lefutása veszé·
[yes. 33 percben küldöH süvi
Jó íövését csak kamerre tudja.
öklÖ7ni éj kapus. Bartha-Nag'y
B.-Cs. Nagy él labda u/ja, .:iZ

utóbbi fultából bomliia lövést
küld, de EJ kapus a 16posig
kifulva menl. 40 percben ismét
Cs. Nélgy kapia a labdát, ügyes
tesjeseliel átdolgozza magti.i a
védí21men, dG< laposan mellé
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A Csabai It oszt. bajnokság állása 1934. április 21-én:

Csabai il. oszt. április 22-iki programja:

Mezöberényben: MTK - Gyse, Komtoroson: KTE - Bocskay.

BISE-GySC .~ 3 (2-O)
Gyoma, biró: GÖndös.

BISE: Cs. Varga-Zwickl,
fábián-Btlukó, Koncz, Zaho,
rán-Bé2r/alos,~Barjjk, gróf
Wenckheilll, Be1:ze~h, Lipcsei.
GySC: Szrenkányi - feke!e,
Pulugor-Oláh K. Mallak, Zöld
- Cs. Nagy, fried, Barlha,

'Nagy B, Biró.

Békési kezdés után Barl!k
kapja a lapját, lefut és S2ren·
kányinak már az e1.'ló percben
ráveléss~l kell menjen! lapos
!övését. A kiadást Bartha kap·

ja de Koncz 5zereJi és bal-I
szélre ad, de él védelem men!.
A becket jálszó Bíró labdáját
Oláh kapjo, ki Nag-yhoz adja
de Békés haza adással . menl.

\ (Általában él meccsfolYBmán
Békés sok szor használia él vé
dekezésnck ezt él módját). 5
percben Cs. Nagy ügyesen
magára vonja a békési védel
met, de ponlos beadását a
centl2rt jáiszó Pulugor az ötösa
ról mellé gurilja. 6 percben
gróf Wenkeheim lapos lövésél
Szrenkányi rávetéssel védi,
majd a 7 percben ismét él gróf
lő a 16·osról, de mellé megy.
8 percben Nagy-!3a;'ihi3-Pu
lugor összjáték ulán Puiugor
nagyon előre ad s a labda a
kapus zsákmánya lesz. Békés
!ámad, Lipcsey beadására
Szrenktlnyi kifut, de a Jabdál
elveszti s a védelem kornerre
ment a 9 percben. Korner ered
mény/elen. 11 percben ismét
Békés támad de Barlik fölé
fejel. Mosl kis gyomai fölc'ny
alaku! ki, Cs. Nagy remekül
clhuz, beadását Bartha kapja,
de hárman is nyomják s a
lövés nem sikerüL Gól a 14
percben csík. l{oncz hosszu
lélbdl1jáv~1 él béké$i b,llössze·

I

Külföldre szállilollunk 1935. év
ben: vaj 56.462 q, sajt 250 .q,
leiki 6335 q, lej 12 q, lúró
1295 q, konzerv .14 q.

Ugyonennek a hivatálos sta
tiszHkán(jk kimula1ása szerint
él lejfogyasztás 146 liler sze
mélyenként, vagyis naponként
és személyenként 4 deci. (Az
nincs benne a slalisz/ikában,
hogy például Dévaványán is
hányan vannak, akik napon
ként és év~nként semmi tejet
nem fogyasztanak. Nem azérl,
mert nem akarnak, de nem
tudnak, meri nincs pénzük
lejre).

el, Ei terhére előirJ földadóból,
házadóból és állajános kere;
sefi adóból, valamin! az ezek
u!án iáró áJlzllni, megyei és

. községi adóból az. ötödik. és
azonfelül minden további gyer
mek ultm.5-5 szánllé!w~adó ..
mérsliklés illeti. meg,

de él védővámok és karleleik
támogalása révén áruíkal hOlTi·

. bilis áron varrhajjál< él fogyasz- .
tók, elsősorban iehál cl terme·
lők nYélkába és az ig'y elérI
kivételes haszonbóla term\?lők

semmUsem ,kapnak~

Ezek után érlhetó, hogy cl

gazdák mindiobbClll e\hanYél#
goljilk a juhlenyészíest, mivel
sz6mitásaikat nem találják meg,
A gyárak elleriben - azok
igen, nagyon is meg!alálják él

számításukat, amire vall az is,
hogy szövőszékeike! folyton
s.!aporitják. fonák 11elyzet ez
nagyoll. A iuhál!omány csők

.hn, CI szövőszékek szapo".
rodnak, holo!! az egészséges
i:!z lenne, ha egyik sem hizna
a másik rovására.

M"gjegyezzük még, hogy él

tájékozll'lló éraka.t annakidején
széles körökbenismerlelni fog
ják és az eléldás és vétel
gyapjuvételíjcgyek ril(:l!elt fog
történni.

m

Közgajzdafi
Egymillió tehén

1650 millió liter tejet termel
évenként Magyarországon.

1914 április 21.

=

Az olyan adózót, akinek
négynél több gyermeke van s
a jövedelemadónak és vagyon.
adónak azérl nem alc:nya, mert
évi adóköteles lisziajövedelme
az . ezer pengőf, adóköteles
íiuiavagYOntloélk azértríke pe
di~ ,Ii 2~ ~zerp"ngőLnem éri

A gyapjutermés értékesifé
sérc folyó tárgyalások befeje
zód/ekés -sajnos -Ísmét
a gyárakállásponlia gY6zöll, il
~azdaérd~kek rovására.

A Ilyárak kötelezik magukat,
hogy M ezer mc'izséI gyapjut
éltvesznek, világpiClcí ár feletti
30 százalékos ár mellett.

Ez igy szépen is hangzik.
Nem . kell azonban elfeledni,
hogy a kiilföldi gyapjui . sem
tudnák o]c;sóbban megvásá'
rolni, mivel azért árupengőf

larlo.znának fizelnis az áru
pengő értéke ~O százalékkal
magasabb a rendes pengőnrZl.

Végeredményében a termelő a
világpiaci árat élvezi, hiszen
hC'l a gyapjui külföldre adnf!
ej, árupengóben kapná az
ellenér/éket s az árupengől30

szó.zalékos felárral ériékesi/·
hetné.. Ezzel szemben íj gyá,
rak ~ világpiaci áron beszer
2:et/ gyapjuból dolgozhatoéJÍ<,

Magyaroszágon egymillió te
hén van, ezek évi termelése
tehenenként 1650 liln, vagyis
ClZ ország évi termése 1650
millió ]jIu. Ebból vélínak 168
millió litert, sajtnak .45 milló
Jiler!, egyéb lejlermélmek 150
millió lile r! dolgo:znak fel. A
termelőI< áltel! él helyi fogyasz
tásra vagy közvetlenül él fo#
gyoszlási közponloknak el·
adoll lej mennyisége 434 millió
liter. A belföldön 60.000 mé
termázsa vaj kerül eladásra,
ami 144 millió liter fejnek felel
meg. UgY<lncsak belföldön ·el
adolt sajt 600 vagon, amihez I
60 millió Jiter tej sziikséges.
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Egy éjjelen át!

Ön is kiirthatja patkányait
rendeljen " KAJA" egér6

patkányfrtó konzervet.

1 dobolt P. 1.S'.
,. d.obolt P. 'I'.jO

tO doboz P. 1.40.-

1934 szeptember 29-töl kb.

WONISC
PatkAn.,,-irtó Vállalat,

Szerkeszíésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRT0N.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyomán.

Felelős üzemvezető: Brücher Mihály.

épületekkel Pusztapón, Szol
nok vármegyében. Teher
mentes ingatlan tulajdonosát
levélben tájékoztatja

Bátky Gyula Bpest
József utca 3.

388

Csabán leljesil ka/ónai szol,
gálalal. szerencséJlen esés kö,
vetkezjében jobb alsó karjáJ
tör/e. Szegedi kórházban
ápolják.

Az MTK. ápr. 22-én a kövel,
kező ctlapaloJ álli/ja a GySe
ellen: Konyár-Mező, Földesi
- Pangert, Puskás, Bal.:ízs
Szentesi, Gyebnár, Szigeti,
Ancsin, Makai.

Barta 1., A GyTK jó:<épes
ségú játékossl'I a GySC-be lé,
pell át.

Békesség okáért közöljük,
hogy f. hó 15-én Heinfarlh ur
és él GySe egyes tag urai kö
zölt lörténl félre érlés, telies
egészében liszlázódoíl s igy
béke velük.

ztal

un, és Társai
épület- és bútorasztalosok

műhelyt

nyitolJunk.Elvállalunk minden
e szakmába vágó munkákat.

Szives pártfogási kérünk:

Értesítjük l'I n. é. közönsé
get, hogy Oyomán, Kossuth

Lajos utca 35 szám alaH

fA~~~~~~~**~~i~~~

NEM OLCSÓBB MÁR
A B o R O
mint aszódaviz,
DE NEM JS SZÓDAVIZI

26 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kisl'állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4. fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a száilitás tar-
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

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

Benaim kellemes 6c:hllSlké6
Iteh.lak. tlsl:ta, t~k6httelll 28
matuak 61i n e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
301tvadkllrt, Peetmegyf:.

pp-versenYe
Akik az április 28-iki GySC-OfC meccs vég6

eredményét eltalálják meccs belépőjegyetkapnak.
Vágja ki Ön is az alanti szelvényt és kitöltve adjét

be - ét piétctéri Nagytrafíkba április 28'ón, szombeJÍon
délig.

elme.' utca sz.

GySC-OfC bajnoki mérkőzés.

Győz.' Végeredmény.' .

Beküldő neve .' .

Sporth.irek..
Textil SE-MezőberényiTK

3-1. Ápr. 16-ra halaszJoti me
zőberényi derbi! a nagy iálék
erőt képviselő Tex1il nyerte,
de nagyon érezte katonai szol
gálatol teljesitő centerhaIfja 
Zahorán - hiányát.

Apr. 22-én a OyTK a me
z6berényi Törekvés SC, I látja
vendégül, akivel bemulaló mér
kózésl tari.

A OySe kombinált - OyLE
csapalát 6-O arányban győzjék

le. Góllövők: Mácz (4), Kiss
Sándor és Jenei volji;1k.

Breuer Laci, él GySC jóké
pessígú játékosa, aki jelenleg

I

GyTK-KAC 3-3 (2-O)
Körösladány, biró: fehér. (Gyulai)

Ismerel€s. hogy a közbejöl!
mez6berényi levente verseny
miall, ugya derbi, mini a
GyTK mérkőzés elmarad!. Da
cára annak, hogy az I2lhalasz
lásról él GyTK vezelősége

hivatalosan csak ,éntek dél·
u/án szerzell tudomást, hogy
csapalál mégis foglalkoztass('l,
lekötölle szombaton este 9
órakor él Körösladányi A C
csapalát. A késői lekölésről

nemtudofl minden játékos lu
domásl szerezni és igy egy
erősen tartalékos cSeipallal volt
kénytelen a GyTK álrándulni.

Pontosan 4 órakor állotlak
ki él csapalok. Agyomaiak
kapuját a kapus iJJl1onmaradá 6

sa miall Bartik center védte.
mig li center posztol Barla IL
löllölle be eredmGnyesen.

Egyenló erók küzdelme meJ·
l~Jt agyomaiak vollak él töb~

bel támadók és ig'y az 5 perc
ben Rau mejj! is szerzi a ve'
zelési. AgóIra Ladány erősen

válaszol - de el tarlalékos vé
delem helyén van és biztosan
veri vissza él támadilsL A GyTK
lelkes jilléka folytán a 25-ik
percben Bar/a fél pályára ki
szökik, védelmet kicselezve
megszerzi él második góll.

Szüne I után a gyomai tarta
Jékokon kW/közölt az_első fél
idő fáradalma és igy az iram
alább hagyolI. A ladányiClk a
visszaesésl kihasználva, 10
majd a 18·ik percben kiegyen
litenek. A kiegyenlílés után
mindkél csöpal küzd él győ

zelem megszerzéséérI, ami si,
kerüil is a DO-ik percben Barla
remek góljával. Az öröm nem
sokáig tar/oli, meri az ismételt
kiegyenli1ő gólt Körösladány
is berugla. Igya mérkőzés elo
dönleJlenül végződött.

Agyomaiak megálllák he'
\yüket, ha a teljes csapal lu
dolt volna kiállani, ugy gÓJok·
kal nyerlék volna meg él mér
kőzést.

Biró és Cs. Nagy lövései alig
mennek mellé. 33. percben Cs.
Nagy eredményIelen komer!

. rug. A 35 perc meghozza él

GySe harmadik góljál. fricc!
nagyon előre ad, de Cs. Nagy
remek slarllal a kornervooa!ol1
elfogja és szép beadá5ából
cl nag'Y irammal befuló Biró él

16-osról a meccs legszebb
góliál lövi 5·D. Gyoma élén
ken finisel. Biró, majd Barta
lő ~mberbe. 45 percben Feke,
te 25 méterről küldölf szép
szabadrugása a kapu mellé
kerül. GySC lámadással ér vé·
gel a meccs.

16. A kirugást Matlak fogja, aki
Birói szökleli, mintaszerű be
adás ál azonban Nagy B, gyen·
R"e lövéssel mögé küldi. Az
utolsó percek emlitésre méltó
eseménye KoncznClk a 43 perc
ben 20 méterről küldöi! süvilő

bombája, amil Szrenkányl szép
siilusban tesz ár/almallanná.
Mezőnyjálékkal ér véget CI

félidő.

Második félidőben nagyon
szépen kezd Gyomél. A véde,
lern biz/osan áll a lábán, a
halfsor tömi labdával a csalá,
rokal, de eiköveijék azt a hi
bát, hogya csatársor legve,
szélyesebb nagylechnikáju jag,
jál Cs. Nagyol percekig labda
nélkül hagylák s a 3 belső

csatár rövin passzokkal viszi
előre él labdá!. A békési védők
azonban könnyüszerrel rom
bolják szét a pehelysulyu csa
tárok erőUen támadásait. Vég
re Zöld kiugraljél_ Cs. Nagyot,
aki 1 mélerről a velődő ka,
pusba ló. Óriási helyzell Az
5 percben a biró sipja 3 béké,
si csalári állít meg offszejdon
Szabadrugással Biró lefut, 16
osról remek félmagas lövést
küld, de a kapus szépen véd,
majd Cs. Nagy ad be, de mö'
gé megy. 9 percben grófWenkc,
heim ofszejdon áll. A szabad,
rugási Zöld Biróhoz irányi/ja,
kinek ivelt beadásával Nagy B.
a GySC első góliát lövi. 2,1.
Továbbra is Gyoma támad.
Bíró, Nagy B. és Barla lövései
foglalkoztajják a kapust, sőt

Nagy B. él közönség bizlalá
sára lámadja él kapust, de a
biró lefujja. Lassan feljön Bé·
kés is, Koncz-grófWenkcheim
-Bartyik összjáték ulán az
utóbbi közelről gólt lő. 3,1.
Mm;1 már magára lalál a bé
kési csatársor is és kitarlóan
ostromoliák a gyomai kaput.
Zwickl flÍlpályáról küldö ti SZél'

badrugásál 5zrenkányi kifulva
lábba! védi. A 20 percben esik
1:1 4-ik békési gól. Konci: előre

vág, gróf Wenkeheim magára
vonja li vi2delrnet, jobbössT.e 6

kölőhöz passzol, kinek közeli
lövése hillól ér. 4-1. Kcél perc

. mulva válélszol él GySC, Zöld
remekül szökleli Cs. Nagyot,
kinek süvil6 lapos lövésére
hiábEl dobja magát a kapus l
4,2. Erőtlen gyomai támad á,
sok kövelkeznek, Nagy B. Bi
ró és Barta lövéseif sorra ár,
laimaiJanná leszi a kapus. A
27 percben ismél m'lgyhelyzeJ,
Cs. Nagy kereszJüI verekSZi
magál el békési védelmen, de
az 5-ös sarkáról léc mellé
vágja. Koncz Bartyikol szökteli,
ez kicselezi Fekelét, Pulugorl,
EI kapus rb5szul fui ki és mel,
leJte Barlik habozás nélkül be,
rugja az 5,ik góll él 29 perc.,
OY,oma nem adja mílg magát
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Befizetések postacsekken :
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Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Telefon: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l Clll. magas hí:·ck,tg
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerjné'
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék tos
félévil1h'detés esetén25 százalék kedvezményt adunk.

költségvetések és aiánlati
űr!apok felhasználásáva!
1934 évi május hó 30-án
délelőtt 9 óráig fogad el.

puskával,·ll 15-18 évesek és
18 éven felüliek külön-külön
csopor/ban 50 méteren levenle
puskával először kél próba.
lövést, maid 10 értékeli lövés!
lőnek.

A versenyen csak igazoli
cserkészek indulhalnök és
helyszüke miat! cl versenyzó
kőnkivül csak a dija!apilók és
a versenybizollsági tagok ie
lenhetnek meg.

Dijkiosz!ás szép idő esetén
ünnepélyes keretek közöt! a
katonai sporlpályán él verseny
napján d. u. 4 órakor lesz,
melyen a cserkészek minden
érdeklődő! szívesen lálllClk.
Rossz idő esetén a dijldoszlás
eg-yszerű keretek között ClZ
iparoslononcisko/ában lesz.

v. Cserkészkerület Elnőksége

Szeged.

azökaz állatok, amelyek· áJ
estek. bizonyos betegségen,
többé nem betell.ednek meg
ugyanazon betegségben. Pél
dát hozok fel rá. Az az állal,
amelyik megbetegedeJt sertés~

pestisben, de nem dög-Iött Illeg,

az többé nem belegszik meg
sertéspestisben. Az ilyen ser-

'tésreazl mondjuk, átvészelte
a beteg'S'éget. Ezt el példái,
amil az élei nyujjolI, élZ állal,
orvosi tudomány is igyekezett
kihasználni. Azért az él célja
a serléspeslis vaccina oltás
nak, hogy vele kismértékben
megbelegHsea serJésJ, csak
azért, hogy védőélnyagokat

nyerjen él szervezete, kogyigy
ne kélpjél meg többé1:\.zla be~

legségel. EZi:l serlés lehát,
mint fentebb irt~m, mive! be
teg, fertőzi a többi nem oltolt
sertés! l

Ebbólmi a tanulsdg? Ha Ilines

kott lemezes kőburkolat

létesitésérc.
Dr. Márky Barna alispán

ajánlatokat él hivatalos

A Mélgyar Cserkészszövet
ség V. keriilete máius hó 6· án
rendezi ezévi ker. .céHövóver
senyél a szegedi HorllJyMiklós
laktanya házilőlerén.

A ker. versenyen az öreg
cserkész-lövészcsapalok vitéz
Shvoy Kálmán dr.iilltábomagy
örökös vándordijáérl, a cser
kész-!övészcsapatokpedíg 50
mog-yi Szilveszter dr. Szeged
sz. kir. város polgármesteré
nek örökös vándordijáértküz
denek. 'A verseny összes dijai
Podven Henrik Szeged Kigyó
u. ~. sz. alalti egyenruházati
cég fekelesas uJcai kirakalá·
ban vannak kiáJlilva.

A cserkészek a céllövőver

senyenkorosz.lályokra elküJö,
nilve versenyeznek. A 12-15
évesek 25 méteren cserkész-

Cserkész-céllövöverseny.

-kell akad: ly
a cS

-
Dr. Mészáros Elek írja a kö-

velkezőket a Karcagi Hil'lap
ban:

Mi az oka aserféspestis ;ár
ványnak? Az:aktivimmunizalási
ol/ás! Az ug-ynevezelt szimul·
lánozás, éÍzért, mert nem vég"I
zik el helyesen az óvintézke
déseket.

Mia-szükséges. intézkedés? S zi
gorú elkü!öniléseaz óHoJt ser
tésnek! A szigorú elkülönítés
azérl szükséges, merI a beol
loH sertés az ürülékével fertőző
képesbaktériumokkalszeny
nyezi bea gyepet, a mezőt és
ha olt legel egy olyan sertés,
amelyik nem volt beoltv.a,azt
fertőzi, megbejegili,ezáHal fel
lép -a járvány l

Hogy eZ!'azegyszerűbbem·
ber is megérthesse, megma
~yarázomaz ollés lényegél!

'Az orvosok észrevették, hogy
él járvdnyos bétegek vagy

irt ki
lást

jűkdobog benne, az ó íllaik
feszlHnek keményre, az ő he·
csüktes bronzélrcuk sugárzik
ósindűlalokal: hűségel, halá,
los fajszeretele! és maradék
talan od{'ladásl.

Dübörög adíszmenelaz el
pihen! vezér és az új vezér
előH. Gróf Tisza IstvéÍn szobm
és Gömbős Gyula miniszter
elnök fogadják a leg-szebb
tis7telgésl és köszönlikaz el
vonulókat, akik ·talán éppen
most lépnek réÍ cl magyar tör
ténelem orsz:ggúljára.

Nézem a parasztokat és lá,
tom, hogy megfáru~nak.Kinyi l

nk a lelkük és nem fásultak
többé. A nyelvükön szóliak
hozzájuk és ·köszöntöJték őke1:

a bakákban ~shuszárokban a
paraszlól. .így kell köszön/eni
őket! Nemcsak íinnepekkor,
hanem hétköznapokon is, ami'
kor verejtéktől ázik a föld és
szurony helyettkasZél lendül.
Mindig így kell szólni hoz
zájuk ~és igykéllköszönleni
öket, hogy érezzékés lássák:
övék azeró és övék az or'
szág. (gy kell szólnihozzáiuk
és ígykell·köszöníeni őket és
meglesz az az egységes érc
gát, amelyre új ezer esztendőt

lehet építeni.

helyezett betonut létesíté
sére; valamint: Békés~ár

megye területén, folyó éVI
ben, a közuti költségvetés
terhére. a békéscstlba-két
egyháza-eleki th. közuJ
0--,2 km szakaszának ki
épitésével kapcsolatos mUIl

kálatoknak vállalati uton
való ·bjztositása céljából,
nyilVános versenytárgyalást
hirdet: betonalapra, helye-
'zettcementhabarcsba ra·

Dr. Mörky 'Barna alisf}iln
Békésvárm~gye területen,
folyóévben,aközuti köH
séJwetés terhére, a gyula
dobozr-vészíó-szeghalmi
th.közut 13-'21.4 km sza-

:kD.siá.m:lk ;kiépités-ivelkap· •
cs61atos munkátatoknak
v(íUéHati uton valÓ biztosi
fásacéljából, nyilvános
versenytárgyalást hirdet:
:'a~apnétküli'talajjavitással

'éfők'észitetf :föltlmunk'árCl

Sz.ól" cl rádió- fehérre me-. ~,

szelt búboskemence mellett
falun. Az oszlal körülpar~sz

tol' -úlnek: jókomák, szomszé
dOkés horozgatnak. Bu,da'
pestrólgróf Tisza István szob
(ának leleplezési ünnepségé/
közveHHk.Beszédek pattog'nak
... rapszódikusan és megfon
loilan .. félfüllel haUga/ják is,
meg nemis. Azlánfelviharzik
'afMkóczi induló. A mikrofon
megreccsen, minthClereszté
kiiben in'dúlna meg él minden
.s«g.\fö.lahol él .p.arlamentelóH
me;gdobban él" fö ld ·.és be le re'
mega lelkűkbe. Magyar ha'

··kák nehéz lépleialatf dübörög
azaszfált,huszarlovak pa/kái
.cS.€iRilognakél Szabadságtereo.

Nézem az aszlalokkörül
. iil6parastlokat. FéJhemarada
mozduJaluk,amellyel sz"ájuk
hoz akarták .emelni a boros
poharat. Beléjük torpan a szó,
mondanivaJókenyésznek ej _..
Mindez most nem fonlos. Ma
-gyar bakákés magyar huszá
rok diszmeneléfői Viharzik a
pesti ulca ...

Az iménl még alig hl2deri-
'1~H€k cl mikrofoFlfCl. Nem igen
bánlák öbeszé'deket. Hisz any
nyit beszéltek már nekik ... A
díszmenet. az más. Az ő ere-
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Dr. Sebők Elelmek a gyulai Rotary Clubban ta.tott előadásából.

Beszámoló
a Körösvölgyi Vízhasznosftó
l~ársdság m nkája e digí

eredményéről.

serlésiárvány, ne oJtsuk a sel"
tésekel, sől még él palikában
sem keilene megengedni, hogy
pes lis vaccina legyen, mert
könnyen kerülhet avalallan kel

Száraz tényekről számolok be, ami
kor időrendben, a hiriapokban ismer
tetett, vagy egyébként ismertté vált
adatok ísmétlésével elrnondom, hogya
Körösökön és azok mellékfolyóin a ha
józás lehetőségének reményében ma
élet van és biznunk kell abban, hogy
a valóságot csak egy, a nemzetet érő

csapás akadályozhatja meg.
Vizeink hasznositásának gondolata

az Alföldi Bizottság keretei között
akarta a megoldást keresni. Sajnos, az
Alföldi Bizottság hiven megőrzött em
lékü Klebelsberg gróf halálával elvesz
tette cselekvő erejét és miután nem
volt remény arra, hogy ez az aktivitás
hamarosan felél ed, egyedül kellett láb
raállni.

Az előkészítő munkálatok után 1933
junius 22. napja együtt találja a Körös
hajózás érdekeltjeit, amikor az értekez
let közgyüléssé alakul, megállapítja a
Körösvölgyi Vízhas7.nositó Társaságot,
elfogadja alapszabáJyait és mint tár-

sadalmi egyesűlés munkába lép.
lVl.egindul a sajtópropaganda, meg

beszélések folynak, melynek eredmé-'
nyeként az a gondolat nyomul előtérbe

hogya Körösvö!gyi Vízhasznositó Tár
saság mint tá.rsadalmi egyesület talán
célját el is érte, mert az érdekelt várme
gyék nagyközönségének olyan tömegeit
találta maga mellett, hogy a társadalmi
előkészítés máris kész eredmény és 10
vább a megvalósitás utjára kell lépni.

Az 1933 október 16-án Gyomán nagy
érdeklődésmellett megtartott íntézőbi

zottsági ülés két kérdést állitott elő

térbe: megnyerni a földmivelésügyi mi
niszter urat és megtalálni azt az ala
kulatot, amely hivatva lehet arra, hogy
necsak kérjen, hanem a maga erejéhez
mérten adjon is.

Az intézőbizottsági ülés a társadalm i
egyesülés átalakitását vette tervbe ugy,
hogy a Körös völgyében lévő ármen
tesitő társulatok a maguk egészében,
vagy érdekeltségí arányukba.n jogi éle
tet élő társulattá alakulnak.

Az. igy életrehivandó társulatnak al
kalmasnak kell lennie arra, hogy az
épitési tőkét kölcsönvegye, annak amor
tizációját a társulati érdekeltekre kive
tendő vízhaszllositási járulék, a politi
kai közületek önkéntes hozzájárulása,
magasabbrendű kereskedelmi és ipari
vállalatok felajánlása és főként az ál
lami támogatás felhasznáJásával esz
közölje.

Az aja pszabály-tervezet felett meg
indult víta nyitvahagyandó kérdésekre
talált, am elyekre választ a kormány
volt hivatva adni.

A földmivelésügyi miniszter úr meg
nyeré~e érdekében az intézőbizottság

emlékIratot adott ki, melyben a mű-

zekbe és ezáltal okozója le
he! egy úiabb nagy scdéspcs,
!is járványnak, amiből min
denld hasznal húz, esük a
gazda nem!

szaki lehetőség feltárása mellett beJe
illeszkedett a kormányzat nemzeti mUll
katervébe, kéde az álakulat jogossá
gána1< eiislnerését J az elökészitő mu;
kálat elrendelését és az építési tőke

biztosítását.
Társad"línul1k előkelőségei egyenget

ték az utat az érdekeltség előtt, hogy
él már mindenki kőz(,s gondolata, vá
gya és reménye a kormállyzatelött az
országos érdek szinében jelenhesscn
meg.

Közismert, hogya Ki:irősvőigyi Vi,-
hasznosító Társaság népes kűidöttsé

gé! a földmivelésügyi miniszter úr 1933
december 16-án Békéscsabán a búzél
kiáilitás alkalmával fogadta.

A miniszter kiséretében Sajó Elemér,
a föidmiveiésiigyi min!sztérium vizügyi
osztályának főnöke volt jelen s a km
dőttség kérését báró Urbán Gáspár,
Mezölur város illusztris képviselőjeter
jesztette elö.

A miniszter mindenre kiterjedő és
részletes nilaszában tanujelétadta an
nak, hogya kérdéssel behatóa11 IO"'
lalkozott. A küldöttséget hitönös ~,elc~
séggel fogadta s az emiékira'i kéréseit
munkaprogramui elfogadta. A fogadá,
során elhan:;zott beszédéhen ej,'endelte
az általanos tervek elkészítését és ki
látásba helyezte, hogy 1934 nyarán a
helyszinen Ll11uJlIlányozni fogj3 a H;-
désI.

Ettő] a piilanaltól tezéive a Körös
hajózás a reménység utján a reálitás
mesgyéjére lépett.

A Körösvölgyi Vízhasznositó Társa
ság mellett il vármegye törvénvhal6sáv 3

a városok és községek is éÍénk ie~~
kenységet fejtettek ki.

Békésvárrnegye törvényhatósági bi
zottsága il I-':örösök és mellékfolyói ha
józhat6válétele érdekében felirattal for
dult a földmiveiésügyi kormányzathoz.
A városok és községek egyhangu és
lelkesedéstől fütött közgyülési haiáro
zatokkal csaílakoztak a mozgalomhoz,
elvi készséget fejezvén ki az any?gi
hozzájárulás tekintetében is; Gyula me
gyei város különösképpen még polgári
munkaerejét is a kivitel szolgálatába
kész állitaní.

Az ármentes.itő társulatok közgyülé
sei egymásután delegálják kiküldöt!ei
ket a megalakuló társulatba és költ
ségvetésük terhére jelentős összegeket
szavaznak meg a nmnkálatokra.

A Körösvölgyi Vízkasznositó Társa
ság emlékiratára 1934 január 9-ről már
igy szól a nJiniszter úrnak dr. Márky
Barna úrhoz, a társaság elnökéhez in
tézett leirata:

"A Körösvölgyi Vízhasznositó Tár
saság küldöttségének a Körösök ha
józhatóvá tétele ügyében előterjesztett

kérelmére értesitem Méltóságodat, hogy
a magam részéről is nagy fontosságot
tulajdonitok a Körösvölgy vizügyi kér
dései mielőbbi gyökeres megoldásának
és ezért a Köröslik hajózhatóvátételére
vonatkozó, valamint az ezzel kapcso
latos egyéb kérdéseknek tanulmányo
zása, illetőleg a szükséges általános
ierveknek elkészítése céljából a tárcám
fennhatósága alá tartozó Vmajzi lnté
zeten belül egy külön tervező csopor
tot alakitottam. A tervező csoport ve
zetésével Freytag Ferenc kir. műszaki

tanácsost bíztam meg.
Felkérem Méltósagodat, hogya ter

vező csoportot munkájában támogatni
és a szükséges adatok ősszegyüjtésé

nél a Vizhasznositó Társaságba tar
tozó érdekeltségek kilátásba helyezett
közreműködését biztositani szivesked
ték."

A miniszteri leTratban emlitett külön
tervező csoport már megkezdte mű:

ködését és négy kir. mérnök megfelelő

segéderöveI dolgozik.
A vízügyi főosztály anl1wk a támoga

tás és adatszolgáltatás módozatainak
megbeszélésére, amelyet a miniszteri
leirat megemlít a földmivelésügyi mi
niszterium előkelőségeiés a KörösvőJgy

ármentesítő társulatainak ldküldötteivei
Budapesten 1934 márcíus 2-án érlekez
le/et tartott. A megbeszélést az érde
keltség teljes száma s az egyöntetű

állásfoglalás teszi kű]őnösen fontossá.
A Körősvölgyi Vizhasznositó Társa

ság a tervező csopo:-t megkeresésére
az érdekelt vármegyék területéről már
gyüjtött és szolgáltatott be adatokat.
Freytag kir. műszaki tanácsos úr pedig
ez év március havában helyszini bejá
rások során további adatl;yüjtést esz
közölt.

A Körösvöigyi Viz!1asznositó Társa-
ság közelebbi célja egyikének, a föld

I mivelésiigyr kormányzatnak a fentiek-

l ben vázolt elnyerés~ után a társasáa
átszervezésének tervét vette munkába'"
A föJdmivelésügyi kormányzat meghi-
vására részt vett azon a megbeszélésen,
amelynek tárgya a hajózás érdekében
valÓ kereHörvény előmunkálata volt.

Az ujjáaJakitandó társaság alapsza-
I bálytervezetében a fentiekben emlitett

nyitott kérdés volt az, hogy mint ke
reskedelmi társaság, vagy mint vízjogi
társulat nyerjen jogi létet és hogy jo
gosult-e, vagy pedig csak külön törvény
fllapján nyer jogosullságot -vizhaszno
sitási járulék kil'etésére és beszedésére.

Ennek a megbeszé!ésnek az eredmé
nyét f5bb vonásokban a következők

ben van szerencsém ismertelni :
Az eldöntelldő kérdések elseje az,

hogy van-e létjogosultsága a Körös
völgyi Vízhasznositó Társaságnak és
általában kell-e lehetőséget biztosítani
az ország vizeinek hasznositása érde
kében hasonló társaságoknak.

A hajózás állami feladat. Ezt a fel-
add tot meghatároLOtt sorrendben lehet

I
elvégezni, ütemét a fedezet szabja meg_

Az állam belátható időben fedezet
hiányában nem tudja a hajózás terén
reá váró feladatokat olyan idő alatt
megvalósitaní, mint ahogy azt egyéb-
ként a szükségesség megkövetelné,
azéI-t, ba jelentkezik olyan érdekeltség,
amely a megvalósitást elősegíti, ezt a
felajánlást el kell fogadni.

Az épitési tőke ma legelőnyösebben

a transzfer-alapból szerezhető meg.
Ez az alap a hasznosság mellett szi
vesebben hitelez a társulatba tömörült
érdekeltségnek, mint az államnak.

Ezeknek a tényeknek a megállapitása

után az az elvi meggyőzádés alakult
ki, hogy a vizek hasznosítása tekinte
tében az állam segitségére jelentkező

érdekeltségre, mint jogi alakulatra szűk

ség van és a kerettörvényben elhári
tandók azok az akadályok, amelyek a
mai tételes intézkedések mellett jelent
keznek. Törvényben biztosítandó, hogy
a hajózásra és ezzel kapcsola-tban az
öntőzésre társulat alakuljon.

Ar. állam az ilyen szerkezetben je
lentkező érdekeltség célkitűzését elbi
rálja és amennyiben a kivitelezés jo
gosságát megállapitja, az érdekeltség
megalakulását megengedi. Elrendeli a
munkálat elvégzését. Megszerzi a tár
sulat részére az épitési költséget, mely
nek felhasználásával a munkálatot
végrehajtja.

Az országos viszonylatban elkészült
sorrendben elsőbbséget, vagy egyide
jiiséget biztosit a társulattá alakult ér
dekeltségnek célja végrehajtására.'

Az állam az építési kölcsön törlesz
tési swJgálatának legalább fele össze
gét magára vállalja.

Az első kép, amelyet a tervező cso
port a Körösök és mel!ékfolyói ha;óz
hatóvátételével kellett, hogy meglá~~on
az, hogy mig a Duna-Tisza csatorna
100 km.-es vonalának megépitése' 90
millió pengővel van előszámitva, addig
a 200 km.-es Köröshajózó út költsége
8 millió. pengőnél nem tehető többre.

A legfelsőbb kormányzatnak a vizi
utak építési sorrendjére az a felfogása,
hogy elsősorban a szívó ereket kell
munkaképessé tenni és üzembe állítan!
hogy a folyamok és a hajÓ utat rövi~
ditö Duna-Tisza csatorna gazdasá
gosan táplálható legyen_

Ez: az elv és az aránylagos olcsóság
a Körösvölgy kivételes helyzetét tolja
előtérbe.

Követésre méltó példaként kell meg
emJéheznem a Békésmegyei Takarék
pénztár Egyesűletnek az 1934. évi köz
gyűlésének jelentéséröl, amelyben elis
meréssel emlékezik meg a Kőrőshajó

zás problémájáról és lJetl'enedik üzlet
évé! azzal ünnepli meg, hogya "Kö
rösök hajózhatóvá tétele és a Gyula
város határában létesitendö kikötö, il
Ietve rakodó alapja" néven 1000 P-vel
nyilja meg alapitványát.

lft~~ft>\111Mt~

I NEM OLCSÓBB MÁR I
lA BORO .
I mint aszódaviz,
I DE NEM IS SZÓDAVIZ!

i
~26 fillér il

egy, Iit~r kadarka vagy
feher feltett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva

I
s feladva. Vasuti fuvar kb.,
4 fillér literenként. Csakis
.50 literen felüli rendelést

I
. fogadok el. Hordót dijl11en- I

lesen adok a száliitás tar
tamára kölcsön; hordórn

~ 30 napon belül bérmentve !! küldendő vissza. Szétkül- :Ill
'" dés utánvéttel. Egy pengő Ii levél bélyeg ellenében kül-
! dök mintát a borból min-
:ll: tásdobozban, bérmentve.

I
Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za
maroal< és n e m savanyuak.

• Cim: Székely Ferenc
Soltvadke,·t, Pestmegye.

~~'~·~~,*,~~-H~1ii

A Gyomai Ujság előfizetési

ára negyedévre l P 30 fillér



A EMZETI EGYSÉG pARTJA
ENDRŐDI CSOPORTJANAK TISZTIKARA

ÉS VAlASZTMANYA.

I A Gyomai Levente Egyesü
let 1934 év máius2Ü és 21-én
Pünkösd vasárnap és Pünkösd
hélfőjén nagyszabásu népün
IlClpé!yt lar! az Erzsébel-lige!
ben. [)emutaiásra kerül "Az
Ezüslkócsag" énekes népszin,
mű Drózdy Győző pályadijat
nyert műve. A zenét a békés
csabai honvéd kalonazene
szolgállalja.

Megalakult a Magyar Dal
pártoló Bizottság. Tehetséges,
eddig nyilvánosság e1őH nem
szerepelt nólaszerzók és dal·
költők támogatására és él ma·
gyar dal hathatós népszerüsi
tésére a7 Önál!ó Hivatásu Nők

Egyesületeinek Szövetsége ke'
retében megalakulI él Magyar
D<llpártoló Bizot/ság, amely el
hatá.rozla, hogy 100 pengós
pályadíjat füz ki a legjobb
magyar dal jutalmazásóra. A.
pályázaton részt vehet minden
magyar dalszerző, akinek
szerzeménye nyomlatásban
még nem jelenj meg. A pályá
za/ok május hó 5-ig küldheJők

be a BizoIlsághoz (VIII., Ho
ránszkyulca 16. Il. em. Tele
fon: 441-41). A díjnyertes
szerzemény él ZenemüvészeH
fóisola nagytermében junius
l·én rendezendő nagy magyar
est kere/ében fog bemutCllásra
kerülni, amelynek eredményél
lapunk ben közölni fogjuk.

Vizsgához akarják kötni a
patkolásra képesitést. Az IPOK
fellerjesztéssel fordulj a keres
kedelemügyi miniszterhez,hogy
a jövőben a kovácsmeslerek
palkolást csak akkor végez
hessenek, ha a patkoJástanból
külön vizsgál lettek. fontos
nemzetgazdasági érdek indo·
kolia ezt a iavaslajol, meri él

rossz palkolás mialt az ország
lóállományának ötven száza.
léka hibás lábálJásb?ln és kó
rospalaképződésbenszenved.

Huszonnégyujju torzszülött.
Néhány nappal ezelótt él gyu.
lai kórházban egy mezóberéolii
asszony, aki születése óta kÚ
IÖllböző belegségekben szen
vedelt, egy torzszüli;)1l gyer.
meknek adoll életeL A torz·
'5zülöllnek nyul aika, farkas
lorka volf, a kezein és a já#
bain pedig 24 ujja nőtt, a ke-
reszIcsont táján, a hátáll pedig
hasított voll a gerince_ Mind6
össze néhány napig élI.

1.000 kiló eperfalevél - 5
kiló selyemfonál. Egy selyem
tenyészlő irja: 25 gramm se'
lyemhernyó·peléből 16 gramm
kis selyemhernyó kel ki. Amig
ez az összesen 16 grammnyi
kis hernyósereg felnő, 1000
kgr. zöld eleséget:' eperfa
levelet eS7ik meg és ebból lIZ

óriási lakarmánymennyi3égból
a selyemhernyók szen'ezele
5 kiló selyernfonalat lermel.
Vagyis 1.000 kiló zöld levél
ből származik 5 kijó selyem.

minI a vagyon pusztulását
megakadályozzák. E célból
elrendeli, hogy a háztulajdo
nosok és bérlők házaikban az
előirásos 'l-2 hordó víz, létra,
nádfedeles épüleleknél ezen·
kivül még l drb csáklya (horog)
állandóan készeniéIben tartá·
sáróI gondoskodianak.

Bérmálkozás Endrődön má
jus hó H-én él belterüleliek,
12·én pedig él küllerüleHek
részére.

Olcsóbb lesz az O. T. I. Hir
szerint az O. T. I.-nál rövide6

sen megszünfelik a 20 filléres
munkaadói igazolványl és a
30 filléres recept hozzái~rulás1.

ros István munkás (Öregszö)'
lő).

m. kerület (Páskum).

Alelnök: Kmellár Vince kő

mives, ügyv. alelnök: Vaszkó
M~IYás gllzdálkodó. Választ·
mány: Iványi AnJal gazdtIlko·
dó, Kulik, Imre gazdálkodó,
Pap György gazd., D. Timár
Mályás gazd., Uhrin Mihály
gazd., Hegediis Péter gazd.

m. kerület (Ugar).

Alelnök: Timár Miklós gaz·
dálkodó, ügyvezető alelnök:
Elek jános gazdálkodó. Vá.
IaszImány : Uhrin A. józsef
gazdálkodó, lulis józsef gaz
dálkodó, Oláh Islván gazdál#
kodó, Bula Vince gazdálkodó,
Varju Imre gazdálkodó, (lll.
ker. 176), Szurovecz Pál gaz
dálkodó.

IV. kertUe!.

. Alelnök: Hunya Vince gaz.
dálkodó, ügyvezető alelnök:
Bencze józsef kánlor.janiló,
körzeli lilkár : Paróczay Ger.
gely tanító.

V. kernlet (Varjas).

Alelnök: Pintér Billiht gazdái.
kodó, ügyvezetó alelnök: Les.
niczky józsef igazgató- tanilÓ.
Választmány: Gubucz Imre gaz
dálkodó (V. ker. 149), Hunya
Imre g·azd. (V. ker. 160), far
kas Lajos gazd, (V. ker. 153),
Andor László (V. ker. lll),
Varga Máté gazd. (V. ker, 207),
Katona Imre gazd. (V. ker.
224).

V. kerület (Csejt).
Iványi Imre gazd. (Nagyla.

pos, Cseiti Olvasókör), Gyu•.
ricza Imre gazd. (Csejli Olva.
sókör), földvári András (Csejli
Olvasókör), Szabó józsef gazd.
(Nagylapos, Gazdasági Nép
ház), f\"kécs Ignác gazdálkodó
(Gazdasági Népház), farkas
Lajos gazd. (Gazdasági Nép
ház).

Dr. Korossy György főispán

a. Nemzeti Egység Párlja end·
rődi csoportjának vezetésével
él következőket bizta meg:

I. kerület.

Alelnök: Kalmár Imre. gaz
dálkodó, ügyvezető alelnök:
Kovács ferenc kovácsmester,
ügyvezető jijkár: Slefán Bél(j
polg. isk. tanár, körzeli litkár :
ifi. Dinya Vilmos. Választmány;
Walthier György polg. iskolai
igazgaló, Duda Lajos csizma
dia, Hunya A. Isiván gazdál
kodó, Hunya AnJal gazdálkodó,
Tólh józsef taniló, Szabó Elek
borbély, Szurovecz András
"HONSz" elnöke, Dillya Imre
ács, Szalai Ignác, CSlIvár Mi·
hály csizmadIa, Csókássy Béla
polg. isk. tanár, Hunya Lajos
taniJó, Takács Imre ács, Palo·
tay feren~ tanitó.

II. kerület (Belterület).

Alelnök: Kovács Vince gl'lZ
dálkodó, ügyvezelő alelnök:
Orbók józsef igazgaló tani/ó,
ügyvezető lilkár : Kovács Má
Iyás igazgató laniió, körzeli
Hlkár: ifj. Geijai Miklós, Vá
la~zlmány:Barlos Máté iparos,
Varju József gazdálkodó, Ko
vács frigyes gazdálkodó, Véha
Vendel kovácsmester, Kalmár
Károly gazdálkodó, Gellái
Miklós gazdálkodó, Kovács
1Ilés gazdálkodó, Uhrin Sándor
gazdálkodó. Dinya Vilmos sza·
bó, Timár Menyhért szabó,
Kalmár Bálint gazdálkorló. Pin·
IéI' jános gazdálkodó.

(H. kerület (ÖregszöUö).
Alelnök: Kiss Lajos gazdái·

kodó, ügyvezető alelnök: Dic#
nes lua taniló. lilkár : Brikse
Ernő laniió. Válaszlrnány: Di- ,
nya Imre gazdálkodó (Il. ker.
584), Bula Gábor gazdálkodó,
ifj. Bólos István gazdálkodó
(ll. ker. 75.), farkasinszky Pé
ler munkás (Öregszöllő), Sza
kál as Málé (Ill. ker. 6), Mészá-

Cimadományozás. A Kor·
mányzó él magyar királyi föld
mivelésiigyi miniszler előler·

jesztésére Varila Lászlónak, a
Tiszántuli Mezőgazdasági Ka·
mara titkárának a hazai mező
g:Jzdaság körül szerzet! érde·
mei elismeréséül él magyar ki·
rá.lyi gazdasági tanácsosi címel
adományozta.

Tűzvédelmi intézkedés. Az
. elsőfoku túzrendészeti halóság
felhivja CI lakosságót, hogy a
közelgő meJegebb időjárás

beálltára való lekintettel tegyen
eleget a tűzrendészeti elóirá·
soknak, melyek azon vannak,
hogy az emberi élelet, va!a-

Mindennap lemondunk
valamiről. . ' A falat kenyér
ről, amely szükséges lenne
még a jólakáshoz . .. A pó#
hár borról, mely megbékitene
a világgal... Egy jó szi
varról, amelynek békés fiist
jében legalább egy szebb
jövő képeit láttuk. .. Egy uj
cipőről.. , egy uj ruháról;
a fényesre kopo.tt vagy talán
a sűrűn foltos helyett ...
Lemondunk lassan minden'
ről, mely az életet elvisel
hetőbbé tenné... Egy jó
könyvről. . . egy szinházi
jegyről . .. egy uj dalról . ..
Lemondunk lassanként arról
is, hogyagomblyukba, vagy
a kalapunk mellé virágot
tűzzünk. .. Le kell monda
nunk arról, hogy másoknak
örömet szerezzünk... És
lemondunk arról a· boldog
érzésről, hogyakérőt vala
micskével megsegithetfük . ..

Bolondok vagyunk mi em
berek . .. Megrontjuk mások
életét és így csúffá tesszük
a magunkét . .. lónak kellene
lenni. .. Szivesnek, segítő

nek . . , Szeretőbbnek, hogy
széressenek és megértőbbnek,

hogy megértsenek ... Embe
riesebbnek az emberekhez és
aláza/osnak az Istenhez ...
Akkor nem kellene minden
nap lemondani ismét vala-
miről. . . '

Eljegyzés. Dr. Dévai Károly
fővárosi ügyvéd eljegyezle Er
dős Böskél, Erdős józsef hir·
de/őir6dalulajdonos leányá!.
(Minden külön érlesilés helyéll.)

Dr. Hercsuth Kálmán m. kir.
tanfelügyelő az elmult hé/en
az endrődi iskolákban leli hi·
va/alos lálogalásoka!. Szerdán
pedig az elemi iskola tan fes·
lülete dr. Hercsufh Kálmán
vezető tanfeliigyelőés Csernus
Mihály apáiplebános, iskola
széki elnök vezetésével Kon
doroslanyán tartolt módszeres
érlekezJeJet, amikor is Kovács
Mátyás igazgató-tanító méllalta
az Akció KaJolika jelentősé

gét, különösen helyi vonalko·
zásokra kilerjeszkedve, Bencze
József kántor·janUó pedig ügyes
játékos tornát mutaloJl he nö
vendégei vel. Értek ezlet ulá n
Bencze józsef kántor~tanitó

házigazda. vendégül lálta meg
jelent karlársait.

R

Kerekes Károlynál l bor literje 32
fillér.
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Feltétlenül tekintse meg!!!
nlOst érkezett fekete svéd gr:i.nit

SIREMLÉI'(EjNKET
rendkiviii olcsók!

t Márvány és műkövek is nagy
választékban - o i c s Ó á r ak !

,Szakmunkafeielösség me!i~tt.

I MeghiváS,ra,' ,átlJJ~gvpnk liljwkkal.
I WERNER EDEN~ és TÁRSA
l " kőfarag'~ telepe

,I,' BEKESCSABA," Andrássy ut 27. I"
l ~ (Belicci ll. sarok)II Ugyanott gYári árbrw: dis:zt~~gll:iJk,

I
·~ fayence, keran,it, samat l

, j

l Atavasz; fag};:;"e~:~~~édel,e
Izést ismerte:; il Növényvédelem és
!K~riésze.t legujcbb sziÍma. Cikkeket
i kozol meg a c,:rperkegomba kerlbcniI termesztésér(,l. il szó\őmivelés köJlsé-

i geinek csökkcn+éséről, az ui rdet~sü

, gyümölcsfák kezeléséről, a gyU'nőlcsLis

virágzás utáni permeleléséröl, a bun-
dásbogár elleni vécíekezésről. il virI\g
ágyak kiültetéséről, a gYlimö!c"fétk méz
gázosodásáról, a szőlőtőkék vissz?tesé
séről, a spárga teJepitéséri::l stb. A
dusan illuszrálí két szaklapból egv al
kalommal a Növényvédelem
1/atala (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér
II l, e lapra való hivatkozással díjta
lanul küld mutatyányszámot.

Figyelem!

sse

Kun és Társai
épület- és bútoraszialosok.

MÉHÉSZEK!
Ha jó kaplárt akarnak, keres

senek f",l bennünkej!

tal:os
műhelyt

Ilyitollunk. Elvállalunk minden
e szakmába vágó munkákat.

Szíves párlfogást kérünk:

Értesítjük a n. é. közönsé
get, hogy Gyomán, Kossuth

Lajos utca 35 szám alalt

mérleg- és géplakatos.

és sulyok javilasál, meghi/e
les.Welését jutányosan váJlalja

KOCSI.S I E

a "Gyomai Ujság"-ban

MÉRLEGEK

388 m, hold föld
épületekkel Pusztapón, Szol
nok vármegyében. Te/ler
mentes ingatlan tulajdoIlosá!
levélben tájékoztatja

Bá.fky Gyula Bpest
József utca 3.

aszonbérbeadó
1934 szeptember 29-től kb.

Egypengős Regények 68. sz.
Bársonyos karmok.

Regény. Irta: Erje Stanley Gardner.

Egy asszony, hogy a gyilkosság gya
nuját magáról elháritsa, saját ügyvéd
jét igYe1<sEik körmönfont módon gya
nuba Iceverni. Ez az okos, számító,
minden asszonyi furfangban járatos
tigris macska igazán nem mindennapi
téina még ti detektiVirodalomban leg
járatosabb olvasók előthem. "A konok
leáflY esete" cimüregény szerzőjénél
azonban már megszoktp'l{, hogy mindig
egészen friss témá.!<kal és eredeti ala
kokkal lepi meg olvasóit és regényét
olyan ötletekkel és frappáns meglepe.
tisekkel, fordulatokkal fűszerezi, hogy
egyik ámul.atb61 a .másikba eS,ünk:
miqfha egy eddig még egészen· isme
retl'en, uj vBágrészt nyitott \Tólna meg
a bűnügyi regények kedvelői előtt. Erie
Stanley Oardnér ebben az uj regényé
bep. is, mint az előbbiben, nem a de
tektiv, hanem avédóügyvéd köré fonja
meséje szövevényét, neki keH a bűn

ügy réjtelmeiből at igaz~ágot napfényr~
hozni s a magasz6Ue haz~gságok há
lóraba került védencet önmaga ellen
is megvéueni. É~ Perry Mason való
ban a.z az ,ipeálil., védőügyvéd, aki ezt
meg is tudja tenni. Éles logikáju, igazi
harcos jéllen\; aki végtélen türelemme",
tud küzd~ni a l~gvégzetesebbnek tetsző'

láts'iiitok ellen és kiapadhabtlan ener
gilíval sodófja olyan helyzetbe a leg
körmönfontabb ellertfelét is, hogy azú
tán egyetlen biitoscs<ipással végezhet

vel~., ."
A "Bársonyos karm,ok" a. P~lladis

Egypengős Regényei' közt látott nap
világot és biztos, hogy egészen kivéte~

les élménye' lesz az olvasónak

l'iféhai özv: Bifcher Siindorné
hagyatékát képező butorok, konyha
felszerelésel;cés más ingóságok f. hó
29~én, vasárnilP déleJ éjtt II ~rakor

publikáció után sza1W-q kézből el f0g
nak adatni, Horthy Miklós ut 11 szám
alaft

Magyarok Istene.

1. Magyarok Istene - tekints le népedre,
Tekints le az árva, elhagyott nemzetre !
Halfd meg könyörgésünk, sikolyunk, jajszavunk.
Magyarok Istene -- l].ozzád johászkodunk!

2. Ó lsten, eflyedül ura e világnak,
Parancsolsz viharnak, bolygóknak, villámnak,
Kinek kebelében nyugszik ég, jöld, minden.
Könyörülj ez árva, elhagyott nemzeteTl!

3. Ó ne sujts haragod villámáva! továb!I!
Vérben juldokolva igy kiriltunk hozzád.-
Ó vedd vissza (olünk e keserü pohárt,
Add víssza ismét az áldott magyar hazái!

4. Add vissza a magyar Kárpát koszoruját!
Magyar tengert! Magyar erdot! Magyar rónát!
Ó halld a vérzőrabmagyarok johászát:"
Magyarok Istene - támaszd jöl cl hazát!

5. Szenvedtünk már, mit csak ember szenvedhetett.
S most hozzád emeljük jájó szivünket
És összetört] sájgó magyar lélekkel kiáltunÁ
Magyarak Istene -. könyörülj hzirajtánk!

Irta: Matuska Vince endrödi polg. isk. III. oszt. tanuló.

Aszárnyasés hal vásárlása.
Miről ísmerjijk meg az öreg
baromfil ? - A pulyka: feién,
nyakán szivacsszerű ci vörös
bőr. - A tyukgalámb: ke
mény mellcsont, száraz bór,
elhasznált karom. - Aliha,
kacsa: kemény talpbőr, vastag
uszóhárlya, vékony csőr. 
friss hid: kopoltyuja piros,
bőre: feszes, sz.emei: kemény,
fényes, nem beesell.

Gyomorstatis1Jtika. Mennyi!
eszik egy ember? ts. slatis7íika
erre is megfelel. Egyullal elHa

is, hogy tulajdonképpen miért
oly solt a gyomorbaiosember.
Nos, hát, e gyomorstciJiszjika
szeri'nl, ha péld{juJ. valaki nCi
ponk:int átl-ag fél kilogramm ke'
nyeret eszik, akkor, mire (l 70.
életévét betöm, körülbelül' 120
métermázsa kenyerel fogyaszt
el. A megfelelő gábonömennyi,
sig ;) teherautó rakományának
felel meg. Ugyancsak ;) teher
aulót. töltene meg az él renge
feg főzelékféle, elsősorban DU/"

g,onya is, amely egy életen át
ell. a$'zla~ára kerülI, Mintegcv
4500 kHógramm cukor. 1~0

kiló só, legalább 10 borju, 10
marha és t 5 disznó szerepel
még a 70 éves em ber táplál,
kozásAnak sfaliszlikáj'ábon. A
folyékony táplálékok (itál, éleI)

összege pedig 300 Iiekloliter.
Ha e'Z az ember nem a' nin
c501lenek közül va1ó. (Annál,
akinek vizen kivül, egyébre is
jul).

Fiz(fsren elő htpurtkra!

Kedv-ez:ményesutazás a
Nem;:letközi Vásárra. Az idei
N<?lJ1zelközi Vasánd is i{(:,l!·
vezm0nyes ula7ás! l('sz icl1e p

jlívé El MÁV. hccl\'uméI-1Y'2s

kg-yek Wagner' MArion nai
fak\::Tcskedésébcll kaphalók.

A "Debreceni Hét" szenzá
ciója az Ipari Árumintavásálf
lesz. A Tisz á ni II !il pari !{íáHi iás
és Ám nl inia vtis EJ r épilkezésci
meg'kezdődlek. Eddig 250 ki·
áililó ielenlkezeH. Az ország
Icriile!éről naponia két fílléres
vonal fogja önteni ö közönsé p

gel és 50 százalékos meneldij
kedvezményben részesül min,
denki, aki él Debreceni Hét
vásiJrigazol ván yál 111 egy állja.
Minden iparos és kereskedő,

aki ezen a vásál"on rész-1 kiván
és fog venni, meg fogja találni
számí/ásait. A Debreceni Hél
programmja olyan du:; látni
valókkal szolgál, a vásáron
kivül is, mint Stadion C1vatás,
tornász iínncpélyek, sza'bad
téri előadások, hogy bárki; aki
vidékről al: ország területéről

Debrecenbe jön. feleilhe:tellen
napoka! fog el/ölleni.
GyUmcilcsösőkmájushavi véde

kezési teendőiről ir dr. Kadocsa
Gyula kisérletügyi álJomásvezető·ésdr.

Husz Béla kertészeti tanintézeti tanár
"A Magyar Gyümölcs" legujabb szá
mában. Ezenkivül a gesztenye termes;í:
téséröl, a külföldi piacokon keresett
magyar gyűmölcsfajtákból, a gyümölcs
fajtákról, a gyümölcsfák nyeséséről,

nyári hajtásválogatásról, a levéltetvek
irtásáról, amonilia gyümölcspenész
gomba elleni védekezésről, a szőlő és
pince kezeléséről, a trágyaléőntözésről ,

őszibarack, egres, ribizke, uborka stb.
termesztéséről számos értékes cikket
közö!. Mélynyomáson gyümölcsfajták
képét és sok illusztrációt hoz. A lap
ból egy alkalommal mutatványszámot
az érdeklődöknek ingyen küld a kiadó
hivatal: Budapest, VI. Andrássy ut 8
szám.

Gyógytelepet létesítettek az
iparosok. Az iparosok Orszá
goS Központja az OTI Héviz
szel1landráson levő házát meg
vásárolta és igy Jehelővé leHe
az arra rászoruló iparosok p

nak, hogy a gyógyulási a leg·
kédvezóbb feHételek mellell 
iodokotl esetben ingyen
igénybe vehes-s'ék. A Héviz
szentandrási Iparos Oyógyle'
lepre utalt betegek - n,ely
május 7-én nyílik meg - a
vasuti költségeI maguk vi'seHk,
de él rászoruHak-nök a Ipar
testületek megfél'ilhelik. Az
IPOK a Hévizszenlandrási Ipa'
ros Oyógyfeleppel olyan jőléti

rnlézméllyf nyit meg az ipa
rosság részére, amely nem
csak egészségi szempontból
nagy borderejü, hanem előse,

gili a csökkent munkaképes
~léll gyors helyreállHásál.

Zongora hangolás. Zongorákrend
beliozállát legoléSóbban vállalja. Han
goláS'.Si P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 62;

Olcsón,· kényelmesen rCtgaszfh~:tjai m·ir}d@nki kerékpcrrgumiját VELÓ
szabadálrnazott vulkanizáló készülékkeL Kapható LACH és KUN~ndl



minden méretben leRzálliíott ár
ban beszerezheíők

BARY PÁt
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges abJaküvegből, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti;
rubin, orna!11ent, síma szines
üveg és finn tükörből állandóan

nagy raktár.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyornán. .

Felelős üzemvezető: Brücher Mihály.

ész a lal'<o

Szerkesztésért és kiadasért felelős;

ifj. WAGNER MÁRTGN.

lhl'tasol1f.a1l: vidél..:i:.e:n ilS
jófáUa5sal váUall.unk. 2

nagyságu egy tagban iévó föld
birtokot vennék'. Bővebb fel vilá

gositást il Gyomai Vjság szerM

keszlősége ad,

50-150 hold

11 doboz P. 1.8j.
5 <!lob®z P. 7 ..$0

i{3 d<&]b@2 P. Jl.4,-

éjjeEen

Ön is kiirthatja patkányait
rendel,ien "KAjA" egér~

patkányírió konzervet

WONISC.
Pdltk.Anyirlló VáUal.,,"t

laboratóriuma, Bu
dapest, VIII. Kőfi:l

rll~-utca 10/2 sz.

Kisgyfilési határozatok. A
sceplenrbcrben lvli.inchenbcn
iar! and ó Vi!, ik l', CmJ Cl k cn i ú I

ügyi kongrcss;:usra kiküid,e a
:<isgyúlés dl'. Márky Barna
i1!ispiln t, aka dá iyo ztaIása ese~
lén az állam:zpilészl'li liivölál
egyik nénll2iLiI Judó mérn<jkél.
- A folyó évre éi védllim:ő

oli,ás vé~tzésérc Gyomál1: dio
Barlha Gus/:láv és Emlrödön:
dr, Weisz A.ladár községi or
vosokat ielöll'2 ki az ólispán,

A halászati tilalmat él fo i \ ó
évre május }-51 közötti időre

á!lapilotia meg él milliszler.

Tűz Endrődön. Aprili:, 19-én
özv. lvlaslaláné Zrínyi I!ona
ulcö 10. szám alat! íc\ö nád6
fedeles háza kigyulladl. !~ lúz
csahharnar Qiharapódzo;l ö

letózclen s lángokban áill az

egész épület, de m~g él szom 6

szédos lakások is leliesen
veszélyezietve vo;iak. A he:y~

beli llizo!tóságnak azonban
derék munka ul3n sikcrüíJ la·
~aiizál!li a tliLel s igy él falöJ
kat megmenlel/él\. A kár aZOll

ban él szegény, sok gyermekes
családnök igv is igen nagy.

I Országos va~ászkongresz
szus Bu.dapesten. A vadászok
28.000 leikel számlál6 llc;pi2l, a
!crm(2nyárak iemorzsolódásá
ból és az íparcikkek, jrlelékek

árának emeikedéséb6J szár
mazó larlhatatlcl1 llelyzellleK,
valamint az égetően szüksé
~CS vadászgazdasági kamara
és az ezzel kapcsolatos vadá
SZdli fe!ügyelősége:k feitlliiá
sának él megvilatása és sza·
nálása céljából, 1954. május
6-ikán, Budapesten íarlandó
országos vadászkongressz\ls
ra hivják össze. A kongresz-

\

szus él Fóvárosi Vigadóban
(Vigadó-lér), reggel 9 órakor

I kezdödik, éj melyen éj minisz
terelnök és Ö5SZCS szalmlj·
niszterek i~ részivcsznd<. A
vidéki vadászok. akár az 6iU'

miniavásár, akár a vadász~

kongresszus cimén, ré!iegg'yel
I jöhetnek Blldapest~e: i~gl,ükej

azonban az arllmllJtavasaron,
vagy a kor~gri2sszuson le kelj
bélvegezieiniök. A kongTesz
SZLIS 1árgysorozalal, él helyszi,
nen mindenki megkapja.

Anyakönyvi hi!:ek: Szüleitek:
Bariák Illés, jónás Gizella, Ungi

\

Lajos, Ailcr Mária, Eiler juli·
aDna Margil, Beinschrólh Mária,

I Beinsclil'ó,h József, Pap Tibor
I János, Slri3!lszki Mihály, Balogh

Gyula, Csikány Lajos, !-jázas
s6~kl)tés nem l(jr!énL Elballak:
Farka:; tvfihály '2 hÓIWPOS, hö"

l kuk Mihó\yn ':? Klimó ]usziina
55 éves, özv. Eikr Laiosné
Balogh Zsuzsánna II éves,
Csapó Gyula 6 bómipc's, Szil
lágy; Erzsébet 14 éves, özv.
Pálinkás LásJ'lón( Sziié~:;;:yi

Eszler 84 éVQs, Bcinschróih
j()zsef 2 nöpos, Biró Bálinlné
GVányi ilona 23 éves.

Karcagori iizezer darab 10
pengős rés7vénnyei az Alföld
legnagyobb s7cszgyárál akar·
iák 'felépiteni.

Tyuklopás. Baromfiban ac:
ell11ult hl'I,,!l ni]gy vo:1 akinál
lal és nagv \'olt él kereslelis,
de él Iyukrolvajnk rés7.éről.

Ho! ilt, hol otl loplák el a
baromfil. A napokban T. Ko~

csis i'v1íhály ianyáián szedték
őssze és viHek el a tyuklolva·
iok mintegy 100 darab barom
fit. A nyomozás megindulL

Niktin permetező szer ka Pg
haló d dohány nagyárudában
elózeles bejelenlés melleif !o
gr. papirzacskóban 10 filléréd.
Kevésbbé mérgezó, fúinl a ni p

kolin. Tájékozlaló ugyano It

kapható.

Megkövesedett egy gyermek.
Különö" balescl (iri egy kisfiur.
Anyja kéléves korábélll leeilellc
és közvellcl1 U.táIlo lQsJe merc

vedni,kövesedni kezdejt. l'via
má.r hél éves, majdnem telje
sen .megköve'icC!elt. A világ
sok rurcSaSál,;/II'ól hé/rói· hélre
közöl képeket és cikkeket
Tolnai Világlapja, amely 52
nagy oidal lcrjcdekrnhen és
gazdag tarJa!omm]1 ieienik lTíeg
minden hél keddién, Egy szám
ára 20 fillér.

GY(i)MAI UJSÁG

folyósíttajunk 3-20 évi idótarlamra 6% kamaJo
alapon, földbirtokra, bérletekre, terrnény\el(öiés
se!; házakra, telkekre,' épitkezésekre, volamint
személyi hiteleket váltóra 12-24 havi törlesz
tésseI. HázbérhozamDelolegek. Kere1:kölcsönök
5-10 évre hitközségeknek, közületeknek, egyle-c
teknek. Finanszirozunk gyárakőt, vállúlatokat.
Ipari áruhitelclc Beruházási kölcsönök. Óva~

dékok bizőlmi állásokhoz, házfelügyelőségekhez,

stb. Aruértékesaés, export. Értékpapirokra,
keresk.árúra, ériéktárgyakra magasösszc:'gű köl 6

csönök. MAGYAR GAZDASÁGI ÉS ARUFOR~

GAlMI RT. BUDAPEST, RákÓCZI ut 51/0.
(\1álaszbélyeg küldendő.) Üz!etszerzóket dijazunk.

A levegő királyai. A modern

kötélJáncosok izgalmos és
veszéll'es foglalkozásáról rcnd
kiviiI érdekes cikkei közöl a
Délibáb ui száma, amelyben
ezenkivül pompás budapcsli
és kiiiföldi rádiómlisorokaJ,

I
nagvszerüszin!Jázi beszámoló
kai és fiimriporlokal faJál az
olvasó. A 840idalas gazdag
tartalmu szinhá.zi képeslap egy'

száma 20 fillér.

Békéscsaba belterülelén 2730
okádák, 10 álpJalánl, 10 hárs
fát, 440 nyárfái, 620 l; őr!sfél,
400 eperfái, 300 fűdál, 140
fenyőfát, 1000 fcnyöfa cserneI
téi, összesen 5650 fát ü!!eHek
el.

A Szabadság uj száma te1·
jes egészében l<özli vitéz
Bajcsy.Zsilinszky Endre inier·
pe\\ádóiát, amelyet a kulJusz~

miniszier Kölnische Zcílung
ban megjeleni llyilaikozBlával
kapcsolatban él minisztereinöl<,

höz intézell. Kodolányí János
érdekes riporlban számol be
él baranyai viszonyokról. Balla
Ania! világpolitikai krónikáJ ad.
Borbély Andor Románia vál,
silgáröl ir riporlot. Féja Géza,
Simándy Pál, Áfra-Nagy jános,
Vér Andor, Nagy Laios, Oyu
ricskó Bél?, Keszthelyi Nándor
idak még riportokal és cikke
ket él lapban. Föld népe roval,
hejjrigmus, Tamási Áron foly
tatásos regénye teszik még
leljessé a Japot, amely 10 fil·
léres árban minden ujságilrus
nál és dohányjózsdében kap'

haló.

Gazdasági cselédek és gaz
dasági munkások kitüntetése.
A Tiszfmluli Mezógazdaságl
Kamara az évenként szokásos
gazdasági cselédés gazdasági
munkás kilLinlelései E'orán Bé
késvárn~egye lerüieJéról ezic!én

Láda Lajos gazdasági cseléd
gyomai, B. Szabó Imre bog
nármester békéssámsoni, Le
gény Pál gazdasági cseléd
szarvasi lakost részesítetie
munkáskitüntetó oklevélben és
50· pengó pénzjulalomban.

Uj köntöst kapott a ligeti
átjáró hid. Nagy nmnkában
voltak a héLen a megyei utkal

parök. A községháza meJleJli
.. hid tégla és cem'enl ..részeit fe

hérre és léglavörösre meszel l

.lék be. A csinosan felöltözte
Jet! hid Far\as László ulbi7.los
szépérzékéJ dicséri.

fiZESSEN ELŐ LAPUNKRA !

1934 április 28.

Az erdélyi irók (Az Erdélyi
Szépmives Céh) meglátogatják
községiinket és a vármegye

főbb kutturgócpontjait.
Kolozsvári tudósitónk jelenti, hogy

az Erdélyi Szépmives Céh (az erdélyi
irÓk egyesüiése) magyarországi fogad~

tatása nagy lelkesedést kelt az egész
erdélyi magyarság körében. A szomoru
gazdasági helyzet és a kisebbségekre
fokozódó kiméletlenséggeJ· nehezedő

nyomás nagycsüggedtséget okozotla
városok és falvak lakóiban· egyaránt,
egész Erdélyben. fől nem becsülhető

tehát az az erkölcsi hatás, amelyet an
nak tudata gyakorol, hogy ime, a tria
noni Csonkaország számontartja a mes
terséges határain tulra került testvére
ket és együttérez velük szenvedéseik
ben. Különös örömöt gkoz az, hogy. ez
a testvéri érzés a legmagyarabb alföldi
népben a legerősebb. Ezek a testvéri
érintkezések, a nemzeti egységnek ez
a meg ;,em szűnö ápolása legnagyobb
biztosítéka annak, hogya magyarság
egy marad ma és mindörökké.

Értesülésünk szerint az Erdélyi Szép
mives Céh tervbe vette községünk
meglátogatását, ami a közeljövőben

várható és ekkor ki fog tűnni, hogy
teljes mértékben átérezzük Erdély ügyé
nek fontosságát.



'Vegyen i részt os GyTK
GySC 'tippversenyen.

Címe: "' ' ~ '" ., _.JJtca ,,""'"'"sz.

G,yTK-'GyS:C éremmérkőzés.

.Győz: Végeredmény : ~ ~,., .

~BeWfd'Őneve' '
•• & •• ., • •••••~,. •• • __ ••• ., •••• ,u .• _.". h'•..,. ...... , < •••••• , ••• ~ •• , •••• __ •• " •••• ~•••••••••••• • ~ • ...... '~ ..,.H.·.'....

Dévaványai SC.-Levente SE.
2: 1 (2: O)

F. Kiss - Vafai, Szilágyi 
Seprenyi, Bordács U., BoJe
hovszky - Tóth, Bordács -HL,
Kertész, Kruthió, Imre F.

Góllövö: Bolehovszky.jók vol
tak: F. {<:üls, VatBi,SZiI~gyi és
Tóth.

lehet már tippelni a GyTK-'GySC meccsre.

Az MTK-OySCmeccs eredményét senkisem fa
láHo el, mert o beküldött~7 szelvényenmindenkia
GySe nagyobbg61arányú vereségét tippe/te.'A sze1vé
nyeknagyobb részét a Aippelók közvetlenül szerii;esz.
tóségün;khez A<üldték be, miért is kérjük, hogya szel
"vél}·yeli:et:-.6 ::j.övób~n g\:kizá.rólag csak a Nagytrafjkba ad
.félk le,ahül aZtazormoI külön boritékhélz~rjá.J<.Ujirás
az, hogy ezentul egy személy több sze!vényt is küldhet
be más-más eredménnyel.

Vágja ki '0n is azolanti sze/vényt és kitöltve adia
beCI. piacféri NagytrMikba, legkésőbb május 4'én, pén
tektfelig. Aklka pontos végeredményteltaláljá'k1-1
me~ccs !bet-ép6j'egy~t k$pnaka Gyoméli Ujs~gfól.·a
'OySG-'Textil meccsre.

dl 'dübjákttMa cS:ársort s megvan a "Sporthírek.
gól is. 19. percben Cs. Nagy el-
hlizotbeadását a bekkek elvéHk. A GyomaiLev-ent.e Egyesület
Bartha a befutó Nagy BéJaelé máius6-án na,gy sportversenyt
stoppoJ, aki köz;elrőI beteszi 2: 1. rendez, melyen az a1Jelika min·
GySe élénken finjseJ,kiiitközik a den ága képviselve lesz. Az,ujon_
.nagyobb átJóképessége; ami Bankó nansze('vezett ijász.ccsapat is
tréner -kitűnő fáradozásánakkö_bero:g muta~kO'Cni.E sportverseny
szönhető. ,Serény elkeseredetten keretében GyTK-QySC rulbaJl-
védekezik,húzza,az iidőt, '-Feketelnérk5zés lesz a Levente 'áHaU6
és Pl:lI~or'afélpáJyál1á!'lnak. . tűzött ll.ezüstéremért. IK.
Most ,már nyomasztó ,a gyomaiP:ilnkesdkorurmepicsemegellel
fölény"de-eredmény nincs. Még kedveskedik a 2 helyi egyesület a
·e·gyl1tolsó -,alkalom volna cazsportszeretö közönségnek.Vendé
egyenHtésre.44.percben Cs. Na- ..gül .látják abuda'P6sti AflU.:,~ker.
gyat Földesi ,felvágja a .16~os· MoveSEcsapátát,'melyP.unkösd
vonalon. A biró kis vita -után ,első napján'aOySC-vel,masodik

.Bzabadrug-áshad, -ezt .cs..Nagy . nap pedigaUiTK-val Jggmér.
iveli a berényi kapu elé. AZ'~-ész kőzni.
MTK a kapuban tolong s mara- ,cAz OFCa OYSC'eHenmost
dék erejük kibaszná,Jásávalkét- vasárnapra -kisOTSOJt bajnoki mér.
ségbeesetten védekeznek,óriási '. k~lést "zilált anyagi viszoijyai"
tumultus, dea biró a gólvonalon mIaU lemondta (Tábláza,tunkban
álló csatársort megakadályozza az! é~gólaránynélkiiJ már szerepel a
~gyenlitésbenés lefújja,a mecesét.GySC o;ezen ujabb2pootja is).
Oriási kövek huJlanak a berényi' ,JellemzQ at (}FCmenhHifására,
keblekröl. . . 'hogymikoraOySC .a multban

hasonlóképen járt el vele szem.
GyTK---"M. Törekvés 2 : 0(1 : O) ,ben, nyilatkozatot <tetn1{::(jzé:i.lz A
Gyoma, 'barátságos. Bitó: Heinfarth. S t" 'b ' ",por • afl. melyben:'kevés Sport-

GyTK-ból Kiss, Bartik, Hatvani intelHgendával rendelkező ;,kÖny
'igyekezett. Törekvéshől Kondács, nyű fajsúlyú "vezető$ége;pöffel>:l
Lukovecz'és Nagyvá.1tki. ,kedvetanitotta'kia GySe.t. A

Heinfarth kifogástalanul vezette· ,kedves OFC a jövőben,bizonyára

a mérk'Ő'zést. jobban fog vigyázni a kas szájára,
ilIetve a-szájára!

A futbaU"'bajnokságbefeje_
zésévela kömyékbeliegyeSfiJetek

. részvéte:lével serlegmé'rkőzéséket

készít elö az egyesület. Ezirányú
tárgyalások márfolyama'tbanvan
nak.

bolja, rugása Cs. Nagyhozkerml,
hátrahuzott labdáját a kapus,'kor.
nena mentL20.percbenMakai
beadással kisérletezik, de ;Fekete
mellett ,nem tud megélni. 21. perc·
ben MTKkomerterőszakol ki,
nagyon veszélyes helyzet, de a
nagy rösselbefutó Pangert "ma

.gas" nivójú lövése az égbe s,záll.
Nyomasztó az MTlf fölénye, Oláh
S. nem talárja fel magát,a center
half poszton és nem tudja tartani
a berényibelsőklilt. Plavetz Jő,

lakó fogja, de Ancsin támadja s a
biró labdahordozás eimén lefujja,
a büntető azonban mellé megy.
Gallovits most erősen rákapcsol,
egész síp· koncertet rendez. Ha 2
játékos összefut már rémeket lát
és sipol. 34. perckor Oláh S, tá
madja Valkuszt,abirókétség-
beesetten fujés 30 méíerrőllőtt

szabadrugástMező a bal al só
sarokqa vágja 1: O. GySC táma
dással válaszol,de eredmény nincs,
Ancsin mellé fejel, majd 21.42.
percben Puskás 35 méteres sza
badrugását Jakó remekül kornerre
öklöiLAz utolsó percben még
Makai kisérletezik,de Fekete a
régi recept szerint sarkalássalde
égeti. Berényi támadással ér véget
a félidő.

A félidőben a1estületilegátrán.
dult GySCelllökség további küz
delemre biztatja a csapatot és
elismerését fejézi ki a szép játé.
káért, ami" szemmel láthatólag jól
esik a játékosoknak. 'Berényi tá
madássalkezdödik a 'második fél
idő, de ,gól csak a 9. percben'
esik. Szentesi I@fut, lövésszerü be
adását Ancsin befejeJi 2 : O. GySC,
támadás következik ezután,de
Földesi a 16-osonbelaIfaultoI.A
megitéJtIl;.est Zöld 'általános
megrő"kCnyödésregyengén a sa
rokrairányitja s akapus'elvetés
sel kifogja. 1.2. perc Fekete és

-Pulngor -tértlö'lelö ,tug-ásai :é16te' 1" ..-----------"""\""------------'

PORT
A Csabai n. oszt. bajnokság állása 1934. április 28~án:
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l Turul 14 12 1 l 29 8 25
2 BrSE 14 11 l 2 37 11 23
3 Textil 12 II - l 23 II 22,
4,1 MTK 14 W - 4 36 17 20
5 6ySC 15 7 - 8 16 27 14

6 Bocskay 13 5 - 8 10 8 W
7 I KTE 14 3 2 9 9 37 8

8 M. Törekvés 14 4 -- 10 6 26 8

9 OfC 13 3 l 9 16 19 7

W B. Törekvés 18 2 1 15 4 22 Si
,

Csabai U. oszt. áprUís 29..iki programja:
Oyomán: GySC-OfC (OFC lemondta, Szarvason : Turul-BISE.

. 6~u.Jdft1.

Mecseredmények.

MTK-6ySC 2: l (1: O).
Mezöberény, b3jnokLBiró: Gallowifs.

MTK: Konyár, Mező-földesi,

Puskás-Plavetz-Pangert, Ma
kai-Ancsin-Szigeti-Valkusz
Szentesi.

GySC: lakó, Feket~-Pulugor,

OláhK.-OláhS.-Zöld, Cs.Nagy
Fried-Bartha-Nagy B.-BirÓ.

GySC kezd 'erős stél ellen,
Plavatz szereliBarthát, de labdája
Szigetít offszeidon találja. Szabad- '
rugásból Nagy Bélához,kerüJ a
labda, de hosszú szöktetése ki
megy, taccsdobásból Biró Barihá
hoz ivelia labdát, de a center
gyengén lő. 2. percben ismét sza
badrugáshoz jutunk, de Cs. Nagy
lesállása miatt eredménytelen. 3.
percben BelénylendUl·támadásba,
Ancsin-Szigl\11ti-Makai összjáték
után ismét Szigetié a labda, kinek
bombalövésea kapufa belső olda
láról - nagy megkönnyebbűlésre

- mezőnybe pattém. Berény to
vább erősit,lövés-Iövésután megy,·
de az 'elsöizben szereplő lakó ka
pUi meglepö biztonsággal teszi
ártalmatlanná Valkusz, Ancsin,
majdSligeti lövéseit. 9. percben
Szentesi· megszökik, laposan lő,

de Jakó beledobja magát a'lö
vésbe, .Valkusznak fl kövitkező

percben küldött magas labdáját
pedig üg~esen lehuzza. 12. perc.
Veszélyes korner a GySe ellen,
de a kitünő Fekete' kifejeli. Alább
hagy az MTK ostroma és 3 half·.
fcontba dobja a GySC-t. Oláh' S.
Barthái stökteti, ez 'Cs. Nagyhoz .
adja, deanagy irammal futó
szélső·beadását a belsők lek'ésik.
Ujból {) kap labdát, lefut, de Mező

leszereli. 16. percben Nagy B.
faultúl, majd Bartha hátulról tá-'
madja Szigetit. Szabadrugások
eredménytetenek. Zbld-Biró
Bartha kombinációtPöldesi rom·
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E LŐ FIZET lÉSI AR A K:
Negyedévre 1"30P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'ZO p,

Befizetésekpostacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18280.

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

Felel&; szerkesztő: WAGNER MA~TON

Szerkesztöségéa 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 száz2Jék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Tt!.!ssedik Sámuel emlékére.

Akácf - ma Igyar é1kbcfál és első magyar
lucernái..~..f,:I~ .

Ha minden akácfa tulaidonos
minden 100 darab fa után csak 1

fi·llérl adna az emlék re. talán
cl legdrágább szobrol áiJflhed·
nánk T~sedík Sámuelnek.

Csapadék beszámoló
az 2 -1 33 évekrőL

Öt év eredményei szerint legkevesebb csa""
padék (404 mm.) 1929-=-ben és a legtöbb

csapadék (508 nlm.) 1930""ban volt.

A tartós szárazság jo,
gos aggoda!ommal tölt el
mindannyiunkat.Különösen
a tavaszi vetések és kony
hakerti vetemények siny'
lődilek. Pedig napontél fel-

I tornyosulné1k a fellegek,
dl:? !lern kapunk belőlük

esőt.

Időszerűnek tartjuk lckö,
zölni dZ Ivjnfenéki Ármen·
tesitó Társulat csapadék
méréseiból öőszeállitotl

mennyiséllcket az 1929 év'
tól 1ge3 év végéig.

A !ársu!ati csapadék mé
rések a következő bel};e
ken történnek : Társulati
székház; Ladányi L számú
őrház; Folyáséri IV. szá
mú őrház; Peresi VIII. szá
mú őrház; Udvarnoki 1.
számú cSCl.torna6rház; Két,
halom 3. számú csatorna
órház.

A mér~si helyekből lál'
hcl. ti uk, hogy a Körösön
túli határrészre kiterjedően

kapjuk meg a cSCl.padék
eredményeket. Ezeket nagy
részt a Körösön inneni rész~
re is vonatkoztathatjuk s igy
ezeket cl mérési adatokat
az egész gyomai járás csa
padék~nak is vehetjük.

Évente és havonta él kö·
ve/kező átlagcsapadékok
voltak 1929 január t -tól
19323 december 31-ig.

. Nincs a világnak az a fája, nek tápláló zamata, a magyar
vagy illatszer/árB, mely bódi, bornak m€fmoríló ereje vall,

tóbb volna, min! mosi ·az akác- úgy van a mi akácvirágunknak
illafosilotl mag-yar róna. Nincs a világ összes illataiközötl a
is a magyar határnak olyan legbóaitóbb illatc).
eldugott zuga,..mol akáda nem AmikormegállapílottuK, hogy
volna, mell' koratavaszi virág- ci magyar élei kereszJül-kasul
zásában a közelében szorgos· VaO szőve az akácfával, ismer
Kodó nekikes'2redelt magyar . iiik meg él történetél is i magyar
földmíves testvérünknek egy· akácfá;nak.
egy szippantás akácil!altal új Az akácfa őshazilja ÉszlJk·
ére/kedvel, (íj bizakodást ne Amerika és Mexikó. Európába
adna. a párizsi· fúvészkerlbe hozták

A magyiH földnek, éghajlal4 az eiső akácfáI 160J·ben, vagy
nak csodás magyarrá alakító 1635· ben Robin János, vagy.
képessége alig 160 évalalI az ennek fi tI. Magyarországon
Clkácfát .is magyarságunk nem- körűlbelűl 160 évvel ezelől!

zeli fáiávt hOllosiloltcl. SZé.lrvasol1 úllelte el az első

- Csecsemő korában akác- akácfái T~ssedík Sámuel otta,
bölcsőben ringaljál, a mag'yelrl ni eVdngelikus ludós pap. aki
gyermeket. ugyancsak Szarvason veleltfl

- fárodlságál akádaszéken el Magyarországon az első

piheni ki sok magyar munkás lucern át.
és akácfaaszleti mellett étkezik A T~ssedik Úllette s még

-kis cSdládiával. lábán álló. de leljesen elszá·
. - Robotos s.zállitásöit akác· radt első miJgYllr ak6di1t p.ár

fából készűlt szekéren végzi cl évvel ezelőt! emlékláblával ie-
magYilr. lölték meg.

- Ha likkaszló hőségben, Hi! érlékeljűk még, hogy· a
nghéz nyári munkája közben; duna-tiszaközi fu!óhomok
enyhe1 adó árnyékba menekűl megkölésénél mil köszön he.·
a magyar mezőgazdas6gimun- Hink az akácfával T~ssedjk

kás, akácfa lövéb(w ta!ália meg ~ámuelnek, pirulnunk kell,
ezí cl feifrissúlésl. hogy ill lexikonban sincs fel ..

- /J.. lebbencsleves, cl beíyá· emlitve az akácfa ismerlelésQ
ros és a löbbi erede li magyar nél, hogy az első akácot T~
ételek né'lgyrészl akácfa Jiíze sedik Sámuel hozta Magyar,
mellell főnek meg. országra. De még az iskoJiík-

- A féli hideg elviselheié# bim $em lanílják gyermekeink.
sében az akácfának is jul sze· kel, kinek köszönheljük a leg-
rep. l kedvesebb fánkal ?

- Sok betegségnek él vil6g- SzarvlIs n('Jgyközség nemes
híres magyar akácméz az társadalma indiJson mozgalmai,
orvossága. hogy T~sserlik Sámuel mun,

- S mikor a 25-30 éves kássága még az elemi iskolák
~kácfál kivágja él gazda, ami, ban is rnéllÓdll legyen ismer·
kor az eróstörzset darabokra telve. Ezenkivül az volna él

fúrészeli, II legszebb darabol a stílszerű, 'ha az első akácfánk
félszerbe rakja s meghagyja a melleIt T~ssedikSámuel méltó
családnak: abból faragtassanak bronz emléke is tanusHaná.

. neki fejfát .. " hogy az u/ókor - hel 160 év
Ahogyan él harcos időkben mulva is, -' de megbecsűii

a lovával voll összenóve a emlékél anna!; a férfiúnak, aki.
magyar ember, úgy most, hely. nek az országban létesített elsó
hezkötötlségében az akácfával mag6ngazdasági iskolája és
van ö5szentlva az <Hete. többi értékes munkássága me 1-

Ahollyao a magyar kenyér- lelt lces2:ön!:lelfÜk az első ma,
J

(Acsapad6k mennyis·égek milliméterben
értendők)

Év I ~~

'93011931/1932119331~- 1929
Hó

251. 25 42 21 -
II. 25 - 17 - 24

HI. 14 9 32 39 147
IV. 60 53 22 69 21
V. 39 55 34 54 !81 i

VI. 55 22 53 44 52 I
VII. 17 22 13 61 51

VIII. 54 35 88 75 571
IX. 22 24 104 27 31
X. 46 91 40 60 58

Xl. 36 23 36 17 65
XU. 8 55 16 21 21

ÖSsz.!401 1414\49714881508 .

A táblázat szerint az el~

mult fi ~v csapadék átlaga
évenként 462 milliméter,
ami jóval alatta van az Al~

földre általá.nosan kimuta
tott évi 600 milliméteméJ.

Ha a tábláZa! első 6 hó
napját tekintjük, akkor ju'
nius végéig volt 1929~bC:11

218 mm., i 930-ban 164rmn.,
1931 m ben 200 mm., 19;j2-ben
227 mm., 19~3-ban 225
milli méter csapadék.

A folyó évről is rendel
kezésre álló adatok szerint
az évenkénti január, feb,
ruár, március és április hó#
napok összesitett csapa
déka a következő:

1929. évben 124 mm.
í930. évben 87 mm.
1931. évben 113 mm.
1932. évben 129 mm.
1933. évben 92 mm.
1934. évben 57 mm.
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yorsse ély.
nap.ság egyszerre ily összeg
birtokába jutni nem éppen
megvetendő dolog. Ha tehát
acsa/ádoknál a gyermekek is.
kiveszik részüket a munkából
és segi/enek szil/eiknek a le.
yélszedésnél, hál mindjárt meg
van oldva a ruhabeszerz?s
kérdése és gyorssegélyként
pár hét mulva már megvan
egy-két öltözet ruh II ára. Az ál,

.Iam mindenkép rajta van,hogy CI.

I tisztességes munkát és keres~'

tel megbecsülő, és t~nyleg dol
gozni akarókon segilsen. Ezért
az idén is a tavalyi áron vált·
ja be él gubókél!, pedi~· (27zel
cl. mai értékén lulfizeHazokaL

. Erre egyedül az indilja, hogy
a nép él selyemlerm-eJésse!

: szerezhető keresel/el is mind·
inkább iavithassori szükoshely:'
zel~n. Selyemhernyókért min°.
denűtt a városi vagy községi
selyemrenyészlési felvigyázó
nál lehet jelentkezni. Ahol ilyen
nincs, otl él szomszé'do5 köt,
ségbeli felvigyázó szolgállajja
kia hernyókat.

Iros uljéin lehet a fúzoUóság,
nak tudomására hozni.

Több község az első kerék,
páros túzjelzőt él rendelkezésre
álló fedezet terhére pénzbeli n

leg iutalmazni szoklél.
Mindenkinek hazafias kŐte,

lessége él nemzeli vagyonnak
él túzvész puszlitásálól való
védeiméI elómozditani s ezzel
él vöröskakas pusztilásának
gálal vetni.

den lizedik lúz kelejkezésének
Öka, éi gyermekek iéíléka gyu'
~ával, vagy fúzveszélyesjálék
szerrel. A gondatlanságból
kelelkez~li lűzesetek előidéző..
j,~t a biróság szigoruan bÜnJeli.

Minden háznál él kút mellett
állandóan vízzel telt hordó
tartandó. A. keleikezell tüzel
tartozik mindenki haladék/ala,
nul él fúzoltósáll tudomáeára
hozni. A túzeselet (lj leggyor.
sabban telefonon és kerékpá,

4., 5.. 6. és 7-iki esők ófa
nem volt számottevő CSél'

padék, a. hŐmérséklet meg
30 celsiusig emelkedik nél'

ponta, minden okunk meg·
van az aggodalomra.

alkalmazásál, ahol ci lúz kelet·
kezésének a veszélye fennfo·
rogo Tilos többek közölt éL

be nem épilett nyárikonyhák .
használa/a, a szabadban való
túzrakás, El szénvasalóllak sza
bálytalan módon való izzi/ása
s olyan helyre való tétele, ahol Egy évlizeddel ezelőtt külö
az tűz keletkezésére vezet.het, nösen méregdrága voll nálunk

a ruhaszövel. Ezl egyéb oko..
- a tüzveszélyes helyeken kon kivül leginkább koronánk
való dohányzás.takarmánynak folytonos értékromlása idézle
és szalmának belterülelen való, elő, mely kizárt minden bizlos
halmozása. Csak olyan hor,... üzleli számítást. Ebben a vo'
dozható katIanI szabad hasz,. natkozásban ezt akorszakot
nálni, amelynek jól zárhalóakkoriban olykép jellemezte
hamuládája és jóállapotbéln egyik vl2zércikkirónk, hogy ré-

gebben könnyebb volt a kis·
lévő szikrafogója van. A kalla:._. (ollón egy ternót megütni, min!
noktúzbiztos helyen s lúz' most egy öltözet ruhát csinál.
biztos épüleItől tO, puhafedelütatni. Sajnos, a jelenlegi nehéz
épületlőlpedig 15 mélernyire· időkben, a sulyos megélhetési
állithatók s csak szélmenles viszonyok hőzepetle,még min·

dig nagy gondol okoz legín•
időben szabad azokal hasz· kább a kisembereknek az, hogy
nálni. Boglya kemencék hasz, saját maguknak és gyermekeik
nálatánál is nagy figyelemmel számára mikép lehetnének
kell lenni, mert él gondatlan. szert egy'egy rend ruhár,!. Ezt
ság iti is tűzvész kelelkezé- . azérl mondjuk el igy előIjáró

sére vezethet. Mindenkinek ban, mert nemsokára kioszl-
iák a selyemherllyókal és megérdeke gondoskodni arról is,
kezdődik az idei selyemJenyész:

hogy cl kéménye rendesen se- lés, mely a könny ü pénzszer..
perve legyen s ezzel él ké" zésre él legjobb alkalmat szol·
mény/úz keletkezése megelőz- gáHalia. Hiszen rövid néhilny
tessék. heti mellékes munka ulán, m,~g

él mai gubóárak mellett. is
Nagyon vigyázni kell arra, 40-':'50-60 pengőt, sői gondos

hogy éJ gyermekek kezébe ne tenyészléssel nl'ég ennél is
kerülhessen gyujlószer, meri él többel jövedelmez egy-egy csa..
slaliszlikai adatok szerin I min- ládnak él gubótermelés. Ma-

garázdálkodása.A vöröskakas

Tehát az idei c$apödék
mennyiség az elmult 5 év
alatti 1930-as évi (87 mm.)
legkisebb összegű csapa·
déknak is csak 6s% ·át te'
szi ki. S ha figyelembe vesz·
5zük még, hogy az április

Az ország területén éJ leg
utóbbi . napokban előfordulI

túzeseteknek bebizonyitottan
az volt az oka, hogya lúz·
biztonsági szabályokat gondat
lan emberek nem lartolták be.

A napilapok részlelesen be
számoltak Verpelét és Feldebró
községek lúzkalaszlrófájáról,
amelyet egy könnyelmüen el
dobott cigarettavég idézett elő.
Több száz egyénnek meg'
semmisült minden v(lgyona,
sok· sok család hajlék nélkül
maradt.

Hatóságaink a mai példápa
nul sulyos időben mindent el,
követnek, hogy cl tűzvész ke"
letkezése megakadályoztassék.
Ennek a köteles gondosságnak
azonban csak akkor lesz meg

.a kivánI eredménye, ha a la~

kosság megteszi él maga köle..
iességeit, betartja a túzvédelmi
intézkedések el éselegellesz dZ

az óvÓrendszabályokr.tlk. Külö
nösen f0nlos ez most, amikor
szokailanul meleg száril'il.z idő

járás van.
Lakosságunk érdekében

szükégesnek tarljuk a követ·
kezőkel közölni: Túz keletke
zésére vezethetnek s ezért ke
rülni kell él gyuitóval, gyufával
való gondatlan bánás!. él nyilt
világitásnak olyan helyen való

Tö-VöSÁfi fÜIDo
Irta: Bakó József.

Az utca zson.gó
Csorduló korsó
Mindenkinek ház.
Új pár megy keccsel,
Asszonyraj lebzsel
S róluk vitáz.

Halott a hó már,
Tort úl a fónál

Széllel II nap.
Táncol a nádas,
Sziízrét les szájas
Libahadat.

A táj most népes,
Ekh a béres,
A csősz pöröl.
Méh sEáll a kaslJól,
Kenyérért harcol
Min.den iJköl.

Gép száll az űrbe,

Sárt túr a csürhe,
Sebzik anyiTt.
Levétól bugkytW,
A gond ma sutban:

. Új tavasz info

Rigó ha füttyent,
Száz szembe tűz leng
S párért kutat 
Mágnesként vonz a
VOlgy, a hegy l'rma
S kósza útak.

Arad az ének,
De a bú véreb,
Lopva lohol.
Hej! tJki árva,
Ezerszer fáj ma
Dal s a mosoly.

·fÖLD ÉS EMBER
Parasztslekér döcög az uttalan

úton. Üres és mégis nagy zi. terhe.
Búra ejtett fejü magyar ül a ba
kon: vele van minden keserve.

Kerékagyig süpped a szekér.
Nyomában új lebei nyilnak cl

földnek. Mélyek és sléleseI,.

6s Veronika-kendő ez az út. A
döcögö parasdszekér vérverejtékes
nyomot hagyott rajta.

* **Delel a nap. Fényözönben izzik

a határ. Nekivetkeztetö a meleg.
A szalonna nyúlóssá olvad a ke
zükben. Bicskájukról csöpög a
zsir. Szó nélkül, tempósan esz
nek .. ,

lassan az utolsó fal.~tot is le
nyelik. Beszíjazzák a bakót és
megindulnak az árok felé. A sok
giz-gazt halomba rakják. Egyikük
tüzet csihol alája és megállnak a
feJlobogó lángok előtt. Inas kor
dovánarcukra kiül az elsülyedt
pagonyok áhitata és én remegő

lélflkkeJ várom, hogy f€lcsendül,
jön a sámának hálaadó éneke.

* **
Lajtorját támasztanak a nádfe

deltls ház ereszének.

- Na, eredj fiam, majd én
feladom utánad.

Suttyó gyerek kapaszkodik a
háztetőre. AI apja roggyant kocsi
k~reket nyujt utána.

- Fogod má'?!
- Fogom, édesapám!
- E' nt! erezd, O!i>zt il közepirc:

tedd, hogy le ne billenjen .

A gyerek félkézzel felhuzza ma
gát a kémény mellé. Körülóvatos
kodja"minden tégláI megtapogat,
hogy nem eresztette-e ei a sár,
kötés, aztán a kémény tetejére
tltszi a kereket. Az apja alulról
figyeli.

- Jó lesz má' fiam, legyü....
hetsz!

Megkérdezem l'J. tatarképü öreg-o
t61, hogy minek akociikerék a
kéményen.

- Minek?! Hát .hogy. a glilya
.fészket rakhasson hegyibet

Nem fél, hogy elhordja az
aprójószágot ?

- Mit csináljak? Igy vót ez
má' öregapám idejiben is, igy
lesz él. fiam iletibe is. Nem a jó
van azokkal, akik elűzik portájuk.
ról a gólyát.

Mintha Gótámát olvasním;
" ... és gondját vistljétek al ég
madara inak, mert azok sem ha
szon nélkül valók ... Ha elhagy.
nak benneteket, elfordul töletek
az lsten ... " (bj.)



OyÓgy-sZef'táfban. kapható.

Csók és játékizenvedély•.
Erről közöl rendkívül érdekes
k,ípekkel íliusztráll 2ikkel él

Délibáb uj száma, omcly 84
oldal terjedelemben és g-azdag
tartalommal jelen! meg, Nagy
szerű budapesli és. külföldi
rádiómüsorokal, szinházi . be.,.
számo róka tslágerszövCll;fekel,
filmriportokat, folytatásos re·
~ényl, egyfelvonásos szindma·
bot és közel száz i,lipel !alál
az olyasó l'l Dé libilbbem. Egy
sz.ám.€Íra 20 fillér.

A . világitó:. szivU asszQ~j'

~itka.Azegé,s!- viláRq,J.Qej~rta

aZé! hog~\,:T {i'es,1-L,közelé·
ben. eRt. világitó ~ziyii('js~..z.Q,f1yt
fe d.~~zj ~kfet'akiDekke.bJetdQ.I!

ként foszforeszkáló fény~,~,n

ragy,pg. VilágJljrli orVOSPili~6

fesszorok vizsgálj~k él rejlély?s
fényered~lét. Ennel< a csoQL4;.
la!~s ielenségq{-e~ a li/kát eRY
na2'ynevü tudós Tolnai Vil~g:

lapjq uj számában leplezi le:~s

él népgerü J~Q~SJQQ9 .YiJ~g;i{P

sZ:I~'U:~ .''(1 ~~~Q\ll:,If( klipcéL' is köz-J h

.,
I.L

Hat:darab.daru .
CáudabalJá

Kerékpá~ és;,.:
bérko€si kar"fH'Ol)()I~ ~

;' Csüförf'ökön II Órck"ul án

ilopeslj" szernélyvbl1aUöL
~azah9jteHKruchió Istviini

.biétkQc§is.An}i nl II kÖ?S~gj
Helybeli-'ésvidéki előfize- Anyak~tnyvi..hirek. S7.;ülelle:k:. v~ndéglőeiótJ\a vá§1iÍ:rszéli

tőinkeii - i:'lzokati akik'az e~e· Cs. Nagy- Lajos, Izsó· József, .utrel: kanyaredott,szi~,t~érha ,
déke:s;i'e:lőfili~tésiüiiitétl:flá!,r:aJé!k- Házasságot kötöttek:, P,Tófh vaS\lt feló:Liövect, a .beton ...
bo'Il"yaFll'lak· '-.tisztelettel" fel""" LajQs:"'""CsáIUÁg,ne:s;;e:I,üe:l1ai iárdánéker~l(p(ifc0n szágll l.. :
keriük,hogy él tartozásaikat ,Gergely-Homok· Kris,zlioával, doJt,egYJ,5év.körPliJiCJtEtl~,
sziveske:d i,m ek, kiegYlZplitent. Kruchió t:ndr?-Heged iisllo...

náv,al. Elhaltak :. f. ~iss.Gabri. .em~f 'éS;'~lJgyaOCl~Jq:;>r ka~ .
ella 10 hónapos, . özv. Ga~l nyarodp-tt ..ki a jiirdáról ('IZ

Imréné Barta Zsófia 75 éves, UrfA, ,(],1l]1kqr:l1bérhqc~sL,l!

özv; Kovács . Laiosné Barn éi vásáf,széli,útmrl3~(ji1y()rod..PtL.

juIi6nna·-68éve.s., Hiába- húzta meg Kr~c;Qió·
SzeghalmQR ;(1. Pél:er.'Andrá"s::: a gygpLöt{ ..annyi,ra, hogy

ref.gimnáz~Uln május 20..iln;
elszGkadt,-aló~cmá.fc,neft}"Pünkösd napján délutá.n Dórai

kezdeHel él vándorzás,zJó meR:-", "luqqJt meg~lIf1nL, éss~ .az
szerzéseéri nagy lornaűnne- Ös:~z:e.:.üt~(j)?~§)IlegJ~rt~r~;,a.

pélyI rendez. kerélq)áf:OS a fiakkeral~:

Felhivjuk'figyelméta rádió- kerűlt, kit a sz-akadtka-nfárú
előfizelóknek.a 31udió május ló vagy 10 :mét?rre húzott
6-án vast!DlClp détut~n, Jél 6 a fiqkkerrel" mi~' ,valpkJ a
órQikez.deHe\arJyá~ lJélpjaün-

- I d l L·b .ló,elé ugr9., tL A sZ9fU.!Lnep$egel .ren ez, me yenli2i: .
alpolgármester be~zé(je ul 6, n, helyzetbóJki~ntett fiqtPJ'!',.
nem Aisleílner Mária, hanem emberszerencsés,eo me'R'"

.községünk'szülörte, Leimdörfer úszta- az· összeiltközéstko
Ilonka" él Csil.logány-uicai fa- molya-bbbai nélkül, csak
nilónóképzójelcs. nÖvendéke a kerékpár kereke fogotl
üdvözli az anyákat. pár. nyo\cast.
Eső. Végre egy kis esóíze- felhfvjukharóságaink fi-

li/ó. Pénlekcll délnlán l órakor gyelmér az újra divatossá
csendesen rázendf!elt. de nem vált járdán való kerékpá
sok esel.!. A levegő kissé !e~ rozásra. Ezek él ke,rékrní.
húlLs mO'st már bizako,dunk rasok nemc$ak él saját,
az időjárás ieleniésben, .hogy hanem él lakosság testi ép~
végre kapunk jó kiadós esóL ségét is veszélyeztelík.

MégápriUshen volt ami::
kor"Karsay Lajosvendég.:"'~.

lós Csudabcdlárriártés szép
hafdarut látott a ballai
leg,e,lön.

Ez:akiveszÓDelj;: lévő;

madilr'évente'láthaté Cs.u~

daballán,átvonuláskor;
Ki .tudja, "a.,ha.UoL.nagYe,

leg?lőJerüJerek madl!irfprd
és· növénytani szempontból
milyen'érdekes'megfigyelél,
seket nyúHhatnánök anli."
folóRusaiolmak .és botanI
kus,ainknak? J

. A Gyomai Dalárda által má·
ius 6·ára hirdefeHsélahangver.·
senya Levenle versenyek miaH
májlls 15,án(vast'irnap) déIulán·
lesz. rneglariva. Akkor nap ér~

kezik községi+ukbe Kner Imre'
ven.digel<.é:n! Kovács Zottiín
zen eszerző" kinek liszie:ielére
az ó salál szerzeményeHis
elénekli maid a daJClrda.

Tudja Ön már, hogy ismert
Aspirin-Iablefléik 1895.hen be. - teljesen virágzésbanvoltazakác;
haló kisérJeteh: és tudoméÍnyos I - virágzott a rózsa;
kulatásokután k,zfÜltck.forga",·1 -máf;:elvif'ág;?/Jtt';Gz:orgofla,;
lomOa és immár kb. 38 -2V óta - kinyillotta pünkösdi TÓZSaj'

Bzcmberiség'et cl "meghülé.sek H - már voU érett cseresznye;
cll~rti védekez.ésnél ltirnogat-:. - a lucemát először kas%áltá!v;
ják. HüJések minden tüneleinél, - cinege fiókáI< már egy hetesel{
lllf1uenza-, spanyol-járyány·, voltak;
;reurm-a, csuz, ischiáshá! ma'már - a kajszif.tarack már galamb.'
az"Legész világ'on Aspjrin:tab!cj~ tojás nagyságú volt;

az credeHcsomagotásban
a i.l3layerkeresztel" sze.dik. - a K6ros vizállása olyan ala-

csony volt) mint augus'ztus-:--;;
NJ!áreleiikereset~ ~v!osl 0"7 t-

szeptemberben máskor(50cm);
ják,(·ki az ország minden vidé-

- a hőmérséklet délben 30 Cel$üts.k seJyemhernyókat,e's, men-
"" fok volt;

,keZc1lódik az ideigubóíermelés.
- megnyfll a strandfürdő,·

A :hérnyók 5 héj után beköt~
- már búzavirág is volt.

nek:,' rá 10 napra pedig már
bcy~HjiJk él gubókaíés azon.
nal:-ldfizetik az ér/ük járó vélel
árf.Sók;,bázfl,ál·elkcl,a zil \len' .
pénzsegitsGg, melyben bárki
rés'Z"csüJ-llet, help helyí selyem"
tenyésztési felvigyázónál a her,
nYQk álvélelevégeJI haladék.

jelefjlk12;!:ik. Aszek,
áiJami selyémpdevizs•.

állomáson na~'(obQPiSi?.....
mlW,ll yiséget Jari él lékaiíak, hogy

u1ánküldésse·l· ismind~n
igénylés! rögtö\l kielégilhesse
nek. .

folyós!t a MEZŐGAZDASAGI KÖZRAKTARAK R.T.------->:1 B é k é s. c s a b 8, n., Andrássy-ut 54: Telefon 215.,
Súlyo~ szenvedés után hunyt/el

55 éves korában. Május 2-án nagy:
részvét mellett temetfékel. AgY(Í~z.,,:-'.

háznál Rép á s P ál ref. elnök
lelkisz; a femetóbenTi ba'A n d-
r á s ref.lelkész mondott besz,édet.

ÜgyvédtársainevébeII:: d r. L e-:-'
g ez a T i b o r búcsúztatta:. "Bú
csúzni jöttünk' rőled mids, pálya·
társaid. .De nem·, is búcsú ez, ha
nem a tisztelétnek minden meg~,.

nyilvánulása, aziránt a pálya(ál
sunk.,-iránt, akinek ügyvédsége •. a
békeidóbeii nevelt szolidáriS ga
vallérság volt, .. aki aklienseiben
előblJ'apanaszkodó, nélkülOzD,!
szükölködő.embert.látta és csak
azután az ügyéér/esdeklöt. Em
berszeretö,szeretettólvezérelt volt
azegy#niséged, mindenkor, fűzön

v[zeiLkeresztűl.is csak .aziga~sá-;_

got.kerestecl; lelked, mináerL lán
golcj:,sávahkiizáveaz .ellen~ hOfJ}};'

valafdisazáltalad látott igazatel~

g(1)éSolja. Kenyeredhez csak az
utóbbiévekbén igyekeztélnagyqbb.
fa4atot szelniaz űgYvédség/Jöi,qer

ez!ismindenkornobilisan,elözé·
kenyen tetted.' Veledsirba szál/egy
kor:rzak,' mely valóban nem ke
nyeréért ,harcolta az igazság(Jf, ha.
nem, igazságért harcolással szelte
mei[ a kenyerét.:..

Minden··· pályának :megvan-" a
maga .szépsége és nehézsége. A mi .
pá/yánkon Te. meglelted .a~ előbbit

és.:lúlszmnyaltad'az .. utábblt,ami.,.
érf.szeuitünJf,. tiszteltÜ11k dHIIlU'.·.

nyájan pálya/ársaid.
A Tijóságos emléked közöttünk

marad és Justitia katonái nevében
a Te koUegdid, barátaid és a ma
gamnevében is búcsúzom Tőled.

Vezéreljen, az Úr azó igaz útján
Tégf.d. lsten Veled!

1914:~tmáius.·.,5.

Dr. HercsuthKáIm.án 'Békés
viirmQgye kir. ianfí?lügyelóje az
endrődi 'rk. elemi isko!ilknál.
befeJezte ellí?llőrzó. látogaJásál
és telies megelégedését fejezte
ki a tani/ók munkája felejl.

Bérmálás lesz Eridrődön

május tl·én a bellerülelick, 12
in p~dig él küllerüleliek részére.
Május tO,én este 6 órakor ér·
kezikmeg cndródre dr. ZCld,
ravetz IsivárT ny. 1áborhpüspök,
dc. Lindenbergcr János apostoli
kormányzó kisérejében, mcly
alkalommal az egyházközségi
képviselőtestületés Timár Imre
községi biró üdvözlik. A kül
döttség tisz'elgése a püspök
érke,Lése ulán azonnal. törté ...
nik;

Május, 6-án tartják· Békés"
csa.bán Békis·, Bihar-és Arad
vármegyék kéménysepr6i köz
gyűlésükel.
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Dr. SZÁSZ LAJOS
jegyző.

Hegedl.is J ó;zsef Horthy Miklós-út
63 sz. háza, mely üzlethel) iségnek is
aikalmas, elköltözés miatt eladó.

TEt\ b, t.
.EST

t:

i A k!JJkol'i~amoIJf elie:?'!! 'li'édeke- I.

l ;;;és. Nagyfontosságú érdekek fűződ- \ •
l nek' a kukoricamoly irtásához. Erre I U J d (li n s ál g a. ü:
I való tekintettel a földmive!ésügyi mi- l Zilahy L: Két fogoly
,I niszter újabb rendeletet adott ki, me]y- I A szökevény
II. ben felhivja a hatóságokat a kukorica- I Halálos tavasz

moly el!enihathat6s védekezésre. A Valamit visz a víz
I szokatlanul meleg időjárás miatt a ku- A lélek kialszik
I korícaszár, vagy annak bármely része, ; Móricz Zs. Az asszony beleszól

I
,továbbá il ciroknövény minden szár- B e i r éi t k oz á. s ti a \I o ri t a
; része alkalmas módon tárolandó, eJ- J Ó Z S E F

l
ásandó, vermelendő, vagy feletelés és
elégetés által megsemmisittndő. A ha

I tóság 11 kiadolt rendelet végrehajtását
szigorúan ellenőrizni fogja s az elIene
vétőket pedig megbünteti. A rendelet
végrehajtásának ell11uiasz1&.sa azzal jár,

I hogy hatósági beavatkozással fogják! Figyelmeztetnek mindazon háztulaj
I azt foganatositani, ami természetesen don osok, akikllek a háza bérbe vanIaz érdeke1teknek költséget fog jelen- . adva és a bérbeadott épület után fize
, Jeni. A szokatlan meleg időjárás miatt tett has:wnbér a házadó kivetés alap
. a molypiHék rajzása az idén hamarabb ljélul vett, tehát a mult évi novemberi
~~g. beköve:kezl1i, ezért ,a védeke~ő e,l- bérjövedelemmel s~.el11ben időközb~n

]aras megletele halasztasi nem tUl'. ha emelkedel! vagy csokken1, hogy a haz
j a kirajzásl kellő időben nem akadályo;> 1ényleges birtokosa köteles a bérjöve~Izák meg, akkOl' az egész védekezési delemösszegében beállott változást.
I e!jár2s eredménytelen lesz, ez pedig májl\s hó 20-ig a kqzségí adól1ivatalnálI ki;nondl!awtlan kál'! log maga után bejelenteni. A beállott változás aiapján

i
vonni. az év második felére kivetett háZ.adó

megfelelően helyesbitve lesz.

I
.. " " ~ A bejelentést ugya háztulajdonos,

F. U R D,0 Zr\: A D If K . mint a bérlő is aláírni tartozi~.

l .. é S lK A II Y til A iK •. A tejeJentésben a május havában

I
~ .M.· O S DO." K.-7 F.. ~ U.".R.D.. ÚSZO"R.4._i já!'ó h,~:-~é:ne,~. egy telj~s é~I'~;átszá
~ 'RER\F·~lnlC;'Z""'>;;I:.'l1" C'SnVEK I n1ltot! os",z~ge, kell feltuntelUl.

• ! Jt:i> , II "";'hllJJC, lr;ULK~7 'UI , Amely épület április havában üresen
FlEMARUGYfl:R.TAS, állott, arra nézve nem keH bejelentést
SZIVATTYUK, LEMEZEK tenni.

Aki bejen/ési kötelezettségének nem
tesz eleget, az élőállott bércsökkentés

l folytán járó 3clótörléshez való jogát el
L~3Zt f'crenc-"léJr 4~ sz.. r. vesziti.

Akinéi il házbér emelkedett és azt
nem jelenti be, az házanként 100 P-ig
terjedhető pénzbirsággal bün!e(tetik. Ha ~

'I· a lláz lulajdonosa a csökkenést beje,
lenti, de a iakbéreme\kedést nem,

. c,;elekl11énye adócs;c:!ást képez és a
fennálló szabályok szerint büntettetik.

fenti bejelentések csak a bérbeadott
házakra vonatkoznak.

I
j l'v"osvbh fecske ('rl- 0 "v['j ?-,l ('..... ~ <~ - L.. - ::.. '\.'<.- L...... LJ L,

I idén, mint mflSÍ<or. Sok ke')
! J i{ef.?szek !Tlaradr Üri?Seil. Ná
l lunk is így vaD? '.

ás köszönetünk az őszin

egnyHatkozó réSlvétért!
Öz . dr, brecze ánné,

Debreczeni család.

Id~';" ·k~ r., ECZE[\H
ű·gj,/\i'éd, 'Ujil:llbii'tO!{OS, lU0:-.i'l. l'!<)i'Ii'J. huszé:r százados

életének 55-ik, nagyon bo dog házasságának 9 ik évé·
hai heti súlyos szenvedés után f. hó 29-én Buda,

~esten délután fél 3 órakor visszaadta jóságos lelkét &z
Urnak.

Áldott porait a gyászházléd május 2-án, szerdán
délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra, a ref.
egyház szertartásai szerint, a gyomai róm. kath. leme
tőben levő MAnyi-család sirboltjáha.

Gyoma, 1931 május 1.

Dr.úga emlékét szeretettel örizziHd

. dr. Deibreczeni iviu:mé 3ziH. lV~2myi Olga
J legmélyebb mc:eJenti, él legjobb férj,

MéhCSél~ádl)l{ és nagy boconádi kap
tárak pergelővel együtt eladók Zö;d
Péternél Kossuth Lajos ut 29.

11J_'il'''''''~I L '.U' •I arkcczlí:y e
liakos .Gyon:á (J Gróf
I sza ls n Kertész dCI'

[

' rálóban :volt, lovait szck,irbz

fogva tenr! e')lr60·'

I kal nt hagy tcl. A 10-'
I vak eJinduH3k a vásár:ér

I fe.!~ s mindig s~ilajEtbb v
. küasba menleK. A Pető L

útcá egyenesen - Et vá~

sártérszéli úton át - G vá'
sártérre vezeJ'ő ú n
rugaszkodtak .'] bezárj so
rOlT', k. azon áfugml k
s a gyenge cstrángol, n

nyen sza dtok c
sorompóba ütközött es

helyben maradt kocsitól, cl

Jovi'lknak semmi baiuk :::emIt~~ifént, s csak, Gl vösártér
Ikoze.P2!1 _ Cl!( meg.

l MICSOd ci ű::3éf:;'

cl lovakat így az útccin hagy
ni! nagy szerencsét~

történhetet1 volna,
keresztezés-

I '
I

cotak v El egy
'. másik kocsiba? Milyen kc

, vés előrelátással végzi sok
ember él dolgát.

.'

i

A .TESTVÉRI szeretetet líir
dettem a nemzeiiségekkel szem
ben is. Nincs szükség ebben c1
kérdésben l1j prófétákra. A ma
gyar ezeréven keresztüt az egyen·
jOJ5uságszellpmében oldotta meg
ezt a kirdést. Nints szükség arra,
hogy uj próféták uj '. eszméket
hirdessenek. Egyedül arra van
szükség, hogy· ne válasszanak
szét bennűnket, hanem marad-

I jun. együtt, mert az Isten is
ugy akarja, hogy. a sváb falu
171elletf magyar falu legyen s a
magyaroknak utja a sváb falun,
s a svq.bnak utja a magyar falun
vezesen át.

OÖMBÖS GYULA.

A Szabadság ui számában
vitéz Bajesy,Zsilinszky Endre
Tisza Islvánról ir vezéreikkel,
BaBa Antal vi!ágp9Hlikai szem
léjében Barlhouvarsói utjával
foglalkozik, !{odolányi János él

rádió visszásságait !eszi szóvá,
. SZélbÓ ls1ván Hitler magyar

ellenes propagciDdájárói ir. Dr.
Horváth Elem~r' amerikai ri
port ja, Féja Géza, iÜI'a Nagy
János dr., földessy Gyula, Vér
Andor, Gyuricskó Béla, dr.
Geszner Már/on cikkckei és
riportjail közli még- cl lap. Ta
mási .l\ron folylatásos regénye,
föld népe roval, BarlaílG János
verse leszik leijessé a íapol,
amely 10 fjllén?rl minden uj
ságárusná! és dohánylözsdé<
ben kapható.

Ősszel mezőgazdasági kiál·
litást rendeznek. Budapcsll2fL

NHdin permetező szer kap'
ható d dohány nagyá.-udába!l
előzeles bekicniés n~('tiltl 10
gr. papirzacskóban 10fj;jéréri.

Kevésbbé mérgezö, milli él ni··
kolin. Tájékoztató ugyano il
kapható. (A gyümö!csiermeiók
panaszkodnak, hogy cl Nikiilli
csak hirdetik, de kapni nem
leheL)

A cserebogár kötelezőenirtandó.
A törvény rendeli ej, hogy minc!<;nki
köteles a cserebogarat irtani. A cse
rebogár fáink, veteményeink és virá
gaink egyik legveszedelmesebb kárte
vője. A cserebogártól és pajorjaitól egy- I

aránt szenved il mezőgazdaság, kony
hakertészet, gyümölcsös, szőllő és az
erdő. A védekezés elsősorban il boga
rak irtásabói álL Cserebogarot regi::e
lenként, míg il bogarak dermedten il

fákon pihennek, le kell a fákról rázni,
össze kell gyüjteni s meg kell sen:mi
siteni. Legjobb a bogarakat zsákba
szedni és forró vizbe tenni. Az idén
nagyméi-vű eserebogárrajzás észlelhető,

ezért a rendele1benfoglaltak hatvállYo
zoHan végrehajtandók. A mulaszt6k
kihágást követnek el és a törvény ren
delkezése szerint szigoruan büntetve
lesznek.
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figyelem!

ársai

EGE

K n és

figyelem!

É

fizessen elő laputikra !

HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyonlán

lvIINDENNEMLI
nyo III tatvány t
bizalornnlal
rendeljen
a.

~~OCSIS I RE

műhelyt

nyiloilunk. Elvá\\Ellunk mÍnden
e szakmába vágó munkákai.

Szíves p6rlfogásl kérünk:

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:lállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordÓm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétklil
dés utánvéttel. Egy pengő

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

Boraim kellemes édeskés
itsluak. tiszta, tökéletes za
matusk és II e m savanyusk.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

sz

és súlyok iavi!asát, meghile
lesitielését iuiányosan vállalja

mérleg- és géplakölos.

1934 szeptember 29-től kb.

EMOLCSÓBBM
BORO

mint alizódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIl:!

26 fillér

Értesítjük a n. é. közönsé
get. hogy Gyomán, f{ossulh

Lajos uk?! 35 szám alaH

épüleí- és bútorasz.taiosok.

MÉHÉSZEK!
Ha jó kaptári akarnak, keres

senek fel bennünkei!

388 m. hold föl
épületekkel Pusztapón, szol
nok vármegyében. Teher
mentes ingatlan tulajdonosát
levélben tájék<ntatja

Bátky Gyula Bpest
József utca 3.

Haszonbérbeadó

*

*

*

"

*

i It
Ics U

t

*Ez élet csak füst és pára,
Ne mássi!atok körtefára,
Mert a fáját átok veri,
Ugy pottyant le Butyka Feri,
A fa alatt nem volt szalma,
Békés legyen nyugodalma.

*Kivolt az az ur, aki tegnap
veletek volt a vacsorán? - XlV.
Lajos. - Hogy- hogy? - Igen,
Lajos a neve és mindig akkor
hívják meg) ha tizenhárman van
nak az asztalnál.

*Tanító: Ki tudná megmondani,
hogy miből keletkezik a harmat?

Gyerek: A föld olyan gyorsan
forog. hogy megizzad bele.

VIDÁM SIRfELIRÁSOK

Itt nyugszik Kwz Estván.
Andrisnak az apja.
Temette a kántor,
Mert nem teli a papra.

rösmenti községek tűzifa,

épületfa, cserép, mész, ce
ment és kavícsbehozatala~

Itt emlitjük meg, hogy a
földmivelésügyi miniszter
május végén, vagy junius
elején bejárja az egész Kö
rösvidéket és a tervbe vett
vízimunkálatokkal kapcso·
latban helyszíni szemlét
tart.

Békés·
TaniIó
Békés'

A Nemzeti Egység Pártja I VIDÁM IRÁSOK
endródi csoportja Jisztikarának A'l 't j,·.r fi lk It' é·' l
" _. _ pl o a asj za e e l 'jJe a
es valaszlmanyanak mull 5za- 't G 't '11 t /"

b t ·· I - t k" l - - ·1 t - mama:" YUJ s VI any) mama.
munk an or en 'oz esene e- M" t p ?" 1.l',t; l 'll' t

d , b"1 k' . dl h 13-" ler,jWm. "nt:nyszeresza as
ve es o Imara . ogy e- k II é ..
,- F ,. ,. V k e v '!;eznem.

kesvarmegye Olspanja . e- *
rükl (Csejt) élére alelnökké
Variu Elek gazdálkodó!, ügy
vézetó tilkárrá pedig Lesnilzky
István tanitót nevezte ki.

Növendékhangverseny. - Az
Úri Kaszinó nagytermében f.
hó 12 én d. u. 3 órai kezdel
tel larlják zongoravizsgájukat
Szilágyi Eszler növendékei. 
Belépődíj nincs.

Május l-én az egész ország
ban csend és rend volt.

A hadirokkantakvasuti ked· ~

vezményért foJyamodhalnak.
Érett cseresznyét á ru Inak

már az Alföldön.
Május 9-én lariia a

vármegyei Általános
egyesület kÖ7gyűlésél

csabán.
Vármegyei gyűlések : 7·én

közigazgaJásl bizoHsági, 14 én
kisgyűlés és 15-én rendes ta·
vaszi közgyűlés.

ájus végén, vagy j(ínius elején
a Körösvidéken helysziniszen11ét
tart a földmivelésügyi miniszter.

folyósírtatunk 0.-20 évi idő/artamra 6°10 kamat~

alapon, földbirtokrs, bérletekre, terménylekötés
sei ; házakra. lelkekre, épitkezésekre, valamint
személyi hiteleket váltóra 12-24 havi törlesz··
téssel. Házbérhozam·előlegek. Kereikőlcsönök

5-10 évre hitközségeknek, közüle/eknek, egyle~

teknek. Finanszirozunk gyáraka1, vállalalokat.
Ipari áruh~telek. Beruházási kölcsönök. Óva~

dékok biudmi állásokhoz, házfelügyelóségd{hez,
stb. Áruértékesités, export. I:trtékpapirokra,
keresk. árúra, értéktárgyakra magasösszegű köl.
csönök. MAGYAR GAZDASÁGI ÉS ÁRUFOR
GALMI RT. BUDAPEST, Rákóczi ut 57lb.
(Válaszbélyeg küldendő.) Üzletszerz6keI· dijazunk.

A Magyar Királyi Víz
raizi Intézet most gyüjti
össze Cizok'l! az adatokat.
amelyek alapján hozzáve-

. tölegesen ki lehet számi..
tani, hogyaKörösök ha

józhatóv6 tétele esetén mek
kora lenne a folyók teher
forgalm(l. Az intézet főleg

azir6nt érdeklődik, hogy
mennyire rug az egyes kö-

PI::NZAZ
URALKODÓ PLANÉTA

napjainkon.. ~ Az arany... Ez
utánfutunk, balga emberek...
Véresre rohanjuk a lábunkat
érte ésletötedeznek a kör
meink akiásásában... Ki
szikkad az agyunk és bele
görbed a derekunk... Szágul
dunk egyre, megpihenés nél
kül, mert meg akarjuk sze
rezni a pénzt s ha már meg
van, meg akarjuk .tartani
vagy még többet szerezni...
Oz a vágyunk... És nem lát
juk meg utunkon a nyitó
virágot s nem hqJljuk meg a
szives ránk-köszöntést... Urai
akarunk lenni a pénznek és
siolgái leltünk... Azt ~ittük,

hogy birtokában az Élet ki_o
rályai leszünk és az utál}a
való vad hajszában elmuUl~

tőlünk az ifiuság, az egész-'
ség, az élet... És nincsenek
álmBink és kő lesz a szívünk
helyén... Megcsufolnak ben
nünket a penzért és keresztre
feszítenek... Odadjuk a pénz
ért az e/veinket... Becseréljük
pénzre a zsoltárunkat, a
himnuszunkat... Megalkuvók,
hajlongók, vigyorgók és ge
rinctelenek leszünk... Ha más
sal· soha, ezzel: a pénzzel
győzedelmet arathatnakfelet
tlink még fl gyávák is...

Pedig mennyi minden nem
vásárolható meg pénzen 1...
Sem az, amit másoktól ve
he/nénk meg,. sem fi szeretet, .
de a szerelem se... sem egy
kedves mosoly, sem egy igaz
baráti kézszoritás... Az sem
vásárolható meg pénzen, ami
önmagunk vagyunk: a tes
tünk, a term~szetünk, az
egészségünk, az életünk...
Nem vehető meg pénzen csak
egy bensőnkből fakadó csen
des, boldog óra sem, nem a
lelkürtk harmóniája, aszivünk
meleg dobbanása, vérünk
forró ritmusa... Nem vehető

meg pénzen semmi a világon,
ami általános és maradandó
értékü lenne...

Bizony, boldogabbak Im..
. nénk, ha nem a pénz volna
az uralkodó planéta nap
jainkflm...

Kedvezményes utazás a
Nemzetközi Vásárra. Az idei
Nemzetközi Vásárra is ked
vezményes utazási lesz lehe..

. lóvé a MÁV. Kedvezményes
jegyek . Wagner Márjon fiai
fakereskedésében kaphatók.
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minden méretben Jeszállitott ár
ban beszerezhetők

BARY PÁL
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges abJakűvegböJ, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti,
rubin, ornament, sima szines
üveg és finn tükörből állandóan

nagy raktár.

Kész ablakok

Zongora hangolás. Zongorák rend
behozását legolcsóbban vállalja. Han
goJás.8 P.~Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklösút 62.

~~~

i Egy éjjelen át! I'
o Ön is ~iirthatja patkán~aH

. rendeljen "KAjA" eger,

i
ratkáOYírtókonzerv.et.

. :( doboz P. 1.85.
. 'J doboz P. 7.50

:to doboz P. 14.-

jWONISCH
~. Patkán:yirtó Vállala:!.

~j) laboratóriuma, Bu·
~ dapest, vm. Kőfa-

i ra~ó-utca 10/2 sz. II
. Ir~.i!iokat vidéken illi

jót.ilIáu<ilI1 vállalu.nk 2 ~

~~~~~~

1934 máius5.

, '50-150 hold
·nagyságu egy tagban iévő föl d
biriokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a. Gyomai Ujság .szer·

kesztösége ad.

Kerekes KárolynáJ a bor Iiterie 48
fillér. . '

I' A diszkoszhoz versenybizoít-

Isági lag: Göndös Józs!Zfpolg.
is.k. igazgató, sufydO'báshoz
bIZ. Jog: Tiba AndrBS ref lej~

kész, [1ll;ga5ugrásnó] biz. tog: .
Ruszka Sándor tanár, Távol-·

.ugrásflál biz. tag : Arany Gusz- .
táv s. iegyző, Birkozásnál biz.
tag: S~zilágyi Imre: oklal6,
boxolásnál biz. tagok: Kner
Endre:, Kiss Pál oktató, buzo.
gánydobásnál biz.tag-ok: Nyisz
tor Péter és Wallhier György
vezelő-fóoktatÓk.

LÖv12szefnél versenybizotlsilg
elnök: viléz Haviár Gyufa dr.
levenie egyesülel elnöke, h.
elnök: Bakos József lb. fó·
szolgabiró, versenybizoltsági
tagok : Fehérváry Ferene,Ma.
darass. Oyula, Hanczmannfe,
rene, Ruszka Sándor, Pánczéi
Emil, Wagner József és Wagner
Márion.

mulva pedig Jenei átadásátsarI
kos lövessei értékesili. 30.
percben Kiss! jó lövőhelyzet~

ben clgáncsoliákA ll-est
ugranó Dagylclküen félrerugja.
34. percben Jenei passzából
Kiss ujabb gólt rug, a 44. perc
ben 4·re emeli agólok szá
máI.

Második félidó 2. percében
ismét Kiss eredményes 5:0,
majd Nagylól kapott labdája a
kapu bal alsó sarkában köt ki
6:0. 21. perc. GySC ezulim
már nem góIm, hanem kom
binációsiátctkra törekszik, köz
ben Nagy Béla 2 gólt még be
lesz, a 22. illetve a 29. perc~

ben. Nagy a hőség, . Ványa
teljesen elkészül erejével s
mindenki öriíl, mikor a biró
véget vet a viadal nak.

Sporthirek.
Mezőberényi .TK vasárn;p

Endrődön jálszoH és győzölt

2:0 arányhan.

A jövő vasárnap a GyTK a
Csabai AK komplelI első ('Sél.

palát lá/ia vendégül, él GySC
pedig Békésszenlandrásra rán~

du I á I.

A fellebbviteli bizol/ság meg
változtatla az in/éző~bizollság

döntését s ej Bocskay 4 pon/
iát visszaad/a. Ezzel iS GySC
ujbó! CI 6. helyre kerüli a
!abeilán.

GySC vezetősége Kéri Gábor
lemondásával megüresedel1 in
tézői fiszlségre a klub agilis
és szimpalikus fialal tagiál,
Kruchió t'vlihály ref, liinilót vc'!.
lasz/oHa meg. Sok s7erencsél
kivánunk müködéséhez.

GyTK-GySe éremmérkózés
levezetésére a Levente Egye~

sülel Göndös József polg. isk.
ígazgaiór, szövetségi hiról kérle
fel, kinek személye garancia él

meccs sima és nyugod I lefolvá
sára.

Tipp. verseny eredményeil
jövó heH számnnkban közöl~

iük. K.

Járás! sportverseny.
A gyomai iárás f. év május

hó 6-án déleJőll 8 órai kez"
detlel a levent€: sporlféren Je'
vente sportversenyt, céliövó és
ijjazó versenyt rendez.

Versenybizottság elnöke: Tü p

körl' József földbirtokos, ver·
seny tiJkár: Nyisztor Péter vez,
főoktató, verseny intezó: vi/ez
Molnár Pál főoklaló, indító:
Kél/Ó ferenc oktató, célbíró :
Fehér István tanár, időmérő:

Bácsy Géza bankigazgató, tér·
mérő:· Vincze Lajos oktató,
verseny jegyzők: Kuba Ferenc,
Bárdos József és Csik József,

I eredményhirdető : Laki Sándor
I oktató. .

GySe-Dévaványai SE 8:0 (4;::0)
Biró: vitéz Nagy-Szabó.

Az elnwH vasárnap Ványa
megtanul! meccsel kezdeni
Gyornán. Nyolc góU kaplak
ugytH1, dc nincs miért szégyell·
kezniök, mert nívós küzdelem
ben maradtak alul. A OySC az
adott gólokat akár meg is
duplázhat la volna, ha ehhez éj

ványai kapus is hozzájárult

I
volna! Szenzációs védést pro·
dukált a kis termetű kapus és
bravuros védésével nem egy...
szer ragadia tapsra a közön·
ségef. Rajta kivül még Cudor
eenlerhalf tünt fel szép
háJósipkáitlvaL

Gyomai támadással indul
a játék s a GySC uj gó/zsákja
Kiss Sándor már a harmadik
percben próbára leszi a kapust,
de szép lövéiét kivédi. A 14.
percben esik az elsó gól. fe·
kete félpáJyáról küldöl1 sza'
badrugásával Biró lefut, bead,
Kiss közelről beteszi,. 2 perc

sót a 27. percben Bar/ik ll.
esél Horválh balbekk nagy
máziival kivédi l 51. percben
Kurcz megmérgesedik, min
denkit kitribliz, bead, de Barla
lövését kornerre védik. A góll
azonban nem tudják elkeriilni.
Meg-yeri él ladányi kapu elé
ivei, nagy összefulás és f{iss
fürgén békaparja éj negyedik
gólL Kurcz küld még egy 30
méteres szabadrugást és szinte
fdl~;legzik a közönség, mikor
utána éj biró sípja él meccs
végét jelzi. A ladányiak büsz
kén vonulnak 2 lóerős s/ráf·

I kocsijukhoz- Hogyisne! A
" GyTK-/ól 4:5-as eredményl ki

csikarni elég nagy kunszt voll!
Heinfarth biztosszemú, ügyes

biró.

6 -il.]."",!
~BtYJ;u.lt
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l Turul 15 13 1 l 30 8 27

2 BISE 15 10 l 4 38 14 21

3 MTK 14 10 - 4 36 17 20

4 Textil 12 10 - 2 23 12 20

5 Bocskay 13 7 - 6 13 g 14

6 GySC 15 7 - 8 16 27 14

7 KTE 14 3 2 9 9 37 8

8 M. Törekvés 14 4 -- 10 6 26 8

9 üfC 14 3 l 10 16 19 7

10 B. Törekvés 18 2 l 15 4 22 5

Meccseredmények :

GyTK-Körösladányi AC 4:3 (3:1)
Biró: Heinfarth.

Futballéhes klubfanalikusok
és nolórius drukkerek adlak
találkozói egymá 'Snak az el·
mult vasárnap. ]\1inden OKuk
megvolt arra, hogy könnyű

és nagy gólarányú OyTK győ

zelmei lássanak, de cl OyTK
daliái nem honorá\ták a kö'
zönség igényeil és olyan ej·
képeszlően primiliv fulbalJt ját
szoltak,hogy helyenként egyel1

nmguakká kezdlek válni Kö'
rösladány szinei! képviselő

futbaH-analfabétákkaJ! Nem ez!
vártuk a GyTK csa.paláiól és
hisszük, hogy ilyen stílustalan
és léleknélküli iákkkal és
sportszerűtlen viselkedésse I
többé nem fogja elkeseriJeni
hívej!,

A játék egyébkén l jól indult,
Csikós és Bartik Ryorsan be·
rámolt 2 gólt, de LadállY is
eredményes, mer! a jobbszéiső

egy ártatlannak látszó \övésél
a tartalék kapus, Hatvani (1

gólba ejti 2:1. GyT({ uiabb
góllal válaszol: Barta beadását
Kiss Gyula befejeJi 5:1.

A szünetben adományozolt
cilromtól felűdülve élénk tá~

madásba kezd Ladány s meg
is van az eredmény: 8. percben
él center négy emberen átmegy,
jobbra ad s a szélső beadá~

sát II balösszekötó ölösról be·
rugja 3:2. Center Jámad ujra,
de Kéri lekeni. SzabadrugásI
ból korner, kornerból gól f3:3.
Vatai dühös és nem bébihez
méltó kifejezést használ CI biró
val szemben, lllire Heinfarth
habozá~nélkü! kiállíljlJ. A GyTK
erősít, de Barla és Barlik lö·
vései! nim kiséri szerencse,
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ELŐFiZETÉSI ARAK:
Negyedévrel'30P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

Lapzárta c s'ü t ö r t ö Je este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felef6s szerkeszté: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y CI m Öl, Kossut.., lajos utca 64.

Telefon: 22. -

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdeíésnél 10 százalék, tiz8Zerillei
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Onnepi beszéd Makón 1934 évi május 6-án,
Anyák napján.

Harsányi Pá!
esperes.

Június elsején
életbelép

építőanyagfázIs.

,....

Nem haH meg al. ;3c!es ,:\jj\'óm.
Az édes ,lOya nelll hol Illeg,

csak örökéletbe dícsölii. Az
örök szépség, ll? Örök jóság
hervadbaJal/an vliégn'isiJ. (I i,k·
éle/re ül!ettelik éÍl.

Az édes Anyámról szóloílam,
de az önök édes Anyjáról is.
Az édes Anyám emléké] glo
rifikál!am, de llZ Önök ede;,;
Anyjáét is.

Anyák! Az éllclek szenIség!

Oy~nnekek! Hc11ásnak !enni
lenni legnagyobb dicsőség!

Az építóanyagfbzis ügyében
az érdekelisége!, bevonásával
lárgyalásl larloilak a pénziigi'~

mínisz/ériumbőfi. A rendeki
hir szerint az ipar és keres
kedelem köréből elhi'Jngzotl ki.
váns€lgoknók megfeleJóen né.
hány rnódosiláson fog még
k.zreszlülmenni és elórelálha.
tólag máius IS·én jelenik meg.
A fázis/:'ldó életbeléplelí:'sének
időponiiáúl juniu8 elsejét szab.
ták meg el lanácsko7áson.

Ini/i a virág bárSOnYil!,. hé:ln1vát l ségében ~ ,CS.ákos I1é'lPsugár,
szépségét. 6 maga ci legszebb r maga él klralp nalJ.

virág, a tiszta és szent szerep S nézem az édes Anyámal.
lelnek a virága, ahogya deb- amint átlép a tüzSUgélru, i'lremy
recen i Nagyiemplomban rebegi kalászt érlelő,buzalerrn0 nyár
aika él hollomig-lém holiodiglé:lni ból az ezer szinpompas. cJe
és ahogy belép mint papné é:l mégis csak bucsu;~kodó ósz
mikepéicsí paróchia szegényes be, egy nagy öregségbe. Né*
házába. Fejedelmi pa!o/évá zem, amint pairioJ chai lwrábZllJ
változtatja éi szegényes lakol, fel 87 esztendős kor !Wf; y ma~

lündérkerlié annak kertjé/, meri gasságába, moZg&,": öngiil éJ 11'1
maga voll a tiszlaságnak hó- tása, révedező ir,;sz il ii3ftső,

fehér lilioma, a hűségnek kék halkan szelid és erő:eL II a
nefeleitse, a reménységnek szava. -- óh Q'2 gyönyörű

Iörökzöld mir/usa, az QliizcJnak vol! az édes c1i1\,ám, mikor
, szerény ibolyájc, cl szereieinek .egyszer·mi g'l'enzkek s;-ol~Éíl

lánggal é~ö királyi rózsája. gálhaltunk Neki szem Ilszte-
Azu!áll fovább víráglotl dréÍga let/el, mikor csak cl szh~' 111c.;

élete könn\, és vérhuilajláson radi érellünk dobo~ó, mikor
ál bár, de mindig a irzrem!ö csak ci keze, a csókia nli:lf(J{11

lsten mellé magaszinslllva. mi- áldó, mikor suttogva mondüj~

dón miköz0ttü;lk, mosolygó, ulolsó szavai ezekvollilk JJOz
csacsogó. !apsoló ujíongó gye· zám: Fiam, imádkozom liif-
rekel< közöl! leO az édes letek.
AnyÉlllk :is ElnY'ai élelének szent
ségéJ),zn maga él legdrágjbb, él

legszebb, a legboldogabb viI
rág.

Nézem az édes Anyámal,
iJmin! álk~p az ifiuság virág
nyilásából ClZ élei cleiére, a
íüzsugaru, aranyi kaliiszi ér,
íelő, bUlalermó nyárba. !II már
nem virág mégcsak nem is
aranykalász, C'zek mind kicsi
nyekké válnak az (i számára.
lIt már maga lelI a fényes, ld
rályi nap. !~jmerilhelej]en cl

szeretet káprázalában, elfogy·
hajalian az éreHiink való imád
ság áldozatában, rnegfáradha·
tallan a gyermel<ekérl való
szol gá1aIban, m in j cl hogy él !'!I...._-'l'!!IIIII__!!!!!!"!I!!!!__!"!!!!22!iJil!&2!"!!11l1I'!!!'!'.".__• .

. nyári nap elfogyhatallan, ki
rnerill1etelJen és szüne I Ilélkül
való a fény és meleg csóko
Jásáhan, hogy ariinykaiász le·
gyen a buzából. Ncm vo!lunk az
leher al: éj számára mi 12'('11
gyerekek, ha a nap rövid VOll,

megloldoUa hainalha'iadással.
esli alkonyaIta!. A homlokának
f,znylő koronáia, a mi 1anulá
sunk, elóhaladásunk lett az Ö
dísze, dicsősége. Ga7dag lelt
az édes AnyJnk a szegény
séghen, győzedelmes a küz
delemben, felmagasztosuló CI

szolgálatban t:l7.érl, meri mi fe
leltünk, növekvő kalászok,
gyermekek felett azédes anyánk
volt éde$ anyai életének szen/o

s any

kévéjébe, amely mellejj eróle
len il. hold és halovány o nap
sugár, - viszen! Istenben dicsó
ülj éd~s anyák emlékéi glori.
fikáljam az el nem muló kel
gyclelnek minden 'imádságo
san szenl érzésével, merI éiZ

édes anya él jó gl'ermek elóll
élelében és haló poraiban az
örök szépnek és az örök jÓl

nak drága bizol1ysága.
/1,z én pilróchián~ol1 vannak

szél) virágok, melyeke! napon
ta félió gonddal ápolok. van
nak régibb és Ujabb bnlorol<,
szerény k·zro:lek közölt bili", de
1/élnni:lk ezi.islm::mück és arany
é\~S7erek. azonhcn 11a mindI
ezeke! cgybeveszQl11 is, sól
f/$etleg, ha mindezekel na~n'on

megsokasilhalnám is, ~l\kor

is. ingyen sem hasonlilhiJlnám
ezeknek érlékél kél, aránylag
jelenjékielen képhez, melyre
én mindennap kegye!eJíe! l,>
kinlek fel, melvcl ug~' szerejek
mint cl BibliámaL E kél kép
közül az egyik csaknem egy
évszázados messze multból,
több mini 70 év táviaiából va
ló, nagyszerű Ü\'cgfc2nykép, az
écles Anyám leánykorában
,drága Orá(chen haifonaJtal a
nagyanyám meilell, - él másik
kép pedig egy szénrajz, hol
az édes Anyám 80 éves korá
ban van megörökilve 90 éves
Alyám melletl gond - és élet
barázdázott ar,ccal, hófehér
hajjal s ha Cornélia régen
gyermekeire mutatva mondta:
imé az én ékszereim, én meg
e kél képre mondom: imé az
élJ legdrágább értékeirn.

Az anyák napiának ünnepén
jó édes anyám drága emléké
nek is áldozván, hármas meg.
látásba állilom be az édes anyát.

Nézem at: édes Anyámat,
ahogy I(i!ép abból az üveg
fényképból az élele 18·ik évé
ben. Maga egy élő virágnyilás
Arcáné1k hamva, szemének bár
sonya, Gratchen hajfonalának
egyszerüsége, homlokának re
dőUen szépsége megszégyep

z én éd

A nemes érjelemben veli
emberi életet !egrövidebben és
l~gálfogóbban igy határozhal' .
juk meg: lörekvis él szépre és,
jóra, - szolgáJat él szépnel~

és jónak.
Minél feljebb tudunk emel·

kedni. él szépnek és jón~k kul,,:
luszábön, él szereleinek minél
!öbb bársonyos virágát iudjlll<
pompázóvá lenni. a boldogság~

nak minél zeogöbb madárda·
lával tudjuk elbűvölni és. él

lÍsz!a örömnek minél rögyo
góbb sugárözönébe, kárráza·
los fénykévéiére !udiul, beálli·
IcII11 önmagunknak és ember.
lársainkl1ak éíctél, minéi I'né
ly ebre ludúnk a!á'irc5Zkeuc.i cl

jónak szolgálatában, holol! őZ

egész életünk azulán eseng,
ho! tudnón.k egy könnyel le·
csókolni, egy sebet beköíözni,

. egy jajjl hozsánnává álváJloz·
talni: - annál nem,zscbb em
hzri élel:?1 élünk, mert a nemes
értelemben vett emberi élele!
legrövidehbcn és .legá!fogób
ban igy batározhatjuk meg:

törekvés él szépre és jóra,
szolgálat él szépnek és iónak.

Az örök szépnek és jónak
él szolgájatában leggvönvörübb
él teremlés gyöngyének, a !Jöi
l.zleknek, 8Z asszonynak az
élete, aki mag'a él szépségnek
ésióságnak inkarnálódása s
terelll1ő isleni éleihivalása, hogy
bogárfekete vagy. tengerkék
sze.mú angyalkákkal népesiJse
be e földel,célt adjoo él fér·
fiui életnek s mennyeJ<ürszá
gának kapujává tegye az ol!
honI.

A női életek küzöJ! is pedig
az édes anyánk éiete a leg p

szeniebb, a leggyönyörüsége
sebb.
Épen azért. állok ma ili Önök
,dőlt, hogy az élő édes anyák
lábai elé odaszórjam B. gyer
m0ki szer-e1et,lisztelet es hála
~yöngyharmatos,bárson.yos vi
rállainak minden gazoagságál,
bE:leálliJsam drágaélelüket gyer
meki u;ivünknek abba él fény.
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Fabinyi miniszter
zarvason.

Dr. Tóth Pál szarvasi képviselő.

beszánl0iója.

jogosirElllak El JÖVŐJ illetően.

A római lapok Wiochk
!er eJr. nyilaikozatához azt
él kommentárt füzik, hogy'
a cl nyiJatk.!Zat bizonyit ja
él k:gioLboll, men!Jyire nem

helytállók azok a tenden.
ciózus híresztelések, hogy

a magyar delegátió:maga.
tdrjása a t6rgyölásokban
nehéz::;égeket okoz.

Tárgyalások a vidéki
·.pénzintézetek hitelkereteinek

kibővitésérőL

Olvassa a "Oyomai Ujság"..ot

vetkezményei lehetnek. A
vetések, különösen a /a
vasziak máris erősen siny
lik a csapadékhítlnyt, s
ugyszólván csak napok
kérdése a leljeskisülésük.
Egyetlen mentség volna
még az öntözés, amit azon
ban nálunk csak igen ke#
vés helyen lehet megvaló-
sitani. Viszont ez a sors:
csapásnak is beillőidójá

rós kell, hogy fi.gyelmez·
tessen minden intézkedés
re hivatott tényezőt arra,
hogy az Alföldnek nincs
és nem lehet sürgősebb

problém6ja, mint az öntö
zés, az okszerű vizgazdál
kodás megv1:'llósitásll.

Szarvasról kérdést intéztek a' Az alkalmazható módszerek nem
budapesti Magyar Földrajzi inté- oly pontosak, hogya kérdéses
ze/hez azzal, hogy létezik· e aföld- hely kiválasztásaban 1-2 kílo
rajzban egy ország középpontja, méternyi hibát ne engednének meg.
meghatározták·e azt Nagvmagyar- Igy meghatározható ~lsesorbanaz

országra nézve és ha i!;en, mi ország sutypontja és ez az ország
annak a pontos heLye. területének középpontját jelenti

A napokban érkezett Szarvasra - egynemü anyag feltételezésév'í!!.
a váLasz, amelybőL kivonatosan a Eszint Nagymagyarország közép
klJvetkezőket közöljük: pontja Öcsödtől keletre és Békés-

Tudományos szempontból egy szentandrást6lészákra a Körös
ország középponljáról óeszélni nem északi. partján a "Laczkó«-hát90
lehet; nem szokás és ilyen foga- méteres magassági pon~jánakQ
lom a tudományos j{ildrajz szótá- közelében fekszik.

rában nillcs is. Az ország határának fokozat(Js'
Még nehezebb aztán ezt a pon- sziikitésével nyert kőzponf pedig

tot néhány méternyi pontossággal Eadrődt61 északra, keletre a 75
meg is határozni és igy azt el·
dönteni, /zogy például Nagy- ezres katonai térkép "Balla·puszta"
magyarországföldrajzi középpont- kiirásánakmásodfk "a" betűje

ja Szarvas hatdrának melyik ré, közelébe jut.
szére esik.

A Magyar Földrajzi Társasag
Mivel tehát a kérdéses fogalom végső megdllapitása ezután a kö-

használata nem szokásos, nincs is vetkező: Amifcor tehát a köztl1áat
oLy kifejezett és előirt módszer, Szarvas környékét ~mlegeti Nagy
amelyiket egyedül lehetne jeLlzasz- magyarország jöldrajzi köu'p
nátni. ~ k~~éPPollt kijelöLésére. . pontjának, egeszen helyes nyomon

!W.e!{lS tabb. utOll [ehetne a cel, jár és ez ellen ellenvetést nem le-
elereset megklserelm, de a dolog . '.
természetpb(i[ következik, hogJl het teIlnI. Pontosabb :nodszelekkel
mindegyik mMszer más és más Isem lehetne sokkal ]ebb adatok-
eredményt fog adni. . hoz jutni.

HOL VAN
NA6YMAGYARORSzAe

KÖZEPE? .

z abnor~i$ időjárás

A Magyar Földra.jzi Intézet véleménye.

okait teljes pontossággal
nehéz kideríteni. !..(özvel!en
magyarázata abban vein,
hogy az Atlanti óce<Ínról
jövő cik101lOk a szokásos
nyul?at·keleli irállY helyett
észak felé k(m~élrodnak

Ez az észuknak haladó
légörvénylés maga után
huzzCJ a Dél-Európa. és
Észak AfrikCJ fölött felrne...
legedett, párában szegény
leveg·őtömegeket. Ez a
mllgyarázata annak is, hogy
az uralkodó szél déli és
délkeleti, ami egyébként
szintén ritkán szokott elő·

fordulni.
Egyelőreugy látszik, hogy

a száraz meleg időjárás

lmájusban is folytatódik,
aminek igen szomoru kö·

dének gerincét kipezték:
a gabominflk ílH:'gfc!elö

áron való énéke')iíé~;C:';

. az iparcikkek árának hc·
Iyes irányban való kiőía

kitiisa ;
?iZ i.'Igrárlermékek külföl

di pjClcoinélk Hh:gszervezé·
se, az értéke3i1éshez szü 1\

séges forgalmi esz!<özök
tökiletesitése és olcsóbbi
tása ;

a vasuti tarifák megfele~

lő alakitása ;
cl szárazföldi és vizi utak

helres kiépítése kClpcsém
a földmunkds és kubikos
népességnek munlwalk,A!
mai\: nyuitása.

tülviteléh~:í': elsősorban az
kel!, hogy él vidéki bankok
hitelkeretei! megfelelően

felemeljék.
Az erre vonal kozó ter-'

veket él Pénzintéz€li Köz
pont mosr tárgya lja. Szó
van arról, hogy él szüksé·
ges uj hiteleket a P. K. .
vagy él P. K. és ci Nem
zeti Banl.;;: fogja a vidéki
bankoknak, való~zinüleg

még az: arattls előtt rendel Q

kezésére bocsátani.

I Hála al: együllműködés

sze!lem~nek és annak ci

kölcsönös felismeré5nek,

mely a három bizotlságat
uralta, sikerült egy ö~sJ':eA

foglaló t~rvezetet ~lké:szip

teni, amely cr három kö
zös érdekeit inkább szem

előtt tartotta, mint ~Z egyes
államok külön szempont·
jait. A készülö szerződé'

:sek él legjobb rem~nyel{fe

A LovoroFascisto Winck
lel' István él. ma·gyar dele
íjlÓcíó vezetőjének a nyi...

latkozotót közli a római
gozdasági tórgYéll6sokról.
A nyilatkozllt szerint el

tórgyoltlsok kielégít6 mó~

don folynak és május 15·

r~ befeiez6dnek és eddi~

az idöpontig elkészülnek o
megkötendő gé1zdasógi
:szerződések.

A körülöttünk lévő ke
rületek képviselői szorgéll
rnasatl feJk<mzsik kerület ü

keté~ beszámolnak a kor
mány ás saját müködéA

sükról. Ilyen impozáns be~

számo!óiCl volt dr. Tóth
Pdf szarnlsi képvise!őnek

az elmult vasárnapon, rnely
alkalommal Fabinyi Tiha
mér kereskedelemügyi mi#
!lisztel', Koro$sy György
főispán, Márky Barna' alA
ispán, Csizmadia András;
Temesváry Imre, Jdnossy
Gábor; Lé/ay Emő ország~

gyülési képviselök is Szar'"
v~sr(j mentek

Fabinyi minisz,ter beszé-

Az olaszA>'osztrákA>'magyar
gazdasági tárgyalások május

15pére befejeződnek.

A kormány lJ zöldhileÍ'
engedélyezés.éve! meg nem
elégedve, ezenfelül is se
gíteni kivón a gazdákon a
vidéki pénz.intézeteket oly
helyzetbe kívánju juttatni
hogy a zöldllite!en felül
más különféle termelési hi#
teleket is adianak nemcsak'
cl gazdélknak, héwem az
iparosokn<:lk is és fokozato
san kielégithessék a l<cres
kedelern hiteligényeit is.

Ennek él tervnek keresz~



GÖmbösGyulQ.

Kodály Zoltán
Gyonlán.

Ad modeIJák; hogy 8"Mu9f81'
i'aJnak.egyikel'edendtihibájiHl
kitartás hiánya.Öl'ömmel'lIa~
pitom -mag amagysr gaidasági
élet most Idlszöi)ön lév6 de-r
monstl'ácl6jával, a BUdapesti
NemzetkClziVáslirral kapcsolat~
ban, hogy ameg·yar fajtl.ld ld·,
tartó lenni. Huszonkilenc év6ta,
foly6 szakadatlan Munka, al ter~

mel/) erőköss:l!:efogésániílkezerj
intézmény keretében gyakorolt ,.
erénye olyan el!'edményrEn'ete~

tett, amely a BudapeetiMem<r
zetközi Vásár e1\"1evezés alatt
ismert magyar export-demon
stl'áci6t a fegut6bblE!vtlzede1<
ben nemzetközi hirlréscgazde.
Sági jelentőségű eseménnyé
avatts.

Vasárnap délben érkezik köriink
be, a jelenkor legnagyobb mag)',1f
zenesunóje.

Olyan !citüntelés ez sZlfmunkm.
amivél ritka község 'dicsekedhet.
Kodály Zol1án egyhelybeU'uri·
család l'endége lesz s ebbó'laz
alkalomból a ..Gyomai Dalárda"
is kedveskedni akor a lliiághirii
zenesurzől1ek. Két szerzemérryét
fogja előadni sétMumgl'erseny ke
refébena néjJligelben.

Öszitlfe nagy i§rem szánumkm,
Iwgy ideFtirhatjuk Of, hogy láItni
fogjuk, hogy szerényen, de,igiJz
szivből iinnepelhetjiik azt, altinek
olyan műve látott napl'iJiJgot, mini
a Psalmus Hungáricus, tlüdyei a
magyarság· uj himrwszr;Í'nakmt!ll1

daaak s melyet iöbbmint 14 JtU
lamban, 6 nyelvre fordítva adt(il/(
elő, olyan világfagalommá fett.
Angol székesegyházak, olasz, hol
land, amerikai kO/lcertternu!fcmu
tatták be ezt >a nnlvet az egész
magyarság dicsőségére.

Kodály Zoltán és' Bartók Béla
fáradságot nem kimélve, élJtized~

ken.átba(ia~goltak azorsZlÍlhccln,
hO&1 a magyar nép dalkincseit
összeg,yiijtsék, megmentsék az utó-

.kot számára. Ezekrrek afelbec$iU
hetetlen értékeknek .fe'ldolflozásaii
tárja most elénk Kodály Zoltán.
hogy az egész zenei vilái{ szemét
Jelénk forditsfl.

Ez az, amiért nekünk Kodály
Zoltánt tisztelnünk és mellbecsül
niink kell. Kodály Zoltdn /JuJ/tyar
sága felcsillan muzsikájának
minden ütemén, pelddt adva sok
ideflenbeszakadt magyar művész

nek,lIelünkél, velüJlk irezés>vefünk

harcol a magynr igazságért.

LAeH MIHÁLY
a .,GyomaiDalárda lJ tilgjn.

Helybéli ·és vid'éRi ·elöfize
tőinket - ClzokaJ, akii< (lZ .cse..
dékes e!ófizelési díjjal h~álralék·

ban Vannak - fi"zt\Zlettelfel-

Ikérjük, ho.gYél taTtozásáikaJ
.sziv.Q:skJ2dienekki.egyenHnwi.

A méh a gyümölcstenneJés
ben. Napo!!ia 40 millió virágot
láiogal meg hordás ideiénegy
nzezer lagból álló méhc~alád.

Ez nagyon e!ólllozdiHa az
alma-, körte-, cseresnye- és
szilvdfá!< megfel~lő beporzásill.
Az amerikaimehészek, épDen
ezérJ, pénz! kapnak a gyű

'mőlcs!erme!ö!<lól, ha virágzás

ideién él gyümü!csősbe helye
zik ka ptár,likéil. A méhek ki
rándu!ásaikalkalmával mindig
U\?Yéi!léHOnnCrnü virágoka! lá-

l togatnak. Sok:sz01' 10-15 na·
I pig. mindig. alma·, \'agy kÖiie~

virágra szi311!1?lk. E7. ~zérl fon
tos, meri 65 almc1fajla közti!
csak 19.80 körtefa;lából csaJ<.;

1

4. 41 sziívafajUiból csak 2 és
2~ cs(?r~snyQ' f,ojJából c5al~, 5:

!
kepes onrrngal. meg lenT1.CI\C"
II Yit\? r: i. .

Pünkösdkor Levente-bál -a
paviHonban.

Fontos gazdasági tudnivalók.
A községi clóHáróság már most
felhivja él gazdákal arra, hogy

agabonapoloska ellen véde
kezzenek. Ha valaki gabona
poloskát észlel él földjén, azon~
nal legyen ielentés! él községI
há7:án, hogya veszély meg
e!ózhe!ó legyen. Iriani kell .<]

szerb tövisI, még lJeclig civil
rágzás előll, nelmgy ér<llll
sZQrblövis m(jg kerüljön él

földbe. Legjobb a lekaszdll
szerblövisf eJégeJni. A csere
bogár paiorok irldsakölelez6.
Az idén korábban kell meg·
kezdeni él rermQjezésl, merj
az idöiárcb él növényzetel eró
sebb vC'j:Jelációra kész:elle. Le
hetóleg ne csek permelezQ;s
sel, héll1em pOTozással i'3
igyekezoi ke[1 elejél venni a

kártékony élóscÜek pusztításai·
nak. A kukorica moly elleni
sikeres védekezés érdekében
a kukorica izikel és él kukorica
tövckl21 el kell í2gclni, vagy jó

mélyen elföld;?lni. tvlililJ's15,i~

ezt él munkéH el kell vé'ífezní.

Qyomán és Endrődőn

mindenütt kér-~

il. "Gyomai Ujság" ot.

ged. Baia. Dunaföldvár, Sze\<
.szardoll L''l'eszlü\ o/nap dél·
,u/án l) öri:1kor éd,ellh'k Pécs·
re, ahoi absolvállák a 3240
méter hosszu hegyi versenyt él

ivlecsekre. PécsröJ megállás
nélkül [-\aposvár. Boglár, Keszt
hely, Balatonfüred. Veszprém,
Pápa. Szombathely, Nagycenk.
Kapuvár, Gyórön keresztüté;-·
keznek vissza f:)udllpeslre va
sárnap retj'gel hal örökol" a
f:)~csi uli villnnál lévő célhoz,
ahonnan azután 1'J versenyzők

csoporlorlkint vonulnak be az
Andrássi ul vég-ín lévő [iósök
Teréi<2 és meg)()~.'()rl17zák ci

Hősök Emlékkövél.
Csizmadia And.rást ai oros

házi kerület képviselőj'21m. kir.
ft élzdasá gi főtanácsossá nc

vezlék ki.
Öngyilkosság. Krucllió Liisz'

ló 30évesOf~nó/len gyomai la·
kos vasárnap éiiel él Körös!Je
vcielte magát, s belefLlIL Bicik
lijéJ él parion . hagy.la. Zscbé·
ben la iáltak egy pár bucsu sörl.
dc az a vizben ugyelázoU,
hogy olvashalcll!<ln, Teltének
oka iSillHCilen, lilll!6ját szer·
dán kifoglák é~ csütörtökii!1
ellCllleilélc

Baleset. Nagylapos-t'vlezó
, lur kö?őlii uli,'piié~,llcz vizei

szállilö \'drmcgyei va~loi;ola

nzggcli :;;:yors vonal e!i.llöllc.
, .6. lószerszám elszakadt s 10
J
! vdknck csodá!ölosk(pell sem~

Imi baiuk nem löriéul A vizes
liljlon le'iő fuvaros Timár Já
nos o7onban sulyosan meg'·
sérül!. Bes.záUitofiák a csabai
közkórházba.

10 millió pengő az adóhál~

rol'2k Bé!('~Sf11I2Rvében.

Az élő cserebogár kiJójáérl
8 fiJ!(~rl fizel El balósiig.

Csanádmegyében betörtek a
koJumbácsi legyek. Csanád
megye keleli részében hajal~

mas rai kolumhácsi légy törl
he és veszéiyezleli az állat~

állomány/. A l'iaszló hiri az
egyes községek telefonon ad~

ták tovább, a birIokosokpedig
lové1s kiildöncök utián úlesi
feHék él kiizel be II fekvő földel<
és fanyí'lk uraiJ. Dombegyhá~

zán cl lenyésziíl1aloknák nagy
része áJdozCllul eselt ako!um
hácsi fegyeknek. A la::.san vo
nuló l<?ílY raj Jöbb helyen meg
támadja él mezón dolgozó
mllnkitsokal is n~y hogy körül,

belól husz mezó~?i':lzdasági al
kalmilzollat orvosi ápolás alá

kl!lI venni.
Lugos környékén 4 nap óta

égnek az cnnóJ.c

A pápa rövidesen Ili biborosl
nevez td.

Szilágyi Eszter növendék
h!logversenye közben jött aka·
dbly miaH {2'ik" helyeit 15-en
kedden délulán 3 órai kezdelfcl
Je8z meglél:l7lva.

It f'rontbal'eos Turaut. .il. z
Országos front harcos Szöl.eJ

ség autó é-s moiorsporlosztá
Iyának rendezéséhen máius 26
ás 27-énfuHák le 1200 km· es
lávonaEJeseH Hősök emlé
kl2re megrendezcndó24 órás
versenyt. A verseny ut\'onal~

t",1a~yaroszág leg'szebb vidé
kein vezet keresztül. A ver
senyzők május 26'iÍn, szom
bajon reggel indulnak Buda-.
peslr6!, Hósök Terén Iévá
$tarihclyról, Cegléd, Kecs\{e
mlil, Hódme2őv6s~rhely, Sze~

1~4 ,mtliu5 .12. OYOMAI ,.UJ8ÁO 3...,ldal.
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I Hamu esö eseti: Nagykörö
30n. A milli hét c5ülonö\,én

I kiilönös csö cSlZij Nagyl,órös
egyes helyei!l. Az esC. éj szóló,
gyümölcs és veteményC'k leve
lejl szürkéssárgafoliokkal'vonJa
be permelezésszerűcn, Beret·,
vás jáfl.(}S kormámrjanácsos,

, feL,öfJázi lág birlox!!n is eset!.
'iiyen esc.. ami cl melegágyak

üveglábiáil is teljesen belepte,
meiyból egyel beküldtek a
hamueső anyagának megvizs
gálása céljából il szegedi
egyetemre. A hamueső lehet
séges, hogy vaiami lewhanó
meleor sz~jof1116sából támadt,
de az is lehet, hDgya felhők

elhmlák valami lilvo:i vulkán
krj(erénck a!lamujjt és az

hullolt Ic az esővel I?g~'iiij a
, Iwtárbt1n.

ESÓVÁRÁS
Swmjas ti. fii/d.
·Hetek óta nem kapott egy

kortyot sem és most vékony
csikokbail meg megnyitja
fekete mélységét) várja az ég
áldását, hogy azon megerő

st>dve megteremthesse II fMd
áldását.

Korai kánikula bágyasztja
a t~rmészeiet, tJlZ p.l'1:rbere}'cet

A tavaszi napsu;gámak az II

hivatása, hogy lesimitsa ti.

téli gondredőketaz arBokról.
De ez az aszályos forr6ság
nem gyógyit, nem iidit, ez
csak növeli ti. gondokat.

Még nincs boj. Még Jiem
ké,ett el az eső. De leteZő#

ben van a határidő, melyet
a természet kiszabott. Még
egy-két nap és baj lehet
belőle, ha nem ereszkednek
alá a felhők. A kék eget' a
gond fekete felhői fogják
beárnyékolni és üdilő csapa
dék helyett busitó könnyek
öntözik rneg a jöldet.

Szellő, ha rezdiil, felhő, fza
elsuhan - epekedő tekinte#
tek ostromolják az eget .
hátha "!égi$, csak
ugyan eső lesz belőle... Ne
hány napja ie/ennek meg: már

,a biztató !I.ühők fe(ettünk.
De eddig csak egy l1armalra .
való esett. Talán a mai fd- '
hőzet többet hoz... ?!

Z6fdelő növények, pompázó
virágoknyuladoznak az ég
Jelt ver:ienyt az aggódó
gazdaszemekkel. nézik, de

nézik felhőknek járá
s.t, napnak változását, szél
nek sultanásáf.



Pünkösdkor katonazene lesz
ft ligetben.

Talán semmi sem érdekli úgy a mo
dern embert, mint a statisztika. R.övi
den csengő, szürkének látszó számok,
de bennük összesűrűsödik és kifejező

dik az ezertitkú élet. Megannyi képlet:
megannyi fotográfia: mit végez, miért
l,űzd, hogyan él egy közösség!?

Az aiábbiakban számokban foglaljuk
össze, mit jelent ma az alig néhány
éve megindult Országos R.eformáh,is
Szeretetszövetség. Mi a képlete allnak
la sok-sok imádságnak, tusakodásnak,
verítékezésnek és örömnek, ami az el-

I só három esztendő mértfölctköveiként
I álL \

l .HeiőpapÍl~, ebben a csillagostowyú
I kiS borsodi faluban három árvaháza

van már a Szeretetszövetségnek. A
iegrégibben, a zsupfedeles "Erzsébet"
árvaházban U árva él. A béreltnMária"
házban 22, az újonnan épült "Mag-

I
do1na-árvaházban 20 árva örvendezik,
hogy anyára és testvérekre talált ... A

I
,"Máriáról" elnevezett ház a konyha.

napról-napra itt készül 55 árva és a
. szen)élyze~ szarnára a táplálo es egész-
t séges étel. , . ,
I földesen, az özv. Karacs Elekné ado-

mányozta ház ragyog a tisztaságt()l,
ha:1gos a gyermel<kacagástóL 21 gyer
mek talált itt otthont, de a számu.k
még növekedöben van. 30 árva is el
férne itt ...

Fehérgyarmaton, ezen a Trianon pa-
rancsoHa kényszerhatáron meghúzód6
járási székhelyen egyik legszebb és
legnagyobb szeretelháza van az Orszá-o
gos Refollllátl.ls Szeretetszövetségnek.
40 személyes mkkant- és aggmenhJz
és 10 ágyas szülőszoba. A tegnap em
berei és a holnap emberei taliilkozn"k
itt egymással.

Berettyóújfaluban tavasszal lesz az

\

árvaházak ünnepélyes feiavatasa. Oe
árváktól hangos l1l~r mind a két épü
let, 41 gyernlek eni magát bennük

Iotthon.

S~!kszúl1.v~rogszéli .bérelt .ház vará
zsoiOr:lott at al vaházza. 16 kiS magyar
emberke készül és nÖI!E:1cszik egy eg:y
szerű, de áldott szív meJegetó! körül
sugározva, hogy II holnap feladataival
szemben szégyen nélkü! megállja a
helyét.

Derecskén 22 magával lehetetlen öreg
ad napról napra hálát, hogy vannak
még másokért dobogó szivek, él az
Országos Református Szeretetszövet
ség.

Kisujszálláson sokáig üresen vártak
gyermekek zsibongására egy áldott lé
lek által adományozott házikó falai.
jött a Sz:eretetszövetség és ez a kis
ház is megnyitotta kapuit. Tíz árva
örvendezik benne.

Ezeken az il1!ézeteken kivül otthon,
az özvegy édesanyánál segélyez a Ste
retetszövetség 57 árvagyermeket, úgy

I hogy az összes gondozottak száma ma
272.

Számok, nevek. A nehézségekhez ké
pest nagyok, a szükséghez képest tör
pék. Hol vannak a Te filléreid ebből

akönnyet törlő, mosolyt fakasztó, hol
napot érintő munkából?

Éppen a Te részed hiányzik még!

s

figyelem!

JÓZSEF

al

ÉRLEGEK

m<Jrlcg- és ~épl(Jkö!05.

KOCSIS I~J1RE

50-150 hold

as

Értesítjük il ll. é. közönsé
get. hoj.J1' Oyomán. KI)5SlJih

Lajos ulca 35 szám ölall

figyelem!

és súfyok iavitasiil. megllile
!Csillelésé! juli.1nyosGll1 v<'iIlBlja

nagyságu egy tagba n lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosilást a Gyomai Ujság szer,

kesztösége ad.

IDélután szabad színpad. Be
lépti dii lelsz:23 szerinI. Lesz
olj slillpadi Irda, lár:c, r'nono-
IÓJ, kuplé - heiyiakiuiliiiás.

Jó bor-friss -sör. HcHJ'JvcrsClW
és pogácsa.

Esli? 8 órakor e!öad.ás - 30
,szereplövel. utána !iÍ.ncrnuia!ság
amelyen él kaJonal.t'n<Gkar s;dm·
fónikus és jazz band részlege
hJZ7fl él ialpaJávalól Bellipódij

l 120.1·- , 80 és 60 fillér.

műhe~yt

I ny i10 i i t: lik. [1\' il i la IuII k' 111 i II deri

j
' e :-;I:i!krnaba vágó mudulkal.

S7ive:~ pál'lfogás/ ké!'iink:

!~\un és Társai,
épület- és bútorasztalosok.

MÉHÉSZEK!
Hel jó kaptár: aka[nak" keres

senek fel b','iH1Ünkel!

Il ujdonságai:
'I Zilahy L: Két fogoly

A szökevény

I
H31áJos tavasz
Valamit visz II viz
A !éick kialszik

Móricz Zs. Az asszony beleszól

Beiratkozás havonta

M'?gjelent a gyomai Leverl1e
Egyc'3üle! nemzelis7inü, pom,

pás és szemnek is lelszó pia'
k6.ija.

rvl~iu5 20 ;:'ír) VasáJDap 12"-'''"

az "Ezüs! köcsög" éneke:'>
színmű főpróbáia lesz 8 óra·
kor lj ligetben 50-40-20 Fil!.
helyárakkal.

Május ~l'én hé!főn d. u. ér
kezik meg él hírneves békés
CSabdi hnnv:id gya1oS;~:?f<?[j

zenekClra. ZCIH?S f.z lvonu lÉ: 5 ie sz

!JI. gyon]C!li róm. kath. egyház
magtárlaposi 100 magyar hold szántó
földje május 30-án d. u. 4 órakor tar
tand6 nyilvános szóbeti áriejt~sen hz
szonbérbe lesz kiadva. feltételek meg
tudhat6k a plebánia hivatalban.

MEGHIVÓ.
A Gyomai Hn.ngya

fogyasztá.si és Értékesítő
Szövetkezet

f. hó 13-án délután 2 órakor
a Hangya udvarán tilrtíc1
1930 évrő! rendes közg'yű

iését, melyre nemcsak cl

tagokat, hanem az összes
érdeklődőket is tiszteLttel
meghivja a veze1ős,zg azzal,
aki megjelenik éi gyűlésen.

aká.r tag, aká.r nem ta~,

ajándékor kap.

-~~""_~"'E-""_"""!!'~"",,,,,""""""""""!!""!'!~~~~

Kész ablakok i
nJÍnden méretben les;,::!.!Iilott <Íi.l'-!

ban beszerezhetök

BARY pAL I
üvegesnél Endrődön I

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablaküvegből, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti,
rubin, ornament, sima szines
üveg és finn tükőrből állandóan

nagy raktár.

Akinek: két fillérje \lan abból. 
ha 01.(05, - az egyiket reklámrm
adja, mert rel·dám I'léíki.ll ma már
nem lehet Uziet~t csinálni. Hirdes
sen a Gyomai Ujságban.

Egy úr Pesten meg akad szállni
is érdekléJdött a szabadra!: iránt.

A szálloda portásl1 alJt mondta:
- A.~ elsó emelelef! húsz, - a

jmásodikOf[ tizenöt, --- II harma
dikon tiz, - a negyediken két
pengJ.

- Az önők szállodúja nagyoll
atacsony nekem - fe1elte az úr
és eltávozott.

varai.

_4_o~j_da_;!_... , ~_~ ., GYOM.hJ UJSAO' , .' . '954- maJUs12.

Békésvármegyei \ ~-~Z;;ETETSZÖVETSI!!:G
Orvosszövelség Gyu~aa V~ ~a il SZAMOKBAN.
TovábbképzőElőadásai-

J934 május 12-én (szombaton

Délelőtt 9 órakor Hajnal József
dr. a békésvármegyei fiókszövet·
ség elnökének megnyitója.

D. e. 9-W-ig Karoliny Lajos
dr. egyetemi m. tanár: A gya
korló orvos laboratóriuma (bem u
tatásokka!).

D. e. 1O--:-11-ig Remenár Elek
dr. kl. appendiei lisről.

D. e. li-12ig Szatmáry Se
bestyén dr. egyet. m. tanár: GOffi p

bás bőrbetegségek.

D. e. 12- l-ig. Szórády István
dr. Elmebetegek zárt intézeti el
helyezéséről.

D. u. 3-4-ig Páll Gábor dr.
Lágyr.zsz sérülések szülés ka p
esán.

D. u. 4-5-ig issekutz Béla dr.
egyel. ny. r. tanár: A collapsus
gyógyitása.

D. u. 5 órakor: Zöldy János
dr. Visszaemlékezés Kaczvinszky ~_,_ =W7·"r.W_--=~

Jánosra.
Ulána: Dr. Bakay Lajos egyet.

ny. r. tanár Kaczvinszky emlék
előadása : A tetanus elterjedé;::e
Magyarországon.

1934 május l3-án (vasárnap)
D. e. fél W fél 11 ig: Gáli Gé

za dr. Emphysemáró! és bronchi

tisröl,
fél] l-fél 12-ig: Csépay Kárvly

dr. egyet. m. tanár: llasedow kór
therápiája.

fél 12-fél l-ig vitéz Duzár Jó-
zsef dr. egyel. ny. r. tanár. A
fiatal csecsemő anyagcsere za-

Bál El'l.drődön. iVlájus l3-án,
pünkösd előtti vasárnap az end·

rődi Népházban bál lesz l pen
gös belépődijjal.

.Anya.k.önyvi hb.·ek
Szöletett&

Gyöngyösi Sandor, Imre
Sándor, Pereze Béla, Danadai

Erzsébet.

Házd§§áqot 'kötöttek II

Kruchió Endre-Hegedüs Ilo·
fiával, Szerelő Laios-Dancsó
Lidiával, CZi?glédi jános
Lechnilcki ldával, Timár Sán
dor.-Kruchió Máriával.

MeghaUak.iIi
Barna Julianna Kovács La·

josné 68 éves, O. Nagy Lász
ló 52 éves, özv. Pfeiffer Mi,
hályné Wolf Magdolna 82 éves,
E.un József 80 éves, Kruchiő

László 30 éves (vizbefull.)

II Illi JUnl--



11f14mátus 12. r f?

I - Tudtam én, - kezdi az
asszony, - hogy csak II pénzem
ért vettél el!

- Na hál' Istennek, hogy meg
változott rólam a véleményed, 
válaszolja a férj.

- Mi az, hogy megváltazott?
- Ttgnap ugyanh még azt

montad, hogy hiilye vagyok.

HUNGÁRIA
könyvnyomdáwn·

Oyomém

MINDENNEMŰ
nyomtatványt
bizalomn1~1

rendeljen
el

NEM OLCSÓBB MÁR
A BOROM
minta szódaviz,
DE NEM lS SZÓDA VI·Z!

2 6fi J lé r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszáHitva·
sieladva. Vasuti fuvar kb:
4·fiIlér literenként. Csakis .
50líteren felüli rendelést
fogadok eL Hordót dijmen
tesen adok a szállitástar
tamáITa kölcsön; hordóm
3@ napon belül bérmentve
kűIdeadővissza: SzétküJ
dés ut~nvétte1.Egypenllö
tevéibélyeg ellenében kül
d'ök mintát a borból mi.n- .
tásdoboiban, bérmentve.

IIGraimkllilllemeslidukélli
itafu-ak. tiszt&, t6kélllri•• za
matu.-k ~s- nem .aunyua,k..
Cim: SZéktdy Ferene

SeItvadke-rt;Pestm~e.

Agyornaikir. járÁsbiróság, mint telek
. kŐ1Jiyvi .hatóság;.
527/934. sz.

Arverési-hirdetmény
kivonat.

Endrőd-GyomaiTakarékpénztárRT.
bej. cég végrehajtatónak Gíricz Ján0S
endrődi Öregkert 255 sz. alatti lakos
~J:rehajtást szenvedő ellen inditott
végrehajtási ügyéaen a lelekkönyvi ható
ság végrehajtást árveréstf95 PtOke
követelés és járulékai behajtásavég;eH
a gyomai kir. járásbi'-óság teniletéB
levő, Endrőd községben fekvő fO .,,-z
endrődi 1841. SZ. beté/ben A ti. s-@[

lllzámu 2326. hrsz. alatt felvett 666
négyszögöl területü szántóra aIE Álfi~

domb dűlőben 400 P. kikisltásiárball
elrendelte.

Az árverést 1984 év! j-UI!I,IUS hó
2. rl<lpján déleléitt 9Ó'r.kor EMl
r6d községháltél'lálfogják m~

tartani.
A árverés alá kerülő ·ingatlan aid

kiártási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható eL

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzűt a kikiáltási ár I06zál.alé
kát készpénzben vagy az 188J: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyam mal
szá:mitottóvadékképes értékpapirosuaa
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánll.Í
pénznek előleges birói letétbe hélyezé
sél'ólkiátli;tott 'Ietétielismervényta ki·
küldöttnek átadni és az áfveréBi felté
teleket aláirni (188!: LX. t.-c. 147., 150..
110. §§. 1900 : LX.: t.-c. 21. §J

Az, aki az ingatl-anért aldkiáltásÍ
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a Idkiáltási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegé&Ziteni
(1908 : XU. 25. g.).
. Gyroma,1934 évi február l1ó 13napián.

Dr. Molnár sk. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül :

vitéz Szabó
kezelő.

*

1:

*

*

*

*

*

Hitelt
les u nt

Egy sziilo és a tanltó beszél
getnek:

- Kérem tanftó úr -mondja
a szülő, -az én fiam jó gyere/c.
De ha egyszer véletlenül mégis
rosszalkodna, tessék csak jól el
verni a szomszédjáf.

- Miért a szomszédját ? - ál
mélkodik a tanító.

- Azért kérem, - feleliazo'kos
sreiil@,- mert akkor az én fiam
megijed és nem merrosszalkodni.

A tanaó hilton órán megkérdezi
az iskolában:

- Mond meg nekem Toka Pél
ter, mit kell tenni az embernek,
hc>gy a mennyországba jusson?

A gyermek csak áll; ekyhangot
nem ad, majd nagyot nyel és igy
szól:

- Hát meg kő halnitanitó úr!

*

Egy úr kérdi az orvost :
- Doktorár, vallnak ellem;égel?
- Sajnosvannakamásvilágon,

mondta az orvos.

*

VídÉlm írások.
Egy hö1gy'!-ek azt mondta a

kalauz:
- Asszonyom, kutyát nem sza

bad a női szakaszba bevinni.
- De kérem, ez egy nőstény

kutya, - mondotta a hölgy.

Juniushó elején tárgyaHák
Drénr Imre v. államiilkár biin l

ügyét.

folyósfrlatunk a-20 évi idóíartamra 6% kamat
alapon, földbirtokra, hérletekr~ ter:mé.nylekötés- ..
sel; házakra, telkekre, épitkezésekre, valamint
sz:eméJyi hiteleket váltóra 12-24 havi förlesz
téssel . Házbérhozam#elólegek. Keretkölcsönök
5-·10 évre hitközségeknek,közületeknek, egyleb
tekn12k. Finanszirozunk gytJrai<et, vállalatokat.
Ipari áruhitelek. Beruházási kölcsönök Óva~

dékok bizi'1lmi áUásokhoz, lliizfelügyelőségekhez,

stb. Áruértékesités, export. Értékpapirokra,
keresk. iÍrúra. értékrárgyakra magasösszegű kől,

csőnök. MAGYAR GAZDASÁGI ÉS ÁRUFOR~

GAlMI RT. BUDAPEST, Rákóczi ut 5T/b.
(Válaszbélyeg küldendő.) Llí.:letszerzőketdijazunk.

Zsiroskai:?átújj - gazdag
ság. A tibeti gazdagoi ~ szc'
génylól bundájának uiiáról le'
het megkLUönböztelni. A gaz..
dagok kedvlZ'oc eledele ugyanis
CI zsíros sertéshús és élkezé'5
utána tányért a bunda ujjával·
szokás kitörölni. A szegények
nek nem áll módjában az il~ren

inyenekedés és ezér! kabálja
l uiiiln nincs zsirfo!L - Tolnai
I
I VHáglapjának mindenüll a vi-

lágon vannak munkal Á rsai, akik
időnkénl remek képekelés ér~

del<es cik\{eket küldenek él nép
szerlÍÍ képeslap szerkeszfósé'
géne!c

A ceglédi hengermalom be'
szűnlelle üzemét.

Balaionfüredért 60.000 P évi
bén ítéll me a Kuria.

A Szabadság, vitéz BajC'sYI
Zsilinszky Endre helilapjának
ui számában Balla Antal az uj
oszlrák rendi alkolmá.nyról ir
vezércikket. Közli él lap dr.

-Tombol' Jenő érdekes vita'
eikké! él teJepifésról. TeJlpélssy
Tibor dllnánfuli riporJja. Vér
Andor beszámolója a debrel
ceni eseményekről. Földessy
Gyula cikl,e: "Goethe és él

némefess-ég"-ről s dr. Horváth
Elemér ríporlja Amerika vérte
len forradaimbróI, érdekessé
geí még él lapnak, amelynek
larlalmáj gazdag Föld népe
roval, TamásíÁron folytatásos
regénye egészíti ki. A Sza
badság 12 nagy oldalon jele'
ni.k meg és 10 filléres árban
minden uiságárusnál és do,
hánylőzscJében kapható.

A Prepuk összeesküvés1 \el
leplező őrmestert, ki! allwd,
naggyá lépteltékeló, Kolozs,
vároJt ismerellen lelles agyon,
fólte.

A fogyasztási adó mérsék,
lését kérik a husiparosok.

Május •16·tól június i4-4g
kÖzszemlére teszIk ki él kép viI
se1óv-61asz lók pótnévjeg-yzéJ.; ét
és a kihagyol~aklréviegyzél<él.

A. felszólalásol<a/ május 30-ig
lehel' belel<&oIIWNi.

y *"smegye;izi!vafa telepíté
sek.,NagYélrányú~yümölcsfol

t~lepit.és .indult meg VasvárI
me.g,yébefl i~, ameJy.nek éghajl
löt€! .a szilva-termelésfiek kü
lönösen kedvez. Ennek és bi·
zonydraahécsi piélcközelsé~
gépek tudható be öz a nagy"
arlnYú üllelé-siakció. amelynek
fciyo!nányaké~lpell él mul! évi

áO.aOO cscmetekiüllelés-éllel
szemben, az idén 1 millió dIb.
besztercei- muskotály szil\lel-fa
csemetét ültetlek eL Az akció
lelke és irál1yiléia Szc!1llvéÍnyi
Egon földbirtokos. niCki lesz
kös;zönheló. ha Vasmegye köz
ségi határain néhány év alaH
egész szilvafö erdők léiesü!·

nek.
100.000fózsabokorból álló

liget. Budapesl székesfóvöros
illetékes körei elhatározlák,
hogy részben nlllokaölkalom
teremtése, részben él fóváros
szipségéll'\?k emeléscszem'
p~atiáDól él. löbbh-oldas régi
labáni lemelóJ parldrozni fogja
és a parkban 100.000 rÓZSjjj{ó
Q\ülte!éséve! rózsalige1el léje~

st A hal.ósilgi helyszinisz",m
le már me2' is larlollák s él

(.neló rendezése rövidesen
mIr meg is kezdődik, ami sok
száz' mÚnkáU.önnak hoss-z:abb
idére kenyeret biztosít s a fő,

váirost egy új vonzó !á!ványo.s~

.sággalga zdagUja.
Hol és hogyan hirdessünk

kevis penzérleredményesen ?
Erreet'kérdésrefekf meg rész~

letese"na most·megjelenl "Az
IpeIi.rcésKereskedelem Hirde
lési Kiskáléja" könnyen €Ille'
ki nlh e-tó, lelsZe1ősen kíállíloH
üg"esenös5zeálliloil könyvecs
ke.f01 \nmnak sorolva az ösz
szesbudapesli és vidéki lapok
cimei.azó.k hirde.llisi árSZél l

bása és olyan hasznos taná
csok, amelyekeJ él hirde/őnel"

tudniéfkecH éf hirdetés felad~sa

elá/tEzt' >ahirde-16neknélkül

lröz.hehdl€.n jubileumi ujságka
talógusl. bárkinek ingyen és
bérmenlveR-Ü+cl'imegErdós
József hirdetési irodája, Buci:a,
pesl, VI., Teréz-kBrút Da. (Te
lefon :125-....;;58.

Milyen. -az.id-eállsnö?Ez!
if\\! megésmutaljabe pomI
pás képekben él Dél'ibáb új
SZálUCI, amely 84 oldal terjede,
lem.ben ésgazdaghnlalorn
mal Jelent meg. Nagyszérű bu·
dapes,tiril:ütómlÍÍsorokal, slá
gerszövegli\(~,szin'házi beszá
moló~ati:t'ilmril),Qrtokat,egyfe!
vonilsosszindarabot, folytatá
sos raglán)!t, közel 100 képet
lls-reneeleg ~rd-ekessr.i~eiközöl
a ntipszerúszinházi képeslap.
A~ét,iháft egy száma 2-€) fillér.



írdessen·
il "Gyomai Ujság"-b~n

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTON.

Nyomtatta a "Hungária" kőnyvnyomda
vállalat, Gyomán. e.

felelős üzemvezető: Teket iándQr.

i1egedUs József Horthy Miklós-út
63 sz. háza, mely üzlethelyiségnek is
alkalmas, elköltözés miátt eladó...

Kerekes KárolynAI a bor literje . 48
iíllér. . .

Zongora hangolás. Zongorá.k rend
behozását legoIcsóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsába,
Horthy Miklós út 62.

r~~4!ttiU"~

I
Egy éjjelen át!

Ön is kiirthatja patkány.ait
rendeljen "KAJA" egér...

,

. patkányírtó konzervet.

t doboz P. t.85•.
j d.oboz P. 1'.50

tO doboz P. 14.-

I
W ON I S C ft
P<iatkán'Yirtó Veinalat. .

laboratóriuma, Bu
dapest, vm. Kdfa-

r,aQ'6-utca 10/2 SZ. I
Irtá.sokat vidéken b
jótáUálillialváUalunk Z

~~ftftftft~n~ftftftl

Sporthirek...
Érdemes lesz megnézni a CsAK

OyTK meccset, mert a CsAK a
teljes elsö csapatát küldi le•.

Oláh. Károly a GySC népsze
rű játékosa a GySC-'-OyTK mecs..
csen sulyos izom·zuzódásí szen
vedett és hosszabb- időre harc,;.
képtelenné vált.

Most vasárnap két csapatot
indit utnak a GySC. Az @gyik
Békésszentandráson, a másik

l Kunszentmártonban játszik:
Oöndös József polg. isk. igaz

gató vezette az elmult vasárnap
l a CASS - MAFC elsőosztálYu.

meccset, de bemutatkozása nem
járt kellő sikerrel.
Mezőfuri kupa sOl"sollist rész

ben már megejtették. Ezek sze.
rint Pünkösd vasárnapján OySC
Levente meccsetlátunk, Pünkösd
hétfőn pedig Turkeliiben játszik
a GySe a TAC-caL

Az áldozócsütörtöki BISE·~

Textil mérközésl biró meg 1-1eIh
jelenése miatt barátságosként ját~

szottákle. Gyözött a Textil 3 : O
arányban.

MTK-OFC meccs kél pontját
MTK javára irták.

GySC-GyTK meccs eredmé~

nyét ifj. Szrenkányi János és
Bencse Zsigmond találta el. fl..
jutalmul ki.tűzött' meccsbelépöje
gyet il Nagytrafikban vehetik át

Versenyeredmények :

100 m. sikfutds: 1.) Kovács
Kálmán Gyoma 12.04 mp. 2)
Balogh Bálint Endrőd.

800 m. sikfuttis : 1.) Balogh
Péter Endrőd 228 mp. 2.) Erdei
lron.: GY<Hi1él.

Suíylökés; 1.) Csikós László
Gyoma 963 cm. 2.) Bene Imre
Gyoma 916 cm.

Diszkoszdobás : 1.) Jakó Lász
ió Gyoma 37.97 cm. 2.) Bene
Imre Gyoma 37.18 cm.

Magasugrás: 1,) Krucl1i6 Jó..:
zsef Gyoma 160 cm.·2 ) Billogh
Bálint Endrőd 160 cm.

Távolugrás: 1.) Balogh Bálint
Endrőd 545 cm. 2.) Kruchió Jó
zsef Gyoma 530 cm.

4-szer 100 m. staféta. L Gyoma.
II. Endröd-

Buzogány céLdobás. 1) Várko
nyi Elemér Gyoma 48 találat. 2.)
fésüs József Gyoma 24 találat.

Buzogány távdobás : 1.) Ker
tész Sándor Gyoma 49 m. 2.
Papp János Gyoma 46 04 m.

Levente célIöv.é.szet egyéni: 1.)
Fekete Lajos Gyoma 114 egység
2.) Marton Imre Gyoma 103.

Céllövészet csapatverseny : 1.)
Gyoma a) 475 egység, 2. Gyoma
b) 389 egység, 3.' Endrőd 370
egység.

Oktatók versenye: 1.) Papp
Vazul Gyoma 103 egy$ég. 2. Tóth
József Endrőd 93 egység.

/jverseny leventék : 1. Kató Jó
zsef Gyoma 34 pont.

IJjverseny oktatók: 1.· Kató Ferenc
, Gyoma 45 p. .

T

I
méterről lő, kapus pózolva v~dj

a labda kapuba cS1.1~zik, de a
kapus utának<lp és kihuzZél. SZá-

bályos gól de a közönség a pá
1yára tódul s a biró megzavarod·
va nem Héli meg A gól azonban
nem késílc. 42 percben Kiss S.
16-osróJ remekül hátrafejel, s az
ujabb gólt nem lehet letagadni
2:0. 44 p. Hatvani fautol.l3 Pulu
gort majd Kurcz és Weigert Kisst
jó lövőhelyzetben ollába fogják
s ef!:zei vége él félidőnek.

Második félidőben magára ta
lál a GyTK s tetszetős táméídá
sok egész sorozatát indi!Ja 7
percben Pulugor Feketéhez piEZ

szol, de a labda karjára pattan.
ll-es! Nagy izgalom, Barlha IL
rugja, de a labda felső kapuléc
ről visszapaltan. (A biró nem
vette ésue, hogy él rug;h; pilla
natában Oláh S. beugrott a büfi
tetöterületre 1) 9 perc N\.egyeri 20
méterről mellé lő. A közönség
Oláh K-nál hendszet reklamál.
18 p. Barll13 IL Hatvanimk ad,
de Pulugor ielt:eresztezí s a lab
da kimegy. 19 perc Kurcz legá
zoi]a Kiss! s birói parancsra bo
csánatot kér. Oláh S. faultol, 5Z3

badrugást Pulugor kifejeli. Fö
lényben a GyTK, de Hatvani,
Bartha II. és Bartik lövéseit nem
kiséri szerencse. Veszélyes korner
GySe ellen, utánna Bartik átdol
gozza magát a védelmen és re
mek lapos lövését jakónem tud
ja védeni 2: 1. Gól után GyTK
marad front ban, de Megyeri 30
percben c8unyán lerugja Oláh
S. s a játék percekig álJ. 33p.
Bartik majd Bartha lő fölé
GySC már fáradt s elmarad a finis.
Weigert és Kurcz fault jai kelte·
nek izgalmat. 44 percben Fekete
snbadrl.lgása kapu!écről pattan
vissza. 45 p. korner GySe ellen
de mögé rugják. 47 p. Hatvani
lő szépen, de Jakó fel ugorva fog
ja s eí:zel vége a nagy meccsnek.

p

-

A Csabai U.oszt. bájnokság állása '1934. május 5-én:

Csabai II. oszt. május 13~iki programja:

Mezöberényben : Textil-Turul, Békésen : BISE~-fyL Törekvés.

_6_'_o_l_d.,.,;,a_t......__• ~_~f!yOMAf Ur~~,CIlJ~J_'__........__~~ -..2,234 május.1B.

---r- ~~:á;in"< I Boxolá>: A.drasikLászIQOyo<

L
ma. 2. Szmo]a Sándor Oyom~.·

evente.averseny. Birkozás: 15akonyi János, 2.

I .,Nagy érde~lődé: mellett tartot- Perei Mihály Gyoma.

I tilK meg e 1'10 6-an sporiverse-
nyüket a gyomai járás ·lev.entéL
A kiHInően sikerült verseny fő ..
képen Nyisztor Péter vezető fő"

oktató lelkes munkálkodásának
az eredménye. VersenybizotlságIelnöke dr. Tüköry József földbir
tokos volt, ki ugy az elődöntő

mérkőzéseken, mint a. döntömér
kőzéseken egész családjával jelen
volt. A versenyen megjelent a
várm. testnevelési felügyelóség
részérő! annak vezetője Hermándy

I Géza ezredes ki éremdijakon ki·
I vül 2 értékes órát is adományo.

zalt Ugyancsak 2 zsebórát ado
mányozott. dijként dr. Tűköry

József is. A leventék ellátására
dr. Tüköry József 2 birkát, gróf
Bethlen Ödönné uradalma l bir-

I
kár, báró Huszár Lás2;lóné uradal
ma l bárányt és ifj. Purgly János
földbirtokos 10 pengö! adomá~

nyozo!t, mely adományokért a
Levente Egyesület vez.etősége ez
uton is hálás kÖSlönetéi fejezi ki.
A versenY' végeztével a dijkiosz
tás! dr Tüköry József;lé uriasszony
eszk özölle ki ezen' tisztet közvet
len kedvességgel látta el. K.

Oy,S.C-Gy.T.K. 2:1 (2:0)
éremmérk5zés, biró: vitéz Nagy-Szabó.

A leventelverseny keretében
került sor a két helyi csapat ta,#
lálkozására. A szépszámban meg
jelent közönség érdeklödéssei te
kintett a meccs elé, de nívós
küzdelem helyett sorozatos dur
vaságokat kellett végignézni. Ez
a meccs igazán nem mondható
a futball hathatós propagandájá l

nak, mert egyes játékosok részé
r61 tanusHott kiméletlen játékmo
dor, minden másnak mondhat6
inkább mint futbaJinak.

Láthatólag kinosan lepte meg
a levente-vezetőket és a megje
lent előkel6séget az állóhely egy
kisebb, de vérmesebb részének
dijkíosztáskor történt hangosko.
dása. Nem mondhatjuk, hogy a
biró hibamentesen vezette le a
meccset, de megállapitjuk, hogy
helytelen itélkezéseivel éppen ugy
sulytotta a GySC-ét, mint a GyTK-t

Pontban 3/4 5 órakor veszi
kezdetét a játék és a GyTK.
mindjárt támadásba llwdül, de
Megyeri faultja miatt a 3 perc
ben megakad. Szabadrugást Zöld
küldi, villámgyors Bartha 1.--':""
Biró-Kiss S. kombináció után
Kiss S. áttör, laposan ló, a ka
pus későn dobja magát s alatta
becsuszik a GySe vezető gólja
1:0. Élénkül a jétélc 9 percben
Oláh S. miatt lizabadrugás, de
Zöld haza adással ment. 15 perc
ben Bartikot ZI. 2 Oláh slereli,
majd 16 percben Hatvani jó be
adásával Bartha H. kitör, de ZI

lövés kornerre megy. Feket§ hát·
rahuzással ment Bartha IL elóI.
Zöld és Hatvani összeütközik,
Hatvani földre esik, 2 percig áll
a játék. 27 percben félpáJyáról
küldöttszahadrugását Kis! Zs.
védi GySe ostromol. 40 percben
Kiss S. Kéritől szorongatva .. 30

I
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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 18.280..

Lapzárta c s il t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik n1inden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkeszt6ség és Idadóhlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I \') m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22,

Hirdetések dSjszabásaj:
Egyhasábos (55 mm széles) l cnL magas hiruetés
20 fiHér. Öts7.őri 1l1rdetésnél 10 S?ázalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 flz:3.zalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék ked':ezményt adunk.

Vegyetek Lelket.
Sok szomorú PünköstöJ

értünk már meg mi ma élő

nemzedék. Az aggodalom
és bánat fellegeivel vohök ,
beárnyéko!tak azok, melyek'
a négyéves szörnyű világ
égés idején Uh/etkeztek el
reán!c Azóla illeg' jnímár
15 hosszú éven ál nemzeti
Ié.tünltben m"egalázva és
megszaggatva örök és ál ..
landó 'gazdasági htiború
vergödése alatt várjuk és

. esengiÚk. a szabadulásnak
pünkösíi lelkél. ,S mind
ezekhez ma c:"okncm ösz
szeros],o5zlólag iárul a ta ...
vasz! aszálynak szömyű és
aljg mcgmérh'2tő csapása
ugy, hogy él tes!i és lelki
.1evert8églwk mélységeiből

valóban semmi· más i1em
emelhet Jel 'a megvigasztal
td/ásnak magasságárö, mint

.egyedül a lélek, egyedül a
pünkösti lélek.

Hogy is volt csak régen,
nagy ezredévek elő(l?Csüg

getegebb, összelörtebb em..
berekálig lehettek valaha
is ézen á földön, mini él

tanilvánJiok ezekben a na..;
pokban. Uruk. Me'sterüka
Golgota kereszjjéig aláz...
tatoJ t, a Messiás lzráeli bi·
rodaimában vetei! nemzeti
dicsőségük és uijászDleté
sük reménysége, mint haj
nali illom foszlott szél, ők
maguk lizenegyen ott ma
radtak egy égő gyülölettel,
háborgással teli világ kö..
zepette;szomofllob napo#
kat edig látorr valaha is
ember, mint amilyenek őren

;ájuk elkövelkeztek.

És mégis együHmaradlak
reménykedve, imádkozva é~

szeretve_S mikor elmult (j

10 nap, im~ sebesen zúgó
szélnek zí?ndüJése. hallotik,

Békés vármegyében is pusztít már
a kolumbácsi veszedelem.

Márky Jenő vármegyei gazdasági felügyelő

nyi latkozata.

nek zendülését. a keitós
tüzes Jángnyelveket, s le
gyünk győzedelrnes'.ék, dia
dalmaSok!

A c",Uggec1öl, elpLl~?jLl!

llak !
A hősök ÖJl.ikké élnel·{ !

Gyula, 1954 Pün!\ösi.

Harsányi Pál
esperes.

m;:5kr hosszú, hamuS7ürl,:c légy.

sárga szórzellel, csápiai ~·ár#

gák, állálszó szárll~ai iJosz
szabbak a jesténél. PeléiJ (j

vízbe rakja, lárváia oJt é1. maicl
lélire bebábozódik s él tava:-,i
nap mc1cR'élöl kc-! ki. Hd szá
ra?, meleg alélvélsz, túlnvomó
reszük megmarad, ellenben (J

hideg, esós lavaszban nagyré,
szük elpuszlul. Az 1dei ,avas?
rendkivül kedvc-zellle-~ik, az
a Duna láján nogy raj)k ve~

ród!~!\ össze s lUdl ,la' úlnak
észak felé. A kg\,( SZl delme·
."ebb és leg'népese'b rnindi~'

az első raj, fl késő 'bi ;{eJésű

bábok raje! l<1volról se l ielen/
olyan veszéiyl iE ~ alokra,
mint éi korábbi. Az els :Ci!lt ro
varok nem lérnek v ~S/ j kelési
helyiikrlt, kóborlils\(ő,;1en el ..
pusztu!lH:ll" amerre bt zódnak
azonban. 011 meg/mB jiák él
jószágol s vériikocl ~J!':iiák.

A legtöbb bllat pll. dulásiit
fulladás okozza, nwrl az orr
és száj nyíláson kiZr~szlül él

él legyek él torokba flirkQznek,
azJ öss7cmarják, é1 csípífs kö
velkiZZléLlCl1 a lorok bedél~ad,

össz"szúkiil, ugy, hogy ClZ állal
rövidesen rnegfullCld. A koIum
bácsi legye>kel irtani nem lclJe1
s él Véd.zkezés is csak korlá'..
/olt ellenük. Legjobb a j@sz8..
gol csak naplemenle ulán ki

haii/afli,napPéll bé:-;ölíletl iSi álló-

ELL VÉDEKEZ l
eSI LÉGY ELLE ?

HOGYA
A KOL B

Mi is maradjunk együtt

reménykedve, imádkozva
éSSZé2Telvc. Vegyük a lel
ket, cl s\2:besen 7ÜgÓ szél-

nemzetsége, tegyük vérré
és életfít önmélgunkbön s
hirdessük a világnC'lk, hogy
mi pedig hirdetjü!.;: s meg
is látíuk a keresztrefeszített.
magY1'lrság feHánladásál J

A IÖj)ok ezeJÖl1 nébbny nap·
pai rnegirlák, hogy TemesvÉu'"
megyében nél~Y rajokban jelen
tek meg él kolumbácsi lvgyek
s on.nan észak felé l1uzÓdllök,
A legyek rövidesen meg is ér
kezlek és Biharvármegyén ke
resz/iii már a mi várme!2yénk
be is eljulollak, tvlárky Jenő

vm. felügyelő él kolumbácsi le
gyek m.zgielenésével és kár~

levés.zvel kapcsolalosan él ké)·

vQlkezőke! mondolJa:
- A legyek megjelenéséról

már én is kl'lplam iclenlésl és
pedig Kélegyházáról és Gyula
v<1riból. A jelen/és vi?l"le ulán
azonnal kimentem a kél faluba,
él iószágokról rovarminlfJt vel

tem s azt él ielentéssel együ!J
felkülcliem él rovartani intézej#
be. Szombaton reggelre meg
isjőlí él válasz: a roverokko
lumbácsi jegyek. Az értesllés

alapján lehá/, de már előzőleg
is in!éLkedlem, hogya fenye

geieli hiZlyekcfJ él ~zük·

séges óvinlézk«dése:,cl je~

gyék meg, Egyelóre nagyobb
veszélyról nincsen szó,azon
ban ha tiJZ időíárás nem válla·
zik s eső rövidesen ní?nJ lesz.
nem lehetellen, hogy él most
még csák szórványosan jeler.l
k\?ző CSIZ/ek megszaporodnéJk
s a legyek nagy puszlílásl vé
geznek az álla/állományban.

Akolumbácsi légy 2-3 miili-

feieikre. kettős tüzes nyel~ l
vek szállanak, veszik a Lé-I
leknek örök győzedelmes

erejér s lesznek (jZ jng'ado~

zókból ~ziklaszilárdak, a
gyöngékból erősek, cl re
megő embcf.zkbő! h<5söl\,
odó,~llallak El háborgó tö

meg' közz~ prédikáhli II
megfeSZÍlelI. de feliámado!t
Krisz! u~t, ,gy lilölké~dó vil~g

ban gyúitiá!, f(;;] az örök·
szere/el evangéliumának
lánggal lobogó fáklyájá!.
hirdetik él világnak. hogy
nem adatolt más név és
lélek amely által !Tleg/órn

lalhatnánlí, mint cl Krisz..
tus neve és 11211,12 s egy#
szelTe leltek győzedelme·

sekké ama í]ároní ezerek
álla! a Jézus Kriszlusban!

Mi is maradjunk együtt
reménykedve, imádkozva
és szerelve. Vegyük a lel
ket. a se-besen zúgó szél
nekzendü!ését és a kettős
tüzes lángllyelveket. Gazda
sági nyoll1oruságunk szük
ségeiben. minel nagyobb ö

megpróbáltalás, annál erő

sebben térjünk Urunkhoz
Istenünk höz, ki soha nem
próbálta még fejjebb e vi
lágol. nt ahogy elszen#
vedhe!ó volr s kinél bizony
egyedül van a szőbadulás!

Mi is maradjunk együtt
reménykedve, imádkozva
és szeretve. Veg)-'ük él lel,
ket, a sebesen zúgó szél·
nek zem:lülését és ü kettős

tüzes lángnyelvek et. Nem
zeti megaJázoitSágunknak
szenvedéseiben érezvén,
hogy I-<elet Európa földén
örök isteni elrendelés sze
rint egyedűl ö mClgyar él

gránit szikla, egyedül a ma
gyar a becsület, lisztesség,
hősi vitézség népe, egye-

I
dül a magyar az örök győ#

·zedelmes b~ke és dic3ő5ég



GYOMAI UlSAŰ

TRAGIKUS SZERENCSÉTLENSÉG ENDRŐDÖN.

Gyomai vásár.
Gyoma községben a -!Clgkö

zelebbi országos vásár '19;'54-.
iunius 1, 2 és3·án fog meg·
larlani és pedig.-

junius hó t -én pénleken ha
si/olt körl1lü állat feJhailással,

iunius hó 2-án szombaion
lóvásár.

iunius hó u-an vasárnap ki
rakodó vásár.

Az állalvásárra szabálysze·
rűen kiállilolt marhalevéllel
minden faju állal felhajlhaló. 
eladásra nem szánt, sze.kérbe
fogolt állalok szinlén csak sia
bályszerüen kiáliifoll marhale·
véllel bC'csállalnak a vásáríérre.
Minden serlésról, juhról külön
k~lön marha levél álWaf1dó ki.

Iparosok, kereskedők ipar
igazolvánnyaikat fel!'r.utalni tar·
toznak.

Csökkentette éi minisz·
térium a megyei utadót.

Békésvármegye lörvényhaJó
ságának 1934. évi közuli költ
ségveféséhez most érkezell le
a vármegyéhez a kereskeaeJem
ügyi miniszter ióváhagyása, a
mely lényegesen vállozlalóso·
kat tarlalmaz.

A miniszíerium az igás nap
szám pénzbeli egyenérIékéi cl

közlI!i kölbégvelésben 6 pengő

SO fillér helyei 6 pengőre szálli
talia le, az ul adó kivelési szá
zalékát [l mull évi Ui százalék
helyett 11 százalékban álla pi
lolla meg. Ezek a mérséklések
az adózók javára öS'5zesen
minlegy 150 ezer pengónyi
adócsökkentésI ielentenek. Az
igy kelelkező hiány! él fartalék
betétekból fedezik,

Iskolaépités.
A besenszegi részen la

kók 100 <1láírással ellá.tott
kérvényben kérték az is
kO!ciszékt6!, hogy miután éi

község részéről 4 év Ö[Cl

megigérték részükre az is·
kolár, de az még 01<1 sincs,
vegye az 'ügyet kezébe az
iskolaszék.

Feipanaszolják. hogy se
vizük, 5e iárdáiuk, se vil#
larJvuk, se isl.,:olájuk nincs.
120 gyerrn~knek kell onnan
li 2 km re levő iskolába
járni.

Az épilkezéshez az islw
laszéknek él kelló pénz ren
delkezésre áll, telke a po·
litikai községnek van, s így
az együltesen meg!ariott
gyülésen egyhangulag c!~

határozták, hogy egy 2 tal1
termes iskolát még a fol}ló
évben felépitenekés szep
tember l-én rendeltetésének

. átadjá.l-c

Ihalálát konstatálta. Az eset annál SIl:O

morubb, mert a szerencsétlentil járt
villanyszerelőnekkét héttel ezelőtt volt
az esküvője. - Mennyi SQk bajt meg
lehetne előzni gondos, óvatos vigYá~t
tal.

II

pénze
ndrődö

dolgozzon. Itt éde a végzet szomoru
keze. Szemtanuk állitása szerint, amint
fennt dolgozott a póznán, egyszercsak
súkra pattant ki a vezetékből, a sze
relő a magasban egy kissé hátrahanyat
lott, de hogy a leesés ellen védekezzen,
azért támasz után kapott, pillanatnyi
zavarában azonban a vezetéket fogta
meg mindkét kezével s a benne kerin
gő 220 wollos áram azonnal kioltotta
életét. Mikor hosszu munka után ki
szabaditották a vezetékről és leemelték
a póznáról, az orvos már csak beállott

zést. Neveutt nem nyugodott bele
a vármegye határoeatába s ez«rt
felülvizsgálati kérelemmel élt a
belügyminiszter úrhoz.

A vármegye alispánja értesltette
a községet, hogy a belügyminisz
ter úr elutasította dr. Tóth István
kéreimét s ez oknál fogva szigo
man elrendelte a községi tőke

pénzeknek az Endrőd-Gyomai Ta
karékpénztárnál való azonnali el
helyezését.

M int illetékes helyről értesültilnk,
az intézet a községi pénzeket mint
zöldhiteft, hat havi időtartamra
bocsátja Endrőd község kisbirto
kos lakosságának rendelkezésére.

A szertartásos egyházi püspökfog-a
dás a plébánia templomban történt,
ahol az egyházi vegyeskar Csernus Mi
hály apátplébános nagyhatásu "Ecce
Sacerdos"-át énekelte a szerző vezény
letével. Utána az egyházközség teljes
számban tisztelgett a plébánián aPüs
pök és az Apostoli kormányzó előtt,

ahol az űdvözlő beszédet dr. Haller
József v. országgyülési képviselő, End
rőd köztiszteletben és szeretetben álló
ügyvédje mondotta.

Másnap 8 órakor a bérmáló püspök
misét celebrált, majd rövid, gyujtó ha
tásu beszéd után megkezte a bérmálá~t.

Ezen a napon több, mint l1Oo-an bér
málkoztak. A nagytömeg példás rend
ben fogadta a szentség kiszolgáltatását.
A szépen gondozott templomkert pazar
látványt nyujtott az únnepló ezrek tar
kaságlával. Közben megérkezett báró
Vécsey, a hires egyháztörténész és Gás
pár István mezöberényi plébános is.

Az érkezetteket és a község vezető

katolikus férfiait Csernus Mihály apát
plébános látta vendégü! asztalánát.
Másnap a bérmálás tovább folytató
dott, amikor is nemcsak a külterületiek,
de a szomszédos községekhól, igy
Gyomáról is, igen sokan jöttek End
ródre, hogy felvegyék a bérmálás szent
ségét. A két nap alatt 2361-en vették
fel a szentséget.

Szombaton délután 5 óra tájban a
bérmáló püspök tovább ment Szarvasra.
Mégegyszer zajos sürgés-forgás a plé
bá::ill előtt a főutcán, a bandérium, a
hintók felvonulása, az ünneplőbe öltö
zött iskolásgyermekek sorfala . . . .. s
végetért Endrőd község két ünnepi
nagy napja.

Endrődön.

.......... --ségi
,
eseelhel

Endr6dön az Első Endrődi Henger
malom és Ví11anytelep Szövetkezete
szolgáltatja a világitáshoz az áramot.
A Király utcában kedden este nem égett
a villany s igy a villanytelepről kértek
embert, aki azt rencl.behozza. A villany
telepen már több éve dolgozott Vaszkó
Imre villanyszerelő, !l mivel szolgálat
ban volt, igy öt küldték ki a javitási
munkák elvégzésére. Ugy gondolta, hogy
a Király ulca sarkán levő elosztónál

(
lehet a baj, igy könnyedén, gumikesz.
tyü nélkül felment a póznára, hogy ott

Áldozócslitörtökön délután Endrőd

főutcája mozgalmas, városias és ünne
pélyes szint mutatott. Az emberek szá
zai lepték el a gyalogjárókat, a tanuló
ifjuság diszbe öltözve, virágcsokrokkal
áJa hosszu sorokban, fehérkarszalagos
rendezők sürögtek, rendőrök és tüzol
tók siettek kerékpáron a nézök sorfalai
között. Endrőd katolikus népe várta a
püspököt. Hat óra tájban megérkezett
a diszmenet. Legelől jött az endrődi

cserkészek kerékpárosraja. Azután a
magyarruhás bandérium festői képe
bontakozott ki a délceg legényekkel.
Uhrin Mihály lovagolt az éjen s Uhrin
Péter, volt öreghuszár irányította a'
menetet. Majd a négyes fogat és a hin
tók sora következett, melyek az ünneplő

tömeg miatt csak lépésben haladhattak.
Az ünnepi fogadtatás ugy az egyház

község, mint a politikai község részé
ről már kint a falu határában megtör
tént, ahol az egyházközség tisztes világi
elnöke, Kalmár Vince. az izig, vérig
katolikus magyar Vince bácsi üdvözölte
az egyházi el6kelőségeket. A politikai
község reprezentánsa Timár Imre köz
ségi biró, a község nevében beszélt.

A plébánia kapujában káplánjai éién
Csernus Mihályapátplébános üdvözölte
P. Zadravetz István föiszentelt püspö
köt, aki dr. Tüköry József négyes foga
tán érkezett. A bérmáló püspökö! a
nagyváradi csonkaegyházmegye apostoli
kormlÍnyzója, dr. Líndenberger János
kisérte. Vele voltak: fetzer József
szarvasi esperes-plebános, fehér Lajos
körösladányi plebános, pápai kamarás,
Szabó frigyes a szeghalmi plébánia
vezetője. Ugyancsak a diszmenettel ér
kezett dr. Pálka Pál járási főszoJga

biró is.

Bérmá.lá.s

Endrőd község mult évi képvi.
seMtestlilete tiszteletben tartván a
vármegye vezetöségének és a la
kosság nagy tömegének óhaját,
mult év december havában akként
hozta meg határozatát, hogy End
rőd község kamatozó tókéjét meg
felezve, a községi gyámtökét a
Békésmegyei Általános Takarék·
pénztár Endrődi Fiókjánál, a többi
községi betéteket pedig dz Endrőd

Gyomai Takarákpénztárnál helye
zi el.

E határozat ellen jelebbezéssel
élt az Ártalános Takarékpénztár

. ügyésze, dr. Tóth István, a vár
megyei kisgyűlés azonban eluta.;.1
saotta a jogalap nélküli fellebbe-

ban tartani s az isfálló ajtaja
elólt zöld lombot vagy nyers
trágyát égetni, hogy a füst tá·
vol tartsa a legyeket az állatok
tól. A kint járó iószágol laná·
csos, küJönösen a lágy része
ken (nyak, ágyék, has, stb.)
petróleummal,avas zsirral, vagy
olaiial beken ni. Az emberre
nem igen veszélyes a kolulll
bácsi légy, azonban megtörténI
már; hogya magára hagyoli
apró gyermeket annyira össze
marták. hogy rövidesen beje·
pusziulI.

A "HANGYA"
KÖZGYŰLÉSE.

A Gyomai Hangya Szövetkezet
impozáns keretek között tartotta
meg vasárnap délután évi rendes
közgyülését. Az udvart zsufolásig
megtöltötte az érdeklődők több
mint 600 jőnyi csoportja.

FeUer elnök méltatta az előJ!ő

évi gazdálkodás eredményét, mely
ből kitűnik, hogya mérleg nyere
séggel záródott. Ismertette a szö
vetkezet multját, fejlödését s (jröm
mel állapitotta meg, hogy a for- .
galom - a nehéz gazdasági vi
sEonyok ellenére is - folytonosan
emelkedik, ez - ugymond - el
sősorban Kovács János ilgyvezető

igazgató érdeme, aki fáradhatat
lanul dolgozik a Hangya érdeké·
ben s előrelátó kereskedelmi poli
tikával vezeti a szövetkezet ügyeit.
A közelmultban is fO.OOO P-t
a;ándékozott a szövetkezet régi
adósságainak rendezésére s jelen
lefT is kamatmentes kőlcsönőkkel

segíti.
Ifj. Kovács János propaganda

igazgató zárószavában az elmult
esztendő eredményeire hivatkozva,
a Szövetkezet tagjai, illetve vá
sárlóinak sorába való belépésre
buzdította a lakossága!, mert csakis
a megszervezett vásárlóközönség
szállhat eredményesen szembe a
kizsákmányoló törekvésekkel. Egye
sült akarattal, bizó lélekkel dol
goeva rövidesen eljön az az id~

mikor a magyar gazda munkájá
nak veritéke nyomán nem keserű

ség, hanem ismét áldás, megelé
gedés jog fakadni. A lélekemelő

köz~yülés a Hymnusl: eléneklése
után oszlot! szét.

Kész ablakok

BARY P L
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablaküvegböl, 3-4
mm. belgaüveg, matt, rnintázoti,

I rubin, ornament, sima $zinel
üveg és finn tükörből állandóan

nagy raktár.

minden méretben Je5özállitott ár
ban beszerezhetők
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Részletek ba~cza.i Beliczey Miklós szakosztályi
elnöknek Gyulán ta.rtott előadásából.

rét- és legelőgazdaság

fellenditése.

tFfZ55J?E

A valóolisi:Ígéri és jó
ságérl <il Bayer kere.smf
szavatol, mely millden
csomügolásol'l és fab-

leHán láthat6. l')

ASPIRIN
TABLETTAK
~~

Gyógyszertárban kapható.

tak ilyen tanfolyamok és Pes!
vármegye mellel! Békés vár·
megye az egyellen, amely ed·
dig már kél lanfolyamol ka·
poll. Ezér! mosl köszönelün·
ket ldilönösen ki akarom emel·
ni a sZ(lvejsé~ ügyvezC'tő al
e\nökénel" aki az e~ész moz
galamnak legfőbb irányiJója és
lelke és akié ill az érdem orosz·
lánré"lze.

Hogy pedig a vármegyénk
ben meglarlolt iönfolyarnoknak
voll-e igazán hasznos, prakli.
kus hCltásuk, az megífélésem
szerint elsősorball is csak aj·
lólfügghejetl, hogy azok a
gazdák, akik ezekel a tanfolya.
mokat hallg-aflák,Judalában van
nak·e annak. hogy ill él k.zzükbc
adatoli egy kis clarabkája an·
nak, hogyjövóiiikeJ megjaví:,

pOl ban vagyunk. Ré!- és le,
gelógazdálkodásunk jövedel
mezőbbé létele terén ma még
számlalan olyan lehetőség áll
elóJlünk, amelY2k él mai nehéz
idők anyagi viszonyaihoz rnér
ten. minden lényegesebb költ·
sig. befekJelés és kockázat
nélkül, - csupán szorgalom
mal és hozzáértéssel tudják
bizlosilani él legelők nagyobb
jövedelmét.

Az Alföldi Zöldnwzó Szö'
vets~g nagyaránvú és sokol,
dcJlú munkájának - nézeicm
5zerin! - egyik !egcéJszerűbbje

és leghathatósabbja az a le·
vékcl1ység, amii él községek.
ben lariolt hé/napos ingyenes.
tanfolyamok alakjában tar!. Ar·
ról fl szerencsés lényről szá·
lllolhajok mosl be, hOIIY vár·
me~nénk él Földl1livelésügyi
Míniszli?rillnl, illetve a Zöld·
mezó Szövetség részéről már
edd'ig iti' öbban él megkűlön

böztet~lI jóakaratban részesülj,
hogy a Szövetség vármel?yénk
terülelén eddig miSr kél lan
folyamol Jartoll és pedig egye!
a mult év tavaszán Békéscsa·
bán. egyel pedig ősszel Gyo,
mán. Ezért él ténvérl hálás kö
szöneliinke! kell nyilvánilanunk,
különösen már csak azérl is,
mert ludomásom szerinl az
egész országban eddig 1lJ~;!?

csak Pest, Bács. Heves és Bor·
sod- vármegv~k lerüle/én vo!,

meg és leheló jövedelrnezóbbé
községeml1el{ a nagylegelóje,
vagy s7omszédomnak a kis
réjjQ', i'lkkor - amikor millden
talpalatnyi föid magyar julaj·
donI jelent és végeredményben
él magyar gazdák összeségé
n€k az erejét van hivalva fo·
kOIWi.

Valljuk. be őszintén, rél· is
legel6gazdálkodásunk ma még
nagyon kezdetleges" ósi, pri·
miliv állapotban van. Rét- és·
legeJógazdálkodásunk ma ál·
falában még kezdeflegesebb
fokon van, mint szántóföldi
gazdálkodásunk volt akkor,
élmikor még éJlzt Jarlották, hogy
óS:3zel fölo~leges a larlól fel·
szántani, mer! éJlZ éppen olyan
jól fog teremni, ha cSélk tl:l

vélsszal szánljuk föl, avagy
pláne. öm,ikor egy évig még
parlagon voll szokás hagyni
it földet, hogy majd csak (j

következó évben vel/essék be
újra. Aki ma így gazdáJkodil<,
az bizony nem jól gazdálko·
dik és asajál möga kárán fi·
zet meg érle. Már pedig él le·
gelógazdálkodásnál még min
dig ebben él kezdeileges álla'

Az Alföldi Zöldmezó Szö·
velség célki!fizéseibel1 és mun·
kájában minden hivafalos lé
nyezónek és minden gazdának
olyan mozgalmat kell látnia,
amely a magyar földnek az
értéké!, a magyar gazdának az
erejél akarja és fogja fokozni.
Vármegyénk föld;eiri"l, a mi·
nóségi megoszlás6nál és ég·
héljlali viszonyainknál fogva i1l
luInyomó részben olyan gaz·
dák vagyunk, akik leginkább
- kizárólagosall - szemler·
meléssel kell, hogy foglalkoz·
zunk. TcIlán kevesen vannak
most ill közöllünk is olyanok,
akik rét" vagy legelótulajdo,
nosok és így aránylag kevesen
vannak azok, akik az Alföldi
Zöldmezó Szövetség munká,
jának gyümölcsét közvelle
nűl élvQ.zhelik. Ez azonban nem
jelcwiheti azt, hogy érdeklódé,
sünk és:tárnogalásunk a moz
galo:n iráni né százszázalékos
legyen, mert valóban meg'
bélyegz.encl6 lenne az az ál
láspont, amely nem löródik és
nem érdeklődik aziránt. hogy
milyen egyszerű, olcsó és ké·
zenfekvó eszközökkel javílhélló

SZABÁLYRENDELET.
a gyomai református egyház temetöinek

basználatáról és fenntartásáról.
J. §.

A gyomai református egyház temetöinek rend
behozataláról és fenntartásáról ezen szabál)Tendelet
rendelkezik, melynek célja az, hogya temetők a
kegyelet és a közegészségügyi követelményeknek
megfelelő állapotba kerüljenek és ezen szempontok
szerint fenntartassanak.

2. §.
A temetőket drót keritéssel oly módon kell

bekeriteni és kapuval eJJátni, hogy a temetőbe cs,ak
a kapun át lehessen bejutni

3. §.
A temetők használatá.ra üzemtervet kell ké

szíteni s annak végrehajtásával a temetői bizottság
bizatik meg.

4. §.
A temető beosztása alkalmával arról is kell

gondoskodni, hogy ott ravatalozóhá:n épittessék s az
előtt a közönség részére tágas hely maradjon.

5. §.
Családi sirboltok és sirhelyek épitésére min

den refermátus család igényelhet helyet, ha annak
használatáért a II. §-ban megállapitott dijat lefizeti
s igéretet tesz arra, hogy izléses kivitelben építi
meg azt, vagy a sirhelyet maradandó és a kegyelet
nek megfelelő módon bekeriti és azt állandóan
fenntartja, vagy ezek fenntartására az egyháznál
alapítványt tesz.

Sirkő, emlékoszlop, keret, kerités tervezet
előzetesen a temetői bizottság elnökénél bemuta
tandó s minden csak a bizottság jóváhagyása után
építhető fel. A bizottság határozatát irásban közli a
kérvél1yezőveL A határozat végérvényes, az ellen
felebbezésnek helye nincs,

6. §.
Az ugynevezett pandalos temetés a jövőben

is megtört~nhetik, de csak m~gfelelö talajon s csak

olyan módon, hogya pandallal a szomszéd sir mtg
ne bolygattassék. A pandaI csak a temető gondnoka

'által megállapitott irányban ásható nlinden sorban.
Ilyen temet.kezés mellett él pandalban rátemetkezés
tilos.

7. §.
Ha a ravatalozó helyiség felépült, a temetés

onnaIl történik. Ennek használati dija s a vele kap
csolatos intézkedések akkor ál1apittatnak meg.

8. §.
A sirok ásása közben a földből kikerülö

csontokat az ezen célra kijelőlt díszsirhelyen kell
elhelyezni.

9. §.
A temetők rendben tartásával és fenntartásá

val járó költségek biztosítására temetői-alapot kell
létesiteni, melyről évenként a presbiterium előtt el
kell számolni. Ezen alap bevételei lesznek:

1. A temető terület minden jövedelme.
2. A sirboltok, családi sirhelyek, egyes sir

helyek árai, ravatalozási és sirásási dijak.
3. Politikai község, malIánosok, testületek

adományai.
4. Alapitványok.
5. Vegyes bevételek.

10. §.
A fásitás a temetői bizottság feladata és

kötelessége. Egyesek és családok is csak a biz;ottság
által megengedett fákat ültethetnek a kijelölt helyen.
A tulajdonjog a gyomai református egyházé ezekre
is, Gyümölcsfákat a temetőbe ültetní nem szabacI.

ll. §.
A családi sirboltokért, kripták, családi sir

helyekért és egyes sirok helyéért egyszersminden
korra lefizetendő dijaknak megállapítása jelenleg a
következő:

a) A kisréti és Horthy Miklós uti temetőkben

az első sorban a kijelölt sirhely 25 pengő.

A rendes sorok között elöre lefoglalt sírhely
15 pengő.

A rendes mérettól nagyebb diszsirhelyek
négyzetméterenként :5 pengő.

b) A régi Öreg temetőben a rendes méretű
. diszsirhely 40 pengő.

il, második sorban a rendes sirhely 15 pengő.

A rendes mérettöl nagyobb diszsirhelyek
négyszögméterel1ként 4 pengő.

12. §.
A temető őrzésére, az utak és fák karban

tartására, a sirok megásására és a temetőben elő

forduló egyéb munkák elvégzésére temető őrt kell
alkalmazni. Ennek évi fizetését a presbiterium álla
pitja meg.

·13. §.
A ravatalozásért és a sirok megásásáért járó

díjak a ravatalozólJ.áz felépitésekor állapittatnak meg.

14. §.
EgyeiJen sir ásása sem kezdhető meg a te

metői gondnok engedélye nélkü!.

15. §.
Tilos a temetőben a kegyeletet sértő visel

kedés, lármázás, sirok, fejfák rongálása, fej fák el
vitele, koszoruk és virá~ok eltulajdonítása. Tilos a
temető fáinak, keritéseinek, bokraink rongálása, az
utak bepiszkolása.

16. §.
Az ezen szabályrendeletben foglalt rendelke

zések megszegése. amennyiben a cselekvés suIyo
sabb elbi;'á iás alá nem esik, kih<igást képez s a
hatóságnAl a temetői gondnok által feljelentendő.

17. §.
A temetői bizottság áll: az eJnnk-lelkésl ve

zetése mellett egy gondnokból és hét bizottsági
tagból. Me~bizalásuk 3 évre szól. A bizottságot il.

presbiteriufri választja.

18. §.
A tellleíöben a református keresztyén hit

elvel<kel eJknkező jelvények nem helyezhetők el.
GyertYil. lJlécs, világitóeszközök használata lílos.

19. §.
Ezen szabályrendelet egyházl1atósági meg

erősítésre fdterjesztendő.



hassiik, hogy sorsukat él saját
kezükben li:lrtvel, azt a :saját
erejükből megjavfthassák.

Én ezeknek a községekblw
tartandó hétnapos, ing'yenes
tanfolyamoknak a fontosságii!
értékelem a IegllClgyobbra és
ebben láloma mozgalomnak
legnagyobb erejét. Ezért kérp

lern, hogy rendezzenek mielőbb

ismélingyen tanfolyamot várp

megyénkben, - jó lenne talán
a legközelebbit Gyulán. Ennek
- sajnos - erősen korláto
zoli anyagi körülmények miall
akadályai vannak. A ha1JgaJó
gazdák hét napig ingyen ellá-

lá31 kapnak, slb., slb. egyéb

költségek - amit egyelőre nem
tudnak elviselni - különösen
azért, mert vannak vármegyék,
ahol még egyáltalán nem vol
tak és ahol Öket már nagyon.
várják.

Legyen szabad erről a hely
ről mély tiszlelettel egy kérés
sel fordulnom vármegyénk köz
,zereletben és nagyrabecsüp

lésben álló kiváió alispániához,
aki minden gllzdaérdcknek
nemcsak, hogy nagy pártfogója,
de a segílések egy' egy újabb
módjának a kezdeményezője

is, lovábbá Gyula város nélgYA
IÍrdemú polgármesteréhez. aid
velünk való együllérzésének
és nagyérlékü támogafásónak
már csak a misziv12s vendégüj
látásunkkal is tanujelél adla,
- hogy ók keresnék meg a
támogatásnak azt a legcse~é

Iyebb anYllgi határát is, amivel
a Zöldmező Szövelség tan p

rolyamllinak a kiadásai íj Szöp

velség részére kisebbilh12lők

lennének, hogy ígyazulán ilyen
tanfolyamo~~ vármegyénk ierü·
letén talán gyakrabban is tartp

halók l12onének.
Igaz hitem és meggyőződ~p

sem, hogy e mezőgazdasági

kulturális c,ilra .fordítolt minden
munkánk és fillérünk sokszo,
rOSlll1 meghál/llja majd magát
Békésvármegyének él földjén,
- amellyel egyii1t élünk és

dolgozunk! .

MINDENNEMŰ
nyomtatványt
bizalommCll
rendeljen
(1

HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyomán

MAv állomás elő!járós:eemély
pénztárnok hosszú} sályos szenve
dés után f hó ll:én Budapesten
54 éves korában elhunyt. Varga
Pál 1921 április 4,[61 kezdődően

13 évet töltött Gyomán, hol kelle
mefJ modorával a társadalmi élet
ben is megbecsült helyet töltött be.
Jövőre töltötte volna be 30- ik
szolgálati évét gS nyugalomba ké
szült, mely időre már előre elter
vezte, hogy egyetlen szenvedélyé
nek, a vadászatnak fog élni. Vá
ratlan halála keresztül huzta ter
veit. Nyugodjék bfikéban.

*
A forradalom kitörésekor Varga

Pál Marosilyén volt szolgálatban,
hol az oláhok fosztogatása ellen
vasutasokból megszerveztek egy
kis csapatot, melynek ő és volt
főnöke voltak a vezetői. Az oket
megrohamozó oláhokat háromszor
visszaverték. Az oláhok dlihökben
az ottani oláh intelligencia ellen
fordultak} de a vasutas csapat
megvédte az oláh intelligenciát is
saját véreivel szemben. Persze, a
magyar uralom megszünése után

. a mócok halálra keresték Varga
Pált, el is fogták, de a marosi/yei
oláh intelligencia kimentette őt a
piski hadbiróságnál, dé később

megint elfogták, ekkor az őreit

megvesztegette s kimenekült a
bi4tOS halálból.

A N~mzeti Egység Ilj várme
gyei lilkára dr. Fayl Gyula ny.
polgármester 10'11, ki hivalalál
már el is foglalJa és elórelál~

heJ1ólag május 22-én Nagyla
pa son és Endródön, 23-án pli!
dig Gyomán teszlá!ogGL:ist.
Gy. Köllő Gábor él szolnok meA
gyei titkárságot tartotta meg.

Személyi hir. Berényi Dániel
ref. segéd-lelkész! ~ dr. Bö1
lazilr Dezső püspök - szoi
gálat léteire a gyomai ref. egy
házhoz oszlotla be.

Dr. Cseh József endrődi or
vosnak községi orvossá törtent
megváiasz/ását a közigazga#
tási biróság is jóváhagyta. Igy
a m@gválilsz!ása teljesen iog·
erőre emelkedett.

Az endrődi jóhirnevű Mtí·
kedvelő Gárda f. hó 20-im va
sárnap este "Mit susog a fe
hér akác" c. vigopereIlet adja
elő ál Népház mozilermében.

Pünkösdkor nézze meg a
leventék előadását a ligetben.

Zeleziny Olga polg. isk. Ja·
nárnőt Endrődről él vallás· és

közoklél/ásügyi miniszter Szek
szárdrö helyezle ál az olleni
állami polgári kcinyis.koI.ához.
ÁiheJyezésc váratlanul jöl! és

gyorsan kelletI új állom6shelyrél
elfoglalnia. Ewlon ve$Z búcsút
azoktól a kedves baráloktól,
családoklÓ'1 és ismerósök/61,
kiktől személycsen nem volta!·
kalma elkÖszönni.

Megalakul a vármegyei Ivlé
hész egy'csUJet pünkösd má
sodnapján Békéscsabán.

A helybeli m. kir. polgári
fiu és leányiskola juníus 3-án,
délulán fél 5 órai kezdelfel
az Erzsébet-ligeli spor/pályáll
to,naiinnepélyl tart. Polgári is
kolánk lornaünnepé1ve lllindig
igen szép és lélekemelő ün·
nepély volt. Az előkészülelek

azt mulaliák. hogy (JI mostani
még az előbbieket is felülmul
ja. Éppen ezért nemcsak él

tantigy és spor/bartltok, vala
mini aszUlők figyelmél, banem
az egész község figyelméí fel

hiviuk e nagysikelűnek ígér
kező tornaünnepélyre.

Bethlen István grófot a Tu·
dományos Akadémia tagíává
válasz lolta, hol székfoglo ió iál
Apponyi Albert grófról mon
doHa .

Előadás. Pünkösd vasárnap
éshélfÓjén esle Jarljel él Le
ve.nte Egyesület nagy előadá,

sál. Délután néplirmepéJy, sza
bad szinpad. Előadás u1án reg
gelig tánc katonazene me/letl.
legyek még kaphatók és elŐre

lefoglalhalók a levcnle irodán.

Kodály Zoltánt Békéscsabán
űnnepélyesen fogadták, alJol az
Erzsébelhelvi Daloskör tanu
lási óráján il "Széke!y kesergő"

szoprán és lenor szólamál" ö
I taniJoJla be,

A Nemzéti Egység Pártnak
endrődi jfjusági csopor!ia má
jus 20·án a Népbázböll lánc
mulafságc;! rendez.

Megették a sorozÓ katona
tiszteket. Dél-AmerikábanBop
lívia és Paraguay közölj há
boru dui. Ezl aháborul nagyon
mGgunlák a BoJiviábanlilő in
diánok, akik nem régen Jünle·
lésképen megelték a sorozó
katonaíiBzícket. 50liviában több
kivándorolt magyar él, akík
közül az. egyik rcndkivüJérde
kes levélben irta meg a dél
amerikai kannibálizmus törtép
nejé1 TolDéli Világlapjának. A
népszerü képeslapnak még él

világ leglávolnbbi részében i~

vannak ·eI6fize!ói és olvasói.

Pünkösdkorhallgassa meg
a békéscsabaikatonazenekart
ft ligetben.

."nY4k.önvvi:~k.

S:.r)ülettek.·;
Kőszegi Piroska, Eiler Mi

hály.

Háil':dS!iávot kötöttek II

Árvai Mihá!y Brandt Irlinnel,
Andrási Ferenc V. Bi'llog Ró
zával, Arany Guszláv GClrai
Máriával. E. Kis Laios Gá.bor
Julii'lOnával, Nagy A. Gábor
Jurcsó Máriával, Szilágyi Al
bert Vidó lIonával.

Meghaltak:
Meg~'Gri Gáror 73 éves, PélP

Imréné Szücs Zsuzsanna 60
éves, Pap Józsefné Csapó .Má
ria 50 éves, tv1élfeák Vencel 66
éves.

Eső. Az utolsó eső április
15·én volt, 3-4 milliméter
mennyiségbcn.Azlán jöjj a nagy
hőség, mcly EI szépen indult
velésekel, (l növényzetel meg
fUllélszloll<l. Végre fellege.kel.is
látlunk. Szép borulások tarlol·
ták hennünk él reménységet:
még nem lesz későn az eső.

De nem tud01l esnUvlájus 15 én,
tehát éppen egy hónap mulva
kaplunk kevés mérhető esót 4
milliméler mennyiség~en. Az
úillOld meghoz/a a változtJsL
Ninc,s III ár kánikulai hőség.

Vastag fellegek úsznak felel
tünk. Pénteken THege'Fed'l'el{'6Z
ég csalornái. Délelőttl'FIlm.

cselt. Délulán 3 órakor neki
eredt és rövid szüoC'tekke·j fél
5-ig összesen 38 miHiméler
esell. Miközben íriuk e soro
kal, még dörög és az él lát
szal, hogy-még l,öbbe.ó js

lesz a pénteki napon.
Galambok a színházban. A

vil~g legkülönösebb sz:iohá.zá
ról él gi'liamb szinházról rend
kivül érdekes cikketkö7öl a
Délibáb uj száma. amely ·84
oldal leriedelemben, váHo:zatos
és gClzdag tartalommal jelent
rneg. Remekbudop€sJi és kű!

'földi rádiómüsorokat,szin'hárí
beszámolóköt, filmriporloKéll,
fo\ylatásos regényJ, qn/felvo
ná.sos szind ara !:)ofés közel
száz képel talál az o'lv.asóm
kilünő szinházi .képeslapban,
A Délibáb egy ,sziÍmára 20
Hiiér.

Kiadó Arany János utca 24.st.ámll
ház (2 .~zoba,konyha stb.) jlmius l~iöl.

Értel~ezni lehet Biró BenedekcasEÍ.a
lO$cnAL

A Gyomai Ujság előfizetési

ára negyedévre 1 P 30 fillér,

sára
válthatók!

két.napi előa
evente irodában

ócsa i
aton egész nap a"jegye SZO
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Budapest
3 szám.

aszonbérbe
1934 szeptember 29-től kö.rülbelül

a hol
épületekkel, Pusztapón,
Szoinok megy~. - Tehermentes föld
birtok tulajdonosát levélben tájékoztat:

Kerekes Károlynál a bor literie 48
fillér. .

Zongora hangolás. Zongorák rend
behozágát legolclóbbll.o vállalja.. Han
golás li P. Mulh Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 62.
~

A gyomai róm. kath. egyház
magtárlaposi 100 magyar hold szántó
földje május 30-án d. u. 4 órakor tar
tandó nyilvános szóbeli árlejtésen ha
szonbérbe lesz kiadva. feltételek meg
tudhatók II. plebánia hivatalban.

HegedUs József Horthy Miklós-út
63 5z. háza, mely üzlethelyiségnek is
alkalmas, elköltö,és miatt eladó.

Szegedi Ipari Vásár: máius
20-27. Féláru ulazás. iga701.

ványol< a meneliegyirodilkban
kaphalók.

A vidéki ujságirók kongresz
szusa Sze~eden. A vidéken
dolgozó hivatásos ujságirók
május 20· és 21-én országos
nagygyülést larJal1ök Szegeden.
Ezen a vidéki uiságjrök~j ér
deklő gazdasági. s/éoeiális kér
diseKel és az uiságirói hi\'Cljás

fokozüllahb védelméI célzó in
tézkedésekel tárgyalják Je. A
nagygyülésen az ország. min·
den vidéld lapjának képviselői

megjelennek, akik {l kongresz
szus után mint a város vendé
gei. megtekintik a különböző

intézményeket és a 20· án kez
dódó VI 5ugedi Ipari Vásár!.
A viisárra féláru vcsuli és hZljÓ

zási keclvezmé:1Y van. 19azol
vánvok azősszcs menéjjegy
irodákban és a iiS7amenli

községek elő!járóságaináll>ap

IlEdák.

Értesités. A ln. kir. postahi·
valal közli. hogy re~dszcresi·

telt állásra véglc2cs rrilJóség
ben kinevezett, állal 'i (izclésj
osz!ályokba sorO/:ol, hívaiJlj

esküt telt s lénylege ; 5z(':gá
lalol teljesítő állan I, állcrn.
vasuti és törvényhalóli'i.;i liszl
viselők 50 százalék\.. s ,lófize
lésidíikedvezményb:11 része'
sülnek a telefonelőf l.G ;ési dí
jakból, .vagyis havi 5 ;:H ngö k

lefonelófizet~si dija! fi :elnek.
Ugyim ilyen dijkedvc, ll! llyl 12]
vezhelnek az orvos ~ yakor
latra iogosult és ténjiC! gyas
karló orvosOK is.

Helybeli és vidéki előfize

tóinket - azokal, akik az esc·
dékes előfizetésidíjial hálralék
ball vannak - liszlclclkl fel
kéríük, hogy a larlozásaikal
szivzskedienek kiegyenJi!ení.

Bátky Gyula,
I József utca

legújabb
ira lom
le sava

a Modern
Kölcsönkönyvfárban

AGYARJÓZSEf
(Mircz trafik)

Az ErzsébeUigeti vendéglőben

egy-két bútorozott szoba az emeleten
kiadó, ugyanott abonensek jó polgári
kosztrafelvétetnek.

látják, érte az előírt díjakat megfizetik.
A folyamodók felvételükről a szak

iskola igazgatósága utján szeptember
végén értesítést kapnak.

A beirátási díj, valamint az eszköz
és bútorhasználati díj évenként előre,

egy összegben fizetendő. ft z ellátási
díj, méltánY!éÍst érdemlő esetekben,
havi előzetes részletekben is fizethető,

de a havi részlet. a7. évi díj egytized
részénél kevesebb nem lehet

Amennyiben valamely tanúló az is,
kola kötelékéből önszántából kilép vagy
netán fegyelmi okokból kifolyólag lellne
az iskolából eltávolitva, az általa befi
zetett díjak vissza nem téríttetnek. Be
tegség esetén a tanulók a szükséges
gyógyszerek árát, esetleg kórházi költ
ségeket viselni tartoznak.

Békéscsabai m. kir.
mez5gazdasági szakiskola

igl!lzgat6sága.

Pünkösdkor egyen tepertös
levente-pogácsát a ligetben.
Dijat nyer.

Félpengős Regények 46. sz.
Téves kapcsolás.

Regény. Ida: Walter Hackett.

A kapcsolótábla mögött űlő Phoe
benal< egy pillanatra' úgy tünt fel,
mintha valami más csillagzatr61 szállt
volna le elébe az a7. estélyi ruhás nő, '
aki az előkelő szálloda hallján átsé
tálva az 503-as számot kérte tőie. Az
503-as szoba él hatalmas pénzemberé
volt s a gyönyörü niS arcába nézve,
amelyet valami alig palástolható rette
gés tett még izgat6bbá, a kis telefonos
lány egyszeriben kimondhatatlan vá
gyat érZett, hogy kihallgassa ezt a te
lefonbeszélgetést. Egyszerű, jelenték
telennek látszó szavak, mondattörre
dékek II II kis Phoebe mégis úgy érzi,
mintha leomlottak volna a falak körü
lötte s II telefonlirótok idegszálain ke-

I resztül ő is belekapcsolódott volna a
szomorúszemű gyönyörü asszony éle
tébe. És ez a mások életébe való
egyetlen belepi\!antás, ez a hivatalában
elkövetett első szabálytalanság must
már sodorja tovább magáraL Keze alatt
állandóan ott érzi most már a körü
lötte folyó élet forró lüktetését és ré
szesévé válik egy megdöbbentő gyil
kosság börül bonyolódó bűnügy min
den idegfeszitő izgalmának.

f'rissen szőH,fordulatosmese,amelyen

át meg átizzik a ma életének probié
mákkal teli, foly tó levegője.

APaIladis f'éipengös Regényeinek
ezt az uj kötetet Pálfi)ldy Margitnak
az eredeti stilus könnyedségét hiven
visszaadó forditása teszi még élveze
tesebbé.

Pályázati hirdetmény.
1933/34. tanévre.

Felvételi tájékoztat6 a békéscsa
bai m. kir. mez6gazdasági szak
iskoláról (v. m. kir. földmivesiskola)

A békéscsabai m. kir. mezőgazda

sági izakiskola célja a földbirtokkal,
vagy bérlettel rendelkező gazdák fiai
nak a gazdaság minden ágazatában
alapos kiképzése, ugyszintén gazdasá
gok, uradalmak részére gazdasági al
tisztek nevelése és szakképzése. Az
iskola sikeres elvégzése kisebb tejiparí
üzemek vezetésére is képesít.
. felvételre június hónaptól kezdve

lehet jelentkezni. A helyek betöltése III

jelentkezések sorrendjében történik. Az
io6kola I. évfolyamára 17 évesnél idő

sebb, legalább IV. elemiiskolát végzlltt
ifjak; a IL évre pedig azon ifjak, kik

Ivalamely m. kir. téli gazdasági iskolát
sikerrel elvégezték, vehetők fel. .~~~t~
labbak is folyamodhatnak, de kulono
sebb testi f~jlettségüket orvosi bizo-
nyítvánnyal igazolni tartoznak. Aki az
elemi népiskola IV. osztályát [lern vé
gezte el, csak az esetben vehető fel,
ha szeptember hó utolsó közIlapján
a tanári-kar előtt tartandó felvételi
vizsgán igazolja, hogy írni-olvasni és
a négy alapmüvelettel számolni tud. A
felvétel nél előnyben részesülnek: akík
neK magasabb előképzettségükvan, vagy
kiszolgált katonák. A képzés két évig
tart; a tanév október hó l-én kezdő

dik, s a két év elvégzése után az is
kola elvégzéséről ~z ifjak végbizonyít
ványt kapnak

A felvett tanulók az iskolánál lakást,
élelmezést, mosást, fűtést b orvosi
kezelést kapnak. fizetendő díjak egy .
évre: eszköz-, bútorhasználati dij 20
P, ellátásidij (élelmezés, laká3, fűtés,

világitás, mosás és betegség esetltn
orvosi vizsgálat) 240 P. Ezek szerint
egy tanuló által fizetendő különböző

díjak tanévenként összesen 260 P-t
tesznek ki. A m. kir. földmivelésügyi
miniszter engedélyével indokolt esetben
már 70 P.

A földmívelésügyi lTI. kir. Miniszter
ür kevésbbé tehetős, vagy nagy családú
egyének fiai részére féldíjas vagy igen
kedvezményes, esetleg ingyenes helyet
is adományozhat. Békésvármegyei ille
tösógű ifjak az i~kolánál rendszeresí
tett és megöresedett alapitványi helyek
.Jnyeré~e esetén,. ugyancsak ingyenes
ellátásban és kiképzésben részesülnek.
A beiratási-, eszköz- és bútorhasználati
díj megfizetése minden tanulóra köte
lező.

A folyamodó ifjak a megfelelőleg fel
bélyegzett kérvényeiket legkésőbb aug.
hó l-ig személyesen adják be, vagy
póstán küldik meg az iskola igazgató
ságának. Azon ifjak kérvénye, kik sa
ját költségiikön óhajtják elvégezni az
iskotmt, az iskolaigazgat6ságához cim
lI:endö, aki pedig féldijas, kedvezmé
nyes vagy ingyenes óhajt lenni, annak
kérvényét a m. Idr. Földmivelésügyi
Miniszter úrholl: kell címezni, de ezt is
az iskola igazgatóságához kell benyúj
tani.

A kérvényhez a következő okmányo
kat kell csatolni:

l. Születési anyakönyvi kivonat.
2. Iskolai bizonyitvány az· elvégzett

tanúlmányokról.

3. Hatósági bizonyítvány, mely fel
tünteti a felvételért folyamodó atyjának
foglalkozását, vagyoni állapotát, föld
birtokának vagy bérletének nagyságát,
valamint testvérei számát és korát.

4. Szülői vagy gyámi köh~lező és
beleegyező n}'ilatkozat tanúk előtt alá
írva arról, hogyafolyamodónak a szak
iskolába való belépése engedélyével
történik, őt a tanulmányi idő alatt szük
séges ruházattal és felszereléssel el-

Timár Miidós 48 éve;;; end..
rődi ~zülelesü kondorosi lakosi
Békéscsabán elfogta él rendőr·

ség többszöri baromfilopá"érl.
Hirtelen balál. Matiák Ven·

cel 66 éves. róm. kalolikus.
vásári árus, hódmezőyásárhelyi
lakosyasárnap él fÓ3Zo!gélbiró
ságnál kényszerúJlevelel kért.
hol rosszul lelI, összerogyott.
A kórházba száilitoHák, hol
hétfől1 meghalt.
. Féláru utazás Szegedre.

Május l8-tól 27.ig, Visszauta·
zás május 20·tól 29· ig. 19azol
ványok él menetiegyirodákbéll1

kaphalók.
fabinyi miniszter nyitja meg

a VI. Szegedi Ipari Vásárt.
Hónapok óta tartó szivós és
kitartó munkával Szeged vá·
rosa ismét magára irányiHa az
ország érdeklődését. Május
20~án kezdődik él VI. izegedi
Ipari Vásár. amely él mágyar vi·
déki kézmúiparossag művészi

felkészüllségének és a magyar
ipilr . versenyképességének a
legszembefünőbb bizonyiléka.
Imponáló az a bátorság és fol-
l.. észüllség, amellyel él nemzeii
megujhodás városii elindifol/a
él ga:rdi'lsagi élet megujhódását
is. A VI. Szegedi Ipari Vásári
Fabinyi Tihélmér dr. kereske·
delmi miLiszter nyitja meg. A
vásárra móius 17·tól junius t·ig
féláru jeggye! lehel ula7ni él

MfTR liszai vonalán, igazo!·
ványok él liszamQoli községek
elóljáróságánál kaphatók. A
Máv és Szesv vonalain máius
l8-lól 27-ig lehet féláru velsuli
jeggye!· utazni. Az. igazolvá·
nyok, amelyek május 20·tó!
29-ig érvényesek a visszi.lula·
úisra - az összes meneliegy...
irodákbal1 kaphatók.

Egyétemí tanárok kongresz·
szusa lesz Szegeden pünkösd
kor.

A Szabadság uj számában
vitéz Baicsy-Zsilinszky Endre
A lengyel nagyhatalom cimen
iT vezércikkel. Tombol' Jenő dr.
a földbirto~-reform anyagi fe
dezelével kapcsolatban ir cik
kel. Balla Antal világpoliHl,ai
krónikájában a külpolitikai bo
nyodalmakkal foglalkozik, F~o·
dolányi János él duniintuli sváb
kLJllur~sjik lefolyásáról ir ér
dekes riportol. Ezenkivül Áfra .
Nagy János dr., Simándy Pál,
Vér Andor, Ostor Győző, Ko
hul Jenő, Oulácsy József irtak
még cikkeket él lapban. Gazdag
Föld népe roval, riporlok, Ta.
mási Áron folytatásos regénylZ
teszik méli! jeIjessé a lapol,
am12ly 12 nZlgy oidalon jelenik
meg és 10 fillérért minden uj
siigliru~mál és dobánytó2:sdé.
ben kapható.

A magyar rotayránulok ösz.
sz!Zjövetele 5ze~eden pünkösd
.k~r lesz.



asztalos
m Ű hel y t

nyilolllJnk. tlválJalunk minden
e szakmába vágó munkáka!.

Szives pártfogásl kérünk:

Kun és Társai
, épiilet- és bútorasztalosok.

MtHÉSZEK!
Ha jó kaptárt akarnak, keres

senek fel bennünket!

Szerkesztésért és kiadásérl felelős:

WAONER MÁRTON.
NyomtattIl a "Hungária" könyvnY\'Hlléla

vállalat, Gyomán.
l"~lelös mZó1mVM$tG: T~ket.8áud~r,

Gyomán és E'ndrődőn

mindenütt kérje
a "Gyomai Ujságu

. ot.

50-150 hold
nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást il Gyomai Ujság S2';efl

kesztősége ad.

I,,33 fC"egykori világhirp vá1~-

Iga,.toHjára, kire fölöttesei, biisz:ke
séggel leldnteltek és nem uördi·-

, , ' " ""
tellek akadályt sportbeli szerep-
lése' elé.

Rendkivül kedves látvány
ban volt része a CsAK-GyTK
meccs közönségének. Az egyéb
ként unalmas mérkőzést szinessé
tette egy ·5 tagból álló leánykü
lönitmény fülrepesztÖdrukkolása.
Különösen egy lelkes kis barna
buzdil9tla tüzesen a GyTK !e
génységét:· "rugd meg Tukarc5.
vedd el Kocora, jaj Istenem Béhí li

visita/ták a bájos leányajkak. Az
űlŐhely közönl:lége őszinte bámu.
lattal adózott a ·'iótüdeiű sport
iédik iránt, akik il hetedik dugó
után is egyenlitést kövelel\e.k. de
hát az a csunya CsAl\: nem egye
zei! bele ... Rém édesek voJtal;)

K.

r~ftftft~ft~1<~*~

I
NEM OLCSÓBB MÁR ~

B O R O I
mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZ!

126 fillér 3

I cgy liter kadarka va"vI
fehér feJ telt UJ bor Soltvad
ke~-t ál.lamásra kiszállitva

I s relaava. Vasutí fuvar kb,;
4 fillér Jitei-en'kén t. Csakis

, 50 literen f,elüli ren,deléSI '
i fogadok el. Hordót .dijmen-,
;: lesen adok a szálhtás lar-
lit ' tamara kölcsön; hordóm
!il: 30 napon belül bérmentve :la

~ . k91de
,adó yissza. ,Szétkül-, '1:11

I
des. utiÍllvetteJ. Egy pengő,

te.velb~lye% ellenében kül~
. dok mmtat a borból min-
_ tásdobozban, bérmentve

, Soraim kellemes édeskésJ:ii

ii,taiuak. tiszta", tökélet,es ,za, , '
mat"uak és n em SQv2l"byuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye. '

La-,~~~~.#i'~U~~

Értesitjük cl n. é. közönsé
gel. hogy Gyomáll, !{ossulh

. l_aj os utca 35 s Lámalaf:

GyTK játékos nem
a labdát. Unalmas
a hátralevő percek~

Mezőtúri serlegért: '
MAFC lL--:-GyTK ll: 6: l.

llabdát (3 :
is érintette
játék folyik
ben..

Második félidő 3. percében Haf
vani lefut, bead és l3arti:~ veszélyes
Jövését nagy bravurral védi a ka
pus. 6. perc. összefutásbóJ bal,
összekötő góltrug (4: 1). A CsAK,
gyors tüzelésikezd. ,15. percben'
Kurcz miatt' ll-es,' ilIetve 'gól
(5: l). 16. perc; Balösiizekötő jobb.
sarokba lő (6: l)., 19, perchen
komerból ismét gól,'· de a biró
lesállás eimén megsemmisíti. 25.
percben' Kurcz és Ruttkayelluf
tQlják a jobbszélső beadását 's a
befutó balszélső beállítja a vég
eredményt' (7: 1). 30. percben
Bariha Jerohan, kapus kiszal:ad,
d,e Bartik kézzel üti be a labdé'lí
az üres kapub,!., Nagy helyzet
vo It! 34. és 35. percben 2 ered
ménytelen korner' OyTK ellen.
GyTK nem tud átjönni afélvo~
nalon. Megyeri sokért nem adná,
ha már vége volna a me{::esnek. '
Az az ördöngős Ruttkay valósá- .
gos művésze_ a labdának! A hát
ralevő ,10 percben a GyTK 16
osán tan Iázik a CsAK,' de a gól
lövést már nem ambicionáiják.

Heinfai th mindkét fél megelé· '
gedésére vezette It il meccseL

a góilövés dicsőségét és a 43.,
percben a ({TE égy vérszegény
lövését lábbal saját kúpujába to
vabbilja (4: 3). GySC támadils
közben ér véget a meccs A GySe
tartalékjai ellenére is szép játé l

kot mutat.

Csabai AK'-GyTK 7: 1 (3: 1). '
Gyoma, barátságos. Biró: Heirifartl1.'

A csabai ,l. osztály sokszoros,
bajnoka, a CsAK kitűnő együttese . Sporthirek..
vlzítelt a GyTK nál az elIhul! V3- , Pünkösd vasánlapján játssza:
sárnap és 7 dugóval tejje em!é-, le a GyTK.az ETK-val esedékes
kezetessé Játpgatását. Annak da- serlegmérkőzését tndrŐdön.•
cáfa, hogy 3 helyen lartalékokat

Uj Játékost kapott· a. GyTK,szerepel letett, mégis olyan remek
játékot láthatott a közönség,3mi- egy mezöbeíényi csatártehelség"
Iyet gyomai pályán ritkán van személyében. - Illetékesek sokat,
alkalma élveZni. A csapatpk a kö várnak az új szerzemény!őJ.

vetkező összeá!íitásban startoltak: MuUvasárnapra kisorsolt'
CsAK: Fabulya _ Forschller Texlil-Turul meccsetmájus'27-re,.

a BISEc-M. Törekvés' rnecc,setHankó - Bohus, 'Balázs,AH-
mann _ Hrabovszky, Krajcsó, pedigj,lj.nius W-re hilLi szt9ÚiÍ.k el.
RuHk'lY, Tömő, Szarvas. A GyTK e hét elején értesi

GyTK: Kiss Zs. --,. Ro<.snyai, tette a GySC· t, hogya pünkösdi
Kurcz - Kéri, Megyeri, Weígert meccs rendezésétől vissialép, de
- Hatvani, Kiss Gy., Bartik, Va- hajlandó a vm. ker. Move ellen
tai, Bartha. kiállni, ha a GySC 10 peng!)!

Szép reményekkel indul aGyTK. előre lefizet. A kényszerhelyzetbe
Mindjárt a 3. percben Hatvani jutott GySC kénytelen volt a GyTK
átmegy <l védelmen, Bartikhoz feltételeit elfogadni, mert a pesti
passzol, aki laposan berugja a csapat jal már hetekkel előbb irás
GyTK egyetlen gól ját. 10 percig belimegáHapodást kötött. Ezek
GyTK van frontban, azután rá- szerint a pünkösdi meccsek a
kapcsol a CsAK és mintaszerű GySe rendezésében fognak le-
támadások egész sorozatát indítja. zajlani, a hozzáértőknek, pedig
1I. percben balszélső lefut, bel megvan a véleményük a sporí
adását Rozsnyai elnézi s a jobb- szerűtlen éljárásról.

szélső közelről belövi (1 : 1). 18. Az elmult héten heveg '.lita
percben balszélső lövése· mellé tárgyát képezte egy jeles halfjá
kerül, det a következő percben tékosnak a futballtól való - l{ül
megszületik a CsAK második góJja lÖl'lösebben meg nem okolt - visz
(2: 1).26. perc. Szabadrugással szavonulási terve, Sokakkal SZim-

balszélső lefut s fuHából közelről ben megjegyezni kívánjuk, hogy
mellé vágja. Kisstől ugyan beme, nem látunk, összeférhetetlenséget
hetett volna! 30. perc. Bartik át- kitűnő barátunk polgári állása ég
tör, Bar,tához ad, de szerelik. 38'1 sportbeli működése kÖfött, mert
perc. CsAK rövid passzokkal le- elég hivatkoznunk Bosnyákovics
fut s a 10-osról gól ba ' rugják a.1 Károly rendőrföf~lügyelöre, ,.,- a
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Csabai II. oszt. május 20-ikl programja:

Nem játszanak bajnoki mérkőzéseket.

l Turul

2 MTK

3 BISE

4 Textil

5 I Bocskay

6 GySC

7 KTE

8 M. Törekvés

9 \ OFC
10 B. Törekvés

i

A Csabai II. oszt. bajnokság állása 1934. május 19-én:

Meccseredmények :

GySC-Ktmszentmártoni T. E.'
4: 3 (2: 2)

Kunszentmárton. Barátságos.

A szegedi alosztály jóképességű

csapata, a KTE JáUa vendégü l I:l

GySC-t az elmult vasárnap. Az
ottani országos vásár mialt csak
kisszámu közönség volt kíváncsi
a meccsre, melyre a GySC az
alanti túracsapatát állitotta ki:
Jakó - Fekete, Bartha K. 
Oláh S., Pnlugor, Márta - Ehr
mann, Bartha L, Gerda, Kiss S,
Nagy B.

GySC kezd, mindjárt támadás
ba lendül s már a 4. percben
kornert ér el, de BarUla mellé,
rugja. Vezető gólt KTE éri eJ.
Kitűnő jobbszélsőjük elhúz Márta
és Bartha K. mellett s közelről a

,sarokba vágja a labdát (O: l) 9.
perc. Gól után Gerda tréner megy
centerhalfba s.a csatársort is át
szervezik, mindjárt jobban megy
a játék. Ehrman~, majd Nagy ke
rül jó \övőhelyzetbe, de labdájuk
elkerüli a kaput s igy gól csak a
22. percben esik, amikor Kiss a
KTE ellen megitélt ll-est rendel
tetési helyére juttatja (l: 1). 5
perc mulva válaszol II KTE és
közeli lövésük gólt eredményez
(1 : 2). Kiss a 40. percben lapos
lövéssel egyenlít (2: 2). A KTE
rendkivűl durván játszik, Oláh
Sándort oldalba talpalják, de a
hazai biró semmit sem Ját meg.

Második félidőben nagy iram
mal kezd a GySe s ól. jól védő

kapus csak 7 percig tudja men·
tesiteni a góltól kapuját, amikor
is Nagy B. lapos lövése utat ta
lál a hálóba (3: 2). GySC nagy
kedvvel játszik és Pulugor jóked
vében még egy remekbeszabott
dugót adományoz a 30. percben
(4: 2). Ugylátszik ez marad a
végeredmény, de Jakó megirigyli,
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iJ LMi ÉS KÖZGAZD SÁGI HETILAP

szérn,

ELŐFiZETÉSI ÁRAK':
Negyedévre 1'30 P; fél~évre 2'60 P, Egész évre 5',20 P:

Befizetések. postacsekken; ,
.Hungária-nyomda. Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta cs ü t ö r t ok este 6 ór.a.
Megjelenik minden szombaton reggel.

. Feleiti!> szerkesztő: WAGNER MÁRTON
, Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Q 'I o ln al, Kossuth lajos utca 64.

, Telefon: 22.

irdetések dijszabásai:
, Egyhasábos (55 mm széles) I CIII., magas hirdete;,
! 20 fillér. Ötször; hirdetésnél 10 százalék, tizszerínéJ

J 15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
, félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

iú f<zl-szer. melybcl1 löbbféllt
gElzd~sági szer:>zám i:- odo
égei!. A kár 400 pengő él'lékü,
mc]y biziosilás ulián rnegiérü!·

izsó MihélIy bérló lanyásá
nak feles,ig.z ebédelakari fóz
ni ~ férjél ól eik érll: az ö ngyui
lól, meggyujlotla a JüzeL az l
öngyuílÓI ietelle él lüzrwly !l1Cl·

lé s va]amiérJ bem~nj, ?zaiatl
2 éves IlYílnneke e1cscnle iE

-Öngyujfól, kiszökölJ cl kon)- I
h6b~l-s kis idó mui\'amár l
lángol! éi szalma hlzal. .

Igy állapitol!ák meí.l' a W?
ok'éil. :=.

Dr. Fayl Gyula
közpon vármegyei titkát látogatása

Gyomán és Endrődön.

MEGALAKITJAK
MEGYEI ÉHÉSZETI

EGYESOLETET

Gyomáról ft( a t ó L a j cl & jegyz5
vett részt az értekezleten.

PÜtlkösd másodnapjón
Béké~csabán érhzkez\etet
tartottak a vármegyei köz
ségek méhész kiküldötlei.

Darida Károly tanító, él

csabai egyesület elnöke
fejtetle ki, mik volnállak cl

megalakitan dó egyesület
céljai: Az állandó, méhle
gelő megteremiése. A törp
vényhatósági, illetőleg köz·
fásitásoklJál mézelő fák
ültetése. Mintakaptárak,
sZ'2mléltető eszközök be·
szerzése, valamint még sok
sok a méhészeltel ö:=;sze·
függ6 kérdés megvaJÓsitása.

Az alakuló gyülést hMom
héten belül ll.l,arjcík meg
tarta .

A gyolnll.i méhé~zekn<2k

iS volna egyesülelük, de az
már három éve nem mű

ködik. Pedig cl tavaly fa-
. vasszai Schusztek Sándor
tanitó, kivá.ló méhészünk
eiőadásaivalmegtartott mé
hésztanfolyamon elért han
gulattal könnyü lelt volneJ
oz egyesületi életer rnegin
dituni. M~g most sem késő,

jöjjenek össze méhészei nk.
frissitsék fel ClZ egyesület
vezelőségét és kapcsolód
janak bele 6k is cl vtirrne
gyei egyesületbe.

A méhészérdekekeí cSllk
egy erős eRyesület ludi/jj
kell6en alátámasz.tani. CSllk
egyesületi összmunkáve.l{
tudnak méhészeink
tekintélyJ sZllrezni, hogy <':1

közterülctejnk, közulaink.a
méhészet úde!(einek is le·
gyen szolgálatilra méhlegQp
lők és mézelőfák telepité
séveL

án.

szip, vidám és megelége~

dett békéjével akarunk to
v6bb is 6rt állni CI világ
minden táján elszórt ma·
gyar hősi temetők ezreinek
síri békéje felel t.

Tűz a rokkantak tan
400 peng6 értékű kár.

Máius 22-éneg-yKöl'öslél'
dilnyDÓI Gyomára jötl maior
kertkpóros beszólt él gromai
li.izórségre, hogy l'l községl61
10 kilómélel're JévóJo!{kanl p I
lanyán I ij z Vall. ,Ezalall ala·
ronyór is j.;::lel1eo lüzel tele
fonon.

Biró Gyula 5zoigálalos lUz
ollÓ befoB<'.!oll és Kószegi Mi·
hály '.\egédtiszf vez.zhi:lllÍveJ kj,
vonllllök egy fecskendővel II

luzIJ6z, hol azonban ~em Jud'..
lak segileoi, meri senlmi, viz
sem álloll'rendeik~zésre.

LllégiiJt egy szaJmerés egY
törekkazéll 'lS egy szalmifedii·>

Mult heli 'hiradásunktól nagylaposi birtokossal End·
eltér6en nem 23,án, hanem rödre menl és meglátogatla
22·én regg'e! a gyorssal jött a Nemzeti Egység Párlia
Gyomára dr. Fayl Gyula endrődi tisztikaráL
központi vármegyei till<éÍr. Délután 6 órakor Timár
Avasutná! TápCJY Károly Imre községi birónál, él párt
kerük'li eh!ök, Madaras cí1drödj elnökéllél jölfek
Gyula kerületi lit kár és össze. mely összejövetel re
Nyisztor Pél er, cl Nemzeti GyofT.1<5ról Bakos József
Egység Párjja gyomai el· lb. főszolgabiró, Madaras
nöke fogéldtál{ a vármegyei Gyula' kerületi tilkár és

k6rt. A vasuHól a fó- Nyisztor Péler gyomai el-
szolgabiróságra mentek, nök is átmentek.
hOllllan dr.. Favl Gvula a I Dr. Fay! Gyula központi
Nqmz21i EgY5<?f: Párlja vármeg'yei jil kt:ír az esli
gyomai lílsz!i!<aránál be- gyorssal utazedI vissza
!l1utélikozó es eilenőrző Gyulára, éiLlal ö szándé\-;·
látogatásokaj tell. kal, hog'V LJ közeljövöben

Délben a vármegyei tilkár kijön Gyom~ré'1 ~ innen ko- l
Nagylaposon ebédel!, hon~ csival ,á ennek K0IJdo· I
nem déiulán Tüköry lózséf: rosra JS. l
~..,-.",""".... _. -~-~- ~-~"""'-~- "'"--"''''''~---~~+'~~ !.;;Ai&i 'IV ..JQV.V~-ii\V..JiIM- -.- ......... ~ 1 _ _ .......,V4 ~ I V~ j

öli. Jöhetne id6, amikor Clzt
sem tudn6k rólunk, hogy
éltünk e valah,:!.

Nem, nekünk nem kell a
sfri béke, de nem engedjük
megszervezni sem. Az élet

EKÜNK AZ ÉLET
BÉKÉJE KELL

Mindig és megint ujm
h~tsz6zezren jönnek felénk
a' Drina parl ról, Isonzó
mélyérőJ,Flandriából. Visz·
tula mellől és Ural tájáról.
Utjukat m6rnem szaggat
ják meg gránállöltések, fe
let tük nemvfjjog srapnel;
lépteik n~szére csak alélek
sajog: fái, nagyoll f6j a
baísz6zezer' hajolt. Még ha
békéjÜk a mi bél<énk voi·
na .,. De nem a miénk!
Hi6ba, nem volt a békéneK
még soha ilyen erős had
serege, sfri béke az, amit
magukkal hoznak és ezért
ö mi~nk nem lebe.! soba.

Más a halál.,. békéje és
más az' életé. Nekünk az
élet szép, vid6m és meg
eJégedeH békéje kell; még
akkor is, ha meginjharc,
megini vér és ujabb hal
százezer haloH,lesz az ara.
Csak igy tudjuk megbe
csülni- az elvibarzott csalák
h'öseineK az emlékél is,

'. azokét a hösökét, ,akik már
csak a szivek élnek, de'

is.csakl:lddig élnek, mig
ezen a földön az élei bé
kéiéért lesz hMcoskedvÜ a

magyar .'~ csok nddig, lníg
ujra.ésujra oda Judunk
állni v~resgátnak éi magyar
ság partjaira.

Jai nekünk, élő magya::
roknak, de iaj a meghalt
magyaroknak is, ha egyszer

_megszakadna az élet héké"
jéért elmasirozoH magyar

:tlrmitdiák ,végtelelJ som.
Ránk lépne ClZ élet, mert

,.nem t.udtuk megőrizni a
" békéjét és kinyujtan6 felénk

dermedt karjait a sfri béke,
_amelymindentelpQrIaszt
IÍs vIigillaz emléket is meg~



Az első csapás:
nagy tűz a telepen.

Világháború, forradalom,
román megszállás . _.

~ fák nem nőhe/l1ek az égig. Ikárosodás ióidóre Illq:;akas1
Sajnos, ennek a kÖ/lllondás' lolla az üze III rendes mene/é!

nak az iftazál én is hamar me~ I de végl.'rc c:-ak visszalérlünk
lanul/am. !911·ben olyan csa- a rendes kerék vá~á~ba. A vi.
pás éri, amit csak nehezen - lágháboru kiföréSc'ig pompásan
lud/am kiheverni. Leégell az men1 az iizem. Ami a7u/án kö-
emeleles szinem, amelybe 40 vl2lkezel'. arlói jobb volna flem
\Vagon fa voll beépítve. Ez a beszélni ...

GYOMAI UJ5AÖ -1934- mdíus .,.

fénykorállak néhány élt elő és
jóságos szelleme temelkezell
él falak közé. Valamikor etlig
kielégíthető k<zreslelnek, Erdély
felé graviláló, nagyszerű for·
galalllnak, káprázatos jövőnek

hívlák ezeket él szellemeket.
ivla nincsen nevük és még'>em
pihenlJetnek a névtelenek nyu·
galmával. Léplen nyomon vég
rehajlók és kikiállók vásári
lárll1ájj riaszlgalja őlíel, a hol
takat, akik lehetellenül nézik:
hogyan fogy, sorvad napról·
napra az is, ami a gyártelep
1)61 még Sclnvalm György lu-

!laidonának mondhalö.

sr oldat

(A Gy. U. közleménye.)

Üres, Slvar udvar, eldobál!
rissz· rossz vasrlarabok, piszI
kos falak, lezárl aj/ók, beveri
ablakok és len l a gödri)k kö·
zöli néhány recsegő-ropogó

szárító. Ennyi maradt meg a
gazdasági válság nem tudiuk
hányadik eszlend\2jében az egy·
kor virágzó Schwalm·féle lég·
lagyárbó!. A magasba löró,
halalmas· gyárkémény fekete
árnyéka kereszfben fekszik az
egész 1elepen, mini ha jelezni
akarná, hogy az üzemet kihúz
ták az élók sorából. Dermed
len hideg ill minden, akár él

sírbolt. A magyar ipar elsülyedt

Kihűlt déVaVányaigYárkéményeklGéPÜzemmé alakul áta gyáI' és
11 chwalm téglagyár kétszáz munkásnak ad kenyeret

t ' do , o Schwalm György.
rage laja.. - Ez 1910-oen meg is för· Erdélybe: Aradra, Brllssóba,

A h b
lénl. Némelországból modern Piskibe és 'Mdrosvásárhelyre

á orú előtt évi három millió gép"kel hoz(1j{unk és 150000 kezdtünk szállilélni és minél, l II f korona köHséggel teljesen ál· iobban megismer/ék gyárimil·
teg át szá Hó üzem elett alakitlaiJam az ilzemel. Telie. nyainkal, annál jobban Idszé'"

megperdÜIt a dob. silőképességünk egyszerre évi. lesedeiJ II piacunk. Ebben élZ

;) milliő darClb téglára és cse· időben 200 munkással tlolgoz-
répre szököl! fel, de ezl él tam. Egyedül Dévé!ványálJ 130
mennyiséget is elludtom e1dni. _ munkás követte paranCSélimi'lf

- Az elsá hadiizenetel kö· köve/kezeli i'l romAn mefls7éil-
vetó kél h.zJen belüJ leállílOllmll lás. A forgalom ('gy c>élpélsra
a gyár üzemél. Az épílkezés- l11egs/űllt é.'l a jc/eiébe még CI

nek egy csapásra vége leli, ~'épeimcl is elakarlák vinni. A
nem Voll Idnek 5>zálliléllli. Mi- gyár berendezését csak nagy
kor elvonuil kleltiínk a vérzi· á 1do7CllolíkaJ sií,criiJJ mepmen

valar, újból dolgozni kezdtünk_ Jenem.Sok pénzemet e!villek
1919-re már a forradalom csa- a románok, de nem búsúllclnl
pásaít is kih.zverlük ésa mun- ulána. hanem a luegszállás
kál folylalluk oli, ahol 1914 ben után megini teljes ii7enAllle/
elhagytuk. UgylálszOll, hogy munkáha kezdtem.

Inem i~~enJ;i~~ O~:; b~eJle düIés után
mindennekvege ...

Schwalnl György téglamunkás
elindul a gyárigazgatói szék felé.

Amikor a gyárak még éjjel...-nappal
dolgoztak és mégsem tudták

kielégíteni a szükségletet.

jó, hogy eszünkbe iulolI :
SchwalmOyörgy. Róla küiön
fejezelet lehelne írni Már jóval
Júl van ahalvanon ; beteges
öreg ember, csak a szelleme
friss és a hangja kemény. Még
mal is annyi akarat és annyi
nfvóss6g van benne, hogy akár
előlről kezdheiné, ha él lesle
bírné!. Nem is k.zllcí1c hozzá
más, csak eg-észség, hisz nincs·
ti6!G:ll voi I akkor is, amikor egy
JL:crú léglamunkásként elinrlull
a karrier felé. Micsoda kezdel
voi! ez t Hosszú éveken ke·
rC3:blül feleségével egyiill a

A dévaványai léglagyáral
1901- ben alapitoliam meg. Oyo
máról jöjjem ál és megvellem
a ta!cp mai helyét, amely aka
kor r&Js~g voll. Néhány héllel
klÍsóbb megkezdiem a gyár
íipfté:;éJ. A gyomai gyárambO!l
~lóállflo1! anyagai használ Iam
fel erre él célra, de így is 30.000
koronámba kerüli a lelep. Egye
lÓre k~zieróre rendezkcdlern
ba, de már akkor lál1am, hogy
ill n<.1Q'Y keresletel ilyen módon
11l2m tudom kielégflcni. Hiába
i'meltem fel a munkáslé1szá
mot, ill megrendelésekel csak
lázas munkával ludtam teliesí·

tini. Magam is éjjiel· nappal

gyomai léglagyárakban dolgo·
zoli és krajcáronkén! gyüjlötte
a pénzl A mull század kilenc·
vencs éveinek derekán már
annyira ville, hogy 500 korona
meglakariiotl pénze voll. Ezzel
az összeggel önálló vtJIl~lko

zásba fogoli és olyan eredmé
nyesen dolgozot/. hogy néhány
évvel később !ég:~Byárlulajdo·

nos leli Gyomán. Ebben l'Z

idóben már negyven munk<ís·
ndk adolt kenyeret, - ő, aki
tiz eszlendóvel azelól! még
maga is ndpszámból 1211. De
hael" beszéljen iovilbb Schwalm
György maga.

dolgoziam, odaálliam a ke·
mencék mellé, sól nagyon sok·
szor meg!örlénl, hogy magam
rak Iam meg a tégláérl, lelő..

cserépert ielenlkező szekere·

kel. Ezekben az években évi
félmiilió dari'lb tégJfltállilollunk
elő, sokkal kevesebbet, mini
amennyit eJludiunk volna adni.
Ugyanennyil produkáll agyo·
mai gyáram is, de még min
dég nem volt elég. Kibérel!em
a közséJi léglagyáral is és
amikor cl három gyilr lermr:·
lése sem tudja fedezni il k~

reslelet, elhalMoztam, hogya

ldévaványai üzemem~jgéperöre

alakflom áL

Néhány eszlendőig, jaJán
1928-ig nagyslef:üen mentlllin- 
den, e1zttlán hirielen befllll cl

péHlgás_ Hiába lérlcm át a ce

menlgyárlásra, hiába rendez·
keJlem be bérsnínlásra. bér

cséplésre, 5emmí sem sikeriilt:
közben cl közlerhek egyre emel

ked lek, él vásárlók és megbí
zók pedig egyre fogytak. Mun
ka nem voll. az adósság nóll
és lassan minden "elúszoll".
Először a gyomai léglagyára-

. mal adlam el. aL/án fillaúlam
a dévaványai kö lségi léglagyár
búlelél s végiii eladtam cl

dévaványai gyáram gépei!

1\10 semmim sincsen. Az ulolsó
gyáram is csak névleg ol

,:nyém. tényleg a Salg6 Sl('Il

b,ínyáé. Kél héllel ezelőtt vol t
rll~g egy Irakiorom és egy
e..:énJőgépem. Mind il kellól
-:'árverezlék 400pengőérl; a
16000 pengös értékel 400
p.:ngŐérl. De hisz' éppen ez cl

li,lj. Valamikor 130.000 korona
. adósságo! is kihevertC'm. ma

30000 pengól nem ludokki
fizetni, mert mindeni elprédal·
nak, amivel egyszer Illi6n még
keresni luc! nék, vagy a fiaim
keresheinének ... Mi lesz v..z·
lünk, monclják?

Ugyan mi lesz, ki tudja ml?'g
mondani?

FÜRDQ.KÁDAK
és KÁLYHÁK
MOSDÓK, FÜRDŐSZOBA
BERENDEZÉSEK, CSÖVEK,
FÉMÁRUGYÁRTÁS,
SZiVATTYÚK, LEME~EK

HUBERT ÉS TSA b.t.
BUDAPEST

IV., Liszt Ferenc-tér 4. sz.

Az Erzslibetllgeti vench~Gllben

egy-két bútorozott szoba az emeleten
kiadó, ugyanott abonensek jó polgári
kosztra felvétetnék. . "

A .gyomai róm. kath. .gyhliz
magtárlaposi 100 magyar hold szántó
földje május 30-án d. u. 4 órakQr tar
tandó nyilvános szóbeli árlejtésen ha
szonbérbe lellZ kiadva. Feltételek meg
tudhatÓk a plebánia hivatal~an.
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50-150 hold
nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvil~

gositást <il Gyomai Vjság szs.-·
kesztősége ad.

Kiadó Arany János utca 24. sLámu
ház (2 szoba, konyha stb.) junius l-től.

Értekezni lehet Biró Benedek aszta
losnál.

, hessék, iöboezcr peng-ó l'f1ek
ben iSO liicr serlésp(;'slis elleni
szérumot bocsáioH rendeli-<e
zésre.

Tek i il IC Iiel Etna, bo!;;)' él vér
megye terülef2no ielen 1112

nalban is több min/o Jiz község

vö il fe r~ól: ve serléspeslis,-se I é~

!o\c.éli/(\lá~a CSl1K igy érhelö ct
él miniszl('[" scgilségc igen jó p

kor jö!l és igen nögy jeicfJió
S2gÜ. Nagy jelenlőségii főként

azért, mert (2 rendelel szerint
ezl (j 30 iiter szérumot ingyen
kel! kiDszldni oZ lllTa rászoruló
igazi s;'.egény embQrek közölt.

to. községek hamarosan 110z
záiuinök az ingyen s7éruml1ú7,
ameJvnC:'l< kios71ilsn most vom
foJyomalbéw.

ll té)~ok rendezősége népmíí-
vészeti bemutalót is ren·
dez. valamint diszhangvcr
scny keretében fellépteii cl

Tiszántul reprezenta1iv' mŰ
vészeit. "

A produkció1( értékét bi-
, ,

zonyitja, hog\; eli éllwH-
certej é:-; éJrláry .!ános
'2;2yik el6adáséH él Rcídió i~

közvc\Üé?ni ia.

l zett kevesebb sikert az előbbiekné!

\ Fritz Rifz filmrendezőszerepét Alt
György alakitotta nagy odaadás
sal. jó volt m~g SZlZ;á irén, Sza
bó Eszter, Paucsi/c Manci, Dinya
Teri, Habzda Emre, Kovács Péter,
Timár Tivadar, Hatnos Lajos,
iványi Mátyás, Knap Vince, Di
nya Elek. Szma/a jános és Tóth
Lajos is. A zenét Pehérváry Fe
renc tanitá zenekara szolgáltatta
aki önzetlm, miivészies játékáért
minden dicséretet megérdemel. A
súnpad festését Alt György vé,
gezte, kinek művészi módon elké
sziteit háttere szin!ál emelte a ha
tást és a sikert. A gárda olyan
munkát mutatott, me!y élesen bi
zonyitja, hogy van jó anyaga,csak
összetartás és '. önzetlenség szilk
séges s akkor még sok szép sikert
érhetnek el a jövőben is.

űke"roEz

föld ivelésügyi mi iszter 30
liter sertéspestis elleni szérumot
adományozott Bé ésmegyének.

Az Endrődi Mükedvelő Ifjuság
pünkösdvasárnap és luHfón Ll Nép c

ház mozi!ermében szinrehozta Er
délyi-Szántó: Mit susog a fehér
akác c, 3 felvonásos operettjét. il.
gárda ezuttal olyan műfajjal lé
pett a nyilvánosság ('lé, mely nagy
munkát kivánt és mé1tán felkeltet
te a közönség érdeklődését. A nagy
terem mindkét nap telve 110ft ér·
deklődókkel és szórakozni vágyák
kal. Rosita Rey filmdiva szerepét
Kug'ler Magda játszotta, ki ügyes
táncmozdulataival s megnyerő

hanl;jáva! nagy sikert aratott
Partnere volt Egerváry szerepében
Kondor Gyula. Gala,gonya Mari
szerepét Valah jolán testesiteite
meg, aid teljesen beleélte magái
szerepébe. Minden mozdulatán,
hangján meglátszott, hogy Szill
vel-Iélekkel és rutinnal játszi/c.
Szeretnénk őt a jövőben is gyak
ran látni a szinpadon. Csik jó
zsef Veréb Mátyás szerepében olyan
természetes, ügyes játékot mutatott
mely méltán érdemelte meg a sok
tapsot, amit kapott. Nagyszerű

volt LŐllinjjer Izsó vegyeskereske·
dő szerepében' Szeles Lajos is.
7 őle már sok tipikus alakot lát
tunk alakitani, de ezzel sem szer-

i .A \'éÍrmegyc s~'gil:;'c;g,zveiedIcli\? végrchélilcdl serléspeslis el·
h,lli széruf1loJ:iiS 6~ddSOS Ic'red
ményeke! hozol!, ugyho~y II

ser!és,.. k Sl<3mi'i közel 25 szá
7éllékka! emelkedel! Bék,,'s vár

mcgyé!wn és meghöladla c 130

eHeL

,:\ kedvező e r,,,, d illényi iovább
foko/ni igY2ksz~k mos! G

mjvelé~ügv: Kormányzói lliabb
inlézkedésc. me:\, a napokböfJ
érkeze!1 meg II vármegye alis'
pániého/ '<'s i:l.melyben a föld
mivelésügyi l11inisl Jn Békés
vármegye ré:'iére i Igyencs
S('flé:"pcslic; elleni allások cél·

Íaira a zé! J. hogV e/.en á~clásos

halását a legszcgé [1 ycbb seT~

kslu!(jjdoI1osok is megismer·

GYOMAfUJsAG
....... -tm; ill'

~,

serléseinek ér!ékcsilése. szö
'leike7z1i a!őpon.

Ennek a szövejkezeli mun
kának mlgy szerepe lccszelb,
ball, hogya lerme!őkel állan·
dóan lájékoLlatni fog-j<.1 cl vi·
lágpíaconelérileló árakr6Jzs
igy hozzájuliaJia özoknaK öz
áraknak éL', él\'czeléhez, arne~

lyek II nemzclközi ér,ékesífés
a+apján számukra a b'elJöidön
is bii to~iíha:ók JeS/nek.

sziménennek a hétnek ke~

retében fognak fe!aveJtni.

/1. város müvésztársődé11~

Ina i~ kivc:::.zi részét cl ll1W]

\(ából és erősen kés'Zül.

hogy számul adioll arról
a magas szi IIl/onalról,
amelyen Debrecenben a
művészetek állnd\.

A Debreceni l-lét all\al~

rnábö\ a \'árosba özönló
idegenek szórakozíal<Ísár61
országos hirű szabadtéri
előadások fognak gondos p

kodni. A sZ<:1badtéri elő

adásol, színtere a négyszáz
éves kollégiumnak színte
e cel ra epüll hataiméls ud

vara, - amely több mii11
hélezer embert tud' befo
gadni, - ünnepies l<ü!söt
fog öli eni erre az aikalom p

ra. A legmagyarabb város
ősi magyar iskolájában a
legmagyarabb operát, ('J

Háry Jánost fogják előadni,

paZar kiállitásu diszletek
kel. A szereplők, .akiknek

lkgnag-yobb ré:sze az Ope-
I '

II' raház legkiválóbh íagiaiból
l került ld. már készülnek az

ponti leány V-V1.4órakOr I. o. l előadásraaz egyik legte p

jan.ius 4-én 8 órakorszatiJasvégi ! het5égescbb l1lagyör rcn~

.l-:f.l 0, 9. ór~kor lll:-.,Lv. 10 óra~or II dező ~(eze alall. El. élZ elő
kozpontl leany ll-lll. o. 11 ora- ad"'s h'" m"'s r'em i l• Ü~, ,,-, u,. l "s .en~

kor központi leány !V. d.u.30m, .. . .'.
kor Varjási ujis!((Jla l-Vl o. 5 ne a mU50ron, l1le:lr orsza~

'órakor Varjasi régi isk. l VI. o. gos érdeklödésliom!oldc
junius, 5-én ,8 órakor Kocsorhegyi rébe áltitaná D2brecí?nL de
isk l-lV. 10 órakor nagylaposi ezen kivül a szabadtéri já-

'uradaimiiskola.d. u. 3 ,órakor

Mirhó l-ll. o. fél 5 órakor lll-lV.
junius 6-án 8 órakor Gyomavég
l. o. [) órakor ll-lli. fél 11 óra
kor IV- Vl. o. junius 7·én fél 9
órakor Pogány iskola l-lll. fél 11
órakor lll· \fl. o. (közp.) 12 óra,

l kor Közp. 1 ll. o.

V·· .' d lU P ,,". IZ$g~aze, . roat rom.
eiemi iskoJa,kháJ.,

A HANGYA SZÖVETKEZETi KÖZPONT ÉS
EZÖGAZDASAGI TERMf::KEK ÉRTÉKESlTÉSE

SZABADTÉRI OPERAELŐADÁS
DEBRECENBEN.

A

Csernu.'> Mihály apátplébdrws,
;sk, széki elnök az,efldrődi ',róm.,
kat. elemiisKolák ,vizsgálatisOi.
r.endiéfakövetkezőkbenállapitot-'
tqmeg:

. , jwltills l-eti 8órak'of : Szent
imre-iskola l-ll. és HI IV.o. 11'

"órakor Csáky.. iskola l-lll. "8 óra~'

kor '(jrkénykuti iskola. fél 11'Óia·_
kor Ugart iskola, .d: u.' 3 $rakqr:
Tanitófőldl-/I. 4 .órakor lll-IV.
funiu('2-án 8 órakor;' .Oregkert
kápolnás isltola I-ll. jé/fO óra
kor lll-Vr, 10 órakor Décspás
kumi.iskola l-!/. 11 órakor a
,HIV/. o,, d. u. 3 órakor Köz
.ponti fiu" V- VI., fél 5 órakor Köz.-

Lázas munkával készül
D",brecell CI iunius 3-1
IO-ig tartó L!nnepi Iiélrc é~

a Tjsztmluli Ipari Kiállírás

'ésVásárrcL ,A.z elője!ekből

iielve az orszáQ' második

vá.rosa a "lci-Jrnagyarabb
civitás" hirnevéhez rnélJó
an olyan !<áprázatí)sar pro-"

..dukál, amilyen hez mélíó
még alig-alig volt vidéken ..

A Tiszántul ipara és ke·
reskedelme legjava termé·
kével fog felvonulni ezen a-- ,

nagy seregszemlén, minI·
egy dokumentulllökéllt ail~

nak, hogy cl magYéuvidék
teljesitménye semmivel sem
marad a Ha a kor szin~

vonalánal<. ANagyerdő

üde árnyas lombjai alatt
már készülnek a hatalmas
küí1litási pavil!onok, ame
lyek az iparnak és keres
kcdelemnekadnak hajlékot.

Készen várja a 5porlo
lókat és a Sportkedvelő

közönséget az ország .e!·
só Stadionja. is, amelyet

,.\ Hélogya ill<u:galósiÍga az
orsz~g l'trü\etén 16 s?ővelke-

: z~1i körzetet \élesit, amelyek a
tQ:rmelést é5i:.1:Z ér/ácsi/és! fog,
ják 111egszervezni. Az clsá ilyen
köi/eti-t<özponiBékéscsahán
lesz. amelyhez 60 község szö,
velkezete fog larlozni. főfelada
ld él baromfi és tojás ériékesi

Jés, valaminl öék~s. Bi··
har, Csanád ésCsongriid me·
gyék terliJelén kvó hízléllók



asztalos
műhelyt

nyilallunk. Elvállalunk l11ind~'n

eszi3kmába v,)gó munkákat.

Szivcs párlfogásl kérünk:

K Un é s Tá r s ai
épUleí- és búíoraiztalosok.

MÉHÉSZEK!
Ha jó Kdplár! ~karna.k, keres

senek fql bennünket 1

Értesítjük cl n. é. közönsé
gel, hogy G\'omán, Kossuth

l_é'ljos u ICél ;)5 sz () m cl Ii'!! I

Heg-hivó.
Az Endrőd-Gyomat Takarékpélu::tár

Részvénytársaság 1934 év - junius hó
l1-én vasárnap délután 4 óralwr End
rődön a Kal/L Néphiiz nagytennében
tartjá XL évi j;endes közgyü!ését meÍy
re a t. részvényeseket tiSZtelettel meg-
hívjuk! ..

A.z ígazgilltóság

T árqy~oroz.a.t II

1. Elnöki megnyitó.
2. Jeg-grzőkönyvvezeíöés jeg)'zököny\'

hitelesitők kijelölése.
3. Igazgatóság jelentése a lefolyt 1933

üzleléuöi. ~

4. Az 1933 évi mérleg és eredmélll'
szárula élöterjesztése a felügj{~
lőbizottság jelentésével, vaiam.int
az eredmény iránti javasIaIlal,
továbbá az igazgatóság és Q

felügyelő-bizottság részér~ a fel
!1Jentvény megadása;

5. Igazgatósági tagok kiegészitö vá
lasztása.

6. Feliigyelő.bizott~ági tagok kiegé
szitő választása.

7. Esetleges inditványok.
Endrőd, 1934. május hó 23-án.

A Magyar D~lpártoló

Bizollság dalpályáza'lára 71~

mögyar Ilölá(küldiek be. A. Bi
zol/ság a lló1gszebb nó\ákal
arányosan lOO. P. ósszegge\
julaJmazleJ. Díjat nyerl: Dr. Do~
bákné Trozonyí KéltÓ· é!> siQ
kelykereszluri Molnár Sándor:
"Székely csókcsárdás", Mikós
dyAndriís és Lengvel Simdor:

."Piros rÓzsf1k". vitéz Bánföldy
Ania!: "Tiiz:ércsárdbs" Dr. M.
Kovács Mária ,'5 Dr Nagy ló'
z.scf; ..Én mindenkit kikccog
Iam" és végül dl'. TóihAladár
rendórfogalmi.17ó és NyárácJy
lco: .,Feltér akác virágzáskor"

cimú sH:nvménvei. A •bizoH·
s~g nehál!; sz(p rnagyarc!öl

slerzójél diszokle~',zllcj lül1ki

le ki. A diidl( ~;:'o .d\szc,ldeve!ek
ö Zeneök(~(kmia kamdraicrmé
ben juoius ')·án. \'Qsárnllp esle

8 órakor ej Magyar Melódibk
L! II ves mű:sonl ckiadásác (~

jelenlevo clókelö"égek és (l

stljló képviselői előll ünofpé
lyeskerelek közl,leswek ill
adv~ f'el\riiágosiíássllí szolg61:
.i\ Magyar Daipárloló" Birol(·
ság, Blldapes!, VIII. Horánszlq:
UlCi"JI6.TeJefon: 441-'-41.

Beszámoló
nagyesőrőLa

A babonásokat megcsa
folta a l71U/t péntek. Bekö,
szöntött il várvavárt eső.

Legtöbb helyen sokat segi
tett a jó eső, de bizony a
szikes/öldl buzák nagy ré
szén már nem igen segit.

Hogy milyen változó volt
az esőmermyisége, leközö/
jük az Iván/enék; Armenfeo

siiő Társu/at méréseit a má
jus -18 iki esőről.

Tá!:w.tlati srékház: 32.5
mm., Körösladányi őrház:

7 mm., Folyáséri szivattyu
telep 13.5" mm.. Kecsegés
zugban 102.6 mm.,. Peresi
szivattyutelep; 13.5 mm.,
Kéfhalmi őrház: 6.8 mm.,
Udvarnok 40 mm..

Azóta nem volt eső de,
azért. sokat, il nagy meleg
megszünt. sőt Orbán napra
ann}!ira !efzült a levegő, hogy
a jázósok már dideregtek.-. -I TRIANON JUNIUS 4. I
ffSM iJ lii FiM

Reronná:ms L e á n y n e vel Ő [ntézet.
Alapos nyelvi kiképzés.ln
ternátus. Líceum. Tovább
képző. Gyors és gépíró,
főző, varrótanEolyam. Buda
le~szebb és legegészsége
sebb helyén, H. Lórántfy
Zsuzsánna-ut 3. Teljesen
m o ct e r fl berendezés.
Mérsékelt irak!

KIvánatra értesltőt küld az Igazgatóság.
~~~~

Ertesités.
A k~:reskedekmügyi cnill!sz

ler egyelóre iunius hó elsejé
től kezdődően augusztus hó
végéig eslc 8 és 9 éro közötJ
ki:;érlelképpell elrend1211e,hogy
aZ összes távbeszélő közpon
lok rendes távbeszélő szol·
gálalol larlsanak. A rendelet
külőnösen i'll:érl érde.melné
meg él figyelmet. mer! cl gyen
geforgélimu órákra Q'ngedélye-
zeit 50 %·Os iávbesúJő dii
kedvezmény igéoybellélelél ie·
helővé teszi.

Köszönet. A Gyomai Uri Ka
sLÍnó lekinieles Elnökségének
h.}lás köszönetet i110nd a folyó
hó US-én megtariolI növencLzk
I!cmgversenyén a terem és zon
gora dijlalan álengedéséérl.
S.dlágyi Eszter.

Egy nagyon j6 cimbalom és egy
kemel1ceajtó lemezből olcsón eladó,
Horthy Miklós ut 76 szám altH.

I·~
A. kiilföldi iskttláknál töb
bet nyujt a budapesti

BAÁR DAS

tánc Ábc-je.
A láncról rendkivül érdekes
képekkel illuS'dráJJ cikkei kö
zöl él D:iliháb uj száma, amely
84 oldal leriedelemben, vállo,
zatos és gazdag tartalommal
ielenl meg'. Ndgyszerü buda
pesH és külföldi rádióműsoro
kat, slágerszövegekel színházi
és film beszá molók cl t, közel száz
képet egyfdvonásos szinda
raboi folytalá50S regényt és
számtalan érdekességet t!'llál
az olvasó é: a népszerü színhá
zi képeslapban. Egy ióLám ára

20 fillér.

uHősök Emh~knapja"

Endrődön.

Hagyományos bensÖ5éfcntei
áldoz Endrőd h()Zafias lakos
Sá:;;;d f. hó 27#Qn, va~,árnC'.p a
Hósök emlékének. Délclöll fél
10 órai kezdeUc: ünnepélyes
szelll mise. A SZQ'ot mis,: ulán
cl Hősök emlékmúvénél ünne'
pély lesz él következő. mŰ50r~

rai: L Himnusz. Énekii a;;: IpCt·
ros Dalkör Palol6j' ferenc
karnagy v,zzclésévlzl. 2. FalbóI11
Sc1l1dor: lvk:oc él haioll [(ölood

röl. S7avalii"l Maluska Vinoe
Dolg. isk. lll. oszt. lan. 3. íl!1i:10
koz?unk a hdZáéd. Én,zkli oZ
Iparos Dalkör. 4. EmL"kbeszé
dCI :nowl Lcsniczky jó/sd rk.
igélf.galö 1anitÖ. 5. Farkds Inne
Idegen ~jr. STélvaliu r1cJllYccz
V dléria Dolg. isk. íj!. os: I tem.

6. [\·iagvarok IsiCI1,z. Énekíí az
Iparus DölkliL Gyula eliá: Ma
~yar imbd~~(\g 1919·L>cn. Sza
vajjo fZovflCS Oiga poig. ISl\.

IV. O. LlI1. 8. Nemze!i r!iszek·
egy, Énekli dl Ip1'l.ros Ddlkör-

Az Endrődi rk. Szent
Im,re polgári fiuisko!a
Á dozócsülönölcöll cléiulán 4
(';rcii c<drzlki larlia lornéillizs'

gáic\i "ligeti sporlpéÍ!yfm. melY

re az érdú!ödókel CZUHéd is

szcrc1ellc! p;cghivla lH Ig,~;:~

i](J;ó~(§g.

\~~&'ii@i§~t~]'j!j··§U

I TRiANON JUNIUS
"'t:'.iii;;m,gY;;jtfiiMjif!Bl!'4N!M~f&IJíií\'ii.i'~

z=r- ,.

A. z: a tr a n )' e m b e r.

I f'\.i'-'iC52rl .. ,udí<\i\, hop" minden
ember "':ccrvez(?lcben a!"(~!lY

ven é:s lle:g): ÖZ agyvc:!(, az
aCÜ!1Y!;Of] k8gZ1;·jogabb szer
viink. ;\7. Uidhb orvosi ku/alá,
sok ;ijC'~lál\Gpilollák.hogy nem

c',ok aUi 'Y VCI) ill clllb,.'rl lesi·
ben. 11'1:l2m hogy aS/l0i1;'élllV'
Pök bizOllYOS I)cleg5(~Hek;l·lé!

;::'ag~\''g\:~)'g~,:i-l~íi{~e--~'a~~-'-E rró l

ú-.;: í2rd~;kc·s~)étzröi és rn0g sok

l11ásról rendkivül érd2kes cik~

kei oívas!1alnak. Tolné!i Világ-
IapT;-~~rs~~'~11'ban~=a~1;ery=~52

nagy oidal icrierieicmbcn je
lenI meg Egy~~~s'~ci~';-fua25

fíJlér.

Hősői< emlékünnepe.
Gyoma-község elóijáróságo él

Hősök ern\ékünnep2lyéí május
'27gen (L~ición 11 órakor a
Hősök emlék szobra elóll. ked·
vcz;őlicn idő ese/én cj községr
hinC! nagyiermében !ariia meg.
E napon déhdől/ mind cl négy
hiifelekczel lemplomábem ün·
nepélyes islenlisz.telel lesz.

A polgálui fiuiskoiák
mosl vasárnap Békéscsdbé1n
vii,me:?yei éH!étikai és lorno#
versenYl rendeznek. Érfesülé#
sün~, szerint a gyomai polf,?á
risták is rész/vesznek cl vcr#
5enyen.

Baka,
Oreg baka, már az utolsó
l1an[{foszlányai is régen el
haltak a K u. l<. Armee fa
karodójának, amelyet egykor
Trebinyétő!Leitmeritzig,Bre
genzfől Csernovitzig vissz R

hangzottak a hegyek, de te
még nzindig itt vagy. Itt /ársz-

. kelsz közöttünk. Igaz, hogy
egy kicsit megkaptál, meg
görnyedtél és megderesedtél,
az is igaz, hogy a virzsinia
szivar is hiányzik a zubbo
nyod két középső gombja
közül. de hisz a zllbbonyod
sincs meg, a sujtásos ké,~

nadrág sem feszül rajtad és
a csókódat is elhagytad va
lahol, de azért jó, hogy itt
vagy. Ne is menj el soha,
legalább a szivilnkből és a
!elkflnkből ne, hogy időtlen

időkig büszkén nézhessilnk
fel reád, akinek bakkancsaj

r '" , .aLaU egYKor meg-megreme-
gett ez a vén Európa.

Baka, öreg baka, ne bánd,
hogy elfujtá!c a takarodót.
Téged rajtunk kivül már
ugyis csak a merznyei ka
szárnyában tartanak számon
és oda még ráérsz bevonulni.
Még idelent is váj reád egy
kis öröm. Nézd, ma téged
is ünnepelnek. Ezek a sarok
is .. téged köszőntenek, glédá
ban állnak előtted, ef!jJel1esen
és feszesen, mint te áfltá I
egykor a Kaiser und Kőnig

parádékon.
Baka, öreg baka, fogadd

kegyesen a tisztelgésüket; a
leirt szó vifághafalmárwÁ
apróólombefükatonái tiszte
legnek előtfed, a bajonetfek
világhatalmának veteránjai
előtt . ..
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J'* * *
Egy mun!ais ember útlevelet kér.

A hivatalnok felveszi személyi
adatait és kérdefti:

- Van-e valami különös is-
mertetőjele?

Van kérem alázattal.
Micsoda az?
Hiányzik a vakbelem.

*A kis Olgát, - kinek testvér-
kéje született - kérdezi az utcán
egy ismerős úr:

- A !«stvérklid kire hasonlit ?
A papára, vagyamamára ?

- Mind a kef!őre, mert nincs
haja, mint a papának. és nincs
foga- nlin! amamának.

* '"

*A fűszerkereskedésben egy úr
sajtot kér:

- Sajnájom, nem szolgálha~

tok -" mondja a segéd.,
- Miért nem ajánl az úrnak

finom halkonzerveket ? - Szólt
i'lgerii!ien a főnök,

Később egy másik vevő toalett
papir! kért:

- Sajnálom, nem szolgdlhatok
vele, de igen finom smirgli papi
runk van! -, ügyeskedett a segéd.

ol388m.
épületekkel, Pusztapón,
Szolnok megye. - Tehermentes föld
birtok tulajdonosát levélben tájékoztat:

Bátky Gyula, Budapest
József utca 3 szám.

--
Haszonbérbe
adó 1934 szeptember 29-től k'örüibeliil

elbírálás alapjáll él lermés be
lélkariJásána:<' id,,'jéj~ klfüg#

geszlhesse.
_ A Ilifelérdekeinek lényeges
érintése nélkül megengedheló...
nek lálszik a felfliggeszlés II

kövelKezó esetekben. Ha II

gazdaadós a l1legszélboll sz:ol
gállaiásoknak elemi CSilptÍS

miall. vagy azérl 'nem iud ele ...
gel lenni, meri az ingalléwllllk
iövedelmél cl zárgondnoki ke·
zelés kil1lerilelle, ha /ovábbi'i a
vécletJség lörléséJ olyan köve
telés alapján kérik, amely kellő

telekkönyvi bizlosilollság hill·
nyáhan él védellség megszi.in'
lelése ulán sem iulhalnaldelé·
gMsllez. ez ulóbbi esclhen
Clzooban II kellö biz!osilollsá·
gol nem Il2l1el vilássá lenni. ho
a követelés bízlosilására szol
gáló jelzálog egészen, Vl'l Q' V
részben é'l kalas~jeri lisz!é'l jö
vedelem 40 szeresen feltil esik.

A--rendelel fl2lhalalm1:1zzc al:
igaz:ságügy- és p,,;nzügymínisz#
teri, hogy bonyolullabb' esel ...
bell él köveikezó fizeJések
mérlékének kisLilmiliÍsái rész·
lelesen sZélbályozhassák. A.
rendelelel a Jegulóbbi l11injsz
lerkmács lelilrgyalltl é$ eífo·
gCldfCl.

gazdi1silgr.ál 56, i1Z erdÓ'g'az'
di1silgnál87 at· Mányszám.
LegkedvezÓllcl1cbb tehát a
sZéÍníóföJdi krll1211yek áralaKlI
lási'l. Az áda!llZllyészlés te,rmé·
keinek árszinlk mÓf sokktl\
k\.'dvezóbb, mely, állagOs.an
csak 63-ra szálll .{Jló. Ebben ill

csoportba II a haszon és igás,
álJaloknál66, él baromfilcnyész

,Iésnél 5D, él méhészeinél 49, III

selyemlermeJésnél ;36 az aróny
sz6m.

SlaliszHkai acléllok szerini él

mezőgazdasági jermények
áróinak átlagos szinlje az 1928.'
évi 100-rói, állandó c'iökkenés·
mellell D8,ra esell le. Ami
annyit jeleni, hogya magyar
gazda ma csak 38 pengő! kap!
azérI, él miér! 1928 ban még 100
pengő! kopolL

Az árszinJnek, alakulása az
egyes termelési ágakntJI elég

I

ellérÓ.Példá ul a szé'Jnlóföldi
Icrmelésnél iSO) a ker/Ji'lzda
sági termelés{lél 43. 1:1 szólő-

Újabb rendelkezések a védett birtokoso,k
helyzetének megkönnyitésére.

A védettség megszüntetését az új termés
betakai ításáig fel lehet függeszteni.

Közgazda'§ág
A mezőgazdasági termelés

értékén ek á'rszintje.

A védell birlokosoldzal kap
csolatos rCl1dLl~ciések kie~é

szilé:'íc és lllódosílása lárgyá
bem az i/-!élZságiiftVl11illiszler
állal a Illinisderlanács elé íer-.

jeszlell rellJ"kllcrvezcl lehl2'
lővé akarja lenni, hogy él vé
detJség megszíinleiésél a hiró
56g valóban indokol I esclek
o.en az ui helakarilásáig fl2l-
függeszlhesse. E7~11!<ivül a
reodektlcrvezeJ véRrc:hajása
során sziikségcssé váll né11ány
eliárásí szabályt JépleJ éJelhc.
Ezek közül fonlos az a ren
delkezés. hogy cl védelem i1lá
esó íng'öságokal, millely! a
rendes gazdálkodás megkiván·
ia, a védetIség egész tartama
al?!11 bármikor lár éllól fel lehel
oldani. A feloldás! megelőzően
azolIban a kózfcliig\'clelel gya
korló helyi bizollságol meg kell
hallgatnia, A relldelQ!krvezel
gondoskodik arról. hogy cl

védeUség él !TIeg nem szüntet
helő zárlat lartama ala!1 is le
hi2 1óleg fenntarlhaló íegyen. E
végból a záriati iöveul2lem el·
használása, illetőleg feloszlása
te.1<inleléhen egységet teremi,
egyfelől a zárgondnok eljárása,
másfelől él biróság sorrend
megállapító halározala közötl.

A védellség ml'gszüntelése
iránli eljárás szabályai! is ki,
egésziti a rendelettervezel. Fz
azérr vá,ll szükségessé, meri
egy-némely, biróság' nagyon
mereven alkalmazta cl védell,

. ség l1leljl'szí.inlc/ésére vonatkozó
eddigi szabályokal. A leglé
nyegesebb rendelkezése cl

rendelellcrvcze!llek, hogy fel
halall1lazzaa biróságol arra,
hogy a véd~jlség töriésének
elcngedzsél egyes. valóban

méllányo_s ~ielekbcn az egyéni

*

*

IRAsOK

*

*

DAM

'"A szabadságról visszatért köz-
legény egy kópér fibál'al kedves
kedik örmesterének:

- Nem fogadom el! Ön na
gyon jól tudja, hogya felebbvaló,
nak alantosától tiros ajándékot el"
fogadni. De ha mát elhozta a
libál, megveszem. Mi az ám?

- Húsz fillér! - mondta a
katona,

- Rendben van! Itt egypengő
.és akkor még négy libát kapok!
- vátaszolta az őrmestN.

él. szőlő földmunkáiról, a pajor elleni
védekezésröl stb. A dusan illusztrált
két lapból a Növényvédelem kiadóhi
vatala (Burlapest, V. Kossuth Lajos-tér
11) e lapra való. hivatkozással dijtala
nul küld mutatványszámot.

Világitögáz a szennyviEbCliI.Zaitz
László fővárosi műszaki tanácsos
~rdekes előadást tartott a Mérnökegy-'
letben Budapest csatornázásáról és a
Slzenyvizkezelés módszereiről. 1869-ben
a p€sti csatornahálózat hossz" 63 ki
lométer volt, mig ezidöszerint 777 'és
fél kilométer csatorna van a főváros

alatt A központi szivattyu csatornate"
lepén rothasztásí eljárássaJ az iszapból
körülbelül 330,000 köbméter gázmeny
nyiséget lehet előálJitani, amiből köze
pesen számítva 610.000 kilowattóra
energia termelhető.

Félpeng3l15 Regények 47 !iZ.

A gangster leánya.
Regény: Irtá: Katharine N. Burt.

Hortense-nek hivták és ott lakott a
Inl'gányos. szigeten, Rafe Courvoisier
régi otthonában. Amikor a bosszu évek
hányattatásaiból hazatért ifju először

állott .szem!:len a büszke, fiatalleán,!yal,
ugy érezte, hogy egész életén átgyli-,
\(j[nie kell ezta csodálatos szépségű

teremtést, aki ki tudja honnan telepe-:
dett ide, hogy elvegye tőle életének
ezt az ulofilÓ megmaradt.. reményét;
ezt az ősi házal és birtokot. Sziveltépö
percek' voltak, mialatt Rafe fogcsikor
gatva éHe át magában ujra itt töltött
gyermekéveinek boldog emlékeit, ifju
korának messzi k6borlásait és végűl

azt a keserv~s borzalmakkal teli egy
esztendöt abban a sötét. réjlelmekkel
teli idegen, város.ban, valahol az océán
egy távoli szigetén, amiről soha, senki
előtt nem szabad beszélnie... Tehetet-
len rabszolgaként, ismeretlen halalmak- A biró kérdezi a vádlottó! :
nak Idszolgáltatottan tudott csak sza- - Mivel tudja bizonyitani, hogy
badulni onnan a halál küszöbéről,. a teljesen részeg volt, amikor az
relt~gelt Madrone kegyéből, akinek ti-
tokzatOszöldtintával irolt parancsai utcai iámpaüveget betörte?
lHost már egész élelén át kisérni fog- - - Azzal tekintetes biró úr, hogy
ják s akinek bosszuja a vi!<'igon bár- csak a 25 ik dobással sikeriilt el
hol elérheti.. És mégis csak itt marad,falálni.
és szolgálja a leányt, ott azon a föl
dön, amelyen évszázadok óta apái pa~

rallcsoltak. i

S a büszke fejtartásu fiatal leány
mind megkapóbb szlnekkel bontakozik
ki arabszolgasorsot keserü daccal vál;
laló fiatal férfi előtt. A vélellenek cso
dálatos összetalálkozása mind meg
döbbentőbb sullyal nehezedik mind
kettőjük életére s mIntha csak a muli
sötét árnyai kelnének életre köriilöttiik,
is IIIeret ltm. hatalmak sötét bosszuvágya
teszi a 'l~velöt iz,zóVá körülöttük.

A PalJadisnak ez; legujabb' Félpen
g6sRegéllye dr. Fekete Oszkár kíváló
fordításában egészen rendkivüli élmé~

nye lesz az olvasónak.

A szamóca termesztésért51 és ér
tékesit~séröl,·a - küIÖnféle' gyiimölcsök
feldolgozásáról, a gyümölcsös és a
si>:őlő junius havi összes munkálalairól
és növényvédelmi teendőirő!, a szőlő

zöld oltásáról és egYéb számos aktu
ális kérdésrőlképekkei bőven iliuszt
rálva ir ),A Magyar Gyümölcs" legujabb
számá, melyb51 egy alkalommal ingyen
mutatváriyszámotküld a kiadóhIvatal:
Budapest Andrássy ut 8.

Petl'óleLlmterUletekre bukkantak
a Maitra és cl·' BUkk alján. Lóczy
Lajos tgyetemi timár előadást tartott
a Kémikusok Egye~iilelében Magyar#
ország petróleum lehelőségeiről.A pro-'
f~lszor, a~i világhíril. szaktekintélye a
pelróleuml(utatásnak, a Mátra és a Bükk
alján folyó· petróleumkutatások ired
ményéröl és sikeréröl elmondotta, hogy
Nagybátony, Recsk;' Parád és Sály vi
dékénegészén jelentős petróleulllszi
várgásokra bukkanlak. Eddig főként

az .Alföld közepén folytak kutatások, a
pénzÜgyi kormány azonban elrendelte
hogy a kutatásokat . az' ősi tengerek
egykori partjai mentén, a Mátra és a
Bükk alján folytassák. Márisjelentös
eredményeket értek el, a körn yéki kő

"etek át vannak . itatva petróleummal
és aszfaltos peir61eumforrásokra is tac
láltak. A munka sikeres foJytatása cél:" .
jából fokozni kellene a' furási tevé~

kenységet. Erre természetesen pénz kell
de siker esetén energiaellátásunk te
kinblltében jobb jövö lehetöségei nyil
nának meg előttünk. .

Az lSszibarClck nyári alskit6met. Kerekes Károlynál a bor literje 48
$z6s'l"öl ira Növényvédelem és Ker- _fi_lle_·r_. _

témtet legujabb száma. Cikkeket kÖzöl Zongora hangohlis. Zongorák rend
a rózsa· nyári kezeléséröl, a levéltetvek Ibeh.ozását legolcsóbban . vállalja. Han
irtásáról, a gyümölcsösök mesterséges golás I P. Muth Mihály Békéscliaba,
öni:i5zélilérQI, a vírágJádák kiült~téséröl Horthy Miklós út 62.



A Gyomai .Ujság e16fizetési
ára negyedévr!! l P 30 filltr.

Szerkelld'sért éi kill.dáiért fe\sl6s :
WAGNER MÁRTON.. ' ,

Nyomtatta II nHungária" könyvnyemllll.
vállalllt, Gyomán.

!"eJelÖli iiumvezet6: Teket Sánd&f.

p. Barlp rohan le BarI/k' h6sz~
szu labdáiával. de Ics<:erdik .
lJ p. TÖltI 1Iliall,sZélbadrugd:S
de él cenkr lö\'ése Kér( lábán

. Irányi, váiJoztaiva, kotnerre
m~gy. 20 p. balszélsó fövésé
be Halvlmi. beledobjö magát s
ujabb k.oFn.<?r. A játék' helyen
kén/igen kerllénv sBartik miatt
szabad.rugáshoz jula . Move
de Kurcz kifejeli. 27 p. sainá
ICilos 'incidens zavarja meg fl

mecset. Balszé(so lef~f de Kurcz
., .,'

nyujtolI .Iábbal beleugrÜc A
Move iálékost orvosi'kézeles
Cllá veszik, Kurczol pedig' kiál.
IUjao biró. A játék 2 percig
áll. Kéri megybekkne'k, cl 'meCcs

eldurvul s él 34 percbQn cl j~bb

ÖSSZeKÖIÓ csunyán leterili.Ha!
vani/. A közönség él pályárd
lódul s a biró a magáról meg.
feledkezel( iátékost leküldi a
pályárőL Sorozatos durvilsi!,·
gak ugy cl GyTK, minl a Move
részéről. 41 p. jobbösszekö/ó!
lisz.lára iá Iszák Halvani ro::;s7ul

. fui ki, de a labda az üres ka
pu mellell száll el. Az utolsó
percekben él GyTK lelke5en
küzd a becsülel- gólért, de az
eredményen már nem Jud vál·
t07lalni.

Mezötu.ri 4ilerlegért.

GySe II. - Oy. LevenIe 5:1 (5:0)
Gyom1'l,biró Kéri Gábor.

Endrődi TK-GyTK '5:1 (O O)

Endró,d, biró: Haibac1J Árpád.

A rendkivül durván játszó
ETK majdllemb.olrányban ful

'\ ..
last.lollö a meccsel.

GyTK II - Ol'. Levenie 5:0 (2 O)
Oyoma, biró: Heinfarth tvl.

Góllövók: Csikós(3), RélU és
Lakolos.

Turkcvcí AC-GySC 2 O
Turkeve, biró: Lach Mihály.

ETK.;.. Sz~Bo(;ska.i 3 ..2, .

Az ETK immár hé'lfmadik szép
gyózclm..zt araita a serlegmér
közések során. Kuri1la ll. szép.
akc,iójábói Kovács 1I~ erednie·
nyes. 1~O Majd Fark.as E. ·16·
vése talál ulat a hálóbli. 2~O.

Az éndródiC;K rendszeresebhen
játsuInak Qllcnfelüknél, labról
Iábracszáíl a labdi! és' Ko\iács

30'1'<1 állilii:'! be aZ LféJidö
. eredményét.

A második felidőben l:l Bocs
kay él .bals7élsó, maid a iobb
öS5zeköló révén 5:2-r~ siépili
07 eredmény!.

Ezzel él győzelemmel -(lZ

c.TK három scrlegmérkóZés'
ból 6 pontol sz.erzett, góim'';·
nya 14:3.

ludoft a nagyobb j61ékludósnak
ellenállni ~s e<:enfe:üi még él

. !ábukban éreziék az el6ző fia'
pi durva endrődi mérkőzés l is
A második félidőben magára

. lalálra GyTK és el::;2án i védó
játékkell akadályoz/a meg' el

lovábbi gÓlokat.' Ha GyTKaz
első félidőben. is ugy ,jáJ'szoll

volni'l, mint cl íátékmásodik
felében (Ískapuiál nem' Jarli'l
lék kapus védte volna,' úgy
könnyen megakadályozhattl'l
volna él Move győzelmét.Hat·
vani minden . jólulajdonsága
mellelj SI!Il1 vérbe fi kapus és
csak él bekkek jó védójáléká
nélk köszön he li, hogy töbh gólt
nem kapotl.

Hélfón megismétlódötl az
elózón<llpi ülll1eplés és nísz
lócsere, majd él GyTK él kö
velkező CSap1lIlClI állt slarlhoz:
Hatvani - Kurcz. Rozsnyai 
Kéri, Weigeri, Valai, - Tóth:
Tandi" Burlik, Harmati, BMla.

Move támadással indul CI

iálék és a 3 p. eredménvlelen
kornerl ér el. 5 p. Barlik mial!
szabadruglÍs. A kopasz cen
lerhalf él 8 p. feHel remekül cl

iobbszél:"e irányil s a szélső

ivell !.Jeadásál bolösszeköló
belövi (I O) OyTK lámad és a
13 p. Tóth lélt.dáiával Barlik
előreföl', de a kapus él lábéir~

veti magát. 14 p. ren lel' sa·
rokrugásár Ha/vani kornerre
nyom/a. 19p. WeigerI mial!
szabad rugás, él labda feiről fej
re sziill, végre Rozsnyó fel
szabCldil. Második gól él 20 p.
esík. Jobb bekk él balszélre
vág, beadási a cenlllrkapja,
aki habozás nélkül a kapuba
rugia. (2 O) Alig kezdenek, má
ris ill a harnléldik gól. 21 p.
cenlcrhalf félvasz lövése Hat
vani keze közölj b.ecsusZik.
23 p. sZéIbadrugás él 16-osrc)1.
Valéli beugrás a mieJil uira rug
ják, a IElbcta ide oda cikázik s
azláll bepelllan. (4 O) A GyTK
megzavarja a hirlQlen bekapoH
3 \Sól s leljes er,zjével véd eke·
zik. A lámadás hevében· az
egyik pes li icilékos olV sze·
rencsétlenül lolDal Wei~erl tl!f"
débe, hogya szinpalikus . jó
tékost levis~ik a pályáról. He
lyette Tandi megy cenlerhéllf-
riak. 31 p,Barfikszabadrugiis
ból Tóth elé passzol, de laccs
ra nyomják. 38 p. eenlerhalf
lövésél él léc laríiavissza.40
43 percben kél kornert is ár
lalmnllanná tesz Haívani44 p.
Csíkós áll be WeigerI Ilelyell,
maid élZ ulolsó percben Bar/a
er,,'dménylelen kornert rug §

ezz~l v~ge az elsó félid6nek.
. Második félidóben már itl

f, )gyoll cl Move pllskaporel s
. ft- GyTK gYélkori tilmadásOkk1'l1
vcszélyezleJi kapuját. 4 ,p. Tan
di~esH{ós.....;,Tólh Jámadási él

b~kkek rombolják, in élj d a 10

T
kihaiá'i5í'CI a labdát 35 p. 1wr·
ner a GySe cJJ<!n s a cenkT
fordulásból küldött lövése a
lécel suroljCl. A kövelkezó perc
hozzt'1 cl meccs legnagyobb
meglepetését. Kapus kirugá#
sával 'Barta faképnél hagyja él
Move halflál. Kisshez játsZik,
ez kiugralja Cs. Nagyol. kinek
süvitó lapos lövése gól. (O-l)
Kiss s7eretné megduplázni,
ölen is fogiák. mikor lóni akar
végre a kapus íj lábára veti
magát. "(JySe továbbra is fro11l

ban méirad, Kiss III cl id C". Nagy
löv~seil leszi ehtalmö11 a ntl cl

kitünóen védó pesti kapus. Ugy
lálszik, ezt a félidől gól nélkül
ussza meg a GySe, amidón
él Move balszélsőie hirtelen
Idul s váraltan labdáiát Szren·
kányi meg sem kiséreli védeni
(1·1) 44 p.

Második félidől határozofl
Move fölény kllemzi s a cen
ter közeli lövése már a 3 p.
!ld Ól er. (2-I) 4 p. Bana be,
adéÍsál Pulugor fölé feieli. maid
Nagy B. szökleti Kisst, aki
fordulásból fölé ló. 12 p. Oláh
-Cs. Nagy - Biró lámadasl
lélccsrél szerelik. Barld minden
lefulásél veszélyl ielenl s a 17
p. csak kornerre ludják sze·
relni. Korner riZmek, d-z kapitS
kiöklözi. Utánli pár perces
GySC oslrol11, de a kél b",k
ken nem lehet iitmenni 23 p.

Fekete él 16-on kézzel érinli cl

labdát, de ugyanő a center és
balösszekötő lövését mezőny·

be v.:ígia. Nél~y B. és Pulugor
cserélnel< és mindiárt jobban
meg\, el iillél<. 32 p. Kiss pasz
,zából Cs. NailY nehé7- szög·
ból felső lécre ló. 35 percben
Pulugor szabadon hagyia II

jobbszélsó!, kinek beadásából
cl balösszekötő gó!' rug. (3-1)
36 p. Move kapus megs .. ri.iI
é~ kiáll, de a GySe nem tud·
ja kihasználni a pill1'lllÖ/nyi
elónyt. ~9 p. Move kornert ér
el s ('j remek kornert íj center

bcC:;uszlellja (4-1) 40 p. ismét
a iohbszí!ls6 rohan, álmegy
DUlugoron és Barta is csak
kézzel ludja megllkadiilyozni
el lövésben II bünl'ltó terülelen
belűl. A megítéli 11·('sl 1'1 bell
összekölö góllii értékesiti. (5-1)
Move az utolsó perciglámlld
de ujabb jlóll nem lud elérni.

VIII k. Move...GyTK4:s0 (-4.0)

Barátságos. Biró: Kappel (Bp).

Pünkösd másodnapján a
GyrK·vai mirte össze erejét
cl Move. Ezen tl me~sen II

Mov~ már nem Judta csilloll
!otni technikoí készségét min/
előzönap. meri él GyTKcban
kllm"'llyebb fulba1l1iótszó (?i·
l~nfiilre találl. A GyTK !iSllm

eccseredmények:
VIII. k. Moye-G-ySC j ...t-{1-1)

Barátságos. Biró: Kappel (Bp)
Nagy aíwagi áldozatol ho·

zOli a GySC, amidőn a Piill
kösd i ünnepekre vcndégiil lál·
la a háromszoro::; Move IigCl'
bujnok csapa/ot. Gyoma sport
szerelő közönsége méllányolla
is a OySC fáradozását és
mindkél nap olyan halalmas
és előkelő közönség elÓl1 jal
sLoltdk él csapatok, amilye l

Oyomán csak ritkán lálhalunk.
A GySC kényIelen voll meg·

haiolni a Move nagyobb jáIék
erat képviselő, egységesebb
csapala előII. de az első félidőn

ál méltó ellenfele volt s ha él

csatársor iobban megértelle
volna egymás!, ugy sokkal ki
sebb eredménnyel 11211 volna
kénytelen megelégedni él pesti
c"apal. A minden tekinlelben fair
mérkőzés iefolyásáról az Cllan·
fiakban s/ámolunk be.

GySC következő csapaital
álli fd: SLrellkányi - fekete,
Barta-Zöld, Oláh S. Nflgy 
Barla J.• Kiss, Cs. Nagy. Pu·
lugor, Biró.

A pályárél kifutó cS.:lpatok
fasisl.la módon köszöntik a
közönsége!. A ké! egyesülel
elnökeinl2k kölcsönös üdvözlő

szavai után zászló! cscré!nek,
majd cl Move egykori és cl

GySC jelenlegi Irénerének
G"rda Apdrásnak remekművű

IZllJ!.tkplakellel nyuj/anak 61.
GySe kezd s élZ elsó perc~

ben ~\iss elől már kifutásSéli
kell menteni cl kapusnak. Ki
rug'ással Move leful és egy·
masulán 2 eredmény/elen kor
l1erl ér ü Lövések mindkél
kapura elég gyökroll mennek.
5 percben Cs. Nagy hosszu
szökletéséJ kapus kifutással
menti. 9 p. bi:llössukölŐ lövé
::lét Szrenkányi könnyen fOgjli,
de Zöld bombáia I'l lOp. mát
veszélyesebb, meri felsó lécról
paltan a kapu mögé. 14 p.
Barta-Kiss-Zöld össziáték
ulán kornerl ér el a GySC,de
Kiss fölé feieli. Eddig egyen·
rangu ellenfele él GySe cl

Move-nal\. 15 p. Kiss! felvág
ják, 25 méteres szahadrugást
ugyanó kapus kezébe fejeli
20 p. Cs. Nagy-Kiss - Barja
-Cs. Nagy kombináció után
ulóbbi magasan fölé ló. Move
erősít, 21 p. jobbösszeköl6iük
kiugrik, de Berlo K.
belelép é2 Jövésbe ~ el labdo
kornerre' megy Kidomborodik
II MovG: fölénye, csatárai per
~ekíg o GySe kopuill el61l
tanyáznak, de nem jutnak Jö·
veshez. 29 percben nagy lu
mlJllt,!~ból SZf'i:nkónyl UllyeSqn
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P,

Befizetéselc postacsekken :
.Hungária-nyomda Oyomá" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s üt Ör t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden s:i;ombatonreggel.
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Tragikai hős nép.
Onnepi beszéd Hősök emlékOn

nepén, Gyulán 1934·ben.

Ha. én a·. magyarságnak
pús siratója akarnék lenni,
- há én annyi százezer·
nyi hős megjelölt és jelte
len sírjánáJ a mérhetetlen
gyász szószólója akarnék
lenni: akkor tengerek vize
kevés volna a gyász elsi·
ratására, vak éjszakának
sötétsége csak homály vol·
na bánatunk mélysége és
nagysága mellett, az égre
fe\'3Ícó jajj csak ~ erőtelen

suttogás volna azok mel
lett a fájó, gyötrő, l<eserű

érzések mel!elt, melyek s-zf
vünket megremegtetik, éle
tünket beárnyé!<olják .,a
annyi ~zázezernyi magyar
hősnek emlékünnepén !

De én nem is a magyar
ság bús siratója, nem is
csak a mérhetetlen gyász
szószólója akarok lenni,

én mindig és minden alka- ' pem, az én vérem: a ma
iommal a feltámadni ésgyar! Tragikai hős. egyén~

,élni akaró, vallásfelekeze' ben és népben nem lehel
tek és társadalmi osztályok más, csak az, aki vagy
keretein felWálló egységes amelyik homály nélkül fé·
magyarságnak a papja aka-nyes, mint a napsugár, sa·
rok lenni, aki teleszórom a lak nélkül való, rozsda'

szeretet és tiszte- mentes érték, mint a szin'
letadás hervadhatarIan vi- arany és megingatatlan, .
rágaival észak, kelet dél és mint a grtmitszikla. Ke
napenyészet minden meg, resztre feszíttethetik, sírba
jelölt és jeltelen sírját, ki zárattathatik, de onnan is
csillagbefükllél fényesebben kiiön, felJámad s él, mint
irom e szent sírok felé, becsület, tisztesség, hősi

hogy a hősök nem ha!Inak vitézség, hősi. dicsőség né'
meg, hémem örökké élnek, pe: - ilyen tragikai hős

_. azután pedig azzal aka~ nép pedig' Kelet, Európa
rak áldozni méltóképen hő- Jöldjén nincs töj)b, cSiJk
seinknagy emlékének, hogy egyetlenegy: az én népem.
vérré, életté; tűzzé és égre az én vérem: a magyar!
lobogó I5nggá akarom át- Tragikai hős volt a szi
váltani magunkban a hő- getvári Zrinyi Miklós, Er
sök örökét, mondván: Ma- dély nagy fejedelme Rá.
gyarnak lenni tragikai hős kóczi, tragikai hős volt az
sors az örök dicsőségre! aradi Tizenhárom s maga a

Tragikai hős nép Kelet nemzet hős atyja: Kossuth.
Európaföldjén nincsen több, Mul hatnak századok, sas·
csak egyetlenegy,~azén né- szárnyakon szá.llhat, repül-

het az idő, változhlJtnak
kormányformák, - az is
tenért, Hazáért és CI . .sza'
badságért való nagy esz
méknek hallhatatlan höse,
a nagy Rákóczi marad!
Múlhatnak századok, sa8
szárnyakon szá.llhat, repül
het az idő, változhatnak
kormányformák. deasza
badság, egyenlőség, restvé
ris~g féli~tene, halhatallan
h6se Kossuth apánic ma
fad.sm(g.egy csöppnYJ ma
gyar vér, ereinkben buzog,
mindig azt daloljuk, hogy
ha még egyszer azt üzeni,
mindnyájunknak el.. kell

OfmenrjJ,.
Tragikai hős volt magd

él magyar mip tatárduláo
nak vészes viharában, mi
kor drága magyar vértől

lett piros. él Sajó vize, 
trtH?ikélihós volt am{:lgyar
nép oH a mohácsi sfkon,
hol hősvértölpirosu;Hgyósz
tért köszöntött sóhajtvlJ. lJ.

ViTÉZ' TÓTH ALAJOS
VER5EI.*

TESTVÉREK VANNAK
ELTEMETVE,

AI/; urali nagy rengetegben,
Oltnyugosz11ak a "magyar kert"-ben,
Fakeresztjeik egész erdő,

Sr;áz-szá7. mementó, sohase felejtő

A fejfájukon cirill betük,
De jános, István, meg Pál a nev.üko

Már akkor felverte dombjukat a gyom
Ma a kereszt sem áll asirokon.
Pedig amott el, messze, messze
Testvérek vannak eltemetve, -

Kidőlt fejfáikon cirill betük,
pe István, János, Pá! voll a nevük.

HATSZÁZEZER.
HlI.Í5,;állezer hullott a gáton,
Mili: tartotlák a négy égtájon
A magyar firmamentumot.
Dll ha szíveden ma bekopogna,
! szeliden a lelkedre hajolva

.:lólna hozzád
A hatlllzilzezerböl egy halott :

>19 A Hősök Nll.pjaalkaJmával közöl
JIU:: vit'z Tóth Alajosnak II fenti két,
vHltlhttlonLlII vonatkozílU v,rlltt.

Vigyázzatok,
Nagy átok, nagy. ll. testvérátok
Jaj, ha csak egyszer riadnátok
Testvérek mind, mind ké:.!: a kézbe
Ki lent vár, nyuljatok le érte.
Vigyázzatok,

, Négy századon át hum ll. k~ve, 
Ha most sem köti a vér, meg álom
A szerencsést, vertet tört határon,
A délibábnak vége, véile.

Ha szeliden ll. Jelkedrehajolva
Igy szólítana egy halott,
Hallgasd meg, hallgasd meg
A sugallatot !

AZOTRANTÓI OTKOZET
Ahósökre igazán emlékezni

I csak hósleileik megmulaJcísával
leheL Le\kesedésük~f, 11~láll

megvetó bátorságukat kell fel
idézni, . hogy az ó roppan!
nag'yságukig magaszlosulhélS
son bennünk eJZ érzés, eJZ em
beri életnek ez az ezersípú
heJngszere, amely egyedül ké
pes ('lm~, hOllY közel hona
hozzánk az elviharzott csaták
cikloni zenéiében m.egnőll em
bert, akiből hősl csinált a ha.
zaIZCfCl!CI. ni!l:tlyon50k

ilyen hősünk van, de közöltük
is elóijár Horthy Miklós sor,
hajókapilány, aki 1917. május
15·én megviv!a él világháhoru
legdiadalmasabb tengeri ü/kö·
zetét: az olranlói csalái. Az ő

alakjá/ idézzűk meg az ágyu
dörgés/ól hangos Adriáról.

19·11. mái us 14-én Horthy
Miklós hajóhada: él Novara,
Helgaland és Saida nevü cir
kálók, valamint él Csepel és
Balaton nevű lorpedórombolók
megtámadIák az egyesült anI
gol, francia és olasz tengeri
haderő záróvonalát,amelyf'anó
szigete és Sr. Mária di Leuca
között hllzódol! és megakadá;.
Iyozla az osztrák-magyarfJotla
kifutását a Földközi tengerre:·
A támadás nagy sikerrel járt.
A három cirkáló lizrnké! gő

zöst siHyesz/etl el, lizet harc·
képtelenné !et! és 82 főnyi

hadifoglyol ej/ell. Ugyemekkor
él Csepel felgyuiloll egy ellen
s.íg~s torpedórombolót, el Ba
itlton pedig megsemmisitetl két

szálli!ógőzös!. Később o Cse·
pel még' telibe 1a161/ és ,meg'
fordulásra kényszeri letl el;lY
hatalmas olasz torpedórombo
lót. Az eredményes tó mé'l dbs
után cl Novara, Helgoland: 125
Saida együl.t igyekeztek haz""
Caltaró felé. A Csepel és Bala-

. ton szinténCatlaró felé !arlotlllK
de mt/s irány!}a.n és ni'lgyon
távol a hár0m cirkálólól. Ez
vol! az oka cmnak, hogy nem
\0eltek részt cl később· kifejlé.
qöH hatalmas tengeri ülkö~el

tlen, amely reggel fél 9 órClkor
kezdódöt! és m<lidnem déHg
/érrlof!.

Horthy Miklós reggel 8 órel 50
perckor jelenti szikratávir6n
<::allaróba, hogy iildözik. Szó
s.zerint ezeket irja: "A merle!"
irányban cl látha!ár él lali, ellens~.
ges cirkálók,ki futás eredmény
nyel ke~csegle!.It Ez él távirat 
irja Konek Emil ellenlí?nllernagy

élzOlrantó rímű könyvében .:.
él legleljesebben mulatj", ho~y
Horthy Mikfós egy pililnl.lll(ír
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kö!rő, - tragikai hós volt
CI. magyar nép él m~llllyei

káJjráza ru sza had:;ágharc
ideién Pisl,ine!, Komárom
nál, Isaszegnél, Világosnál
s az é1radi Golgotán, 
de talán legnagyohb tragi
kai hős lett a világháború
ban, 1101 a magyar katolla
1918 év nyarán mindenüti
meSSze idegen, földÖli 10·
bogtaHa fennen a m'agyar
dic..,6ség zászlai át, hol önzö
celükc:Ji nem ismerve, a
maga házi lű;:h\c'lyét, ezred
éVes örökét védvl2. a világ
békessége, a bec~ülei d'j·
csősége volt fényes hadi
erényeinek eszménye s
mégis Trianon leli a sorsB,
töviskorona jutalma, immár
két évtizede Jartó babiloniai
fogság az osztályrésze..

Ám a Iragikai hős nép
lal<:írdúlásból úird megépült,
tÖI'ök rabigát összetörte, - , ;.lIt"

magán, német szolgasá\.!ból
magyar dIcsőségre emelke
dett s Trianon- s[riából is
feltámad, mert a tragika;
hős elbukik u'gyan, de csak
azért, hogyannál halhatat·
lanabbul 'támadlon fels
é!Ie~ mindörökké!

C..,ontokkal teleszórt me
zőkre vitte egykor Ezékielt
az Úr, ki megkérdezte a
prófélát: élnek-é ezek a
tet~mek? Ö pedig azl' fe
lelte: Te. tudod Uram!

s-.'m gon\loll éi salát v~'szely0r-.'

Ekkor sem k~rl se~.ilyl, l1an-.'1I1
csak az ellel1s~e! m.zgsemmisi
lés~re gondolt.

Közben az; ellenséges hadi·
haiók,amelyekrészbellBriuLJI'
siből, r~szben Va/d"ál)ol rész
ben p.eLiig. Korfú kikölőiéból

futotlak ki, egyre szoro~a"b

félkört vontak HOrlhy három
cirkáloia köré. Összesen III gy
cirkálóval és, nyolc lorpedó
rolnbolóval állotr szemben. Az
ellenséges hajóhadai ACIOll
olasz I,wgernagy, éi mos! el·
hUllyt kitűllő haditengerész ve~ ,
zényelte.

A kél haióhad lúzharca reg·
gd 9 óra 28 p.zrckor kezdő

dáli. Horlhy ködöt iínekezell .
feileszleni, hogy ennek leple
{tIalI közelebb férkózzön az
ellenséj.!hez és 'halásosdbba
legye kisebb öblü ágyuinak a
liizét. Ez a.wnban a kedvezőt

len Sül miall nem sikerült neki.
Az ágy'uHiz mindinkább heve'
15ebDlell, A Novaról, Horthy

Mikor az én lelkem ma
csókokat szórva száguldia
végig Volchiniéltól Verdun
i~, Lellgye!országJól Dober·
dóig a világ háboru csata·
tereit, hol hős magyar fesl'
véreim nyugosznak s ha
kérdi az lsten: mondd pa
pom. mondd magyar pa
pom ~lllek é ezek a lete
mek? - én nem aZl mon·
dom, hogy Uram, Te tu·
dud, hanem felelem a kér
désre ma~yar hittel. magyar
szivemmel, mi4gYélr bizol'Y-

Isággal : - élnek Uram, éil
ludom, hogy élnek, éln, k
Nálad a halhatatlanság dic
csőségében, mert hüek vol
tak és élnek az én vérem
megpezsdUlésében, az iz
maim megfeszülésében, a
szemem szikráZ<1 tüzében,

. az agyam minden gondo
lalában, a lelkem minde.,
imádságában, élne!< a gyer
mekeimben, az unokáim·
ban magyar fl::'llámadá~ra,

'magyar dicsőségre!

A fentebbi évekbell gép·
madár szállott Amerikából
Magyarországba~ birodal
mak fejeit repülve hjrdl!tt~

a 'világbékének egyellen
alapját: Igazságot Magyar
országnak t

Ma pedig Hősök ünne
pén százezernyi hősnek sfr·
jából kél ki a lélek a ket
IŐS tüzes lángnyelvek fé-

pdrdncsnoki hajóját csakhamar
telitalálat érle. Szuborils kor·
viZl1kdpitány, a Novdrra első

liszlje holtan rogyott össze.
Horthy Miklós élzOllban n~m

engedetl. Egy meresz manö
Iterrel előre törl és olyan ha
lásosan lüzeli, hogy az ellen·
síg.zs ha ióhad visszavon uli,
Je nem lávo'zoll e! az ülközet
sLinhelyéről.

10 óra 10 perckorcg:y 15
ci?nliméteres gránát csapolI be
a Navarra parancsnoki hidja
dlá.Ekkor Horthy is megsebe
süll, de csak annyi időre hagyla
el a helyél, mig az orvos be
kÖIÖzte. Hordágyon fekve ve
t-ényelle lovább az egyre he
vese bbé váló tengeri csatár.
fél 11 órakor még e~y 13
centiméferes gránát csapot! be
J Novarra fedélzetére, amelyet
besLakiloH. és a lurbina terem·
ben óriási puszlililst végzell.
Tizenhal kazán közül nyolcal
azonnal üzemen kivül keilelJ
helyulli, Már c$c;lk nyole kazán

nvével, szárnyalásóval, él
(lap elhomályosul, a csil
lagok eJhalványodnak, mi·
kor e lelkel< felsugározzák
az égre, lsten királyi trón'
jám: Igaz3ágot Magyaror
szágnak, - ma pedig Hő

sök ünnepén százezernyi
hősnek síriából kél ki. a
lélek ~etlős tüzes lángnyel
vek fényével, szárnyaJásá
\'al. raboló népek megre-

. megnek, áruló]udások meg
rettennek, mi pedig tüzel

. fogunk s él pünkösdi lélek
, erejével kiáltjuk Erdély, Bá·

lIát s a Felvidék felé a hősi

ünnep nagy tanulságát:
lragikai hós nép, mely ke'
reszlrefeszíUethetil<. sírba
zárattathatik, de onnan is
kijön. feltámad s él, mint
bec ...ület, tisztesség, hősi

vitézség, ősi dicsőség népe,
nincs löhb KIC'let Európa
földién,csak egYi:·tlellegy és
ez a mi vérünk, a mi né·
pü I I ~<: a m,J.gyar!

G\Uld véÍros Népe (gy
becsülöd meg hőseidet és
önmagadat! Gyula város
Népe e lálomást lá:"d, e
látomást éld át, (gy áld<)22
hőseid emlékének, azu:fáll
pl'dig ne nyugodj, hanem
induli magyar felrámadásra.
magyar dicsőségre!

Harsányi Pál
esperes.

müköuöH, a haió fulása meg-
IassudolI és fél 11 órakor él

Novarra fectélzetéről ielezlék,
hogy néhány perc lllulvCl kény~
telenek . lesznek megállni. A
válsag letópollliára hilgOI!. A
megsemmisülés veszélye fe
nyegelell!

Ekkor aH.zlgoland lüzenek
lIlinden ereiével az ellenséges
vezérhaió elle.1 fordull, majd
j'lbbra kilört é!:l Acton lenger
nagy hajóhadanak tüzét magára
terelte. Közben a Saida a No·
varra mellé férkőzöfl és azl
vonlatókötélre fogta. Ebben a
válságos pillanatban törlénl,
hOQY az ellenséges haióhad a
lüzelést be~zünfette és lótávo
Ion kivül ál/oit fel; majd minilla
Horthy nehéz helyzeIéi észre
vel/ék volna, egyik gyorscirká
lójuk uiból lámadásba indul,
je a Helgoland pergő1Üze visz
'5zaverte. Ulána lorpedórombo
lóval kisérlelez!ek, de ismé1

sikertelenül. Horthy három cir
kalójának borzalmai tüze ellv·

DEBRECENBEN
AD TALAlKOZÓT

MAGYARORSZAG NÉPE
AZ ONNEPI HÉTEN.

Nagy érdeklődésselvárjuk el

Debrecenból érkező hirekel.
Jór tLldíuk. !Jogy Debrecen mi
lyet! nagy. fába vágta a fejszéjét

,aL. ünnepi hetével kapc"-olalo
san, hiszen országosan be..
szélnek már is arról a nagy
szerű múvészi elgondoliisról,
mely Debrecenben válik valóra
Kodály Zollán Hary Jánosának
előadásával. És Debrecen, úgy
érle.,ülünk, minden f(>kinielben

'ki fogja elégiteni <:l művészi

reményeket, merI olyan pom.
IJás előadásball fogja megszó,
lallalni ezl a világbires magyar
daliátékol, amire eddig vidéki
viszonylalban nem voll példa.
A magyar kir. Operaház kiváló
művészei dr'. Palió Imrével lIZ

élen szer<2pelnek cl daljölékban,
de erre az alkalomrél levonuli
már is D"brecenbe az Opera
luh lechnikai és múvészeli sze
Illelyzetének ióresze, Az ősi

Kollégium udvarán, mini érle
sülünk, maris készítik azl él

monumenlális szabadtéri sLÍn.
padOl éppen az Operaház I('ch.
Ili kai művészei, amire <:'ddig
nem voll példa Magyarorsnj
\.Zon. Junius 8-án, 9·én es 1O-én
a mesél fogják m~ílvaJ6sÍlanj

Debrecenben. Megné,zük, mert
az ilyet látni kell. Bizonyára
ezt ludia a külföld is, mert már
is igen sok al! ie1en1ellék be
nemc~ak iIIhonról. hanem kül.
földről is, hogy reszl akarnak
venni cl D"breceni Hél pom.
pás előadásain.

szerre c'iapÓdOII az uljába,
ugyhogy kénytelen volf vissza·
fordulni. Az ulolsó ellenséges

láITJadás 11 Óra 55 perckor
ment vegbe. Horlky szó :léJkül
lüzelésl parancsol!. Kész voll
arra, hogy vagy győz, vagy
lobogódiszbe b(,rilOfi hajóival
örökre elsülyed. És győzÖIL

Az ellenség sulyos veszteség

gel megfulolt. A BeUlfeu nevii
angol cirkáló elsülyed I, él Dal'
mauth cirkáló lékel kapolf,
azolkivül erősen megrongáló
doll két olasz, illelőleg francia
lorpedóromboló. HOrlhy Mik
lós hajóhada diadalmasan fu
lolt be CaJlaróba, ahol a hő

söke( megillető liszlesseggel
fogadják. Horihy Miklós meg·
kapta él hadidiszilményes és

kardokkal ékesilell II. oszJályu
katonai érdem keresz let, majd

ióvell késóbb, de ugyanezért a
hadileitéri él Mária Terézia rend
lovagi kereszliél.
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Öregcink fel-felsóhajlanak (J

rnoslani választások éllkéllmÉi~

val: a régiek, alak vollak a?
igazi választáso!d Ezekben ClZ

emlékezeles vAlasztásokban fő

hely jlll a Barabás Béla válasz·
lásainak,

RcÍgi kortes eH már nagyrésTI
mag'a elé küldte s ha vannak
kövelvfllasztások a más vilá~

gon is, voll korlesei hizonyosan
már munkában is vannak,
110gy a nagy kllrucnak él? oláh
parlameni után cl mennyország
mag-yar parlamentiében csinál
janak helyet.

A gyomai kerUle! háromszor
választoíla meg képviselőiének,

először 1892· ben, Mikor 1901
ben Tisza Kálmán akk ori mi
niszlerelnö!<öl Nagyváradon
megbukialia s a gyomai mait~

dállllnáról lemondoit, allól
kezdve megszi.inl kapcsolata él

keri.1lellel s csak itJeni barlltai~

val vO!1 összel\öiietésben,
. Pályája további ivelésébcn

- bM már nem voli a képvi
selőnk, ele mégis büszkék vol
tunk rá. Akkor is a magnnk
szószólójának tarloltuk, mikor
az uj országházban lartoll első

ülés ben bálran ki merte mOIl#
dani: !JA királyi szónak sem
lliszünk "

A további években, 190ó-ban
már i:lilzal lesz nemzetének
szolgálato!, hogy az akkori
koalició és él kormány közöl!
ő l<özvelili él megegyezésI.

A nagy összeomlás ulán
Aradon maradi s elóbb él ro
mán pariameniben, aztán cl

szenölusban harcolt az erdélyi
elnyomoll magyarságért.

Oyornán 1929 áprilisában
voll utoliára. Eljövetelét Kner
Izidorhoz iroll levelében igy
ielezle:

" ' . ,Csak éppen megmu~

talni magamat megyek közé~

lek: lássálok, hogy még meg
vagyok, élek és érezzélek
iránta lok való régi szerele,
tenvcl,meiy mindig élni fog
lelk'!mben. "
Nem vállha/la be akk9ri igé~

rejéi, hogy még eljön hozzán!\.
A nagy, Isteni mérték 79 éves
korában szab I<l meg élele ha.
lárá.t - elvégeztetett.

Kilátásba helyezték, hogy ál
talános el6lépletések lesznek a
közszolgálati alkalmazottaknál.

Akinek két ven abb61, -
ha okos, - az egy'k&l: reklámra
adja, mert reklám nmhW ma már
nem lehet üzletet csinálnI. Hil"delS
lian a Gyomeii Ujságbal'l.

Sz"Ülettek*
Eliel' Mihélly, Csapó Anna

MáriCl, Bogár Jenő.

iványi Gizikét el
iegYI!zll! Szabó józse! a Dréher
uradalom számlartója Marlon
vt1sárról. Az elíegyzést május
'n·én laflollák meg szűk családi
körben, Oralulálunlc

Évzáró vizsgák ideje a köz~

ségi iskolákban. Községi Isko
laszék énesili a lakosságot, hogy
fenti iskolákban a következő sor
rendben tartja meg az évzáró
vizsgálatokat: Gazdasági népi sk o
lában junius 4én délelőtt a fiu-,
s délután a leányosztályban. A
heil magyi elemi iskolában junius
5-én (kedden), a csudaballai ele
mi iskolában 6-án (szerdán) és a
nyilas! elemí iskolában 7-én (csü
törtökön) délelőtt 8 óra! kezdet
teL A vizsgálatokra ezulan is tisz
telettel meghívom Gyoma község
tanügy iránt érdeklődő lakosságát.

Iskolaszéki elnök.

A magyar baromfiexport
központositására az angolok ter
vet adtak és ettől a baromfiárak
javulását várják,

Szarvasmarha - tenyészfök
szakosztálya alakult a Békéscsa
bai Kisgazda Egyesületben.

Bulgária beszilntelle ideigle
nesen a gahonakivitelt.

Uborka exportunk az utóbbi
években örvendetesen emelkedett_
Különösen a Kecskemét vidékén
termett salátának való uborka
nagy keresletnek örvend a német
piacokon és árban is veri az
olasz és a német belföldi árut.
A nagykőrösi e1tevésre való ubor
ka viszont föleg Ausztriában és
Csehországban értékesül. Külön·
legesen kedvező helyzete van
meggytermésünknek is a külföldi
piacokon, nemkülönben a nyári
almánknak éskajszinbarackunk
nak. Ezeket a szempontokat fi
gyelembe véve, hol és ho
gyan kell termelnünk, erről ir "A
Magyar Gyümölcs;; legujabb szá
ma, melyb51 egy alkalommal il1~

gyen mutatványszámot kűld a
kiadóhivatal Budapest Andrássy
ut S'

.n.tiÍ:lZ<i!Ui~ia«:lot Kilitil~tt'eh: ~

V. Balog LflÍos-Bódi Róza,
.szombati Al1fa!·-Eiler Juliánna.

FIleg-.h.~:Il.11ta lK. t

özv. Dinya Imréné forgács
Erzsébet 86 év. özv, Barálh
Lajosné f. Nagy Sára 79 év.
Balári János 59 év. Nyiri Róza
31 év. Tóth Margit Y h, Mtir#
Ion Sándorné Eke Zsuzsa 55
év. Cselei József 57 éves.

A miniszterelnök hiva-
tales látogatást tet! nálunk, Ma
gyarországoD.

is.

Icsa.
házak

lltán l őra' táiban érkezik és
4 óráig larlózkodik községüllk'
i),ll.Az előadás a piactéren
lesz, amelyen ri Ika és kivéleles
s/órakO/ásban lesz része a
közönségnek E7alall az jdő

alall lehel a kedvezményes elő·

fizelésre is ielenlkezni.
A gyomai előadás végeztével

az aUló 5 óra ulán Endrődre

Inegy .zs ol hasonló műsor

kereiében liulja meg j.ijropa
~andd előaaásái.

Az előadás díj/alan és azon
mindenkit szivesen lál a posta
vezelósége.

Az előadáj ponlos idejé! és
,núsorÉlI II jövő számunkban
részlelesen ismerieljűk.

és az előző évek gyakor
laláva ellentétben a gaz'
ddsági év végével llnla#
radó gabonakészletek még
akkor sem fognak gabo
najegyvisszatérilésben ré
szesülni, ha azokat gaho
najl!ggyel már felszere
Atermelők azonban a tu'
ldjdonukban levő gabona·
sz~lvéllyeket még 1934 jú
lius 15·éi\l köztartozá:-;aik
fizetésére felhasználhatják,
illetve beválthatják.

adó, házadó, általános kere
seti adó, társulali és íanliém
adó együtll2s összege ulán 16
százalékos pÓIadó kerül az
adófőkönyvben kivelésre. Meg
kell fizetni a pótadót az ideig
lenesen adóm,znles épülelek
elengedetl házadója (eszményi
házddó) után is.

átadá

a-autó látogatása
és E rő ö

az adómentes

lius 15-ig köztartozásaik fizetésél"e
használhatjál{ a

LevéIpa
5öritékot
kisebb rendelésnél is olcsón készít a

gá a a

-Fizetni'

A gazdák

5etegá oIási

A m k'ir, posta' rádió pro

pagallda-auló harmadik pro'
pagallda utja alkalmaval Ovo·
mara. és "Elldrődre is ellálO?lal.

propaganda útnak kellős

c;Zrjd van, C~lja egyrészi aí',

ho~y műsLaki és lérerőssé[.2i

mérésl!kel végeZ7en, másrészI
p~diit szórdkozlaló lérzenév,,1
összekölöli népszerii~ilő elő·

adast larlson és alkalmat nyuj/
son a kedvezményes rádió elő

fizelésre. A kedvlzzmény abhól
áll, hogy azok, akik él rádio
gépkocsi vezelő tiszlviselőjenél

válliák kl engl!délyükel, azok
cs'ak augu:)'zluS hó 1-lő! kez
dődően fizellH'k előfizelésidiial.

A propaganda autó Oyomára
iunius hó 9-én, szombaion dél,

A nyilvános- belegápolás, az
állami gyermekvédelem és a
szegényellálás költségeinek
fedezésére szolgáló póladó
kivelési kulcsát a pénzügymi·
niszter az 1934-ére szóló ér
vénnyel az alapadók 16 Szfl
zalékában állapilotla meg, 112
hál az 1934 évre szóló föld,

Rádió ropaga
Gy mán

Addig is, amíg- a kor
má.ny az 1934. évigobo
na termés értékesilésének
rendszere tekinteIében vég·
leges állásfoglalá.:sát közzé
teheti,

a termelői, kereske-
.delmí és malomér
dekeltsegek t á j é
koztatásá ra közli
azt a döntését, h ...,""' ..

agabonajegy
szer 1934 rius
30 ával megszünik

Az előadás

fáradozott a levente
ifj, Papp Vazul vigal



dó jdrási j UzoIfóverseny
megtarfását is megtár~ya!

ta él parancsnol\ságok kal.

Levenlemula.tsé~:

Kiket avat vftéizé aCsatna
a !-{orm8nyiö?

ALevente Egyesule1tpurikoslikor volna s véle' versenyre ke\'i'If más
nagyszabásu ünnepé1yt rendezett. nak nem igenlehefMélfópartnere
me'lyröl anyagtorlódás' miatt csak' volf él ' férfifószerepben' Benke
most áll módunkban beszámolni. Márton;kiositozottvele'a siker';

Az Egyesület anyagi áldozatot bel1éselis'merésbélt:Kérlllonká":
nem kimélve,.lehozatta a békés... Szalaki lajos'tlár minden'sziváC
csábaikatonazenekart Oélután4: minden mozduIatár:a néiőtérröt"

órakor kezdődött meg szabád' fel-felhangzó kacaj és taps' kisérte.
szinpadon az elöadás.~A szereplők: Nágyon j6 volt mégPfeiffe'r"Mag:.
TótkaTerike,Mertcz Gyula, HOf~ duska: Ügyesenmózgoft l 'éSlöké>
nok Lajos, Nagy Terus, Nagy letesenbeleéHe magát 'szetépébe
Lajos, Szalóki Lajos mind kitü~ Tótka Terike, aki hai igy", halat!,
nöek voltak. A közönség jól szó- pár év mulva nagy sikereke! fog
rakozott és minden számukat lel- l elérni. BáCSI Matild, Nagy Terike,
kesen megtapsolta. MolnárOyula Nagy Marls1{a, Weisz, M'lriská
és Laky Sándor Hacsek ésSaj6 szinténjól"'jálszoHakiés"nagyban
alakitása elsörangu volt hozzájárultak a darab ,sikeréhez.

Délután akatonátenékar együt. Az Egyesület a nöi szereplŐk

tese szórakoztatta' a közönséget. fáradozásátgyönyörü virágkosa-
Este 9 órai kezdette! szinre ke- rakkal jutalmazta.

rült a pavillon nagytermében, az A férfi szereplők közül· meg"
Egyeslilet jeles műkedvelő gárdá· kell ·dicfiérni: Kató Istvánt élethü
jának;közremüködésével az "Ezüst. és elsörendii alakHásáért; Vatai
kócsag': irredenta népszinmiL A Imrét kellemes hangjáért, Kéri
közönség a hosszu és izgalmas Lajost, MerczGyulát, Arany La
darabot nagy figyelemmel nézte jos!, Laky Sándort, kikelsörendűek'
végig s a műkedve16k lelkes és voltak.' Nagyon jókvol!ak még:",
odaadó játékát sürün jutalmazta Papp János, Vincze Endre, Fehér
tapsdkkat Gyula, ',. Bula'Edt;!;>Ba~tl1"Eí'elC

A vezető női szerepet Kiss Ju- Jószai Sándor, Józsik László és
liska játszotta a tőle megszokott Kuba Ferenc:
közvetrenséggel és rátermettséggel. ! A .rendezé~· p,el1€z': ~U~~áját=Vi
Tisztáif csengő hangjával és re. Mo!narGyula végezfe muveSllesen;'
mek játékával'3zelsÖ percekbelY atáncokat .Molnár OyuJ'áhé, az

énekszámokat Igrécz Ede, -a ki-'
megml.1tatta,hogYJ:ezta azerepei' tül'l~ lJJl.lz-gikus lamf6Hákbé nag~';
nála méh6bDra' nem is oilhiHák- fárad~ággal. ..

A folyó évi hó 3-án tar- szénás,· Sántafstván Ho~

tandó ünnepélyes vitéij avatásan' mnki' lajos; . Sári István Fiizes~

a következő még fel nem Ilvatott gyarmat, Timár János, Timár
békésmegyei vitézek, továbbá' Vá.: István Szarvas, Ujllelyi Já!1ös
románJtosok lesznek a FóméHói Köiöstarcsáról.
ságu -Korm ányz6 Ur állal a bu- Legél1ységiváromal1yosok:' Gyuc

dapestiMargHs'zigeten vitéiié ütve~' lárM: ifj. DdbMáriPétet. Bélcés"-
Tisztek: BUl1na islván taná.', dr. csabáról: ifj. Máte György, ift'

Dónner Iván banktisztviselő, dr~ Horváth Zsigmond, Bácskai Frf~

Ha-Tóth Mihály orvos; J\ladaras - gyes, GalgÓczi János.' Dű6otról:
Gyula malom igazgató, Marossy ifj. Papp Mihály. Ujklgyósn5!:
Béla tanár. dr. Márky Bif"na'a!is. Göczó józsef. füiesgytumah61:
pál1;dr. Páncél József vm ;főjegyző, ifj. Sá(llitván, Pel'fáns'tkl Sándor
Puskás Imre községi jegyZő, R'éthy CsoryásrÓl: ifj? Köv~I'YAndrás,

Béla gyógyszeresz, Schwézner Fé... ' Hunyadkürti Mlh~ly,Bítkás Béfa.
rene vendéglős, dr. Szenttornyay Szarvasról-:ifj:' Timár István; ifJ .
Sámuel orvos, Vály László mé"-' Batta Jár/els, . Csepregi 'Já nos.
neskad százados, Wágner Gyula Gyomáról: ifj Nagy János. Me-
ny. őrnagy; Wittmann József zőmegyerről; ifj. Pándi István.
tisztviselő; Öcsödröl':- ifj. ", Daróczi 'ferellc, ,

Tiszti várományosok: ifj. Zerin- Békésszentandrásról: , ifj. Györi
vári Szilárd tanuló, iij:Wágnerc LásZ'\ó. Békésről! Berci ivlihály.,
Gyula tanuló. Bucsalelepröl: ifj. Szigligeti József.

Vitézzényi1vánitiatott: hősi ha- Kissiénásról:Kovacsc Józ'sef.Tóf':'
lálthaHMüfiíyán Sándor százados. komlősról: Hajdu 'Mátyás."

Legénység : Kovács Mihály Kis-

háznál az elöirt hordÓk
vízz.el lelilve álljanak.

Dévényi felügyelő a nyár
folyamán Endrődöntartan·

ajánlatot.'pályázó adott

rse'.nytár
a' plaeteri ÖS z'e-kötö'

burk ására.

Tűzoltó vizsga,.,

H SÖK EM-LÉKÜNN'EPE
GYO·MA

Dévényi(Démusz)~ Laj()s számolt még Dévényi fel
vármegyei tüzrendészeti fel- ügyelünék a 101yamafbafl
ügyelő alisplfrií rendeJetre lévő kutkataszler elkészi:
mult "asárnap tartotta meg téséről. Tüz-DltÓínk házról~

délelőtt él gyomai és dél- Ih~zr{'l'iá~va ~ házak~áI le,.;,.
után az endrődi tűzollók, vo kutal" vlzmennYlséget
téli tanfolyamának vizsg:6it. és' magasságár feHegyzik
lvHndkéf; testület tagjai tel:. KüJönösen a 1llirhófláti ku
jesenfdelégü6 készüHségger tak" kevés vizmennYlsege
szárnoltal< beilzelóirt feHi' aggasztó· e~N ott e!őfordu

anyagelvégzésél'őL ló tűz eset'éf€', ezért e ré-
A Gyomai .TüzDltÓ Tés· szen a községnek fokoza~

HHet-::pjjT-i:fRósnoks~gtf:be 6 tOSf.'ln fontos, hogyminden

Gyoma közönsége, mínoÍ- A Levenleszakasz lorna-
egyezer ember reszvéleJéc" ingheIl nem illea bele az
vd, "vasárnapdéJelótt 11 ünnepély jeHegébe.
órakor ünnepelte meg a A diszrnenetelés utána
Hősök emlékünnepét. - Az ' zenekar iátékába sellogyál'l::':
ünnepi beszéd, a kis tvlol- sem illett bele- sema le·
nál' Gyuszi izzó és értel- veniék, sem a cserkészek
mes szavalala"a Dalárda, kürtösének a trombitálása.
széf) énekszámaiméltó ta Kár, hogy él felvonulás~

talmat adtak az ünnepély· nái,a zenekar nem vala·
nek. melyik magyaroS indulót

Minden különösebb szán- já/szolta.
dék nélkül szóvá tesszük A Hősök Einlékünnepe
egypár küls0ségét az Un- I nemcsak u5ági ünnepély,

~

nepelynek: mennyivel mutatósélbbvol~
A Leventezenekar nem' na:azűnneplésünk,ha ilyen

tudkimég annyira a Hym~ kor egyesUleteinl\kaszfnó
nust'jálszani, hogyaz:í ön..; ink zászlóik alaH vonulná·
emó számként volna. SUl" nak fe!.
bad vállalnia.

Sok véljudás és él télVéI- ltik reF. Azeredrri'eny akö
lyi versenyt6rgyalás meg- vetkezŐ' von:
sernmisitése utái! végre K6í::iurkolatra.
máju:5 30-án ujabb verseny;': 1. Magyar Utép:i!ó R. T.
tMgy<Hást tartott Gyoma Bpest22519~2()P. 2. Wag""
község a gyoma-endrőd ner Márfon Fiai Gyoma
-szarvasi törvényhatósági 2215878 P. 3. Gyöngyös-

uttól~j',In,dU,lva, ' ?kÖZSégh~-I' Sárhe,gyi k,6bánya 269,39.98
za. elott haladoan, a Ho" P. 4. Danubia. Rt. Bp~st

sök Emlékutját összeköJő 25029. 47 P. 5. rlázépH6
268 méter hosszu szakasz, Szöv: Gyoma 25229.40P.
állandó burkolattal való Betonburkolaba.
kiépítésére. Az ajánlatokat '1. Wagner Márton Fiai

Kovács Gábor biró, páflm l Gyoma 18595;83 P. 2. Ház"
czél Emil főjegyző és Uh- épitő Szövetl,ezel Gyoma
rin István mérnök bOlltOt" 20104.45 P.



t ga4 fÚniusli. OYOMAI UJ~AO S. oldal, -

adó \934 szeptember 29-~ől körülbelül

J6karbal'l tévő gumikerekes gyer
mekkocsieladó. Érdeklődni akiadóban.

Értesítjük o n. é. közönsé
get, hogy Gyomcjn, Kos:'mlh

Lajos utca ;'5 szóm alall

losas

I-IUNOÁRIA
könyvnyomdában

Oyomán

MINDENNEMŰ
nYOllltatványt
bizalomméli
rendeljen
(]

A Szabadság uj számában
közli vitéz Bajcsy-Zsilinszky End
rének a kultusztárea költségvetesi
vitájában elmondott beszédét. Er
dekes riportban számol be a lap
a francia képviselőknek a Nem·
zeti Radikális Pártban tett láto
gatásáról. Balla Antal világpoliti
kai szemléjében a bulgáriai ese
ményekkel és leszereléssel fog
lalkozik, vitéz Németh Lajos tá
bornok a lengyel katonai nagy
hatalomról ir cikket Féja Géza
és Kodolányi János irodalmi cikg
keL Magyar Miklós, Vér Andor,
Orsy Attila dr., ifjabh Asbóth Fe·
renc irtak még cikkeket és ripor
tokot a lapba. Tamási Áron foly
tatásos regénye teszi még teljes
s~ a Szabadság legujabb számát
amely 10 filléres árban minden
ujságárusnál és dohánytözsdében
hapható.

műhelyt

nyiloltunl<. Elvóllalunk mindcn
e szakmába vágó munkilké'll.

Szíves párlfogásf kérünk:

Kun és Társai
épület- és bútoraizíaJosok.

MÉHÉSZEK!
Ha jó kdpliirt iilkarncik, ker~s

senek fill bennünkel !

SSm. I
épületekkel, Pusztapón,
Szolnok megye. - Tehermentes föld
birtok tulajdonosát levélben tájékoztat:

Bátky Gyula, Budapest
József utca 3 szám.

-
Haszo bérbe

---
50-150 hold

nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a Gyomai Ujság SU~·.

kesztöiége ad.

Enyhitették
a kukoricamoly

rendeletet.

Egy tökrészeg ember dÜlöngél
az utcán. Amint a sarokra ér
megszólit egy ;áró-kelőt:

Ha-ha-hallja, me-megmerre van
a Le-le·ven-du-du-Ia-lltca?

- Neveletlen fráter - szólt
rá il kérdezett. Nem volna haj
landó ezt valamivel udvariasabb
hangon megkérdezrzi tőlem?

- Ne-ne-nem, - feleli biisz
kén a tökrészeg ember, i-i-inkább
én e-eltévedek.

* *".

A msszár.';zékben egy hölgy tiz
kiló hust méretett le.

A mészáros becsomagolta il le
mért hust és kérdezte, !hegy haza
küldje-e?

- Isten ments! Az utóbbi idő

ben tiz kilót fogytam és csak ldtni
akartam, hogy mennyit tesz ki
az ~ válasí!olta a hölgy.

* **

* **
- Pista! Melyik Q legalkalma

sabb idö az almaszedésre ? 
adja jel a kérdést a tanító ur.

Pista kihuzza magát és ugy
l'dgia ki a feleletet:

Mikor a csősz ebédel!

Az Erzsébetligeti vendégléíben
egy-két bútorozott szoba az emeleten
kiadó, ugyailOtt abonensek jó polgári
kosztra felvétetnek.

A földmivelésügyi miniszter
az idei, rendkivúli időj6rásra

fekinleltel a miniszlcr erre az
évre kivételesen ugy rendelke
zelI, hogy él kukoricamoly el·
leni védekezésre elegendő, ha
a szárat él gazdák padlóson,
pajtában, vagy más zárt helyen
hordiák össze, vagy pedig a
szabadban egy méter vaslagon
szalmával befödik és minMn
oldalról belakariák. Az elle[l~

őrzésl al. új rendelkezés sze·
rínI hajlják végre.

A skót bejt!lenti barátainak,
hogy elválik a feleségétől.

-- Miért? - klrdezl az egyik.
- Mert tékozló? - kiváncsis-

kodik tovább a másik.
- Igen, - mondja inRerülten

a skót, - tékozló! A mult héten
is egysurre két gyermtknek adott
életet! ...

OAM IRAsOK
Egy bájos kis bakfis jelentke

zik a postán és kéri, hogya teg
nap feladott levelét adják vissza.

A postamester kérdezi:
- Egyszerii, ajánlott, vagy

express levél volt· e ?
- Szerelmes levél - felelte

I pirulva a bakfÉs.

TlDljes védettséget kérnek a
törpebirtokosok. Mint már meg
irtuk. a kormány elrendelte, hogy
a védett birtokosoknak indokolt
esetben az uj termény betakaritá
sáig fizetési haladékot kell adni.
Most az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület azt kéri, hogy
a tiz holdon aluli törpebirtokosok
ellen a védettség megszüntetését
egyáltalán ne lehessen folyamatba
tenni.

Hol kell kérni a háborus ki
tüntetések igazolását? A Ma
gyar Királyi Országos Levéltár
igazgatósága figyelmezteti azokat,
akik a vílágháboruban résztvettek
és harctéri szolgálatuk vagy ka
tonai rangjuk megállapitása, to
vábbá kitűntetéseik igazolása iránt
akarnak folyamodni, hogy azt ne
az Országos Levélláthoz, hanem
kőzvetlenül a Magyar Királyi Hadi
levéltár igazgatóságához, Budapest
L, Vár, Bécsikapu·tér 4. küldjék.

Országos vásárok. junius 3
án Gyomán, 7-én és 8-án Oros
házán, 10 én Kunhegyesen orszá
gos állat és kirakodó vásárt tar
tanak.

Aki veliink barátkozni akar,
az ne katonai szempontból,
hanem politikai, közgazdasági,
néprajzi és elsősorban földrajzi
sumpontból induljon ki.

Gömbös Gyula

ÁUatkiállitás Mezőturori;Ju
nius 17·én dijazással egybekötött
szarvasmarha és'ló kiáJlitástren
deznek Mezöturon.

A füthető harisnya, az ehe
t{) fa és a kofferben dobogó
sziv. Egy francia· tudós olyan
vegyi <lnyagot talált fel, amellyel
ha átitatjuk a harisnaya talpát,
lábunkat a legnagyobb hidegben
is melegen tarthaliuk Egy német
vegyész különleges eljárással a
közönséges hasábfából jóizű és
nagy táperejű táplálékot készítet!
Egy angol sejtkulató kofferiJen
magával viszi egy csirke kiope
rált szivét, mely a tápoldatban
egy pillanatra sem szünik meg
dobogni. Ehez hasontó kuriozu·
mok százait közli minden héten
Tolnai Világlapja a népszerű ké
peslap.

Szinház az őserdőben. A
Belga Kongó legelhagyottabb vi
déken a Brazza folyó felső fo
lyásától kétszáz ki16méterre lakom
az őserdőben. Mégis minden hé
len résztveszek a pesti szinházak
premierjén, jelen vagyok, a ku
lisszák mögött, beszélgetek ked
venc sztárjaimmal, sőt még a
budapesti rádió studiójában és a
pesti filmszinházakban is meg.
jelenhetek. Ezt irja a Délibáb
egyik Belga-Kongóban lakó elő

fizetője, aki mindenrŐl értesül
kedvenc színházi hetilapja révén.

A magyar
társadalomhoz!

]únius4-én tizennegyedik év
fordulóját gyászoljuk annak a
napnak, amelyen a gyűlölet, az
elvakultság és a tudatlanság Ma
gyarországra parancsolta minden
idők legkegyetlenebb és· legiRaz
sdgtalanabb békéjét. Tizennégy
esztende;e annak, fzogy Trianon
ban aldirták azt a szerződésnek

csúfolt !cényszerintézkedést, amely
Magya ro rszág Kárpátokövezte,
legeszményibb fekvésU, ezerélles
birtokállományát: a Magyar Szent
Korona országai! szétszaggatta,
darabokra törte és a magyarok
nak független ország eimen csak
egyezer. sebből vérző csonkOl ha
gyott meg!

Az ezévi, tizennegyedik gyászos
evforda16n megalázottságunk és
megraboltsdgunk minden fájdal~

mával, de az egyhazába, az egy
isteni. örök igazságban és Ma
gyarország feltámadásába vetett,
minden keserüségkel dacoló törhe
tetle,n hittel emlékezzünk!

MagJ'arok! Emlékezzünk!
Minden igaz nW15yar szivét tépő

balsorsankról való megemlékezé
siinknek a,djuk lát~ató jeIéi is!
Megemlékezésiink jele egy szál
szerény virág legllen.!-Zfl~rándokol-,

jon el az egy szál virággaL min..,. .
den magyar a Hősök Emlékéhez,
vagy az Ors Zászlajdhoz, vagy

·nemzeti keg tünk bármely em-
!ékéhez és tegye le virágát annak
la/pazatára! Je/képezze e virág.
szál világtörténelmi multunk meg~

becsüteséf, ezeréves történelmi ha
tárainkhoz való törhetetlen ragasz
kodásunkat, jelképezze Magyar.
ország feltámadásába vetett ren~

diiletlen hitünket.
Az ezernyi és ezernyi egy szál

virágból nőtt virágerdő, az emlé
kezés virágerdeje boritsa el nem
zeti kegyeletünk megszentelt hant
jait és hirdesse a csonka haza
milzden részén: Nem felejtünk!
Emlékezünk!

Hisszük, hogy imánkat meg
hallgatja a Magyarok Istene, aki
már ezeréve néz le reánk és meg
védett minden idők forgatagában!

I 1 9 2 O. j ú n i u s 4.

Meghiv6. A gyomai Polgári
Lövész Egyesület f. év junius 17
én d, e. I 1 órakor a községháza
tanácstermében évi rendes köz
gyülést tari, melyre az igen tisz
telt tagurakat meghivja a vezető

ség. !árgysorozat. Jegyzőkönyv
,!.ezeto és 2 hitelesi tő kirendelése.
.Ugyvezető elnök jelentése az Egye
'sület múlt évi működéséről. Az
1933 évi zárszámadás előterjesz
tése. ~z 1.934 évi költségelőirány
zat előterjesztése. Eselle17es in
ditványok. Aranv Gusztáv sk
főtitkár. Dr. Pálka Pál sk. elnök:



A Csabai H. oszt. bajnokság állása 1934. junius 2 án:

BARY PÁL
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 $z.) .
Közönséges ablaklivegbőJ, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti,
rubin, ornament, iima szines
üveg és finn tükörbő! <!.Jla.ndÓan

nagy raktár.

minden méretben JeszáJlitott ár
ban beszerezhetök

Kész ablakok

A vasárnapi és csütörtöki
meccsek közönsége a Lach és Kun
cég jóvoltából a futballpályán
hallgatta a magyar válogatott csa
pat világbajnoki küzdelmeinek
rádiÓközvetitését.

Hazaérkezett leventéink elra
gadtatással emlékeztek meg .(i

békési Népgondozó Hivatal ve..
zetöjér61, valamint Erdős Zoltán
békési tanár figyelmességéről és
udvarias vendégszeretetéről.

Sporthirek..

MTK-Bocsk ay.7:1
ba jnoki Urna pjáll. Mez6berényben~

GySe magyaros vendégszere
tetét viszonozni óhajtja a pün

kösdkor itt járt VIII. ker. Move
SE és meghívta a GySCt f. év
aUSluszlus 20·án Bpesten az FTC
pályán . lejátszat)dó barátságos_
mérközésre. Ritkán ér ilyen meg., 
tiszteltetés vidéki csapatot.

Kiss Zsigmond. a GyTK volt'

kapusa a GySe· be kérle felvéte
lét.

A gyomai polg isk. aflétái
reszt vettek május 27 én Bcsabán
rendezett vándorzászJó versenyen'

s azon a következő helyezéseket
értek el: Csapatversenyben. Ma
gasugrás 3 Gyoma 137 cm. Tá
volugrás 5 Gyoma 443 cm.Suly
lökés 6 Gyoma 7.47 ém Fekete
a 60 mes sikfutásban9 mpdő

vel a 3 helyre került. Pontver.
senyben Gyoma 3 pontlal a 6

.helyet foglalta él. .

OyTK junius 3-án Mezőluron

játszik serlegmérkőzést az ujon
nan alakult Szövőgyári SC-vel.

Polgári iskola junius 3-án
délután rendezi tornaversenyét a
fUIballpályán.

GySe junius. 3-án a Bocskay
val játsza le az utolsóelWi _baj.
noki mérkőzését.A jövő vasár
nap a szarvasi Turul jön a GySC
hez s ezzel az 1933~34 bajnoki
szezon befejeződik.

Tóth Antalt, a GySe igazolt
játékosát, a fegyelmi- bizottság a
GyTK"ban történt szereplése miatt
egy évig eltiltotta a játéktóJ s

határozatát közölte a DLASZ-aL
Birkozóverseny Békésen.

Május 27-én vasárnap leventé
ink Békésre rándul!ak át, birko
zóversenyre, hol ismét dicsöség
gel szerepeltek és majdnem az
összes első dijakat elhozták, alig
alig hagyva ott valamit mutatóba.

Az eredmény a következő:

Légsuly: l-s6 dij Oláh La
jos Gyoma, 2. Veres László Bé
kés; 3. Braun András Gyoma.

p e h e I y s u J y: 1·s6 dij Ba

konyi jános Gyoma, 2. Cs. Nagy
Mihály Gyoma, 3, Mészáros Im

re Békés.
Könnyüsuly: l-s6 dijKiss

Imre Gyoma, 2. Kiss Gyula Bé
kés, 3. Bezzegh Károly Békés.

Kis-középsuly: l'ső díj

Kalocsa Jenő Békés, 2. Bene Im
re Gyoma, 3. Bakonyi István

G S:iterkcm:téa;iÍrt éi ki.dáll'rt fllll€llil :
yoma. ~ .. .. WAGNE.R MÁRTON.
N e h é z s u I y: l-so dl] SZII~, Nyomtitta ll. "Hungária" kÖlJyvny~mGlll.

gyi Imre Gyoma, 2. Nagy Istvan I vállalat, GYOIJJliD.. _
Békés. . .l"~,IQ, t.1'mv~'t6: T,k~t tilld.r.

a biró a 39 percben a meccs vé
gét jelzi. A nézőközönség élénken
protestál a biró tévedése miatt

kinek' bosnyák-sógortól beszer

zeit kronométere kissé "elmérte"
az időt.

GySe II;-ETK II. 1..0

Biró: Kádár S .
. GySC egyetlen gólját Mácz

Akos rugta.

M. Textil-GySe 6:1 (4:1)
Gyoma, bajnoki. Biró: Lelpn1cker.

A GySe pechsorozata még min·
dig nem ért véget Urnapján ki

kapott egy olyan meccsen, me
lyet-ha a csapat rendes formá
ját kijátsza - legalább is dön
letlenné tudott vo!pa tenni. Jakó
telJesen le van törve, a csatárok
nem birtak a Textil védelemmel
megbirkózni. A halfsortlehet csak
az egyÜllesböl megdicsérni. Mat

lak nagyon igyekezett. Leipnickert
még \oindég engedik biráskodni.

GySC kezd nap ellen, nagy
lendülettel s Fekete a 2 percben
ötösröl fölé lő. 6 percben a Tex
til jobbszélső beadását a GySC
balh,t1fja saját k~pujába fej@li (1 :0)
15 percben összefutásbill begu
riqák a második gólt (2:0) GySC
rohamozik. de ujabb gólt méj:(is

a Textil lő a 20 percben (3:0)
2'~ percben Barta l javithatna, de
közelről fölévágja. majd Fekete
lő 10 méterről kapusba. 43- p

jobbszélső lefurásból gólt rug. (4:0)
Utolsó perchen GySC erősen

támad s Barlha szép kornere ka
pustól gólba pattan (4:1).

Második félidő első perceiben
jakó 3 lövést tesz ártalmatlanná,
de a 17 percben kornerból a

.Textil mégis ölre emeli agóJok

számát (5:1) 21 p. center távoli
lövésétlakó kivédi, de a labdát
kiejti s a befutó jobböss7ekötő

beállítja a végeredményt (6:1) a
Textil nem nyerte meg a közön
ség osztatlan tetszését.

nVOM

I Belemenős. durva. játékmodoru
C,;'lpaln'1k hireszlellék, amely a
I'ÚéktudilS hiányát erös/ako-.ko
dilssal -pólOlja:- A vasárnap lálOI
tak utá ll, mondhatjuk, hogy
It::galabb ísa GySCelleni mecs
c-;en mllldezen rossz tulajdonsá

~u\(at ollhon hagyták. Merő rá
fogás volna ugyan. azt állitani,
hogy az ETK ban csupa angyali
arta lIanságok játszana k, de tény,
dZ, ho~y különösebb incidens a
meccs folyamán nem történt.

A GySC 1-2 játékos kivéte
lével egészen pri mitiv játékot pro

dukált. Még egy-két ilyen meccs
és a jelenlegi szép közönség és
kassza sike, csak él mult emléke

lesz.
A meccset különben a GySC

megóvja, mert az egyébként jól
biráskodó Matuska, az első fél,

időt 2, a II. félidőt pedíg 6 per
cd korábban fujta le.

ETK nagy irammal indul, de
gólt csak a 10 percben tud elér

ni. Tóth ügyesen átmegy Feke·
tén és Bartáll, Kovácsnak ad, aki

közelről belövi 1:0. 5 perc mul
va esik a második gól. Matlak
miatt 20 méteres szabadrugás

JakÓ elképesztően rosszul fut ki
(ezt a meccs folyamán többször
megismételte.) s Farkas befejeJi.

2;0 18 percben Matlakot biró·
sértés miaU kiál litják s ettől kezd

ve a GySC 10 emberreJ játszik,
Ez néwileg menti a vereséget 35
percben Farkas lerohan, jakó is
mél hibásan fut ki s berugják a
harmadik gólt. 3:0.

Második félidőbenmegembereli
magát a GySe s erősen belefek
szik. 13 percben Nagy B. Jövése

gólt eredményez. (3: l) 16 perc
Kiss áttör, de elnyomják s a biró
tulszigoruan ll-est Hél, ezt Kiss

belövi (3:2). A meccs vége felé

a GySC erősen finisel, amikor

Mar az előll1érkőzé~re halallllii~

néLösereg vOllult ki a pályára és
szemlélre végig az élvezeles elő·

mérkőzést.

Agyomaiak megérdemelten
gyödék le alól ös,;zeállitc)l' Tex

Iii második gi1rniIUTál. GyTK la·
mada:-sal indult a jaték, de a CSCl

tárok az ide, oda tolllgata::-bó l

nem tudnak eredményt elérni. 15
p. TÓlh bei1dásaból Baltik meg
szerzi a vezetést l :0. A ki1poll
gól a berényiekel is nagyobb len
dületbe viszi, de a jól múködö
11ctlfsor mil1denkapura törést
megakadalyoz. 30 p. Berényel.
len megitélt II est ugyancsak

Bartik értékesit. 2:0.
A második félidőbenTextil ka

PUSI cserél és általaban feljavul
tak támadásai. De minden hiába,
mert a legjobb napjaira emlékez- .

tető gyomai védelem szikla Szi
!:Aidan áll a helyén és- mindent

ment.
jók a GyTK-ból Hatvani mint

kapus, Tóth, Bartha lL Bartik
és Vatai, utobbi a mezőny leg

jobbjél.
TexIiibői a kapus, centerhalf

és a két szélső emelhető ki.
A közönség sokszor megtap

soha a gyomaiak tetszetős játé

kát.

PORT

ETK-GySe 3-2 (3:0)
Gyoma, kupamérkőzés.

Biró: Matuska.

ETK: Büngöstii-Hunya I. Hu
nya I1.-Szujó, Farkasinszky, Ma
tuska-Kurilla L, Kovács, Tóth,
Farkas. KuriJJa H.

Gyse: Jakó-Fekete, Bartha K.
-Oláh S., Matlak, Zöld-Barta j.,
Jenei Kiss, PuJ ugor, Nagy B.

Az ETK=t megelőzte rossz hire.

GyTK-Textil II. 2 O (2.0)
Múöberény. B Iralsilgos

Csabai II. oszt. junius 3-ikiprogramja:

Szarvdson: Bocskay-GySG. Me7<'\herén\ben M Törekvés-KFE.
Oto:-Ila/án: Ofe-Textil.
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POLITIKA!. rAR5ADALM ÉS KÖZGAZDAS G! HETilAP

ELŐFiZETÉSi ARAK: I
Negyectévre "30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P. I'

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra. II'
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

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

a

Ez Mm egyszerű polilikai párt,
ez felül áll minden párton,
minden politikán. Az élZ esz·
mény, hogy mindnyájunkaJ boi·
doggá legyen, emeli felül éi

hamis ielszavas álpróféfák, po
iilikaí kalandOl'ok párlüzeJmei
fölé.

Hiv a Vezér!

Halározz I l1t az élei, a drá.
ga, a jó, a piros, meleg Élet.
otl a sötét halál.

Ki ne maradj a nemzefépilő

munkából! Az Egységben az
erő! Ha magadra maradsz, el·
veszel, min! az oldo1t kéveszál.

A Vezér hiv!

Imunkabérekre legyen fordítható.
Ilyen munkák az ármentesítő tár
sulatok földmunkálatai és az ut·
épílések. E munkáknál a munka
terület nagyságából adódóan egy
szerre többezer embert lehet fog
lalkoztatni. Ilyen munkalehetőség

volna:

a Körös-Tisza-Maros tál sa.
ságnál az endrődi határban a
gátmagasítás ;

az Ivánfenéki Ármentesitő Tár
sulat t@rületén Gyoma és Körös
Iddány között egy félmillió pengő

értékű átmetszés, melynél akár
5000 embert is lehetne egyszerre
foglalkoztatni;

az ut építés keretiben be kellene
fejezni a gyoma-mezőberényi út
földmunkálatait. Ennél az utnál
meg kellenne változtatn i a mos-

I taní vonalból azt a részt, mely. a
Fattyas mellett a Tiszamalomnál
vezet a községbe, e helyett a
fattyasi bekanyarodás elmaradna
és a bánomkerti kiszélesített dülőn
át a körgát és vasuti átjárónál
kapcsolnánk be a temetök között
a vásártérszéli u/ra a községen
át történő autóforgaImat.

Azonban a gyoma-mezöberé.
nyi út kiépitését szorgalmazni is
kellenel de erősen ám.

Iniföl
a

A jelenvoltak megnyugvással
vették a miniszter igéretét, ki ki·
séretével autóra szállt és Endrő·

dön ál Gyoma felé tartott, hol a
határnál Pánczél Emil főjegyző

és Kovács Gábor biró a gyomai
előljárósággal fogadták.

Itt is meghallgatta a panaszo
kat az aszály és jégverésre vo
natkozólag s szintén kilátásba
helyezte a sűrgőssegiJést.

A körösladányi határig elkisér
ték a minisztert dr. Pálka főszol

gabiró és dr. Zeőke képviselő,

Lehóczky gazdasági felügyelő pe
eiig tovább ment a szeghalmi iá
rásba is a miniszterrel.

Köszönettel és megnyugvással
vesszük a magas helyről igért
segitséget, ha az ,!-ratásból kima
radt embereknek. de meg a gyenge
aratással megcsappant keresethez
a minimális szükségletek beszer
zésére munka alkalmakat teremte
nek derék munkásainknak.

Kállay Miklós földmivelésügyi
miniszter kivétel nélkül elismerését
szerezte meg mindenkinek gyors
elhatározásával, hogy személyesen
látogatja meg a sújtott vidéket.

A sürgősen meginditandó köz
munkáknak olyan természetüek
nek kell lenni, hogy a rendelke
zésre álló pénz legnagyobbrészt

lallan tervek, kilűzések. Hogy
ezek még nem valósulhallak
meg, abban te is hibás vagy,
aki eddig nem hallgaJlál a Ve
zér hívó szavára.

Hiv a Vezér. Hogyalelies,
a boldog éle/hez még sziiksé
ges tervek megvalósilásában
társa légy. Hogy gyere a Nem
zeli Egység Párljába I Amely
nem is pári, hanem eszményi
egyesülés. a nemzet egye1e·
mének kerete. Ahol az Egysé·
gen van a hangsúly, nem a
párJon. Amil csak azért hívnak
mégis párlnak, mert él véges

I
emberi elme megszokia. hogy
minden!névvclhatilfozzon meg.

iklós
szte

áll

erővel le nem gyózhető bajba
sodor/ák. És a gazdákkal
együll csak a gond gondozla
a fejmunkcisokat, él kézmunká,
sokat, a kereskedóket, a kis
iparosokal.

És ma...?
Ma a gazdavédelmi rende·

lelekkel, az adókönnyilési s
temérdek más bölcs intézke
désekkel megállt a földrablás,
él nem,magyar érdekekel szol
gáló idegen faii eszmék új

honfoglalása. Ma bizik már a
magyar élet reményével a kéz

munkás, a fejmunkás, a kis'
iparos, a kereskedő.

'" Vannak még meg-valösi-

Közmunkák sürgős meginditását igérte a miniszter.
Kállay földmivelésügyi minisz

ter bejárja az aszály által sujtott
helyeket, igy szombaton délelőtt

9 órára a gyomai járásba érke,
zését tervezték Szarvas felől. Egy
órai késéssel, 10 órakor fogadták
a minisztert az endrőd-szarvasi

határnál dr. PáLka Pál főszolga.

biró, Finta ALbert főjegyző és
Timár Imre biró az endrődi elől·

járósági tagokkal, Lehóczky Ká
roLy járási gazd. felügyelő, dr.
Zeőke Antalorsz. gyüL képviselő

és Tüköry József földbirtokos. A
miniszter kiséretében voltak a
megye részéről vitéz dr. Márky
Barna alispán, Elf::k Lajos pénz
ügyigazgató, Márky Jenő várm.
gazd. felügyelő, Reichardt Béla
gazd. felügyelő.

Kállay Miklós miniszter a már
látottak alapján gazdarészvéttel
sajnálkozott a terméskárok felett
és élénken érdeklődött a termés
átlagok felől. Amikor az endrődi

ek a csütörtöki jégesést hozták
szóba, emlitette a miniszter, már
Mezőluron látta, milyen rombolást
vitt véghez a jégesés.

Hát ez nagyon szomoru hely
zet - mondotta a miniszter
itt gyors segitséget nyujtok, köz
munkákat inditok meg, hogy az
embereknek kereseti illkalmú1l:
legyen.

A VEZÉR
Hív bennünket él Vezér.
Téged is, engem is. Mind·

nyájunkaf.

Hív, hogya közös, nagy
munka végzésére lalálkozzunk
él Nemzeli Egység Párt jában.

Senkit se kényszerít, hogy
közzénk jöjjön. Mindenkinek
magától kell jönnie. Önszánlá
ból. Ha bejátla. hogy fenyűzés

ma az oknélküli ellenzél<ies

kedés.
Nem szóval hív, hisz: oly

. l'iikán hallani szavát. Csak ha
már nagyon k!?1I szólnia, akkor
szól. Tetlekkel hív. Te is, jó
magyarom, ha még nyiltan nem
is, de JUkon, bezárl ajlóid mö
gött vallod már, hogy telt a
Vezér. Hiszed már, hogy. nem
üres beszéd a beszéde.

.Emlekeziesselek ?
Tizennégy évvel ezelótl ilyen

táiban leljesedell be végzeliink.
Elébünk lelték a trianoni papir·
rongyot. Alá kelIeJt irnunk. A
halálos iléletűnkef. Merj nem
voll IZ széles világon eg'y jó
bm·álunk. Csak soha meg nem
bánloJt és mégis könyörtelen
ellenségünk, kiket a csalfa hűl-

lenség és cselszövés uszitott
ránk. Úgy bánlak velünk, mint
él rossz cseléddel. Se erónk,
se becsűlemnk nem volt. Mert
nem voJlak barátaink. Nekünk,
él világ leg'hívebb, legbarálihh
nemzetének.

És ma ... ?
Ma jó baráta,illk vélnnak. az

emberiség közös baiában se
giló tesivéreink. Nagy nemze·
lek. Ma nem ludnák aláiraini
velünk él lrianoni halálszerző'

dési! De ma már tudjuk, hogy
vissuJkapjuk gyáván elorozolf
lerületeinke/!

Ez Jeij!!

Még pár évvel ezelóJt meny
nyi gazdá nak ránco1ta homlo·
kát él gond, hog'yholnap ki·
huzzilk alóla. él lalaji: apáiról
ráju/otr vagy ;nehéz munkával,
temérdek nélkülözéssel szer.

zeit föJdecskéjét, gyermekei
őrökét. Mert a vak vélellen, a
körülményeknek szerencsétlen
összejátszása és idegen érde.

k@k mög-ára hagyott emberi
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van:

a g omai
is olá ba

és országok sorsát kezében
tarlja. Kell a magyarnak a val
lás, kell él hil. kel! az Ollári
szenlsé;,t, meri "ha IsJen velünk,
kj ellenünk 1"

l
i kor a Mirbóhálí isk. ll-ik ve·

g-yesoszt. D.u. zi órakor a Fegy~

verneki isk. I·só vegyesoszi.
l4·én (csiilörtö!() d. e. 8 óra.
kor él Felsórészi isk. lső ve
gyesoszt,

ÉvzárÓ istentisztelet jun. hó
9-én (szombal) reg'gel 7 óra
kor. Az értesitők kiosztása
iUD. 15 én (pén/ek) reggel 8

óra!wr JÖrlénik. Beiratások
junius hó 15, 16 és 17 napján,
cl eléJelőlli órákban, 8-12.jg
lesz.

Az évzáró vizsgákra a szü#
lóket és érdeklődőket tiszle
lelleJ meghivja El ret'orm5Jus
egyház lskolas7.éke.

I b) az.oknak, akik magukat kézi
I munkával tartják fenn, kereseWk

foly/a/ásához szükséges szerszá~

mai, eszközei, állatai és a kis
iparosok feldolgozható anyagkész
lete 500 P él tékig;

c) a család ruházatához szük.
séges ruhák, a háztartáshoz siük

Iséges butorak, evőeszközök, ágy
és fehérnemüek;

d) a család gyógykezeltetéséhez
szükséges gyógyszerek;

e) egy havi időiartamra szük<
séges élelmi- és viJágitószei'ek;

f) házbér esedékessége előtt két
héttel a legközelebbi házbérfize

I téshez szükséges készpénz;
l g) a hivatás gyakorJásához szük

séges iratok, könyvek, segédesz
közök;

postatakaréknál lehelyezett
2000 P-t meg nem haladó taka
rékbetét;

i) a szolgálati illetmény után
kivetett adó fejében az illelményt
teljes mértékben, azonkivül egy.
harmad részben lehet lefoglalni.

Abban az esetben, 11a az itt
felsorolt tárgyak közül valamelyi
ket lefoglalnák, ugya lefoglalás
ellen 15 nap alatt bélyegmentes
panaszt kell emelni a kir. adó
hivatalnáL

A lefoglalt zálogtárgyak ki~

igényl~sének általában nincs he
lye, illetőleg csak az iparosnak
feldolgozás végett átadot! anyag,
a kereskedőnek pedig eladás cél
jából átadott áru igényelh€lö ki.

Abban az esetben, ha ingatlan.

zsgá
eie i

adóvégrehajtásnak m
intés, zálogolás és árverés.

Ta évzáró
refo át s

ték és lördeliék az ágail, a
régi magyaroknak él sirjait sem
ismerjük, de a maradék bizó
és hivő magyarok 011 vonulnak
ma is a kenyérszinben reilő

ző Islen melleU, aki él népek

A református elemi népis
kolák évzáró vizsgarc:'ndje 12'3
idGje a kövelkezó:

Junius hó 10-én (vasárnap)
d.ll, 2 órakor él kÖ7p. isk. IV-ik
leAnyoszlálya. ll-én (hélfőn)

eLe. 8 óra!wr a kÖ7p. is!{. VI·
ik vegyesoszi. D. e. 10 órakor
közp. isk. V-ik fiuosz!álya. D.u.
;) órakor él Csapó-féle isk. V
ik leányoszlálya.l2- én (ked
d. e. 8 órakor közp. isk. IY·ik
fiUoszlálya. D. e. 10 órakor ft

közp, isk III~jk fiuosz!álya. D.
u. 25 órakor cl közp. isk. lll-ik
leányosz/álya. 10'án (szerda)
d. e. 8 órakor ?l Gál-féle isk.
ll-ik vegyesoszL D. e. 10 óra·

Az 3dóvégrehajtásnak hAmm
fokozata van-: intés~ zálogolás és
árverés..

Végrehajtás akkor foganatosít
ható valamely adófizető ellen, ha
a fizetésí kötelezeltségén€k S23

bályszerü időben nem tesz eieget.
E helyen megemlítjük, hogya vég-

Irehajtható hátralék nemcsak az
előző évről állhat fenn, hanem
ha pl. valaki az első negyedévi
adótartozását február 15-én nem
fizette be, ugyana él negyedévi
hátralékára már a következő na
pon is megindulhat a végrehajtási
eljárás.

A végrehajlást intés vezeti be, az
intés azonban nem feltétlenül szük
séges s elegendő falragasz, dob#
SlÓ utján való áilaJános intés is.

.4. zálogolás szempontjából leg#
fontosabb tudnivalók az alábbiak:
Végrehajtás iárgyál az adózóknak
bárhol lévő vagyona képezheli,
tehát lefoglaJhatók 1. készpénz,
2. szolgálati járandóság, 3. köve
telés, 4. ingóságok, 5. ingatlanok
vagy ű:eemek hozadéka, 6. ingat
lanok,.

A foglalást ebb(m il sorrendben
kell végezni, tellát elsősorban,

készpénzt, járandóságot, ingót stb.
ke:1 lefoglalni. Ingatlan csak abban
az esetben vonható végrehajtás
tárgyává, ha más kie!égiíési alap
nincs.

Az ingóságok közül nem foglal
hat6k le:

I ..a~ rendjelek, rokkantak ellátási
! dlj<H;

előirja, hogy "éi templomon
kivül [Jégy ollár állilassék (a
világ négy él felé.)" Ezeknél
mindegyiknél áldás van az Ol·
láriszenlséggeL Igy az llrIlópi

kör men el szi II es e bb és lill ne
pies és ünnepiesebb magyar
elgondolásban. Mig má,'3 or
szágban él körmenet nem áll
meg sehol sem. Az islenhivő

embereknek eL a diszklvonu
lása még nyer jeienJóségében,
ha nem felejljük cl, hOgy ös
apáink cl régi okmányok laml p

sága szerin f, a régi kemény
magyarok már 1292-ben is
!livő lélekkel menIek az Ollári
szentséget vivó pap mellefJ,
bizonyságot Jévc, hogy ők hi·
szik, hogy velünk az lslen él

kenyér és bor színében. Zsig·
mond király korában (1424
ben) is nal;rY fénnyel ünnepel.
ték meg az Urnapjál'. Azóra a
magyar !ölgy sok. ziva.Jarl kiál

lo1!.Polilikai és Yi!lI!ási villon;
. giisok, idegen rabló K@zek iép-

Gyózles leli a lll. oszi. Fulol·
tak: Gálos Irén, Weigeri Mária,
Nagy Jllliánna, Fekete jlJ'liánna
Paula lll. oszl. és Kocsis Ilona,
Palotás Erzsébet, Sipos [iona,
Molnár Máda IV. o: lam1lölc

Sikfutás : II. oszí. lanl1lÓk. J.
Zöld Erzsébet, 2.IZováes Jlolla,
3. GI'ÓSZ !iedvig Ilo:w.

Mint a IV. osz1ály legjobb
lornászai érmet kaplak még

Palolás Erzsébel és Molnár
Mária.

Fiuk versenye: Su[ylőkés 5
kg-ma!. 1. Győri Anlal lll. o.
2. Papp Sándor lll. 0.3. Papp
Lajos !Il. o.

3 kg-mal. I. Józsik Jsiván IV
o. 2. Tólh istván IV. o 3. Fe'
k<2fe József ll. o.

Maga5ugrás: 1 Kaló Gergely
lll. o. Z:l. Győri Anial lll. o, 5.
Nagy Géza IV. o.

Távolugrás: 1. Papp Sándor
III o. 2. Kaló Gerg'ely lll. 0.5.
Tólh !sIván IV. o. 4. Kasza
Józscf IV. o.

Staféta futás llL-lV o. Győz·

tes leH a IV. oszt. FuioliCik.
Lannerl András, Cs. Nagy La~Ij05, Kasza József TÓlh Islván,

I Józsik Islván IV. o. és Papp
Sándor, Kaló GcrR"ely, Papp
Lajos, PorcsEJlmi lslván, Györi
Anjal III, o. tanulók.

Sikfutds: 1"":"'11, oszi. 1. Dom
bi Béla ll. o. 2. Fekele József
ll. o. Gyányi Zsigmond l. o.

KosárJatda mérkö:z:ésr:éi a
lY. osz I. gYŐZÖl!.

RN.APJA ENDRODOl'l
"

Vasárnap délután tar/olia a
gyomai polgári iskola Jornaiin
nepélyél. DélGára a levegóben
lógó esőnek, szép számmal
vollak az ünnepélyen.

A Levente zenekar indulói
meHc!l vOllult le az ífjuság
Göndösjózsefigazgaió és Fischer
Nándorné tanárnó vezelése alall
cl sporlpályára A hymnus ul án
közös szabadgyakorlalokat
vég'ezlek zenére. !vlindcn gya'
korlat után élénk tapssal fejez
te ki tetszését él közönség. Fo·
kozódó elismeréssel velle a
közönség a -fiuk állal külön és

a lányok állal külön bemula·
toll ritmikus gyakorlaiokaI. A
talajtornagyakorlalok ö!lelGisek,
ügyesek voltak. Mulalósok vol,
tak a lányok karikagyakorlalai
is. Közben a lányok és fiuk
magasugrási versenyéJ is le
bonyolilolták.

Az ünnepély músorának ösz
szeálJitása és lebonyolilása a
téli ünnepély sikerének mélló
folytatása vol!. Nem íulzás a
fellevéslink, hogya jövőben él

polgári iskola fornaünnepélyei
községünk kimagasló esemé#
nyei közé tartoznak majd.

Versenyeredményel<;

Leányok versenye: i'vlagas#
ugrás 11!-IV, o'Jz/ály: 1_ f(o·
csis liona IV. oszt. 2. Fel(ele
luliánna Paula lll. oszl. 5. Wei
geri Mária lll. oszt.

Staféta futás: lll-IV.oszltily.

(Endrődi ludósilónk1ól.) Ha
gY0mány03 bensőséges lélek
kel és pompÉlval ünnepelte End
rőd kaJolikus népe az Urnap
jál. Verőfényes 5z<ip időben

indult ki a templomból a. kör p

menef,ame!yenegyforma áhi
laltal veU rész! Endrőd népe,

gazdák; iparosok, ta nuli em
berek. Sól még a gyomai ka'
tolikusságot is képviselíék a
gyomai társadalom előkelő

hölgyei. Ebből él tényből is
léi1juk, hogy az Oltáriszentség
kullusza épilő, összekölő ka·
pacs az emberek sokfélesége
közö!!. Cs(unus Mihály apá/
plébános erőlól és lelkesedés
lól égő szavakkal hirdette
Krisztus szavai!: "Jöjjejek mind,
ny6jan, okik fáradoztok s az
Oitár~mmlség az élei utján
megmutatja, megérezieJi a he·
lyes irányt.

Érdekes magyar specialitása
ennek él szeriarlásnak, hogy él

mi mallyar szerlarláskönyvünk
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Búcsú májustól.
Búsan búg feléd, szép május,
E búcsúzsoltár,
Akár a régi szeretőm

Olyan voltál:

Sok, sok virággal közeledtél,
Aztán egyre hevesebb lettél,
Később egész hidej;re fagy tál
És végül méltis faképnél hagytál.

A Telekkönyvvezetők Orszá
gos EgyesiHete f. hó 3-án lal',
lolta hi'lromévi liszlujiló köz#
gyiilésél, amelyen jelenvolt
brassói Greiszing józsef gyo
mai kir, járá~biróságj lelek,

könyvvezető, község ünk köz
lisz/elelben álló polgilra is. A
közg'yülés Marnó György be

létsz0rkeszló telekkönyvvezelő

indi/ványára brassói Greiszing
Józsefet egyhangu lelkesedés
sel az egyesület liszieielbeli
tagjává váldszlolta és az egye
süle/ belélelében szerzeli él'
demeiért, valamini II lélekkönyvi
intézmény szolgálalában 40
éven ál kifejlell jelentős köz
haszIlu levékenységéért meleg,
bajtársi ünneplésben részesi
leltC'.

Istentisztelet Endrődön. f.
évi junills hó 10 én. vasárnap
délelőtt fél 11 órakor reformá#
jus keresziyén isJenllszlelellesz
cndródön a gyoma végi köz
ségi ovodában, a szak olt he-
lyen. Az islenliszteletre él

gyü iekezés már vasárnap
déleJóll 10 órakor megkezdő

dik. Tisz/elelJel kérjük a gyüle
keze! tagjail s akik az isten
lisztele'len r.zsz! óhajlanak ven
ni. hogy poniosan szivesked
jenek megjelenni. Az islerllisz
tele/en predikációt larl: Berényi
Dánie! reformálus s. lelkész.

Be keH jelenteni az előJjá

róságnak a közfogyaszlásra
szánt sertések levágásái, ha él

levágás a vágóhidon kivül lör
lén! is, mert bejelentés, állal
orvosi husszemle nélkül a le
vág'olt sertés husál ldmérni,
eladni nem szabad. Aki a be#
jelentési elrnulaszjja, az elle]
azelóljáróság él büntelő eljá
rási azonnal megindilja.

ci

Június én l sza este féi
szenzációs megrsyltó előadását a

vásál"iéren, - szem;§l.yzet. - Elsőrendű g-
márkás r és

személyze·t - Népszerű olcsa
~ehetővé teszik minden""",,""'....,

mí~vészel< Iílcsében
szemé!11zeUel és

zártszék t hely
IfU1P-I\f ao~ gyermek

fe!ét fizeti

1953

3185

516
607

1262
125

787

870
956

1521
9

1050

Eladtak:
összesen: 4386

szarvasmarháj
sertést
birkát
kecskét
lovat

Junius elsején és máso
dikán az áHarvásár,0
án akirakodóvásár Gyo
mán.

Az állatvásárra nagy volt
a felhajtás, de kevés volt
áz eladás. Kü!önösen él

szarvasmarháná.l feltünő a
kevés eladás, ha figyelem
be vesszük, hogy a Dő2

eladott szarvasmarha kö#
zött több mint 200 borju
volt.

A felhajtás és eladás
összehasonlitására leközöl
iük a mult év május 26
27-iki vásár adatait is.

Felhajtottak :
1934

szarvasmarhát
sertés t
birkát
kecskét
lovat

fi .,

vagy üzem hozadékot foglalják 1~,

ugy zárgondnokot kell kineveznI.
A, zárgo,ndnokot ll. pénzügy igaz
gatóság nevezi ki s ez lehet ma~a
al adófizető is. Ha azonban mar
más ügyből kifolyólag van kine
vezett zárgondnok, ugy ezt kell
kinevezni.

A zálogolás tényleges . fogana
tositása esetén 3 sxázalékos
záloaolási illetéket lehet felszá-

~ ,
mitani.

A lefoglalt zálogtárgyak ,elá:
verezésérlil két határnapot kell 10#
tűzni s erről az adófizetőt @rte!1!i
teni. Az ingók el"zállitása e]~tt ~
nappal az elszállitásról érteSJtenl
kell az adózÓt. A tényleg megtar
tott vagy megkisérelt árvtrés ese
tén5 százalékoi:l árverési illetéket
kell számitani. Ugy a zálogolási,
mint árverési illeték azonban egy
hátralék után csak egy esetben
számitható fel, akárhányszor volt
is foglalás vagy kiséreltetett meg
árveré~!l.

Vás
Ifeszam

332 464
572 551
311 391

4 5
248 552

összesen: 1467 1763

Az állatárak nyomottak
voltak. Különösen a borju
árakra panaszkodtak a
gazdák: 34-40 fJllíÍrért
vol kénytelenek oqa
adni a borjúkat.

Akirakodóvásárt meg
zavartu a délelőtti eső.

Sok árus volt a vásáron
(1500 pengő körüli hely
pénzt fizettek) de vevő I1em
sok voll. Szegény vidéki
árusok nagy része este
hazamenet még útközben
alaposlIll meg is élzotí.
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*Egy feltlinöen csunya,zsimshaju
kofához igy szólt a biró: .

- Panaszos! Adja előpanaszát!
- A tolakodó ember először

megcsipdeste az arcomat} attán
megcsókolta ahajamat.

A biró mosolyogva sz6lt az al-
tisztnek: .

- Vezesse be az inyencet.

* **A vonaton utazik a nagymama}·
a mama és egy kis fiu.

- Kérek kit egész és egy fél
jegyet, - szólt a fiu anyja.

- Kérem ez a fiu nem utazhat
féljeggyel} mert már lwsszLÍ nad
rágot visel.

- Ha a nadrágtól függ, akkor
majd én utazom a fél jeggyel 
válaszolt a fiu anyja.

- Ha igy áll a dolog, akkor
én tulajdartképpen ingyen utazha
tok} - siólt közbe a nagymama.

* **---- Pincér! Ez a kenyér tele van
szórva homokkal!

- Igenis} nagyságos uram} hogy
a vaj ne csusszan le róla.

1{, *
*

Éjfél után egy berugott ember
torka szakadtából orditja:

-o- Gyuri! Gyuri!
A rendör figyelmeztetesére, hogy

ne zavarja az éjjeli csendet igy
szólt:

- Biztos úr} csak szabad a
legjobb barátomat hivni?

- Termeszetesen, hogy szabad}
de nem igy orditva} - felelte a
rendör.

- Igen ádi} de a barátom Kő

rösladányban lakik.

'" '""

A főnök felelősségre vonja köny
velójét} mert két órát késett. A
könyvelő bocsánatot küt és mondta:

- A feleségemnek súlyos szii·
lése volt.

- Az már egészen más, hol
lakik ön, majd küldök szegényké
nek egy pdrjó üvég bort - mondta
a főnök.

Néhány hónap mulva ismét ké
sőn érkezik a könyvelő az irodába.
A főnök kérdésére alt mond;a:

- A feleségemnek ismét nehéz
szülése volt.

- Micsoda a mdga Jelesije,
talán házinyul?
~ Óh, nem! Szlilésznő!

vioAM IRASOK

Egy ur azt mondja barátjának:
- Ugy ldtom, hágy anyó$od.

dal békességben élsz.
- Miről következieted?
- Amikor utóljára beté"gvoltál

anyösod állandJ5an ágyadnál (m·
tózkodoft.

- Igen} ez azért volt, mert or
vosi rende!etre itzadnom kellett.

n-"-

I Névmagyarositás. Leimdörrer
Zollán ny. liszlviseló és kisk.
Ilona, Gabrielli'lgyermekei ne'
vükel belü~Y!l1inis-zleri eflde
déllycl "Lovas"-ra véÍltozHHlák.

Károlyt, Barta Józsefet minden
megkérdezleJrs nélkül átvelte
és már a harmadik napon baj·
nol,i mérkózéseken szerepel·
lette. A napokbi~lI1 álmQnl Kiss
Z~igmondravoni'ltkozólag szin·
tén nem intézet még kikérést
a GySe, de ilf véllósziniileg
a helyzet is másképpen alakul,
rnert a sport club ügyv. elnök
ura egyizben kijelente/le, hogy
ha nevezel! történetesen vissza
akarna menni, mig 6 elnök
az ugysem szere.pelhet a GySe
szineiben. Várjuk. Gy.T.K.

Kiterjesztették amarhalevél
érvényességét. A földmivelés
ügyi miniszter legujabb rende
lele értelmében a helyben ki·
MIHoil marhalevél a jövőben a
helyi piacon a kiálli/ásJóJ szá·
mitofl 14 napon fui is érvé
nyes; új járlato! csak a jószág
átitatásakor kell váltani. Vidéki
viszonylatban a marhalevél ér
vényessége továbbra is a ki
állitás idejétól számilolt 14 nap
marad.

Külföld: - Amerikában ször
nyű hőhullám pusztít, 102 fok a
hőség Farenheit. 45 állam közül
20 államban teljes az aszályka
íasztrófa. - A nagyhatalmak
hozzájárultak ahhoz, hogy él Saar
vidék hovatartozásáról a lakosság
megszavaztatásával döntsenek. 
Eckhardt Tibor, mint a magyar
állam képviselője Genfben a nép
szövetségi tanács keddi üiésén
ismertette a magyar-jugoszláv
határsérelmek ügyét. A Népszö
vetség Magyarország kivánságá
nakmegfelelöen intézkedett. köz
vetlen tárgyalások utján orvosolják
a sérelmeket. - Egy milliárddal
felemelték a román hadügyi tárca
költségvetését.

I
birálás alapján orvosolja a föld
bérlők sérelmeit. - Kállay Miklós
fölmiveJésiigyi miniszter megláto-
gatja az aszáJysulytotta vidékeket.
Információit közvetlen a járási
gazdasági felügyelőktól és a föld
jei ~en kinn dolgozó gazdáktól
szerzi oe. - Gömbös Gyu·la mi
niszterelnök csütörtökön vidéki
körutra indult.

hir~zelDle

Junius l 2 I 3 il 4 i 5 i 6 I 7 I 8 Össz.
I----------'~-+_-l-

I_T_ár_s_ul_a_H_s_z_ék_h_á_z__I ~I__I 21.4J--I~I-- 43.7

I_K_ör_ö_s_la_d_án_y_i_Ö_rh_á_Z_I 1_.8_1 1_5_.- 1_2_3_.- 38.8

Folyáséri sz.-telep 3.3 I '.5.3 119.8 388

i_P_er_e_si_sz_iv_a._tt_yu_t_el_e_p_I 13.- 1==115.- =14.2 == 42.3

Kecsegés zug 3.- 115.4 123.5 41.9

i~K_é,--th,--a_lm_i_Ó_'r_ha_·z I__-_-_-1 1.5 =- 15.5 1=32:3\-- 49.3

Udvarnok (Roik cs-őr) 0.7 I 4.- 112.- I I~-- 47.7
~

NYILATKOZAT
(Lapzárta után kaptak a kö

vetkező sorokat.) Folyó hó 3·6n

"Sporthirek" rovatában meg'
jelenj közleményre. melyben
a GySe fegyelmije Tólh An
taI1 azért meri a OyTK szinei
ben szerep"ell egy évre c\líIloJ
la a jáléktól.

Annyit vagyunk bálrak meg
jegyezni, hogy az eljárás kissé
sánlit. Meri a GyTK a neve
ze/J játékost (a kél egyesület
közöll történt megállapodás
érleimében) elózeles bc\eegyc

zéssel vette ál. U~yan ilyen
eljárasi foganasiloU annak ide
jén amidőn Kiss Z'iígmond I\Í
lépell él GySCból. Mindkél
esetben a GvSe elnökségének
IJarálságás beleegyezése foly,
ján történI.

Ezzel szemben cl GySe-be
a GyTK,ból átment Oláh Sim·
dort, Szrenkányi jánost, BarJa

Csapadék naptár.

7-én jég: Körösladán', Kéthalom Udvarnok.

GYOMAI UJS.L\O

Magyarország: - junius 3
án a Margitszigeten nagyszabásu
ünnnpség keretében vitéz nagy
bányai Horthy Miklós kormányzó
1738 magyar hős! és . váromá
nyost avatott vitézzé. - Az el
némult hidasi harangot ünnepélyes
külsőségek keretében átadták a
TESZ-nek, hogy mint a "magyar
lelkiismeret harangja" megkondu
lásával a fővárosaban hirdesse a
magyar élniakarást. --. A széke,
Iyek debreceni diszgyüJésen gróf
Bethlen István nagy beszédet·
mondott a magyar társadalom
feladatairól az elszakitott magyar#
sággaJ szemben. Mindennap te-

I gyünk meg mindent a revizi6ért
- mondotta. - Imrédi Béla

pénzügyminiszter junius 6-án a
felsőház pénzügyi bizottságának
ü1ésén kijelentette, hogya vallás
és közoktatásügyi miniszterrel
olyan megállapodást tervez, hogy
a felekezeti tanitók készpénz
járandóságukat sleptember 1-/61
kezdve teljes mértékben meg
kapják. - A kormány a földbér
lőkre nem terjeszti a gazdavédelmi
intézkedéseket, hanem egyéni el-

4t::tldaL

Csapadék beszámoló május
ról. Egész májusban csak 15,
18 és 29-120 voll esó. Az Iván
fenéki Társulal mérései sZ(?rini
al csó mennyiség él kövel·
kezó volt: Társulati . székház
nál 43 mm, Körösladányi ór..
háznál 7 mm, Folyáséri Szi'"
valtyúlelepnél 25.1 mm, Peresi
szivailyútelepnél 23.5 mm, Ké/
halmi órháznál 68 mm, Ke
csegés i.ugban 104.3 mm, Ud ...
varnokon (Roik csalornaórnél)
44 milliméter.

Mit érdemes termelni hazai
visz-onyaink közt a külföld
számára? Erról ir igen érde ..
kes és tanulságos cikkel a
Kerléseti Szemle leguiebb szá
n111ban Korponay Gyula él hazai
termesztési viszonyok kilünó
jsmeróie. A magyar kerlekr61
és azok oövényanyagáról, ér·
t~kes' uj ószibarara~kfajtáról

közöl érdekes cikkeket. Ismer
ieH az idószerú leendóket a
kertben és gyümi.ilcsösben. Sok
érdekes kép és számos basz·
nos ianácsegésziti ki él kerté
szetiel foglalkozóknak nélkü·
lözhetetlen szép lap tartaimát.
I:rdeldódóknek, kik e lapra
hivalkoznak dijmenlesen küld
mulatvanyszámot a kiadóhiva'"
fal. Budapest, i. Nagyboldog,
asszony,utjn 45. M. kir. Kerté
szeli Tanintél-el.

Közismert az Aspirin-Tab
lették fájdalomcsillapító hatása
minden meghüléses megbete'
gedésnél. De nem mindenki
tudja, hog.y hamisilványok is
vc:lnrJélk forgalombe'll1 és gyak
ran pótszereket is kinálnak
megvételre. Hogy magunkal
kóros utóhatásoktól megóvjuk,
ügyeljünk Aspirin-Iabletták vá
r;árlásánál mindig az eredeti
"Bayer" csomagolásl'a (a zöld
szalaggal) mert csak ebben
kerúlnek forgalomba az ere
deJi lablellák.

Nyári áUatvédelem. Aki a vi'
rágot szereti, az csak jó em'
ber leheL EzekheíZ: l'J jó embe
rekhez fordulunk azzal a ké,
l"Iísünkkel, hogya rekkenó nyár
szárazságban és napsütésben
gondoljunk az igavonó állatok
gYllkori itatására, hűsölésére.

Oongoljanak a láncon larfoli
kufyákra, él kalilkába zárt ma·
darakra, a lleti piélcokon cl ket ...
recek baromfi börtöneire, cl

melyekben szomjllságtól lihegó
számyasok szenvednek. Meg'
érdemlik állajjaink, hogy em·
berségl2s bánásmódban része·
sHjük óket. Sorsuk a kezünk·
ben van. 6k is 1í,~remielt lé,
oyek. 6k is érzik a fádalmal,
a nétkülözQst, az éhségel és a
szomjuságof.

Országos vásárok. Junius 10:
füzesgyarmal, junius 14: Püs'
pökladár.y. junius 17: Turkeve.
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irta: BAKÓ JÓZSEf

léo-verés/ ö
aloHjé1. áz artás

E címmel új rovatot nyitunk. 
Kérjük ne olvas6inkat, hogy ki
próbált főzési, si.itési receptek be
kWdésével támogassák lapunkat:

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyomán. .

F~iillős m2folmVIilZlttö: Tsk@t Sáll.d9r.

Háztartási
befözési receptek:

Cseresznye-befőtt.

Szép kemény, nem túl érett cse,
resznyét szárától megtisziitjuk,
megmossuk és szi/ára rakjuk.
Langyos szirupot öntünk rá, de
úgy, hogy eJfödje. A sziruphoz
egy liter vízhez 40 deka cukrot
veszünk. Légmentesen Jekötözzük
és az üvegek nagysága szerint
6-8 percig főzzük. Ugyanígy ké
szítjük a meggybefőltet is.

Szalicilos meggy.

A meggyet forró vizzel Jeöntve
üvegbe rakjuk. Legcélszerűbb erre
egy 5-6 literes uborkás üveg.
Egy és háromnegyed kg. cukrot
felforralunk 2 liter vízben 2 evő,

kanál szaliciJlal és még forrón a
gyümölcsre öntjük. Lekö!özve hű-

Ivös helyre ál! it juk.

Cseresznyés meggy dzsem.

A megmosott, szárátóJ meg
tisztított, kímagowtt gyümölcsöt
(két rész meggy, egy rész cse
resznye) saját levében forrástól
számitva 20 percig fözzük. Ekkor

I
be~et~szünk l kg. gyümölcsre
szamltva 50 deka cukrot s ujra

I 20 percig főzzük, bejetéve egy
kanál rumot is. Langyosan üve
gekbe rakjuk, Jekötözzük s Idgő

zöljük.

Zöldborsó eltevése.

Az aprószemű, gyenge, frissen
szedett, megiísztitott cukorborsót
tálba téve forró vízzelleforrázzuk
Szitára rakjuk, hogya viz Jecse~

, pegjen rója. Patentzáras üvegekbe
rakjuk. Vizet forrajunk, melybe
egy kis cukrot és szaliciIt teszünk

I ha kihűit, rijöntjük a horsóra:
Légmentesen lezárjuk és forrás
tól számított 2 órán gőzÖJjük.

Kétszer negyednaponként megis
méteJjük a 2 órás gözölést.

Málnaszörp.

Az érett málnát jól összenyom-

I
kodjuk és egy uborkásüvegben
6-8 napra meleg, de nem na
pos helyre áliítjuk. Ekkor az er-
jedésbe átment má!nát vászonru
hán átszürjük. Minden litene l
kg. cukrot számitva, tűzre tesz.
szük és 8-10 percig főzzűk, a
habját leszedegetve, üvegekbe tölt,
ve, ledugaszolva 20-25 percig
gözÖJjük.

ID r/

lVIINDENNEMU
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26 fi!lér

HUNGÁRIA
könyvnyoil1dában

,'" /uyoman

Zongora haiílgo!ás. Zongorák rend
bel10zását legolcs6bban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy lVliklós út 62.

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kisLállítva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
lesen adok a szálli/iis tar
tamára kölcsön; hordórn
3él napon belü] bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélb@]yeg ellenében kül
Qök mintát a borból min
tásdobol.ban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
itaiuak. tls1!:ta, tökéle'1es za;
matuak és n e m saval1'lyuak.

: Székely Ferene
Solt~adkert, Pestmegye.

első parancsai közzé larlozik
a légyiriás, .

.AL ir/ás alapja a légypetél<
kikelésének él meggállása. A
háLi sLemclel naponia égesslik
el. A Irágyagödröl, az árnyék
székei naponta önisül( le fris·
SQD készült lllésztejjel. TarJsuk
tisztán J lakást, az udvarI,
meri a tisztasággal nemcsak a
le:;ryek, hanem a fertózó meg~

belegedésc·k ellen is védeke-
zünk. '

A kikel I, a lakásba betola
kodott legyek c:llen pedig véd;
jük éielmiszereinket és irtsuk
állandóan a szokásos légyir
lási módokka! és szerekkel.

Önmaga, családja, a társa,
,clalom egészségél védi az, aki
I a legyeke! irija.

I
Az Erzsébetligeti vendéglőben

egy-két bútorozott szoba az emeleten
, kiadó, ugyanott abonensek jó polgári

kosztra ielvétetnek.

p A LRB

50-150 h l
nagyságu egy tagb,m lévő föld
birtokot vennék. Bővebb feivi!á
gositást a Gyomai Ujság szer~

kesztősége aeJ.

Irtsu a leo eket.o

A·tisztaság a fertőző bejegségek védőszere.

üvegesnél Endrúdön
(Apponyi ut 19 sz.)

Közönséges abJaküvegből, 3-4
mm, belgaüveg, matt, mintázo!i,
rubin, ornament, síma szines
üveg és,finn tükörből állandóan

nagy raktár.

ész a la
minden méretben Jeszállitott ár

ban beszerezhetők

A korai nagy meleg' megie
lenése közegészségügyi szem·
pontból is llEJi?Y ielentóséggel
bir. A legyek korán kikellek és
tömegcSí?1l szaporodnak a
piszkos, elhanyagolt lakások
(['ágya és személdombjain, éi

pöcegödrökben, mindazokon
a helyeken, ahol a lisztaságra
nem fordi/anak elég g·ondot.

Ahány légy, annyi ellenség!
lvIert lábaira Iapadi piszokkal
a szélrózsa minden irányában
hurcolja szél ó kÓl'Okozó csirá
kai. A légy terjeszli él has!ifuszt,
a kolerál, a lépfenél, a C')í?CSC;

mók bélhuruliál, mindazokal a
betegségí?kel, amelyek a falu
közegészségügyét leginkább
veszélyezletik. Ezérl il Iligicnia

Értesítjük: a n. é. közönsé
g'el, hogy Gyomán, ~{os.'iulh

l_ajos utca 35 szám alali

műhelyt

nyitotiunk. Elválialunk minden
I e sza kmába vágó munkák il I.

Szives pártfogás! kél ünk:

Kun és Társai
épüJet- és bútorasz'talosok.

MÉHÉ5ZEK!
rJa jó kaplárl akarnak, keres

senek fí?1 bennünke i !

Ingat!an árverés. Junius hó 21-én
9 órakor a gyomai járásbiróságon ár
verésre kerül Trafikant bádogos háza.
Kikiáltási ár 420 pengő. Felvilágosítást
ad dr. Tardos Gáspár gyomai ügyvéd.

Bútorozott szoba külön bejárattal,
nőtlen magánosoknak azonnali bekől-

I
~özé~re ~ mag.állOS n~nét, aI~i mos.á~t
IS vallal]3 - kladÓ. Cml: Hosök utja
107 szám.

Vagy áldozat kell? Nesze, itt vagyok.
Talán kicsorbul bennem akaszád.
De szép halott lennék: rámterilnék
Szemfedőnek afalul11 mosolyát.

Nagyokat 1110rrlln a nyár haragja.
Veszetten vág az érett kalászba,
Villámmal kél11li, hogy merre vágjon,
Haj! Végzet! állj meg egy torpanás ra !

Tudod-e, hol jársz? Koldusok földjén.
Nézd,ernyedt szemekkel lesik a munkád,
Nincs il szemükbe erő már nézni:
Veled csatázni ? hiába; - tudjá!!",

Hallod? Igy még sohse sirt a tornYl1k.
Kerüld el őket kegyetlen kaszás,
Mer! imájok is átokká vedlik,
Ha azok vetnek s tied az aratás.

A Szabadság uj számában
vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre
cl tvlagyar szociál demokrácia
tizenö! évvel ezelóll és ma
cimen ir vezércikkeJ. Féja Gé
za l{éJféle magyarság cimen
cikksorozalol kezd. Balla An
tal világpolitikai krónikái ir a
genfi leszerelési érlekí?Zlet ku
darcáró\ és Saar problémáról.
Érdekes riportban számol be
a lap arról, bogy aT. egyclemi
ifiuság, hogy hozla fill Buda
peslre a hidasi harangoUvlagYé'lr
l\liklós várospoJitii(ai cikke,
Simándi Pál, Dr. vitéz Rácz
j,'dberl cikkei és riporJjöi, Sér
Jó Kálmán verse érdekességei
még él lapnak. Gazdag föld
népe ravai és Tamá:;j .Áron
folyíalásos regényeleszi még
teljessé a Szabadság legujabb
számát, mely 12 nagyoldal
terjedelemben 10 filléres árban
minden uíságárusnál és dal
hánylózsdében kaphajó.

A retortában eWállitott éne
kes. Eg-\' olasz fiziológus évek
hosszu sora óta tanulmányoz
za az emberi hangszálak IllCí·
ködésének természelét, külön,
leges operációkka! és kmákkal
mesterségesen akarja véko~

nyi/ani és vaslagilani, hosszab;
biJani és rövidileni az emberi
IJangszálakal. Ha kisérleteinek
befejezése sikerül, akkor ugy·
szólván relorlában tudunk majd
világhirű lenorislákat elóállilani
akiknek mesterségesen konstru·
ál/ hangszálai még Carusol is
felülmulják. Ilyen és ehez ha~

sonló érdekességek egész so#
rát hozza minden számában
ToJnai Világlapja.

A gépopera. SloJowsky ame
rikai karmes1er egy feltaláló
mérnökkel egyült különös ope
ré1elóadás lí?rvein dolgozik. Az
operaelóadá5ion .az énekesek
helyell énekló gépemberek
lépnének fel és zenészeket
is ilyen gépel11berek pó~

lolnák. A világ legfurcsább
lálványossága lesz ez él gép
opera. Színházi érdekességek
százait közli minden hélen a
Délibáb. A gazdagtartalmu szin.
házi és rádió~hejilap egy szá ..
mának ára 20 fillér.
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A Csabai H. oszt. bajnokság állása 1934. junius 9 én:

Csabai II. oszt. junius 10-iki programja:

Oyomán: GySC-Turul. Mezöb@rényben. M. Textil-KTE.
Békésen : 8ISE-M. Törekvés

Sporthirek..
Madaras Gyulát, a GySe volt

kiváló e:nökél elmult vasárna.p
él kormányzó vitézzé avalla.

Uj club-titkárok. I~iss István
a QyTK IiIkál'a Hszlségéró l
lemondo!J s helye/Je Varsan
cián Lászlót választotlák me~.

Ugyan.csak megvált tisz1ségé1ől
Kiss Akos GySe titkára is,
utódja Imre Lajos lelI.

GyTK junius l O·én Turkevei
AC-al iátszik kupa- mérkőzést.
Endrődi TK eddig' még min

den kupa-meccsél megnyerje.
GySe julius 15-én a buda

pesti "Beszkárl" fulball csapCl
tát látja vendégül mellyel re'
van$ mérkőzésl is 'jál~7ik

auguszlus J9-én Budapesten.
MAFC-kupa inlézóbizotlsága

szerdán larloll ülésén a kö
velkező határozaloka1 hozta:

A GySC-t-ETK elleni óvá
sával elulasilja. meri a kupa'
szabályok 10 §'i'l alapján ku
pa meccset biró miCllt me~óv'

ni nem lehet. Turkevei Ae cl,
lell beadolt óvásBnál pedig el,
rendeltél< Papp József és Lach
\;1ihály kihalJg-afásál. Az óvás,
dilakat azonban visliizautallák.

A Gy. Levenle-GySC elleni
óvását elutasilollák és él mecs
cSiet 5-O arányban igazolfák,
az óvásdiial azonban vissza
tartolták.

Matlak Mártont a7 ETj.{
GySC meccsen lörléntek mialt
a kupameccseken való rész#

! vél€ltől ellillotlák. K.

Icsével győztesként hagyhallél
volna cl a pályái. Ezl igazoljél
él csatárok 5 kapufa lövésl' is.

GySC cl kővelkező csapaI
lal lépett a pályára: Szrenká
Ilyi-Pu!ugor, Barta K - Ko
vács B. lvIatlak, Fried,-Barla).
Oláh 5. P fe iffer ). Nagy B. Mácz.

GySe kezd, de a Bocskay
veszi áj a támadó fé; szerepét.
Veszélyes ·Jámadásaikal a re
mekül dolgozó közve1!cn vé,
delem teszi árialmaHanci Szren,
kányinak többször nyillik al
kalma képességeitcsiilogJatni.
Pulugor pedig - minJha csak
megcáfolni akarná a róla ter
jesz/eU rossz hirekel - önfel
áldozóan és kitűnően dolgo
zik. Bartha K. agólvonalon
ment egy gólnak látszó Jandá!.
Majd felszabadul Szrenkányi
kapuja és a félidő végéig nyo
maszló GySC fölény alakul ki.
Közben !vlácz 2 m,z!erről két
izben is olyan szédüleles ere
jű bombál vág a kapusba, hogy
azi él védés ul án az ájulás
környékezi.

A OySe a második félidó
ben is lámadásbiln marC1d, de
Barta és Pfeíffer lövéseil a jól
védő kapus, illetve a kapufa
menti. A bekkek sűrű haza'
adással menfenek a fürge
GySe csa'Járok elől. Bocskay
győztes góljál Ber.tók lőlfe a

I második f'zlidő 43 percében.
Tl.lrkevei. AC- Gy_Levente 6, O

Turkeve. Kupamérkőzés.

Bocskay-GySC 1:0
Szarvas. Bajnoki, biró: Lőwy.

Ismét egy veszi ett meccs.
ET[~. és Texiii után a lelört
Bocskay is megverte a Gy~e t
Egy hél aIdtt 3 vereség, kissé
sok. EI6reláfható volt e meC'cs
sorsö, mert éppen cr gyomai
vás6r napjára esett s emialt
több slandard jálékosát voll
kényielen nélkülözni a GySe.
De az ok még abban is meg·
laláIha/ó, hogya GySe az
egész bajnoki szezon ala it fa
lán kélszer sem játszoll ugyan'
abban az összeállitásbao s a
jál~kosoknak nem volt elikal,
muk kellőképpen ÖSszQszokni.
Áll ez különös~n a csalársor~

ra, melyen legjo~b~.m érezhelő

az '.?gység, az összes:wkotlság
hiánya. A GySe larlalékjai el-

!
Ienére is különb jálékol mula
tolt elienfelénél 5 kis szeren-

a kapu balsarkába ivel és I"u
rilla fejese biztosilja a 2 O i. A
két gól közötl egy perc sem
lelI el. Megjön cl kŐZÓI1Ség

ilailgja is. Mosl már foiyarl1iJ .
Josabb az ETI" jáléka_ A 10
percben Tóth szökleli Kovács
D-I, aki bevágja a labdát. 3-O.
Az eTK fölénye mindjobbéln
kidomborodik, lJaszlalan a
MAFe hősies ellenállása Ko
vács l. 4, majd 5-re szaporilja
a góJok számí!. Végeredmény
5 O. Az ETK-ban a kapus ke
vés dolgát jól vége7te, a vé,
delem szilárd volt, a halfsor a
vJdelemből és a Jámadáso!<
előkésziéséből is kivetJe részét
A csatársor az álcsoportosi
tás után magára laláll és szebb
nél'szebb támadásokaj vezeteit.
A lvIAFC- ban a védelem és a
jobbszélső jáléka emelkedetl
ki. A biró általános megelége·

désre jól vezetle a mérkőiést.

Nem is vol! nehéz dolga, mert
a mérközés sima lefolyásu volt,
durvaság/ól mentes. Az ETK·
nak rossz hirét köIJötJék, ami
kor azt álliloJták róla, hogy
durva, kimélellen a jálékmo,
dora. Az ETK-·OySC mérkó·
zésen bebizonyitolta a gyomai'
közönségnek is, hogya győ

zelem kivivásához nem sziik,
séges durvasághoz folyamodni.
Spor/szerű iáJékkaf érte el ed,
digi eredményeit, sokszor spor/-

Lszerülfen 'körülmények közöl!
is. Kár a szomszédos jóvi
szonyt kiélezni. A fulball vége
erec1rnényben mégis csak sport,
az egészségesvehilke.dés mín
c1eneselre hasznos; de ne ve·
zessen gyiilölködésre, kimélet
len iálékra. Keressük él hibát
néha magunkban is és ha meg
találtuk, minden igyekezelünk
irányuljon oda, hogy azt ki
küszöböljük. Akkor szolgáljuk
csak környékiink fulballnivójá
nak emelkedését.
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ETK-MAFC 5-O (0,0)
Endrőd. Kupamérkózés. Biró:

Hel'bály Pál.
(Endrődi tudósitónktól.)

ETK: Büngösdi -Hunya A.
Kovács L. - Maiuska, Farka
sinszky, Szuió-Hunya l. (Ko
vács 1.) Kovács D. TóilJ, Ko
vács I. (Hunya L) Kurilia ll.

A mérkőzés első 20 perc-?
ben tapogalódzó iáték vállo
zatos mezőnyjiltékkal.Az ETK
megismeri ellenfelének hibáit
erény<cil és sorozatos támadá
sokat vezet, de a MAFC vé
delme rGsen van. Az l. félidő

ben nyilt játék.
Szünet után az endrődiek át

csoporjosilják a csatársort, eb,
ben az összetételben CI MAFe
nem lud «llenlállni. A 8 p.-ben
az endr6dlli!k felnyomulnak,
lábró!#lilbra száll cl lobda és
Hunya I. gyönyörű lövéssel
me~szerzi a vezetést. J :0. Kez
d~:5 után az ETK haifsora Ko,
vélcs I. jobbszélső! fuUalja, aki

litésér!, szövőgyáriak él győ'

zelem meglarlásáért. lOp· ben
Szabó leful és szépen ivelt
labdája él kifutó Hatvarii fölött
hálói ért. 2-O. GYIK nem csiig#
ged, támadással válaszai, fó
Jeg- Barla révén veszélyes. 18
~. 11-es Szövőgyáriak ellen
ami! Barlik szépen lő i'1 jobb,
sarokba, de a jól velódő [\Cl'

pu~ mezőnybe lovábbilja. Gyo·
mai föiény alakult ki és a 25
p. esil<ós eredményes 2 1.
OyTK támadásokkal éri véget
a mérkőzés.

J6k voltak:Sikker, Peres, Sza
bó és Tólh Szövőgyári, mig a
GyTK-bói Hatvani, Valai, Bar
ta II. és esikós vált ki. Barlik
is eredményes vol!, de lövé#

seH nem kisérte szerencse.
Heinforth biráskodilsa tetszeit.

Textil

Turul

B. Törekvés

MTK

BISE

Bocskay

GySC

M. Törekvés

1

2

3

4

5

6

7

8 I KTE

g OFC

10

M. Szövögyári SC
GyTK 2·1 (1-0)

Mez61ur. MAFC kupáérL
Biró HlI?infarth.

A MSzSe bemutatkozását
nl'lgyérdeklődéssel vártn a kö
xönség. Pontosan 5 órakor
elsőnek á GyTK másodiknak
él MSzSC vonult a pályára. A
közönség mindké! csapaJo!
tapssal fogadiéI. A csapalok
felállásánál meglepódve Kons
fatálla a közönség. hogy cl

szövőgyáriak csapatában 9
Máv-ista szerepel, amit élZZéll
magyaráz/ak meg, hogya Máv.
az első osztályból való kiesé
se folytán nem biztos, hogy
lovább is szerepelni fog az
alosztályban, ellenben avasu'
fas bainokságokal tovább fOl;!"'
ja vinni. Addig is. hogya já
tékosok kellő kondicióban le ...
gyenek leigazoltaHak a Szö'
v6gyáriok javára. Mert ennek
semmi akadálya.

A mérkózás ünnepélyesen
Vi:'tf'i kezdetét, mert elsőnek a
Szövőgyáriak agilis diszelnö,
klÍllek kisfia rl1gta "I él labdát.
A földre dobái után mindkét
csapal erősen támad. A küz'
d,dem nyilt. Mindkét kapunál
meleg helyzetek adódnak, de
éi jól müködő kaplIsok min
dent menlen~k. Viilgre él 25 p.
m~gtörik a jég IÍs éj szövő'

gyáriak VIasz révén megszer'
zik cl vezetési l-O. Az elérl gól
után· M~zólur van fölényben,
aminek több korn~r az ered,
ménye, dl2 axol<at hol él véde
lem, hol Hatvani biztos fogá
sai l<2szik ártalmatlanná. 31"ö
vőgyári fölénnyel ért véget él

f~lidő.

S:[ün~t után még élénkebb
él játék. GyTK küzd él kiegyen=
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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 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Me~jelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdel~s

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, J negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adunk.

I
ország és Csehország 1932·
ben 29 millió mázsa búzái im
portáll. 1933-ban ennek él Jll?gy
államnak búz('Jtermése 18 millió
mázsáva! nagyobb volt, mint
az előző évben, de import
szükéglele még sem ll, hanem
14 millió mázsa voll, amiből

láljuk a kenyérfogyaszlásnak,
él búzaszükségleinek emelke;
désél.

Érdekes, ha megfigyeljük,
hogy pl. 1932-ben ebből él 29
millió mázsa imp'-"'lszükséglei
ből Románia és Jugoszlávia, ez
cl kél, szomszédunkban lévő

agrárország, összesen csak 2
és fél millió búzát exportáll.
Ebhől lehát levonhaljuk él kö,
vetkezleté'sl, hogy ezeken cl.

piacokon a mi konkurrensünk
a Manitóba, az amerikai búza.
Csak'" akkor remélhetjük,hogy
mi ezekben az országokban
nemcsak piacol nyerünk a ma
gyar búzának, hanem megfelelő

árakat is, ha a Maniiób~ mi
nőségével vetekedni tud a mi
búzánk. Tavaly íuliusban él

kanadai világkiállitáson a ma;
gyal' búza óriási sikert ért el,
mer! leverte a IVlanitóba búza

fajtákal: első diiat nyerI. Ér
dekes, hogy akkor, amikor a
Manilóbélnak á/lagos hektoliler
sulya 84 I<lg volt, akkor a
Bánkuli·féle 1201'1251 búzának
88 és mig a ManUóba átlagos
sikér/arIal ma 59'6 százi:llék
volt, a magyar búzilé 48 szá-

I zalék. Hogy ennek az ered;
ménynek tényleg vis7hemgja is

. voll az egész viiágon, az ab;
ból lálszik, hogy franciaország
a kanadai világkiáJlilás után
kezdett érdeklődni él magyar
búza iránI. Azonkivül közvet;
lenül azuJán Sir Albcr! Hum
phrevs, él legnagyobb malom
érdekeltség főnöke minlál kért
a magyar búzából, most pedig
legujabban Jean Ooldschmid
párisi tanár, az egyik legna;
gyobb francia búzélcég tagja
akaria megvizsgálfalni él ma;
gyar búzát és előadási akar
tarlani a magyar búza kiváló
minőségéről.

Ezekből akiválóknak minő-

sült búzafajtákból 1,200.000

Ihold, tehát az összes búzával
bevetett lerülelünknek fele van

dás
vezés.

ILAG Aca

III

I

ségünknek. Ugyanezen okos,
megfollolt tárgyalásokkal pia
col kell teremteni. Már ezt
megelőzőleg gondoskodni kell
azonban a megfelelő jó porté;
káró I. A földmivelésügyi mi
niszierium évek óla igazán
dicséretre méltó és sikeres
akciói folytat. Ez az akció arra
irányul, hogy él nemesilelt búza
fajták közül kiválasztja azokat,
amelyek bő lermésük mellett
a legkiválóbb, él legjobb lisz let
adjálc

Nem akarok ill részletesen
foglalkozni ezzel a kérdéssel,
csak néhány olyan aLlatot aka
rok felhozni, amelyek meg
világítják, hogy milyen nagy
szükség van erre az akcióra
és milyen nagy sziikség van
búzánk minőségének emelé
sére. Az a négy állam, amely
búzakivítel szemponljából a mi
számunkra fontossággal bir:
Néme1ország, Ausztria, Olasz-

l Örömmel vesszük a hírt,
I bár tudjuk, hogy legjobb

esetben csak 1936-ban ke
rülhet erre sor, azonban a
földmunkálalokat máris vé
s"ezheliük,ha szükségmu[1;

kákra kerU] a sor.

Alispánunk részéről is;
mét bizonyságát látjuk, ha
nem is kértük t6Je,' ő 1tt~ris

"tervbe vette egyik fontos
úlunk kiépítését.

I I
i

Ida: KENYERES JÁNOS országgyülési képviselő.

AGYAR BÚZA

öl
fői

A

Ilf

es

A búza él magyar föld kincse.
jelenleg a lwrmány Sorgen.
kindie. Azl mindnyájan ludjuk,
ho~y a búzával beveteH terülel
lényeges csökkenlése ábránd,
az éghajlati, él talajviszonyok
megakadályozzák azt, hogy
éppen búzalermő vidékeinken
lényegesen csökkenisük a bú
zával beve/ell terLileleinkeL
Azonban mielőtt áttérnénk más
lermelvényekre, először' még"
azok számára kell biztos és
állandó piacol teremteni. Ez
lesz ClZ irányilolt gazdálkodás
főfeladala: olyan lermények
megjelölése, amelyek ..J bÚLa
t~rmelésf pótolni tudiák. Más
szóval, a ~kormánynak még
igenis hosszu ideig nagymeny
nyiségű bú za elhelyezésérő l
kell minden évben gondos
kodnia.

Ha a búzál érlékesiteni akar;
iuk, akkor tulajdonképpen kél
irányba kell haladnia tevékeny-

Alispáni vélemén
a gyoma-mezőberényi út

kiépítésétől.

KOROSSY GYÖRGY főispán beadta lemondá
sát és utódjául DR. FAY ISTVAN országgyülési
képviselőt nevezte ki a Kormányzó.

Pánczél Emil főjegyző a
1llUlt héten pénteken Gyu
Ján volt és vitéz dr. Márky
Barna alispánnal többek
l<özött a gyomél--mezőbe-

, rényi út. kiépftéséről is bc;
széll, mely alkalommal al
ispánunk kijelentette, hogy
az idén megkezdett szarvas
-mezőberényi út kiépitése
után azollnal a gyoma
mezőberényi útat építik ki.

Közbecsülés.
Nem a hatalom szere·

"
tetével, hanem a szeretet
hatalmával kívánom ezt a
vármegyét szolgálni"
mondoHa Korossy György
főispán, milwr 1931 oldó;
ber 26-án elfoglalta Békés·
vármegye főispáni székét.
Az azóta eltelt idő aletlt 
nem nyilvános ünnepelte
tések közben - többször
járt Korossy György főis·

pán vármegyénk minden
községében, miközben nem
csak ő ismerte meg vár
megyéjét, hanem őt is meg;
ismerték s egyike lett azon
főispánjainknak, kiről min
denki, rend és rang nélkül,
a főispélni tekintélynek ki;
járó legnagyobb tisztelettel
vélekedett.

Hogy Korossy György
főispán mennyire törődött

és foglalkozoH a néppel" is,
közeli példa, mikor június
elején személyesen járta be
cl. várnlegyét kocsival,hogy
meggy6z6djön az aszélly
k,Ífról és lélssa, hol kell
segiteni. E közben, mikor
június l-én az endrődi ha·
t~rt jélrta Timár Imre biró
kiséretében, megtudta, hogy
az öregkerti iskolában vizs
gák folynak, bement az is·
kolélba s meghallgatta, mit
tanulté1k et tanyai gyerme
kek.

Korossy György f6isp~n

a mult héten - politikai
okokból - lemondott fóis·
páni tisztségéről.

A vármegye közönsége
osztatlan megnyilatkoztls;
sal domborHja ki a távozó
f6ispán irélnt érzett szere·
tdét, bizaimát. A legérté
kesebbet nyújtja Békésvár·
megye lakossélga távozó
főisptlnjának: a közbecsü
lést.
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litását is kérik.
A földmivelésügyi mi

nisztérium a vármegyei
gazdasági felügyelőségek

utján huszezerpengős hi~

telkerelet bocsátott az 50
kat, holdon aluli birtoko-
sok részére abból a célból, .
hogy az idei takarmányin'
ségen a tarlóbo és kiszán~

tott buzaföldekre vethető

takarmánymagvak kiutaiá
sával segitsen. Az akciót
egyévi kamatmentes hitel,
lel bonyolitják le.

A Gyomai Ujság elő/fuidsi

ára negyedévre 1 P 30 filltr.

Bútorozott szoba külön bejárattal,
nőtlen magánosoknak azonnali beköl
tözésre - magános nőnél, akí mosást
is vállalja - kiadó. Cím: Hősök útja
107 szám.

lill1latian árverés. junius hó 21-én
9 órakor a gyomai járásbiróságon ár
verésre kerül Trafíkant bádogos háza.
Kikiáltási ár 420 pengő. Felvilágosítást
ad dr. Tardos Gáspár gyomai ügyvéd.

8 hónapon át 3 pengőt fizet.
5. csoport októbe Itől c májusig

8 hónapon át 4 pengőt fizet.
6. csoport október/ől-májusig

8 hónapon át 5 pengőt fízet.
. 7. csoport októbertől-májusig

8 hónapon át 6 pengőt fizet.
Szegénysorsu tanulókat tan

könyvekkel a7.: iskola segély alap
ja látja el.

Beiratkozásho:l az elemi isko,
lai bizonyitványt, vagy értesi/őt

kell elhozni. A hatóság által Ki~

állított születésianyakönyvl ki
vonatot szeptember 6-ig kell he·
nyujtani. Figyelmeztetjük az ér
deklődőket, hogy beiratás· csak
junius 25 és 26-án van. A szep
temberi pótbeiratáskor csakis kel
]ő igazolással elmaradt tanujót
vesz.ünk fel, ha még hely marad.

Igazgatóság.

tőmagot akarnak, igénylé
süket jelentsék a község
házán. Értesülésünk szerint
ezt a vetőmagot csakjö'

IV'őrekell kifizetni.
Azonban ezekbe a föl-

Idekbe csak tavaszi t sza-
bad majd vetni. '

Termelj k
armánynövényeket.ta

junius 9-iki gyülésén elha
tároztél, hogy az aszály ká
rokkal sujtott helyeken egy
évi adó haladékot kér a
minisztérLumtól. Szóba ke
rUI! az is, hogy a földmi
velésügyi miniszter leguló
bi Csobán tartózKodása al
kalmával elismerte, hogy
általában az egész megyé
ben nagyon \TIé'lgas kulcs
szerint van megállapitva a
kataszteri liszta jövedelem
és ezen segiteni kiván. A
magas őrlési vámok leszál-

A k12.vés szénatermésün
ket igyekezzünk pótolni.

.Ahol aszály miatt levágták
már a levágandót, vesse
nek muhart, szudáni füvet.
Sől cl learatott buzaföldek
be is vethetíük eze-ket.

Akik kedvezményes ve-

Beiratkozás a gyomaim. kir.
állami polgári fiú és leányiskolába.

A Békésvármegyei
Gazdasági Egyesület

A beiratásokat az 1934-35.
tanévre junius hó 25-én és 26-án
tartjuk. Az elsö osztályba életük
9 évét betöltött, de 12 évét még
tul nem haladt oly tanulók vé
tetnek fel, kik az elemi isk. IV.
osztályát sikerrel végezték. Fel,
sőbb osztályba az előző osztály
sikeres bizonyitványa alapján le'
het belépni. Oly tanulókoak akik
az elemi isk. V-VI. osdályából
a polgári iskola IL osztályába
óhajtanak felv:étetni tantervkülön
bözeti vizsgát kell tenniök. Gim
náziumból vagy reáliskoláb61
szintén csak különbözeti vizsgá
val lehet átlépni. A vizsga anya,
gár61 az igazgató ad felvilágosi,
tást.

Fizetendo dijak: A beiratáskor
4 p 20 fillért kell fizetni. Jó bi
zonyítvánnyal rendelkező hadi
rokkant gyermeke, vagy hadigyá
molt nem fizet beiratási dijat. A
tanulók bizonyitványaik és szü
leik vagyoni helyzete szerint a
következő tan- és fenntartási díjat
fizetik az év folyamán:

l. isoport egész éven át nem
fizet di jat.

2. csoport okt6bertől-májusig 8
hónapon át l pengőt fizet.

3. csoport októberlőlJmájusig

8 hónapon át 2 p{ingőt fizet.
I 4. csoport októbertől-májusig

ármegyében.
tartsa, mellyel elkerülhető

lesz az, hogy gondatlan-

ságból tűz ne keletkezhes
sék, a nemzeti vagyon pe·
dig ne károsodíon. A mai

példállaJJul sulyos gazda;
sági viszonyok között nagy
érdl2K fűződik ahhoz, hogy
a lakosság fokozott figye
lemmel gondoljon cl tűz

vész következményeire. Az
ország egyéb helyein elő

fordult szomoru 'példákból
okulni kell mindenkinek. A
fűzzel szemben vató gon;

daHanstignok kiszámitha'
tatlan következményéi le;
hetnek, o legkisebb tűz,

esetből is könnyen szár
mazhatik 1űzvé5Z, amely
város,- !<özségrészeket
pusztíthat el.

van a mi búzánkra minőség'

iavifás céljából és vetómag'
szükséglel fedezésére. A kor
mány akkor, amikor a búza
árának emelését elhatározla,
nem erőszakos intézkedések,
kel tetle ezl, nem fejadag'
megszabással, rekvirálással,
nem él fogyasztóközönség nagy

I
meglerhelésével, hanem - igen
helyesen - külföldön igyekszik
elérni azl az árlöbblelet, melyre
a gazdáoak szüksége van ah-
hoz, hogy él termelés renlabilis
legyen.

~ községi vendéglő és csend

!órségi laktanya bérössze'

Igének leszállitása, Nőegy-

leti korcsolyoház építési

. engedélye.

SELŐTESTÜLETI

LÉS.
KÉ

Nagy a tűzkár a

bevelve. Állandóan szaporodik
ezeknek él fajláknak lerjesz,
tése, hiszen vannak olyan me
gyék, ahol egyes járásoknál 82
százalékig ez~ket a búzafajlá,
kal termelik. Azl hiszem, hogy
ha él magyar búzának már

most kivivol! sikerét és hirne
vél él jövóben is megerősiljük,

sokkal egyszerübb és köny'
nyebb lesz még olyan álla
mokba is kivinni a búzánkat,
amelyeknek behozatalra szük
ségük nincs, de szükségük

A vármegyei tűzrendé':

szeti felügyelő a napokban
állitotta össze az elmult
hónapban előfordult tŰZh

károk statisztikáját. Az el p

mult év hasonló hónapjá
hoz viszonyitva a várme=
gye tűzkára 200 százalék,
kal nagyobb. A tűzesetek

számában is jelentékeny az
emelkedés. A tűzesetek 60
százaléka gondotlanságból,
15 százaléka pedig gyer""
mekeknek gyufával való já
tékából származott. A szo
katlan időjárás mindenki,
nek hatványozottan köte
lességévé teszi, hogy a
tűz kelelkezésére vezethető

okokat kiküszöbölje, s e
célból él megelőző 1űzren;

dészeti intézkedéseket és
szabályokat pontosan be;

Gyoma község június hó

19,én (kedden) délelőtt 9

órakor képviselőtesWleti

gyülést tart, melynek főbb

tárgyai a piactér burkolása,

besenszegi iskola ápftése,

fóispánt lemondása alkiJImával él Kormányzó Gömbös

Gyula miniszterelnök előterjesztésére kivá ló szolgálatai

elismeréséül a IL osztáryu magyar érdemkeresztte! íün

tette ki.
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Szabad e a l1Mmek cigaret
hi:whl~"? A dohányzás fl nók
,'12 nem árlalmasabb, mini a
férfiakra. Egy kivélel van: él

s70plalós anyák esele. Napi
hél cig.arei!e elszivása már ko
mol,! árialommai járhal a gyer

mekre, meri a nikoJin! ebben

az esel ben a csecsemő a szó
szoros érleImében az anyajej:'

ici együU szivia magába, milli
az! az ej kémiai vizsgá:'
lala is igazoliéJ. [iyen és ehhez
hasonló érckkC'$ségek és hasz
nos judniviJiók· véJ:óságos tár:.
háza Tolnai Viiágic:pia minden
szárni1. ;\ néjY7erü képeslap
egy sliÍll1ái~ak tra 20 fillér.

Farkasirlszki Imre zenekara
Íllllius 19· ől minden keddcri
és leken lérzen.illarl a li·
gc i lJ!2Il esie 8-lól 10 óráig.
Ll "', . r T" l ".C· ~ , •," vyomm uJsag e ojlzeiesi
ára negyedévre 1 30 fillér. '

hajó indul Balatonföldvárról s
Tihanyban kb. 1 és Bh órát idő

zik, onnan BalatonfüreJre megy,
itt kb. l, és 1/4 órát időzik, majd
átmegy Siófokra, ahova este 7
óra körül érkezik. A Hajókirán~

duláson résztvevő utasok Siófo
kon várják be a Balatonföldvár
rój jövő tehát még tál

az előkelő fürdőváros esti
életét.

A vonat pontos menelrendjét
és menetdiját ezidőszerint még
nem tudjuk.

A kirándulás igen olcsó lesz s
előreláthatólag 9 P-ből a haj6ki
rándlllással együtt kitelik.

Tu mi a méz?
:<érdezze m az orvost
Gyerm fiatale
ri i:zom 9 öregnek erő,

1 kg. ~'-~ pengő,

főjegy

sokan
még oH

indu\

[(I iiH:ig í~:i"

lt'li;~~ (1 l\)í7S

.11 'rio'terlf ~\~70-

9, z ;::l~)vC".l: ;::! 1 SO

ndk.

Gyoma község birója!
zöje és gazdája, valam
gazdáink közzül voltak
ct biráLHn~!.

voltak. A biráló bizollság tagjai
Tóth fstván kir. járási és Hahn
Ferenc kö'Zségi á!!atorvosok, Cser
má/( Kálmán liszltar(ó és vitéz

lerni fejlődését, hajadésáL

Az endrődi róm. kath. iskolák·
ban l-7-ig tartattak meg
az évzáró vizsgálatok. Csernus

apáipléhános iskolaszéki
elnök. Orbók József igazgató, a
vizsgák rettegett vezetője, az

,egyházközségi képviselőtestület

J tagjai és nagyszám u érdeklődő
I ~ ~-

I
I szülő jeJenlélé:J~n. ,AZ aratás b,Ő,

. gazdag termesr adotl. A szép

Ieredményért, a gyermekek nagy
: szerű tudásáért elismerés a tall
I testület minden tagjának. Az apát
I ur tanulságos bucsuz"iatása után

az iskolák bezárultak.. Vége
a tanévnek. A gyermeki kacajtó!

. méÍskor hangos tantermek csen~

desek, néméJc. A fehér falakkö
zött nem marad egyéb, csak a
virágok dIala. .. egy esztendő

I fáradságos munkájának muló em,

II' Jéke.
-f.

lrény, Gyomélés Mező/mon vesz
I fe! utasokat s végálJomása Bala-

I
,tonröJd'JiÍr lesz.

, Hajókirándulás bekapcwiásávai
i megismerhetik az Alföld kirán-

idulói a Nlagyar Tenger legszebb
I helyeit s gyönyörködhetnek a
II Balaton csodás szépségű, törté
I neJmi neve-zetességü fürdőiben. A

1:' ':: c

f I ~ ~ e ~P [3 S G Ui ~J' rs
~-..-; ......

:"") ~ .~~ r-':"~ ro .
dl~éhOL H o.,a

Ő él vjr

f'.ed:g):e;ő ;'~·~p\'i

(~ föjLir:Ji\-eié5egyi
3J\I((;1" szernlcLitün

Egyesü elC

Lajos ~~ir.

ITiegJei és
seletébel1; kik
rninlsztert'c1

A békéscsabai menetjegyiroda
a mult évben igen sikerüit
balatoni kirándulását jövő vasár
nap megismétli s hir szerint mé.oc
a tavalyi nál is szebb program-

mot állit össze a filiérrs gyors
utasai részére. A .filléres <Jvors
Gyula Békéscsabáról indul: ut
közben Békésföldvár, Mezőbe-

erre él [.:é(el l':;-:-):"é;

Gynnl~!ra érkezer!:

TörEk

vezei
lemi

Ne~'>T\renh~t á.lla't\u]ajdo;iGs 80 ·1·~

héLilel l(éri"e

község
gének áIlaHenyésztése az utóbbi
időben olycn örvendetes fejlődés

nek indult, hogy", jobb állom

országos vó II
szükségessé, Gazdáink
nyésztés irán;! kedvét
az is, hogy nem kimélték a törzs~

könyvezéssel és ellenőrzéssel járó
I\,~il tS&QC"i'er e' ~ c:z,:í ',,',",'-"J .. --b'-'\. il ;') v '....o.' .

Inal kérték él birto;\ukbé':n lé\'(;

(?

Evz
Az idő gyors szárnya ismét el

röpített egy esztendőt. Junius van.
A nap meleg (űzen érésb:: haj
loH az elvetett m3í?, 3i"arJjszínt
ölt a hullámzó kalásztenger.

Junius van az iskolában is. p.,
gyermeki lélekbe elvetett mag
megérett, lüktet az aratás izgéil-
ma, A fala, is
ünnepi diszt összetalálko,ik
ott a nyár minden virága, me~

Jyeknél talán csak a padban ülő

barna-szöszke ~ejek pompAsab
bak és kedvesebbek az ü:1l1epi
hangulatban. Megkezdődik az ara
tás. Egy esziendei fáradságos
munka érett gyümölcse bontako
zik itt ki az egyszerű falak csönd·
jében. Most látszik meg az a
munka, amely eddig el a
szürke napok egyhanguságában.
Szerető érdeklődéssel várj~k a
súiiők is gyermekeik feleletét s
boldog örömmel látják azok szel·

,Megigérted, hogy elvesze!
Ha bészánto l, ha bévefe!,
Bészántottál, bévetetié!,
Mégis rózsám el nem vettél.

ERDÉLY~ NÉPDA

3.

2.

l.

Látom az életem
nem igen gyönyörű,

hervadó orcámon
folydogál az könnyü;
fúvom az éneket, ,
de nem jó kedvembü ,
csak a, bú fújtatja
sanyaru szívembü';
fújjadjó szél, fújjad
hosszú útnak pOJját,
hosszú útnak porját,
az én szívem búját.

Ha~álozás. Tóth József kö-,
rösladányi reL lelkész, egy
házmegyei főjegyzó, zsincJli
képviselő és egyházmegyei la

nÉÍcsO.iró és, egyházmegyei Icl
!<észcftyesLileii elnök ;unius 2
án 110SSZr:S slcnvclL's ultn 70
év iZ :-; lz c r á b il II eI lJ LJ n y t.

KiáHitás a gyomai állam]
polgári iskolábanL AInIlulók
egésl évi r.ajz, l<ézilll '.l!lkc'. és
irásbeli IlWldzfljáböl éJl. iskola
a szli lők és c'rc1ekltcJ0!< rc'S7é
re kiállítáSI rende;; al i~l{ !~

egyik /aníer!llébci1. A kié:!;i!1"

16*lól 26·i t.; meglekin!hcló. P.
kiállílásl'J, valalllin! éj iUllilJS
24-én déielőlt larianclö évzárö
Üllll epé iyre III \ (H,k: 11 i; leL:k ió d ö I

szívesl'll láj az ítrazgalósáf:!.

"Szabadtéri "előadás rl:icsoi(
mögöt!. .4 világ icgklilöIlösebb
szabadtéri sziniláxi eJóadásáí
kélségkivül az al11cl'ikai Auburn
fegyházában lariol161\ meiZ, .4z
"ünnepi ékok" szereplói kj·
vélei nélkül feg-ycncck vollak
s a "színészeket" a szabadiá
bon levő nézőklól magas kor
lá/ választojja cl. Ilyen és eh
hez hasonló színházi érdekes.
ségekel, pletykákat, képes cik.
keket közöl a Délibáb minden
száma. A népszerii színházi
hetilap egy számának ára 20
fillér.

Száraz a bokor a tetőn

Elhagyott, el a szeretőm,

Ha elhagyott ü bánja meg,
'Ki a fene sajnálja meg.

4.

jó élete van a lánynak,
Szeretőt talál magának:.
Szere tót talál magának.
Hej a legény mint a kutya
Kustorog egisz iccaka.
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Csirkebecsináltleves.

Egy szép- gyengehusu csirkéf
fe1darabolva fonó zsírban sóval
és apróra vágott zö-ldségg~lcpuhára
párolunk. 2 dkg liszttel behintjük,
awlán kellő mennyiségű vizzel,
ami l darab csirkenél l Ih liter
vizet tesz ki, feJereszJjük. Izesi1és.
céljából még kávéskanál citromlé!
tehetünk bele. Ugyani gy kés~tjük

a borjubecsioáltJevest is.

Zöldbab ejtevése.

A megmos"Gtt és' Hs~tit\)tfzöld
babot feld~u:aboljuk., izlésszerint
sózott vizben~ megfözziiKi·El-e nem
egészenpijh-ár-a, szit-ári:r, t~ltjük,

h~gy a leve egészen' IecSlirogjon
rola. A ihteg.~kh~töHji.ik és
forralt - sóz'ÖU -
vízzel <iQ!:- ü-vegeket. Kis
szal~cilt' hólyag..
papmal lewti;ük gő-

zöljük. Ak;kacna üveg~k!ltt tesszük
el, amilYM egys-zeri~ hí16~lalra

szükséges.

Vizesuborka eltevése.

Egyenes nagy,; ubor.KákCl-t g,Oll

dosan meg,mossuk Na.gyuborkás
üv~ aliába teszünk nagX GSO-ITJÓ

kaprot, néhány babérlevelet. A
megmosott uborkákat felállHva
belerakjuk, mig félig tele lesz.
Akkor néhány fútt éretlen st!5löt
és kaIikára vágótt tormátteszunk
rá, ismét feIállitv<i uborkat: amig
az üveg' lf1egfelik~ Egy szál kéHé..
vágott tormát teszünk rá ke
resztben az üveg szája alá dugva,
amivel leszo-ritjuk az ubor'ká'c\iat'.
Erősen sózott vizben'; egy ID'ai'ék
egészborsot főzunk'fel ésLeg~en

forrón. rá'Öntjük az üvegbe' rakott
uborkára. At:üveget'elo:tőleg'vas
lapra állitjuk,711Q-g!\k~€gne reped
ien:} forró viztöl. Pergameot
papirral.lekötjÜ:k:.és a kamrába
állitjuk. Kél nap muHva elkez.a
formié és 8'-10 napig> zavaros
le:sz. Akkor kitis7;tul. Novembelig'
nem bontjuk kL

NyUatkozat.
Pár hóval ezelőtt, Biró Benedek te

mettteE'ési válIa:lközónál temetkézési
segél')U lJiztosttást. kötöttem a MagJ,'ar
Francia bií't<ljjitó' rt útján férjem ré"
~.~ére. A biztositásértcsekéJyhavi díjat
fizettem. Rövid tagsá.g után· ferjem el
halálozott, a ljííloSitó intézet Biró
Bene.dek temetkezési vállalkozó útján;
annak ellenére; hogy- tlfjem korai
eltta!á!ozása miatt-, a' biztositott
összel; nem járt, migis temetke
zési segél3/ben részesiteit.

Indittatva érzem ma<>am hoay u'ot}'. b , ~ ;:,.

BIró B-enedek úrnak, mint a Magyar
Francia Biztosító rt-nak az-előzéken}é

elínlézésért köszönetem fejezzem ki.

Gyoma, 1934. június 12.
Tisztelettel'

Özv. Cselei Jó~sefné
Gyoma, Wesselényi-u. ll.

l:TTÉRJ*

ÉrtesItés.
tagtá.rsainkboz !'

Szomorodott: . szi'!-vel tuda1juk, hogy
tagtá'fcSunk

Cse'1ei.;J-ó:~sef
életének 5-7.. évébe1l' elhunyt.

Tekintettel arr-a, hogy Temetkezési
csoportunk tagja von; annak ellenére,
hogya-tlémetReIlllÉsi' seg'élyí:l'5!Szeg
mégll1em jaa,. hátl"atmeradtt c'Sá--

megj$' segélyben'.: rés'l!esi'"
tettük•.

Gyoma, 1934. június 12.
A csoport nevélJen :

Biró Benedek
term válJaIk,' helyi megb.

Or~zágQsTemetkezésí Segélyakció gyo
, mal csoport. A Magyar Francia Bízto

siló, rt. vértnőks-ége- a'la'tí.

* E rovatban közöltekért nem vállal
felelősséget a szerkesztőség.

f8~ftft~~ftftftftAAfiA~:

II ~,E~~O~CSÓ:8.J'vIÁR [

mint a sz:ódaviz, Baromfiketrecet

: ,D:: NEM ~S SZ?DAVIZ! ~'I ~ te~vek.iől mészporral lehet meg

:1_ 2 () f I l I e r l' h~zlltal1l és pedig ugy, hogy né,
,. egy liter kadarka va" hany marék mészport a falakra
" ' fehér fejtett ujbor Soltvcai vagy a menyezetre dobunk· hoay

kert állomásra ~is7állitva pOlielhő támadJ'on E t 'éh' b

'.1-5. ~,.~m~~~te~~l~~~:,Uc:at~~ I napon. k. etes.zm! .'m. eg~s.m~te.lj:..nl.
50 IIteren felüli rendelést E - l'" . k " .

;: fogadok el. Hordót dijmen- z az e ~ar~s a etrec kellemet-
tesen adok a száIHti.s tar- len szagat IS megszűnteti. Ter-

, tamara kölcsön' hordóm ," j' .'. " 'j' . -d-

1
:-..... 3.~.."na.p.o~.. b..eHWb.eri..ne.ilt'í'e...~es:e es~n a, l\e,~ e~et ,m Jn en nap,. kt;ldendo. vIssza. Szétkm~ lIsztara kl keh sopOrl11.

" dllS, utánvéttel. Egy pengő
. '. lev4t'lbélyeg'elletJében ·1<ül L•

" dÖk,.m-intát- a borból min- Rovatvezero üzem!fé'. Dt: 13':
.' tásdobozban, bérmentve, M: A tej és; tejt'erméRekhór k~'

!3óNtm~. kii!!l1~nres écfeskés szült éle'lreceptelcrtek már' le]',
,ltaJuak. tislRil.: tökéletes-zs-
.matuak ésn em savanyuak. prop-aganda'szemponljábOfis he1yt·

. Cim: Szék-eJy Ferenc adunk. Ugysz-intén kÖ1.ölnirogjük'
Seltvadlilllrt, JSestmene. 'a dietás' éte'leRegyszerű} elkészi~'

tési módjait is.

CsapaGték·.naptár.

vú-lasszon szonr..
kutyának melyik

* **- Mi ez pincér, egy röntgen-
adag?

- Miért kérem?
- Mert húst nem lehe! látni,

csak csontot.

- János Mondja meg
őszintén, szeret olyan nag,)!on

a templomba járni?
-'LélekemeJó érzést ki

óeló/em éSicsodás hatássa!i- van
rám, egy férfit látni,. aki annyi
sok tehér népet egy órám át szót.,
lanal tud; összetartani.

Junius I: 8 i 9 i ~O I 11' 1. 12' 13' I 14lössz.

• T~"u1a"."<k'.áZ, ,_._._. __1__ 1~1_16.5'·1·'__ I : 18.5
I Kor-OsladanYI.orhaz - j i --,--

f.OlYáséi;i ~A-.clep,- --- ---1--- 0~5' [' --1-'- --.-- .....--
,. ,~ 0.5
, i1'éres;j.~vattYl1tele.p' I -- ~i------ --,-

l. Kecsegészug .-----.--'1- ----I -- ---- ~
- KétbaImi Őrház [-.---11-2.0 1---- - '1 --.--11

------.-

I~ I . ' 2.0
&:=~cs~?n}; I..' i- ---- ---I~-,- ---lS;&'

Két egymás melTet! lakó skót
el'fl.atározza; hogy miután a kbr:.
nyéfwr -sok 'a' fretöiő, közösen vesz
nri< egyhrfz(JrZő kLFlyát. Hosszas
fá!r;estfs és aHm' Utátf végre vesz
neft' is egyet és' hazu' vtszik, Ott
hon aztán azt mondJtr az egyik
skót':

-- Na m(Jst
szért, hogy a
felét akarja!

- Hogy-hogy melyik felét? 
kérdi· a ,másik.

- Hát ha akarja, megkaphatja
az elülső telét,.ahol a kutya feJe
meg a VM; vag;Yra háfttl;w
felét a farkával.
~ Az elülső felét akarom, a

fejével meg a szájával.
- Rendben van, akkor maga

fog.gondoskodni a kosztjáró!.
* .*
*

*- '*
*A vályogve:tő cigány e!dicsekszik

társainak, hogy- tegnap elment a
szo-/gabiró előtt és fügét mutatott

· néki.
- Verjen meg a dt:vla" még

I ránk :zúditod a haragját
- Te marha! A kepenYl'gem'

alatt mutvgattam neki - felelte a
more.

ért

A rádióautó iunius 9- én sok
· haJ~g~Jó eJÓlkfl(l.g.Y8:ce-dí letn-e·
· zekel adoll le, de összesen
· csak 2 elefi.7JcI0' ö-ka:dJ. Ne-ln
,ez az igazi propagálása:a rá'":
diónak : szállílsák le a magas
etóHzehési diiakat, akJwr au/ó

ve,rsei;, ftilyta1á:- néllüU is- e.LófizeJnek az em-
s 081 regl~n'Yl~CéLl.1d'tl11k~é:g:.:eiol\ig berek. .
él léfpncrlt;· am'e1-yet'~-d'öltFöld Megérkezett Aranka Néni a
népe'és:szi:uh~ n~V(!llegésLj- kislánc-old gárdCl'kedvence és
l(2'nek ki, Soaaw.,ltyc 12.,.nö~y; 01-,;" szce-z'011 l:anf'ölycrmáFf. 16 án
d atOll., ielenik m4?'g, ési1 O fi lié,·, lne,gke,z--di itz-,Erzs:ébeJHgel ben.
res árboo minden uisájlcárus- A~aC5o~Y,~an~,j~.; Kevli-s z.ene,·_. _,. .... "'. Ii peoz.. Kulon orClkaL js ad. 5e-
nál és dohélTlylO7.sdeoen kap' Iil:~1k~zni le'~ef. mind'en nap
haló. ,delut'íma Llg-e11~vend'ég+6ben.

i n&i\í'~npcll irejci'i.á~.':

él l.:' ét&zá'lys:u.iMttl:l%
és: "a:;;;;, ·.··á:ll'mJ~rlj Tii~oLt'· r)Us;zjil~

i r'óL EticttJill~~dlii"IJ'®~1irbl:an:sZ:~~:lflI!,rgj;J

lJ e; €liJ~~ Piá-l~ étr:l11(jj;I,

II 0gi~ ad:§'"I:1fa~jjliia'j~ h~:gWe:if·· kö'zőU

egy nlJcr;~)ij!~':Jt!~rlíD.l[liiiU

álf~·mi

i g'~;7g;i:\lJjl(i)sá
g'á:hoz a tes~n'gkQrJ,aiSba:n és
iil!!l~jlllll::Jliin;Yl iZ I@m ene I;e liikb(' n
lüvál:ó tarHi~ók jul:a~:nléle:ásán'l

e~jcl.!~~ií!.'1! él köv~k'~.íni) ad:omá,
ér:k~z:lek:;' Béké inregv'e í

Takal'é:ki~élllZ:1ií:P 1,(]) P. Dr. P~1L

ka P'áll~ vÍl~:b dr~ HavÍár Oyul:a;
dl:: 5.diJlflh~'OtuS2l:álV~ O; Nag;y
László, Földessy Islván, 01ütrk
ÁIttn~11j, d'l~. Vincm lE'11'l!'lfie és
$'zahó JiQ:zsef (EIHh:6€l;)r;5:--5 lD'.

Kner Izidor 4 D.80ttdlI.Hoozp
ma~'nls1'V'án 4 p•. R.(á'pás'J Dál,
Le:lit:c6c7:ky Káro l.y, dr. Chlíi'si'i:áR
Kálmán, Tib1{l AiI'H:l'l'á&, NóRay

Ferenc, Hanizmann ferenc 3-D
p; Pej'e I'm a'nl1 19t5<tf~ Dinlér
Jslvtln, P'áuczéTE'mil, Cse-rmák
Kálmán, dr: Szilágyi Ferenc,
Iványi Islván, Tápay Károly,
Duk'esz Laios, vitéz Paior Gyu
la 2-2 P: Kató Laios 1.5'0 D:
Ezeken kivül a lornl1ünnepéfy
alKé'Ilmával' 1-1 p~ I sZánl0Sé'I11
adlak éi nemes célra. Aszives
adományokéri ezulon is kö·
szünetet mond az iskolerigaz
ga1ósága.

Medárd napján nem cselt
nálunk, tehál ne. számiisunk
napon/a esőre - 40 napig.

Az oláh összeesküv;ő tiszte
ket sóbá.lJ~yába vii Iéi<: , onnan
még, élve nem kerűl/ek ki ra'-
boko

A szabadság_ui számáb.an vi·
jéz Bölcsy·ZsiUnszky Endre A
magy~r "ki se bbscég-;" cimf6.0 ir
érd'ekes vezéTcikkeL B6110 Ari
lor v'ilág'polilikai króAikáiiában'
a genfi leszerelés csódjéról és

él Oiornale d' lialia fószerkesz-
lójéneke. I iri
cikkz?:tóT fé1itGéza
a S'Z-ól ro:V!al~:m~:éT;m'(il·

ki@.l1yvl1:é:lr61; Il'r~si!it. cm.'
K i/>I!Hlilit p.~-dlgi éT i rÓ: hi·
a.t~rsár.ró'r: if'. EmJ iiJ:${( é~{:tie'tn{t I
ti/>.!L_~):·iZ,{;ICJJ l(áJ ft~ á'.n-n a1~ IT

k:ő:li:6n~m zcdck~
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Védekezzü a tifusz ellen.

~

d§dg

Milyen baromfit -keres a külföld?

ne töltögessük.:

ablakok

B A R P
il.vegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19$z.)
Közönséges ablaküvegből, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti,
rubin, ornament, !lima szinei;
üveg ~s finn tükörbő! állandóan

nagy raktár.

minden méretben le5zállitott ár
ban beszerezhetök

Kész

búza fizetése.

Kerekes KárolynáJ a bor literje 48
fillér.

Zongora hangolás. Zongorák rencr
behozását legolcsóbban vállalja. Han
golás S P. Muth MiMly Békéscsaba,
Horthy Miklós út 62.

iunius hónapra szóló érvény,
nyel mélermázsánkén! lizl2n

hárbm{J 3) pengóbeniilJapilolJa
meg.

Az Er:zsébetiigeti vendéglőben

egy-két bútorozott szoba al- emeleten
kiadó, ugyanott abonensek jó polgári
kosztra felvétetnek.

- Anglia keresi továbbá cl

R'yöngytyuko!, amelynek husa
a finom fácánpecsenyére emlé#
kezleL Libá ból fólega r11:igy'
máju és kiscsontu ráböközi
libát szereti a küifö]d. Csakis
fehértollu, fehérbőrü fairákat
kel!eoQ libából és kacsábólle
nyészteni, merl az exporlra ezl
keresik. Csirkéből aZ értéke,
silhelő legjobban, amelynek
átlag egy kiló aZ élósu!ya. A
szállodások a legjobb vevók s
ezek legszivesebben a vékony
csonlu, porhanyóshllsú,szine#
zellen bórü állatot szeretik.
Legkedvesebb a magyar par~

lagi.

, '

gyakorlati .ériéke egyilJtalitban
nincs. a· töllögeléssel nagyobb
felületet adunk a lalajnak, ami
~ieHe'i a talajkiszáradás.ál, a,
helyeit, hogy háJráHalná ezL
Ellenben gondoskodjunk a
tengeri - rendes faJtyuzásáról,
mert a fallyuzások igen szil,
moltevő lápanyagmennyisé-gel
és nedves'3égcl vonnak el a
növényektől s ez a termés,
hozamban feJtéileniii kifejezésre
iul.

A tengerit

s

Vagyonváltság

Ku
épUlet-

műhelyt

nyilotiunk. Elvállalunk minden
e szakmába vágó munkáka!.

S7ives párlfogást kérünk:

·és Társai
és bútorasztalosok.

A pénzügyminiszJcr a mező,

gazdasági ing:atlanok vagyon
váQlsága feiében fizelendő búza
áréÍl a földmiveli2sügyi minisz'
terrel egyelérlőleg 1934. évi

50~150
nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a. Gyomai - Ujság szer,

, keszt6sége ad.

Értesítjük a n. é. közönsé
get, hogy Gyomán, Kossuth

Lajos utca 35 szám alait

MÉHÉSZEK!
Ha jó kaplárl akarnak, keres

senek fel bennünkel !

HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Oyomán

MINDENNEMŰ
_nyolntatvanyt
bizalommal
rendeljen
a

készül! mészlejjel, a szemét, A baromfi export kivánal,
dombor, árnyékszéket állan· mairől egyik vel:eló szakember
dÓal1 ferlÓIJenjJsük. Az urlvar Bernálsky Kornél dr. a követ
kuliál rs lanácsos kiliszlitaní. kező nyilalkozaJot le1le:

MerI az elmul! évek tapaszta' - Legnagyobb baromfi pia'
lat~ié'lzt mulalják, hogy ezekcunk Anglia, főleg pulykál im·
a lakások, különöse n, ha a pOl·tál s ennél acikknél a ies!- 
lakók között bacillusgazda is suly és a fajta a fonlos. Elsó
él, állandóan kiinduló ponljai sorban a fekete indiai, másod
a Jifuszos megbeJegedéseknek. sorban a bronzpulykát veszik

8_ Akinek családjilbail has· az angolok ; a fehér és egyéb·
tifuszos megbetegedés fordul szinű más faitákaJazonban
elő és ha a beteg házi ápolás' nem szivesen láJják. Az élngol
ban marad, akkor szigoruan fogyaszJópiacnak az asajál,
Cllkalmazkodiunk a kezelő és sága. nogykarácsony előlt

a halösái,ii orvosok ei()irásn:- pu1ykak:okasi, lltÉina pedig jér
hoz, larlsuk be él hivaJaios in... cél I{{~res. A némelországi ex
lézkedésekel. Láthaló helyre porJra megfelel a fehér pulyka
ragasszuk ki a betegséget jelző is.

·vörös cédulát. A kapui állan#
dóan lartsuk zárva. A lakás
ból ne vigyünk ki semmi élel
miszert vagy ruhanc:müL A
beteg váladékail és az ezekkel
szennyezelJ ruhákat, eszközö
keJ az orvos á\.tal .elŐirl , mó,
don aZOllnal ferióllellilsük, neh
hog\, cl ferlóző csirákal a be,
tolakodó legyek!ováN) llUr,

colják.
9. Ne idegenl,edjünk azoj"

lól a vizsgálatoklóL amelyeket
ahalóságiorvosok v0geznek ..
'A:bélsárés,cvizie!l:>JvizsgáJalok - c~-"A'leglöbb gazda azér! mégis
fonlos közegészségügyi intéz, toJjö'ge1i fengediél, hogy· eZ7el
kedések.·E yizsgálatok ulján b~fejczelllleklekinlsea lengeri'
gyózódünk meg arról, hogya föld mivelését. A löltögetés
beleg a lifuszból teljesengyó- távolról sem ad olyvédelmeL
gyuU-e vagy bac:illusgazda ma- a szélkárok ellen, mini ahogy-
radi. ezl a legjobb galda hiszi, meri

10. Nem sLabad a lifuszosa sima művelésmellell agyö-
betegeket meglálogalni. kerek mélyebben hatolnak a

ll. Ne idegenkedjlinka lífusz- falajba és jobban megfogam#
ellenes védőollásoki61,amelyek zanak benne. A löitögetés in,
cl lifusz ellen csaknem teljes kabb csak a harmalgyökerek
védelmel nyuilallak. Az oltások fejlódésél mozdilja eló, aminek
veszél}/Ie!enek. Milldrnki, aki
tifuszosbeteg' köm yezetében
vagy más u/on a fertőzésnek

ki van téve, ollassa be magát.
12. Akinek orvosi kezelés

alat! nem álló hastifuszos beh
tegról tudomása van, jelentse
azt az élőljáróságnak, hogy él

natóság a belegség tovább,
hurcolásánk meggáilása végeit
a szükséges intézkedéseket
meglegye.

Tekinteltel a rnelegebb év
szak beáll!ára, a gyümölcsérés
id,dére; ism él számolnunk kell
él hastífusz megbelegedések
számának az cl11clkedésévei.
Ezérl az alábbi óvórendSZi'l'
bályok belarlására hivjuk fcl
olvasóink figyeiméi :

l. Ivásra kizárólag öz ártézi
kutak csiramentes vizét hasz'
f1áljuk. A tölajvizü kutak vizé'
nek fogyaszlásától óvakodjunk;
ezek vize részben a környezeí,
részben pedig a belemerilelt
vizhozdó edények miaU ferlő

zötlnek tekintheló. 1-\ lanyai
lakosság pedig csak előzeles

felforratás és lehLi tés után fo'
gyassza az ásol! Iwlakvizét.

2. Étkezés elölt mossunk ke
zei. A nyers gyümölcsöket i'3
csak megmosás után fogyasz
szuk. Vigyilzzl1nk azokra az
élel~iszerekre, amelyek hide;
gen kerülnek elfogyaszíásra,
nehogy azok légyköpésekkel
h~gyenek borilvcl. A légyköpé'
sek nem egyebek, mini a le'
gye k álcáj, melyekhez az em
beri egészségre veszedelmes
bJcilllSok vannak tapadv,!. Min
denféle eszközzel idsllk él házi
legyeket, -amelyek veszedelmes
belegsé~éi csira!1on:luzói' -és·
Jerieszl.ói.

D. Alaká.s lisztaságáraés
szellóztelésére a legnagyobb
gondol fordiJsuk. Meri neil1'
csak aJegyek hordozzák ma#
gukkal a kiilönféle betegségek
c;siráit, hanem más élósrliek,
igya poloskák, telvek, bol,_
hák is.

4. tv'lár a ha'3lifusz belegség
gYéJnuja eselén forduljanak
orvosboz, bogyeleiét vegyük
annök, bogya tifusz beteg a
család többi lagjál megfl2rlőzze.

5. Belegünkel igyekezzünk él

községi járvány kórházban
-ápo1talni, ahol a b'2jeg elkülö
nilésével, gondos ápolásával,
tifusz baci!lust tarlalmazó vála~

dékaillak~ beszennyezett ruha
és ágynemüinek, mosdó, ivó
és ev6eszközeinek fertóJleni'
lésével nemcsak a beleg gyor'
sabb gyógyu!ásá.lsegilj ük eIŐ,
hanem a betegség lovábblerje
désének is utját árIjuk.

6.. A- hatóságilag: nyilvántar'
1011 tifusz baciliusgazdák,
vagyis azok az eg}/ének, akik
váladékaikkal tifusz bacillust
ürilenek, - fokozolI gonddal
larlsák bea .halóság állal e1ő

irI rendszabályokat, nehogy
családjaikat, embertársaikat
megfertózzék.

7. Minden ol}/an lakást, aho i
a mult években 1ifusz beteg
volt, meszeljiink ki ujra frissen



Csabai II. oszt. junius 17-iki programja:

Mezőb6rényb~n. M. Törekvés-Textil, Kondoroson : KTE-MTK.

A Csabai n. oszt. bajnokság állása 1934. junius 16-án:

Szarvasi Turul-GySC
3: 1 (2: O).

Gyse: Szrenkányi - Plllu
gor, Barlha K. - Fried, Oláh s.,
Márla - Nagy B.,Zöld, Feke!e,
Oláh K, Banha J.

GySe már a felállilásnál 121
vesztelJe a meccset, amikor
belső csatárként 3 véd6jálé·
kos! szerepeHeteit. Hiába re·
mekelt a közvel!en védelem,
hiába volt ahalfok - különö·
sen Fried - minden erőfeszi·

tése, c]z elgondoJt támadásokat
nem tudla befejezni a felforga·
1011 csatársor. Igya. Turul köny
nyebben nyerle a meccsel, mint
remélle s ezzel megközelílelle
az első osztályba való bejulás
lehelő5égét. Turul kezd, de a
GySe vezeii az első tamadá·
sokat, közben Oláh Károlyi
szabály/alan ul szerelik. Sza·
badrugásr Zöld kapja, de !Ö u

vése nem sikerült. Majd feljön
a Turul s a 6. percben veszé
ly(Zs kornert rug, de Pulugor
felszabadil. Tovább larl a Tu#
ru! ostrom s a 10. és 15. perc·
ben SzrenkiÍnyi ugyan nagy
bravurral véd. d<l a kövelkező

percb~n már nem ludja fogni
~ jobbösszeköt6 közeli lövé·
sét (I :0). Turul marad táma·
dásban, amil cl gyenge halfsor
nem tud megakadályozni, csu
pán Friad dolgozik kiJünően.

Csaiársorunk sehogysem talál·
ja fel magát. 21. percben II

jobbösszekötő á/megy a védel·
men s közelről belövi íj má,
sodik Turui·gólt (2:0). GySe
álcsopor10si!, Zöld, Márta és
Fried cserélnek s igy iobban
megy a-játék. 25. percben Oláh
kiugratná Feketét, de ő nem
hagyja magát ugra/ni s fl szö!>"·
t~jés kornerre megy, amit azon·

1934 junius 16.

TAC n.-OyTK n. 2-l 0-0)

z

Endrődi TK-Gy. Levente 25:1

tvlafc-serleg, Endrőd.
Biró: Krutek Vincze.

A fenii eredménnyel kapcso
laiban csak annyit közlünk,
hogya meccs végén a kapu
háló löbb helyen szélfoszlott.

TAC-GyTK 2-2 (2-1)
Mafc-s~Eleg Turkeve biró Papp

Szépszámu közönség elól/,
erős iramu, izgalmas mérkő.

zésl jálszott a kél csapal. Az
elsó félidőben a TAe·· él löv.
bet támadó, szünet után ki
egyensulyozoH a jálé!\.

Tacjkezdéssel indult a já/ék.
A 6 p.·ben eentere főfé lő. Majd
a 12 p.-ben korner cl gyomai
ak ellen amiből Turkeve meg
szerzi a v~zelésl 1:0. Erős

mezőny játék alakul I ki és Gyo.
ma él többbel lámadó. 18 p.
Tóth szépen ad középre Bar
lik továbbítja Barihához aki él

védelmel kicselezve megszerzi
a kiegyenJilésl l: 1. Soroza/os
támadások alakullak ki mind
kétrészről. 34 p. furkevei cen
lernek sikerül a védelmen á1
siklani és berugja a második
góll 2:1. A Tac a félid.ő végéig
fron1ban van.

Szünel után vállozalos játék
alakul ki, az iram mindkélrész
ről megvan. A gyomai iarlalé
kok is mindjobban bele jön.
nek a jálékba. 25 p. Barla
egyéni ahcióból megszerzi él

kiegyenJiló góJJ 2:2. 25 p. Tae
összekölője fölé lő. Majd él

34 p. agyomaiak rugnak ha·
talmas kapufáL Mindkét rész·
ről lefllláso\<kal ér! véget a·
mérkózés.

Az eldöntel!en eredmény re·
ális voll. Mindkél csapat lel·
kesen kÜzdÖJ1. Ha a GyTK
comp!elt csapatával tud ál men
ni ugcy biziosan a kélponinak
11211 volna a /uiajdonosa. A há~

rom tartaléknak még szokal·
lan voll az erős iramu játék,
de a második félidőben már
jobban fellalálták maguka/.

Jók voltak: Barlha ll. Halva·
ni, Bartik, Vajai. Turkcvéből a
közvetlen védelem és él csa·
társor végzett hasznos munkál

Ezt megelőzőleg elómérkő·

zést játszol! a

SlIltrkeliztésért és kiadbért fel~lös :
WAGNER MÁRTüN.

Nyomtll.tta a "Hungária" könyvnyolllda
vállalat, Gyomán.

f'vHlillös üzemv~etö: Tlilket Sápdof.

ImelY Jul minden ínlrikán és
csajódáson, - szereielIel fog
ja köveini csapatát a Il. osz.
lályu bajnokság· rögös úljain.
Tempó Gyösöcö... K.

Lezajloll a Gyse szezon
záró bajnoki mérkózése. Még
egy·két meccs s a csabai ll.
osztály 1933-34-es bajnoki
szezonja is végeI ér. A há/ra·
levő meccsek a GySe hQlye·
zésél már nem befolyásolják
s a GySe elért 6. helye vég
legesnek mondható.

Ha visszalekinlünk az elmult
bajnoki mecsek sorára s el
készítjük cl GySe lejátszolt
18 bajnoki mérkőzésénekmér.
legét, sok érdekes, szép küz
delemre emlékezhelünk vissza.
Az ősziek közzül éppen a
Turul ellen fu10Jt fel a GySe
együtlese támadásának csucs.
ponljára, amikor is CI jelenlegi
bajnokjelölt otthonában is
csak verejlékes küzdelemben
s cl párlos biró scgilségével
ludla legyőzni 2: 1 a'ránybéln
a 17 p~rcig l :O-ra vezelő

GySe·t.

Vagy gO\ldoljunk vissza a
lavaszi Mezőberényi TK ellQni
meccsre, amikor a GySe 2: l
arányban ugyan alul maradi a
küzdelemben, de remek len
düle/es jáJékával még az elfo·
gult berényi közönség elisme
résé1 is kivivla. Persze akad
elég szépséghiba is, amikor
is nálánál gyengébb csapalok·
kal szemben sZk'rencsétl~n köp
rülllll>nyek között veszletl mecs
cset, de hál közismert lény,
hogya fulballhoz nemcsak lu,
elás, de nagyadag szerencse
is szükséges.

Az őszi gyengébb szereplés
oka fókénl él OyTK megala·
kulásával kapcsola1ban Jala]·
hajó meg, amikor is acsApal
siandard játékosainak nagyré
sze elhagyta elOya-egyesüleléJ
s az ujonnan alakult OyTK-ba
tépeI! ál. Végeredményben ~

gyomai sporlközönség sem
vári leheleJlenséget acsapaltól
s ha nagyobb jálékosgárdával
rendelkező és jobb anyagi vi·
szonyok közöH levő csapa/ok
maguk mögé is ulasi10lták a
GySe~t a labellán, a maga·
erejéhez mérlen mégis becsü
!eltel állta meg helyét s sze
replése akli! több barátai szer·
zell magának mint ellenséget.·

Ha majd őssze! a bajnoki
szezon kezdelén isméJ lllOgÖ·

ra ölli a csapat él kék-fehér
1rikót s a GyTK és ETK ·lár·
sC'lságában elindul az elérhe
tellen magasság, az első osz·
lá ly kélpujának megostromlá
sára, akkor maga mögölt fog·
ja lalálni hűséges közönségét

6. GySC ...

Ijátékán kiülközöl! cl szezon
végi fáradtság s ct mulaloll játék
után inkább a Texiii érdemelné
meg a "Il-ik oszL bajnok ({ ciA
mel. Gallovics elég iól vezelejt.

UJSAOOVOiY1AI

ban kapu mögé rugnak. Félidő

végéig Turul marad fronthan,
de Szrenkányi és Pu]ugor min
dent men/enek. GySe csak
szórványos lefutásokkal kiséi-
letezik, de Fekete és Barta lö
vései! nem kiséri szerencse.

Második félidőben lanyha
kezdés ulán kissé felnyomul a
GySe és 4. percben Fe!{ete
áladásá/ Barla lövi, de a kapus
lehuzza cl remek lövést. Oláh
Fekele-Nagy támadási ut6bbi
magas lövése fejezi be, ujabb
Fried-Márla-Feke1e támadási
pedig kornerre mentenek 10.
perc. Korner·rugás rossz, de
Fried mé~is lövi s a Jéci'ől

visszapalJanó labdéját Oláh
közelről bevágja (2:1). Turul
rákapcsol Szrenkányi felkap
egy hosszu szöktelést Galálh
elől, de röviden rugia ki s a
befuló balösszekölő belövi. A
biró azonban előbb már off
szejd miall fui! s igy a gól ér·
vény/elen. 14. percben Nagy
Jövését védi a kapus, lllaid a
15. percben él GySe tragiku
san elIlUnyi kiváló jálékosának,
.5zánfai Eleknek, e napra esó
évfordulója alkalmából jé1tékos·
/6rsai egy percig néma IíszJelel·
tel adóznak emlékének.

Az iram lanyhul s a 23. perc
biln Nagy I<ornerból góll rug,
de a biró érthetellenül nem
adja meg. Közben az C2gyik
néző a birót ökörnek litulálja,
mire Gallovics sélálni küldi a
ligeibe, ezalalt a játék 2 percig
áll. Szórványos támadások
mindkél részről, majd a 42.
percben él biró a közönség
zugása közben hibásan kor·
nerl ilél a GySe ellen ezl azon
ban Pulugor kifejeii. Ulabb gól
a 45. percben esik a jobbösz-

I.

szeköló löve.'séből s ez marad
a végeredmény is. A csapatok

= -Q) :o -o.... Qj .... 1O.Q =....
;O .... OIJ -<Il

ci C ~ ci
N

N N
'O N ci 2

elJ 'o "C:I elJ o. =~
>. <lJ "C:I ca o

--. o W > <c ~ o...

17 16 - l 40 13 32
18 15 l 2 36 10 31

17 13 - 4 45 18 26
17 10 l 6 39 23 21
18 8 l 9 15 20 17
18 7 - 11 18 37 14
16 5 l 10 10 27 11

17 4 2 11 9 43 10

18 3 l 14 16 19 7
18 2 1 15 4 22 5

Biró: Gallovics.

l Textil

2 Turul

3 MTK

4 BISE

5 Bocskay

6 GySC

7 M. Törekvés

8 KTE

9 OfC
10 B. Törekvés

6 oJdaL

Gyoma, bajnoki.
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Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll 18.280.

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

Felelős szerkeszt6: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G II o m 3, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22,

2 l'

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 2:> százalék kedvezményt adunk.

A KAMAT EGÖ A TŐKÉT
Ida: Dr. KRÜOER ALADÁR

m. kir. kormány főtanácsos, országgyülési képviselő.

birtok 10 százalékol jövedel.
mezne. Nem iövedelmez. En
nélfogva még él mos! megálla.
piloll kamat se méltányos. Mi
következik ebból'í' Az, hogy
az egész vonalon le kell szál
lítani a kamatol s akkor nem
lesz szükség még a mai gaz
davédeimi rendelkezésekre
sem.

Ma a kamat megöli magát a
tőkét is, mert lassankint az adós
fizelésképteienné lesz és nem
lesz honnan a tőkél megkapni,
él legjobb akaral meHeH sem.
Igy élzu!án az a különös hely.
zet áll elő, hogy él kölcsönadó
által megszabolt tulságosan
magas kamatok mialt megy
veszendőbe.

Imesztése által nemcsak a ma-

Igán gazdasági élet lendül fel, de
, az állami bevételeknek fol\ozási
I lehetőségeit is látjuk. Évek óta

folyík kisebb· nagyobb mértékben
gyümölcseinknek küJföldre való
szállítása, de ez meg közel sem
haladja meg azl a méretet ame
lyekre a gyü mö!cstermesztésre
küiönösen alkalmas magyar föld
képes, igazolja ezt az is, hogy pl.
szilva kiviteWnk az 1932. évben
46.000 q-ról 1933-ban 161.000
q-ra emelkedett. Pedig a szak-

. szerű gyümölcstermesziés által
nagyobb jövedelmet tudunk elér
ni, mint a mezőgazdálkodás bár
mely máságazatávaJ. Sajnos,
hogy ezt még kevesen tudják.

A kiállilásra küldendő anyag
nál a következőkre legyünk kü
lönös figyelemmel. Fajtánll:ént osz
tályozott, egyforma gyümölcs le·
gyen, melyet sem gomba beteg
ség, sem állati kártevő nem bán·
tott, továbbá sérülés mentes. Az
egyes példányoknak fajta jeJJeg
gel kell birni és természetesen l.
osztályu gyümölcsnek kelJ lennie.
A gyümölcs szedésre érett és
szárra! e~yütt legyen. Nyilvánva
lóan lévén a kiállitás ősszel, ki
zárólag őszi és téli gyümölcsök-

gánadósságok ulán. Az cl 8 szá
zalékos ka mal, amelyet ma,
mini biróilag érvényesilhelő

legmagasabb kamatot isme
rünk, csak akkor volna, átlag
ban, érvényesilhelő, ha a vál
lalkozói nyereség 16 százalék
'{olna, mer! akkor osztoznék a
tőke él munkával, osztoznék a
kölcsön a vállalkozóval, 16
százalékos nyereségel azon·
ban, legf,"licbl), a leglulzóbb
karlelvczéreknél lal.'5lunk és ez
olt sem igazságos. Igy tehál él

8 százalékos kamaJ nem áll·
hat meg. A fölclbirloknáJ már
5-'-5 sztizalékban, a védell bif'
laknál 4-4.5 százé'llékban van
maximálva a kamat. Ez is csak
akkor állhaIna meg, hél -él föld-

p

rszagos
gyüm oOlcski litás lesz~

I A Gyümölcstermelők Országos
i Egyesülete az összes fiókegyesű
I letekkel és helyicsoportokkal kar
II öltve országos gyümö!cskiálJitást

rendez ez év szeptember 29 és
október 8-ika között Budapesten.
Midőn erre a nagy mérelü és pá
ratlanul érdekesnek ígérkező ki
állitásra felhivjuk kedves olvasó
ink figyelmét, rákivánunk egy pár
jelentősebb és fontosabb dologra
mutatni.

Békésvármegye Törvényhatósá.
ga szeretett Alispánunk .bölcs
kezdeményezésére a Békésvárme
gyei Kertészeti Egyesülettel kar
öltve szintén ez év őszén fogja
gyümölcs és kertészeti kiállitását
megrendezni. Mig azonban egy
vármegyének kiállitása szükebb
keretü, s főleg helyi jelentőségü

és legfeljebb csak országos pia,
cokra számit, addig az országos
kiáJJitás célja az. hogy a külföld
figyeimét -ráirányitsa az áldott
magyar földön termett zamatos,
olasz és spanyol gyümölcsöket
sokkalta felülmuló gyümö!csökre.
A mai váltságos helyzetben min
den magyar embernek meg kell
ragadni az alkalmat amivel önön
és a hazája sorsán segiteni tud.
Mert a tiszta faj gyümölcsök ter·

összpontosilására is szükség
van. A gép termelés, géptech~

nika elképzelhetellen a nagy
tőke nélkiil s amellelI, hogyha
a tőke bizonyos kamatol nem
hoz, akkor elképzelhetetlen az,
hogy az emberek fáradozásaik
g~'ümölcsél félrelegyék, tőkébe

fektessék. Valahol, iehát, meg

kell találni a középutat az ab
szolut kamalvéleli malom iÍs
az abszolul karnalvételi sza;
badság közl. Ez pedig csak
ugy képzelhető, hogya mér
sékelt kamaJszedés ahhoz iga
zodjék, hogy él lőkél a vállal
kozó, a kölcsönvevő társának
tekinijük. aki részesedik az
elért haszonból. Akamal, te
hál, nem hflladhalja meg azJ
az eléri hasznot, amelyel a
kölcsönveJl tőkével a vá!lalko·
7[, produkál, s'ól azt el sem
,"rü"li. hanem lényegesen alul
kell maradnia a tőke uláni ka·
mainak, azzal él haszonösszeg-

I gel szemben, amelyet a ióke
segiíság-ével él vállalkozó elér,
Ez egészen világos, erkölésös
és a tőkére nézve is teljesen
megfeleló megoldás. Ha a ka·
ma! eléri a vállalkozói nyere·
sügel, akkor már uzsora, amely
már igénybeveszi a kölcsön·
vevőnek a saiát vagyonál is.

Ilyen szempontból hirálva él

kamalokrd, azl lá/om, hogya
magyar állam adósságai ulán
ma nem fizelünk uzsorakama·
toL Bölcsen és előrelátóan irá
nyilja az állami pénzügyeket a
pénziigYl1liniszter, . amikor él

2064 millió pengőnyi állam
adósság után - amí azonban
a pengő és a font értékének
ilsése folylán 1850 millióra
csökkent - az állami kamat·
szolgáljatás minössze 87.2 mil'
lió pengő. Nem magas kal11al
ez, aránylag, ámbár az or
szág mai gazdasági viszonyai
közt, amikor a nyugdiiasok
nyugdíjaiból és alisztviselők

illetményeiből is le kellet! von
ni, még a 87 millió is tulságos
lerhel jelenI.

Elviselhetetlenül magas azon
ban a kama!szolgállafás a ma-

A pénz nem abszolu I terme
ló érlék. A pénz maga érték,
de ujabb érjékel csak abban
az esetben hoz Iéire, l1a vala,
mi produkfiv vagyonba befek
ietem és ha hozzájárul még- a
munka is. A pénz,zrt, aléké;
éri tehát vásárolilOIll kell,
mondjuk, ingaHant. de ahhoz
keH szántóvető ember vásá·

." rolnom kell házal, de ebbe la·
kák kellenek, akik dolgoznak
és fizeinek . egy üzletel kell
alapHanom, de ahhoz k.zll az
én munkám, az alkalmazollók
munkája. Más szóval: mindig
011 lálom (j munkál. amely nél
kül a léke, a pénz magában
nem termel semmit. És mégis,
ha vásárojok valamit apén;

zérl, cl tókéérl, például házat
veszek, ez elkopik, ha nem
íalarozom; földel veszek, el·
parlagiasodik, termóképlelenné
válik, hanem munká!om szor
galmasan; gépet veszek, el·
kopik lassankint, sól az a
munkaerő is, amelyel aláké·
hez adok, hogy ez Jermelóké·
pes legyen. szintén elfogy, az
ember meghal, ujabb munka
erőt kell a helyébe állitani. És
ha a pénzt kölcsönadom: ak;
kor ez a kölcsönadalj pénz,
- amely magábanvéve nem
prodllkál semmil - elpusz/H
halaHZln és megsemmilheJetlen,
sőt a kö!csönadoll pénz, még
kamalot is kell, hogy hozzon,
és pedig minden egyéb ténye
zőtől független kamatol.

A kamalkérdésben az embe·
riség történeiének kezdetélől

fogva különböző nézetek vol
Jak. Az egyik, az őskeresz

lény nézel, amely épen a lő·

kének improdukiiv voltára való
tekin/eliel arra az áflásponlra

helyezkedett, hogy kamatot
venni erkölcstelen dolog. Ez az
álláspont az őskeresztények

primiJiv viszonyai közl. A má
sik, az ugynevezetí liberális
áJlásponl, a kamatvételi abszo·
lut s2abadságot hirdette. Egyik
sem felel meg a modern élei·
nek, mert, hiszen, a modern
élelben él 1őkére, sől él iőke
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nem az, igényeljen okvet
lenül vefőmagor, mert ma·
gára vessen az, akine.k jö.
vőre ClZ értékesitéskorke
vesebbet adnak a gyenge·
minőségű buzájáért.

Vitéz adaras
Gyula ünneplése

junius 16-án este mint
egy 60·an az Kaszinó.
ball vacsora keretében ün
nepel/ék vitéz Madaras
Gyula kaszinói alelnököt
vitézzé avatása alkalmával.

Elsönek Záhonyi Aladár
kaszinói elnök~köszöntötte

a kaszinó népszerű alelnö
két. Beszéltek még: Kner
Izidor, Szőke Ferenc,
Schvvalm József és Kner
Endre. Vitéz Madaras Gyu
la. meghatottan mondott
köszönetet a megemléke·
zésért.

Nemzeti Egység
Dártja kondorosi

szervezése
Fa)!! Gyula központi vár~

megyei titkár Tápay Kéiroly
kerületi elnök, vitéz Mada·
ras Gyula kerületi titkár és
Nyisztor Péler helyi elnök
társaságában csütörtökön
Kondorosra ment, hol be
mutató ésszemlelátogatá·
sol<:al teltel<:. Elhatározták
a kondorOsi párfvezetőség
gel, hogy auguszlus 26-án
nagygyűlés! tartanak.

Délu1án Gyomán tett még
egypár IMogatást Fayl Gyu d

la és az esti gyorssal visz- .
szautazoJt Gyulára.

éhész értekezlet
SzámoJtevőazoknak szám

ma, akik Gyomán méhé6z 4
•

kednek. Ezeknek egy tá
borbéJ hozására most va

sárnap (24·én) délután 2
órakor Kató Lajos jegyző

iroááJábanérlekezletet tar
tanak, melyre ezuton is
meghivnak minden méhészt
vagy a méhészet iránt ér
leldŐdőt.

Zongora hangol~s.Zongorák rend-

I
behozását legolcsóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 26.

20.000 P adóalap uián él

vagyonadó összege 20 P.
100.000 P adóalap ulán a va'
gyonadó összege 228 P.
500.000 P adóalap ulán a. va·
gyonadó összege 350 P. Ez
ul án az adónem után rokkanl
ellálási adó eimen 10 széÍzalé·
kat. rendkívüli pól/ék cimen
pedig 100 százalékol kell fi
zelni, tehál az adó 110 száza
léká t.

Adókulcs házak ulán: az
adóalap 41.46 százalék €li/ami
adómenlességnél 19.82 száza
lék és póladómclllessc'gnél
i l 82 százalék.

A lársulali adó asz17ril1l váIg
lozik, hogyakimulatoll iiszta
nYl2rcség hány szándéká! teszi
ki cl saiái tókélek. Ha aliszla
nyereség nem haladja meg a
sajál !üke 10 százalékál. akkor
az adókulcs 16 sz~za lék, köz
ségi pótauó, be!egápolási p6!
adó, rokkanleIlálási . adó sib.
eimen ehhez hozzájön' kere
ken 13 százalék, inségadó ei
mén az aúó 20 százaléka, le 9

hál az adóaiap 32 százalék,
rendkivüli póliék eimen 07. adó
40 százaléka, tehál az (Jclóaiap
u/án számítva 6Aszázaiék,
összesen lehál !zer('ken 38.6
s i áza! éIc

[zen az összegen kivül még
asajál lőke 2 és fél ezreiékéi
kei I i efizetni a bo lett a-a1a.r ja'
vára.

Társulali adóná! o lcgmaga
sabb alapkulc5 abba n az csej·
ben, ha a Jiszía nyereség a
sajá1 lőke negyven százalékát
meghaladja, 50 százalék, amely
hez természetesen még éj fcnli
póllékok is hOZ7ájönnek.

A lársu!ali adó! még veszle
ség eselén is ki kell L ,:,:1,

még pedig a társulat sajá1 ló,
kéiénck 2 ezreléke össlcgéig,
a megfelelő póílékok h0Zzá
adásával.

ján, a kölcsön pedig ugy
lesz lebonyolitva, hogy az
igénylők a vetőmag ellen-

'éri ékét 1935 év őszén kö;
telesel< visszafizetni I<:amat
mentesen. Keddig (iunius
26) lehet jelentkezni a köz~

ségházánál.
Seját érdekében köteles

sége minden termelőnek

megjudIli, hogya termelé
sében lévő mag a megki
vánt jomjnőségű~e,mert ha

d\\ C"'- L' ~.. lt= OR,,"<7 I
i~~ , LB..-

IVETÉST

Kormányzalunk nagy ál
dozato! hoz évről~évre,

hogy birtokosainkat él saa
ját Jermésű silány búza he
lyett jóminőségű vetőmag'a

gal lássa el. A föld mive'
lésLigyi miniszter a multban
bevezetett búzavetqmag ak
cióját a minóségi búzater
me!és érdekében folytatja,
kiegészítve árpára és zab,
ra is. A csere a multban
is követett gyakorlat alap;

A vetőmag árát:;1935 őszén kell megfizetni.

A közönség tájékozlalására
az alábbiakban hasznos ösz~

szeállijilst közlünk, amelynek

alapján mindenki cllcllárizhcli I
a kiveleH adó helvességél.A I
fizetési meghagyás adéliainak l

ell17nórzéséhez i"nwrni kel! élZ I
egyes adónemek kuicsöít, amc- ,I

.. I

lyekel iH ismertelünk. I
A-zálla/ános kcrczscliedó kul· ,

csa 5 százalék, amelyhez ul- .
adó, rokkaniellálási adó, bc
tegápolási pótadó eimén ke
reken hozzájön L6 százal2k,
inségjárulék eimén hozzájön
:2 százalék, összesen lehá1 86
százaléko! tesz ki az az adó,
amelyet általános kereseti adó
cimerJ joga van az adóhivalal-

Inak kivetni.

A- jövedelemadó hlicsa nil> I
cse~ sZáza]ékos~ll :1leg álla p il. I
va, hanem cgy lablazat mulaJ4
ja meg, hogy mely. adóalap
után mily ÖSSIC[,iÜ adój l(c11
fizetni. A láblázalbó! kiemelünk .1
egy pár összeget.

p adóalap ulán a íÖv.

adó összege P. 6000 P
adóalap után él iöv.-adó ösz
szege 178 P. 8000 P adóalap
után ci jÖv. 4 acló összege 286
10.000 P adóaiap ulán a jövo
adó összege 596 P. 20.000·
P ndóalap után a jöv.-adó ösz~

szege 1200 P. 30_OOO P adó
alap után él jöv.· apó összege I
2310 P.

Ez ulán az adó ulán még
külön felszámiianak 10 száza~

lékoi rokkanl eIiáiéÍsi adó cí~

mén és 20 százalékol inség
iárulék eimen, ugyhogy a láb·
leizalban s7Crepló adóalap uián
m>zg külön 90 száza!élwi kell

fiu/ni fenli cimckcll.
A vagyonadó kulcsa sincs

százalé!<()san megál!apilva, ha·
nem szinién iáblázal szolgál
az adó fellül1lclésére. Egy pár
adótéleI ebból él lábiázaiból a
következő:

'--------------------~%'--

Az Er2sébetligeti vel'ldlégli'5berl
egy-két bútorozott szoba az emeleten
kiadó, ugyanott abonensek jó polgári
kosztra, felvétetnek.

MATUSEK GYÖRGY
gyümölcstermelési intéző.

Ez a csoport fajtagyüjtemény.
ht bármilyen termelt fajta kerül
het bemutatásra, feltéve, hogy le
galább 5 dro. a fajt.ára jellemző

tulajdonságokkal biró gyümölcs
áll rendelkezésre.

A kiállítás Rendezősége gon
doskodik arról, hogyatermelők

és kereskedők, valamint a fogyasz
tók között a követlen összekWe
tés létre jőhessen és hogy igy cl

megfelelő minőséget garantálni
tudó termelők gyümölcseikért
megfelelő árat is érhessenek el.

felkerjük tehát terme!őínkel,

hogy a kiállHásra már most ké
szüljenek elő és a kiáJli táson mi
nél többen és minél szebb gyü
mölccsel szerepeljenek.

A kiál!itásra v0i13tkózóJag kész
séggel nyujtunk felvilágosítást
Egyesületünkben (Békéscsaba
Széchenyi u. L{.. )

Tudjuk azt, hogy ez akiállitás
a külföldi kiállításokhoz méden
talán szerény képet de!udg

azt is, hogy benne a jelen
nehéz viszonyok között élő Cson
ka-Magyarország gazdasági életé
nek tiszteletre mélló erőkifejtése

jut kifejezésre. Kivánjuk, hogy
siker koronázza törekvéseiket és
sikerük összessége legyen az Of4

szág sikere.

m.

I.
Az első csoportban azok a kiál·

lítók vesznek részt, akiknek gyü 9

möJcse minőség és mennyiség
sze mpontjából expor!képes és az
országos Pomológian Bizottság
álial tömegtermesztésre ajánlott
rajták fejett rendelkeznek és faj
tán'<ént legalább 5 q. eladható
készletük van. Természetesen eb
be a csoportba kerülnek azok is,
akiknek egymaguknak nincsen
meg ez a kivánt mennyiség, de
társulás esetén eleget tudnak ten
ni a kívánt mennyiség követel
ményeinek. A kiáHitásra fajtán
ként csak egy láda mennyiséget
keH felküldeni.

A kiállítás legmagasabb dijait
ezen csopod résztvevői fogják
kapni.

ll.

A kiáHitás második csoportjába
kerülnek azok a termelők, akik
az l-alaHi követeiményeknek nem
tudnak megfelelni de mégis he~

lyesen osztályozott és szép gyü
mölcsöt tudnak kiáliitani, faltán
kint legalább egy láda mennyi
ségben.

ről lehet sza. !:'zel1 gyümölcsöl·d.
állitás 3 csoportra oszlik.
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Aratással ka soiatos
tlJzrendészetiintéz edése .

Tanván a lakóháztó\ lega·
.Iább 20 méter, gazdasági épü
leltől legalább 10m. VéiSUti

vonaltól 100 méternyi távol;
ságra helyezhető el a kazal.
Az élsz/ag legnagyobb hosz·
szusága tO öl, szélessége 4 öl,
magassága D öl lehel. Az asz
Lagok közt legalább 4 méter
széles, mindenkortiszíániar p

tolt ulai kell hagyni.
Közös szérüü1 csak a tÜZI

rendészeti halóságállal Idje
tölt, engedélyezett hely az elü
irt JűzrendészetiintézkeOések

szigoru betartása mellet! ve
heló igénybe.

A lakosság fij?yelmél még
arra is felhivjuk, hogy a Hh:·
rendészeii kormányrendelet
szerint a község belső terüle
tén bünletés terhe melleit s:~i-

tilos a fedetlen és be
nem épített nyári konyhák és
egyéb /űzhelyek haszná~a!a s
mindazoknak a s2abályoknak
a megszegése, amelyek lúz
keletkezésére veTe/helnek. (-'la·
zafias kötelességét teljesiti az,
aki gondosságávaJs él lúzren
dészeti szabályok betartásával
elósegiii azt, hogy él mezógaz;
das ági lerményeka tűzvész;

nek áldozatul ne essenek.

A TiszántuIi Mezőgazda
sági iKamara ezutoll hivja
fel az érdekeltek figyelmét,
hogya hires hortobágyi
hídi vásár junius huszon
hatodikán kedden lesz meg
tartva a hortobágyi csár
dán ál. Kiváló alkalom ki
nálkozik oH valódi edzett,
tisztavérű magyarfajta te p

nyész és vágó állatok, igás
ökrök, Nonius fajta lovak
s hazai fésüs és racka ju
hok beszerzésére.
A vásár nem kizárólagos
állatvásár, hanem egyuttaI
kirakodó vásár is.

A vásár forgalmának előp

mozdítása végett a rendes
vonatokon kivül a Máv.
külön vásári vonatot is ál
litotí be, amely a debreceni
nagyállomásról 5 óra 42
perckor, a Debrecen Vásár
térröl <5 óra 42 perekor
indul. Hortobágyra érkezik
6 óra 55 perckor, vissza
felé indul a Horfobágyról
14 órakor s 15 óra 14 perc·
kor érkezik Debrecenbe. A
vásárra weeckend kedvez
ményt is kért a város S
azonkivül csoportos utal
zási kedvezmény is igény
bevehető,

Kedden lesz a
rtobágyi vásár

kenységénél fogva némheJyez
helő el, akkor a terményi a
legrövidebb idő alat! ei kell
onnan hordani, de védőbaráz

dáI ez ese/ben is kell szántani.
Ezen előirt rendelkezések

végrehailásál avasu! közege
ivel szinién ellenárizJeli s a
mulasztókat feljelenti.

Mezőgazdasági terményi kü·
lön engedély nélkül csak olyan
községi be'isóségekre szabad
behordani s azokat olt tartani,
illetőleg kicsépelni, amely a
legközelehbi lakóházlól vagy
ga-zdasági épüleJlól, magtáriól,
keritéstól slb. legatább 100
méter. illelőleg 2000 keresz·t,
nél kisebb mennyiségü ler
ményeselén legalább 50 mé
Jer lávolságra van és él szom
széd asztilglól, boglyálól lega
lább 15 méter tavolságrafel{;
szik.

megszavazott 500 P. végkie!~gi

tésl-julalom cimen ujból meg
szavazta.

A földesgazdaságtól átvett 3
házhely téritési összegében 450
pengőtmegszavazott

Barabás Bálint és társainak liI
balegelö ltasználati dij alól fel
mentése tárgyában beadott ké
relmének helyt adott és a tulaj
donjog elismerése cimén évi 5
pengő díj fizetésére kötellilzte öket.

Iványi István kéreimét a hal
magyi kút átvétele iránt - eluta
sitotta.

Kollmann Józsefnek megenged
te, hogya U. számu ártézi kut
fele~leges vizét ipari célokra el·
vezethesse.

Piactéri ut kikövezése tárgyá
beérkezett ajánlatok bemuta·
után azt WLigner Márton

fiainak adta váJlalatba.
A besenyszegi ískola épitése

ügyében elhatározta a régi épület
lebontását, - anD21{ épitése ügyé
ben 10 nap mulva megtartandó
uj közgyü lésen fog határozni.

A községi végrehajtó sikkasz
tása folytán néhai Kovács János
jegyző telhére ilt térítmény meg
fizetését a képviselőtestület elen
gedte.

Habzda Lajos azon kéreimét,
hogya füzfászugban 6 kat. hol
dat adjanak bérbe, elutasította az
zal, hogy arra a községnek szük
sége van.

Végül a községi iskolák, ovo
dák, gazd. iskola, iparostanonc
iskola, polgári iskola, épitési alap
zárs.zámadásait elfogadfák.

A vasulmcnli birtokosok, ille
tóleg földbérlők él termények
learalását él termény egyenlő

beérése után a vasut felőli ré
szen kell, hogy megkezdiék.
A learalolt lermények él sinel,
től le~alább 100 mélerre he·
lyezendók el s nyomban ara
tás után a tarló 100 mélcor
szélességben fellisztilandó, fel
gereblyézendő.Az első kereszt
sortóI tiz méter távolságban a
a vasuli töltés Jelól 3 méter
szélességben védóbarázdáí kell
szántani. Az egyes birtokrészek
védőszánfásainak egyvonalba
kell esni.ök, mert a Lépcsőze

tes, össze nem füj?i?őszánlás,

- ugynevezelt védöbarál-da 
a tüz ellen nem nyuil védel
met.

A fennálló rendelkezés sze
rint, ha a learatott termény az
eJóir! távolságra a terület kesl

é s"előtestül

özgyűlés.
Gyoma· község képviselőtestü

Lete 1934 junius 19-én kedden
délelőtt 9 órakor a· községháza
nagytermében rendkivüli közgyü
lést tartott, melyen az alábbi köz
érdekű határozatokat hozták:

Karsai Lajos vendéglős haszon
b"ér leszájlitásí kéreimének annyi
ban adtak helyt, hogy nevezette t
az adófizetés terhe alól fel men-

. tették.
A Csendőrség laktanya haszon

bérét 2000 pengöröl 1935 január
l-től kezdve mérsékelték évi 1760
pengőre.

Márton László tűzkárosult ré
szére50 pengő segélyt szavaztak
meg azzal a kikötéssel, hogy tűz

biztosítást köteles kötni.
A gyomai N6egylet részére en

gedélyt adott, hogya korcsolya.
pályánál tégla melegedöt épithet.

MónuszMiklós és társainak a
révlaposi házhelyek ügyében . be
adott azon beadványára, hogy az
Elöljáróság a házhely tulajdono
sokat szorítsa reá az építkezésre
(bizonyára a kíváló gal:daságí
helyzetre való tekintettel?) és ne
engedje meg, hogya föld tulajdo
nosok azt veteményesnek hasz
nálják, a képviselőtestület meg
bizta az Előljáróságot, hogy ezen
kérdés· megoldásárd t"lá!jon mó
dot.

A Magyar Belhajózási Egyesü
l,:! 1';"re1mére - melynek egyik
céjJa a Körösök hajózhatóvá téte·
lével függ össze-elhatározta, hogy
alapító tagul belép.

Oláh András rendőrtizedes ké
relmére a már egyszer tévesen

Termelj
Évek óta tapasztaljuk,

hogy vidékünkön a1<enocrl

termel~s teljesen megszüllt
és igy e téren az öneIJátás
nincs lneg, és ha - mint
az idén is ..- egy bővebb

termés van, láiíuk, hogy él

termdőnek nincs zsákja.
A gabon-akefcskedelem

évek óta küzd a Iétért és
igy zsákállományancgyed
részére zsugorodolt, azt
pótolni nem tudja, mert az
nagy tökét igényel, ennek
csak természetes következ
ménye, hogy cséplésre csak
kevés zsákot tud él gazdélI
közönség rendelkezésére
bocsátani és ez él kevés is
annyira elrongyolódik csépD
lés végére, hogy ezt már él
jövő. szezonra pótolni kép
telen lesz. LgyelöreláthatóD
lag jövő termésre még na~

gyobb lesz:a zsá.khiány. Ez
o!<ból figyelmeztettük gaz
daközönségünket, hogy
termeljen kendert és mint
nagyanyáink, állítsák fel ujra
a szövőszékeket és . szője

nek-fonianak, ezzel is a
nemzeJi vagyonr gyarapit
ják, nem kell milliókat ide
genből hozott anyagért ki
adni, melyből .ameUett si
lány zsákokkészülnek és
amit drága áron kell meg
fizetni. De sok egyéb tex
til áru (ruhanemű)behoza

talát is fölöslegessé tesz
szük.

A termelő, ha kellő rneny'
nyiségű zsákkal rendelke
zik, több vonatkozásban
függetleníti is magát a ke
reskedőtől, de maga a ke
reskedő is jobb árat tud
fizetni, ha nagy tőkét igény'
lő és a cséplés .alaH oly
erős kopá.snak kiteH z5á.k
jainál ért veszleségétnem
lenne kénytelen valami for~
mában mégis csak áthári·
tani a terme1őre.

Fenti kérdés átmenetileg
megoldást taIá.lhatna az
által is, haközség:ünkben
egy legális zsá!:<kölcsönző

intézmény állittatnék fel,
legalább a cséplés idejére
és onnan bárki minden kÜl

lönösebb .le!é\ötöttség nél
kül használati dijellenében
annyi zsákhoz juthatna,
amennyire szüksége van.

Az elmondottakat gaz
dafársaink figyelmébe ajánl
juk.

!
/
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Özv. Mányi Gyuiál1él1ak: mindjárt
a lejárónál levő révlaposi tisztviselő·

telke eladó. Értekezni lehet Hősök Em
lékútja 39 sz. alatt.

Értesítjük a n. é. közönsé
get, hogy Gyomán, Kossuth

Lajos utca 35 szám alall

műhelyt

nyilotiunk. Elvállalunk minden
e szakmába véÍgó munkáka!.

Szives párlfogásJ kérünk:

és Társai
épiilet- és biitorasztaJosok.

MÉHÉSZEK!
Ha jó kapttlrl akarnak, keres

senek fel bennünkel !

Iványi Aladár ás István cég kéri
azokat, akiknél a cégtöl még el nem szá
molt búzáról szóló elismervényvan,hogy
azzal irodájukban nyolc napon belől je
lentkezni sziveskedjenek.

Tasziló, már megint
a szád!

Igen, emlékszem, én

Felhívjak a fővárosba utazá 01=
vasóink figyelmét, hogy megálla J

podást kötöttünk a 8ethlentéri
SzitJlpad vezetőségével, mely sze
rint az Anyaszív c. darab elő

adásaira - mely a budapesti na·
pisajtó egyöntetű megállapítds
szerint még a Timosa példátla
nul nagy sikerét is felülmúlja 
az alanti szelvény bemutatása el
lenében a szinház 2 drb. rend
kivül kedvezményes jegyet szol
gáltat ki.

Pöre volt a járásbiróságon egy
irástudó magyarnak. Régen be
adta a panaszt, de idézés csak nem
jött. Bemegy hát megsürgeti a
dolgot.
.~ Hogy hivják ? - kérdik töle.
- Fehér Mihály vagyok.
- Ki ellen van pöre?
- Szabó Ferenc ellen.
Keresik az aktákat, ae nem ta

lálják sem az F.. sem pedig az
Sz. befünél. Nézi a magrar a hi
vatalnokok keresgélő munkáját,
aztán ki akarja vágni a rezet,
mivel, hogy érti ám ő is az irást:

- "kö" betüné tessék megnézni
ins/álom, merthogy kapálásk6küld·
tem -be a zirást.

Y]Dllrn Tessék levágni. JQUJlI1

Kedvezményes utalvány
a BethletJltéri Színház pénztára
ezen utalvány beszolgáltatójának

. 2 drb. zenekari űlést, zsöllpét,
támlásszéket, erkély /. sort, vagy
pá!lOlyűlést 331/3% kedvezménnyel

szolgdltat ki.

en
Krudy Ferenc . főispánt,
volt orszá.ggyülési l<épvis2 p

lőt egységespárti program'
mal, előreláthatólag' egy-

, hangulag megv,álasztják
képvisi?,!őnek.

l'}"~ feledi kerületej eddig
dr. Fáy István fői:::;pállu
képviselte.

A "Magyar Mezőgazdasági

Társaság" tegnap ladol! elnöki
tanácsi ülésében foglalkozoif a
Icrrnésérlékesitéssel és hal,áro
zaJi javfJslalol küldö!! a Mi,
niszterelnök urhoz, amelyben
ismétel/cn kéri a gabonaexporJ
közérdekű monopolizálását,
vagyis, hogy a Kormány egy
elsőrendű szakemberek irányi·
Jása mellcH múködő eg'ységcs
exporlsz:ervezetet létesilsen,
nehogy beköveJk~zzék ujra az
a szomoru eset, bogy amig a
gabona fe!vásáriása larl, a spe
kuláció sulyosan' nyomja az
árakal és csak f)likor már bir·
tokába El termésnek,
hélilja fel a gabona árál, ami
sem él gazdának, sem a fo
gyaszlónak, de a kereskedőnek

sem érdeke a nagy kockázat
mialL Az idén, amikor jelenté,
ken)' területen az óslermelők

I
is kénylelenek !esznek buúl
vásárolni, c~akis egyegvséges

i
közérdekű szervezeten karesz·
tül lehel rugaJmasan a gabo·
naérl,zkesilésl megoldani. A ha
lározali javasIai hivatkozik, r,a
is, hogy ezen közérdekü szer·
ve.zet működési irányál részle·
lesen méÍr előző kél éven ál a
,,~agyar Mezőgazdasági Tár
saság (( felterjeszléseiben kifej·
teile, s minden alkalommal a
bolella eltörlése melleit fogiali
állá.st.

Még drágább lesz a:c: :t
kezes. Julius l-én éleIbe iq) dZ I

épilési anyagok mint: épűlelfa,

tégla, cserép, cemen:, kálrány
papír sib. fázisadaja. amely 8
12 százalék között lesz. Te,
kintetie! az eddigi 2} százalé o

kos forgalmi adóra, lényeges
áremelkedési fog előidézni. Ju
lius I·ig még 3 százalékos
lesz a forgalmi adó.

Bárdos Laios-Tokai Teréz
zel, Baráth Mihály - B. Mar
jai Zsuzsannávi11.

Özv. lvlikó Istvánné I\O'JÉICS

Róza 82 éves, Harmati Zsiga
39 éves, özv. Róhfeld Zsig=
mondné Katona Erzsébet 69
éves, Schwalm Mária 23 éves,

Lukács Piroska 8 napos, K.
Molnár Lidia 53 éves.

Király Ilona H.z!éfl, Sze]lei
Lajos, Cs. Tólh Terézia, Barna
Gábor, Bein~chrólh Róza Má·
ria, Mészáros Róza, Neumann
Katalin Mária, Csonlos hiván,
Vaszkó Ilona, Szánló Mária
Esz/er.

Országos vásár Mezőberény
ben. Mezőberény községben
él legközelebbi or:ozágos vÉÍ:-ár
él következő napokon lesz:

us hó 6-án, pénteken szar
vasmarha, és serlésvásár,
iulius 7-én, szomba!on !óvásar,
iulius' 8Ean7~vas~-;'i1"a-p~'~'!tiI:ako-

dóvásár.

"Jövő szombaton, két tJlapra
a balatoni Iméres gyors.

I Az e hó 24·re tervezeIt egy'
I napos balatoni filléres a l,ö·

zönség óhajára jövő szomba-
jun. 30·án d. u. 2 órakor

indul Békéscsabáró! s a Bala·
tonról csak másnap vasárnap
indul vissza az esli órákban. A
vasuJi jegy oda vissza P 6.öO,
az elszá!lásolás Siöfokon és
Balalonföldváron (örlélli!<, sze
mélyenként D 1.50 - 2.50 ig.
Vasárnap déle!őll hajókiröndu
lást tesz'nek az u/as ok Tihany
és Balatonfüredre, mety kirán·
dulás Siófok, il!. Balalonföld
vár végállomással D 1.í50-be
kerül. A békésmegyei kirándu
lók mindenesetre egy kellemesIkirándulás emlékével fognak
visszajönni a Magyar Tenger
mellől. Jelenikezések : Gyulán
az állomásfőnöksc'gnél,Békés
csabán és Mező!uron a Menet
ieg,yirodában, máshol szintén
az állomásfónökség-eknél esz~

közlendők."

ispáni bei
. Fáy István főispán

már álveHe hivatalát és a
vármegyébell tartózkodik.

.A. főispáni beiktatás jú
nius 30'án lesz.
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I választó

Szem.élyi A Takarék p

pénzlárak és Bankok Egyesü
le/e délmag'yarországi körzete
Szegeden f. hó tO-én tör/érd
meg'alakulásán Baranyai Istvánt,
az Endrőd-Gyoma Takarék
pénztár igazgalójál igazgató~

sági laggá választolta.
Doktorrá avatás: ifj, Kovács

János! f. [lÓ 22-én a budapesli
Pázmány Péter Tudományegye>
Jemen él iog- és áHamludomá·
nyok doktorává G1valtálc Gra
tulálunk.

Hármas-Körös eimen uj ha
VilClP indult meg e hó 15·én
Endrődön, Stefán Béla felelős

szerkesztésében. Üdvözöljük
laplársunkal s kivánjuk, hogy
Endrőd nagyközség társadal
mi, közigazgatási és politikai
életében a haladásnak, a köz~

ségi békének, az egységnek
legyen a szószólója és pillére.
A lap előfizetési ára negyed.
évenként 20 fillér, egy példány
ára 6 fillér.

Mhiliszteri ehismerés szegea

lparosoknal-l:. A kereskede·
lemugyi - miniszter-' Körmendy'

Mátyás orsz. képviselő, ipar
íesJüJeli elnök javaslata alap·
ján a szegedi ipartesfület elő

terjeszlésére Kis Géza mészá·
ros, Vénig Gyula cipész és

üveges András asztalos mes
ier, szegedi iparosoknak sok
éven ál kifejte!! értékes ipari
levékenységükérí elismerGsét
ÍejezJe ki. Az elismerő okleve-
ekel az Iparlestülel diszgyülés

kerelében fogja a kUüniefett
iparosoknak ál nyujtani.

.Találkozó. Felkérjük mind
azokal a volt os:dályfársainkat,
akik él gyomai polgári iskolá
ban 1929 s ben végez/ék a íV.
osztályt, bogy f. bó 29-én esJe
f.zi 9 iE Erzsébetlil?'cli
paviJ!onban tar/and6 vElcsorá J

val egybeköjölt ö/éves találko
zón megjelenni szíveskedjenek.
Zöld Mári:'!. - Gaál Endre.

Értesittetik a lakosság, hogy
cl kisgazda lársadalom meg-
segítése s a minőségi buza Csapadék 'naptár.
termelés érdekében él földmi- -~~~ U~ i ''"I l
velésügyi miniszler ur a folyó I 15 [I 16 l! 17 II, 18.1 19 II 20 21 lössz.
évben buza, él jövő év tava·- ,

szán pedig árpa és zabve!ő- T' l r 'khá I 25 I I I I I 8 I 105 I
mag akciói fog ni. Fej. arsu a 1 sze z ~I--.--I-- __I-----=- "__
hivatnak tehát mi azok, EJkik Körösladányi örház 1.5 I I I 8.- 3.- 12.5 I
ezen akció fol II buza, árpa Folyáséri sz.-telep I 2.7 '=II=I=i=l. 2.· II lA 6~1'-
és zabvelőmagol akár csere, Peresi szivattyutelep 1~~ 1 11.. __-1 1_2.4, 4.9_~vagy akár kölcsön áll igény-_ _ . __

K . I I I,be venni áh hogy ösz· ecseges zug 1.- I i I 'I I 1.-

szeirás vége a folyó év íuli, Kéthalmi őrház 28 'I----I--I--'I--I---I---z:s
us hó 26,ig El községlláza ik-
iéJtóbivalaiában sajá.t érdekük- Udvarnok(Roikcs-őr) ----:42 --1--1--- --\6:s l--lü.7
hen okvc]len~ll ielenlk(Zzzenek. ~~lJZ1iISi!f'?&&_ 4& J "'~!>!$=r-*!-i-&$ t.-SBH" brl@ ii.i
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Hasznos tudnivalók.

SZÉP KERESETI
LIEHETŐSÉGGEL

keres szegedi paprikaexporlőr

cég jól bevezetell helyi és kör·
zelképvise!ót. Ajánlatok refe s

renciákkal Szeged, Postafiók
175 címre kiildendők.

2775?B%WN

lak

t@.. clH0á

a'"esz

B

minden méretben leszállított ár
ban beszerezhetők

R Y P Á l
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablaküvegből, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti,
rubin, ornament, sima szines
üveg és finn tükörből állandóan

nagy raktár.

Csendesen és meghatottan
Remegtek a hangok
Hiszen csak egy éve zúgtak,
Néki a !wTangok. Málnaszörp készitése. Az
Viktória, Nótás kapitány, .. érett mtllnát jól összenyomkod-
Mágnás Miska, Mesék az író- juk és egy uborkásüveghen

{géprölJ 6-·8 napra meleg, de nem na
0/(5f Rinaldó, Sybill, stb. pos helyre álli/juk. Ekkor az
Szinte mosolyg le ránk az arc- erjedésbe álmen! málnál vá,

[képről. szonruhán álszürjük. Minde:n
A vé/).én Haibach a konfeTáns! literre I kg. cukrot számilva,
Szól a közönséghez, tűzre lessük és 8-10 percig
A sirra pár szál virágot főzzük, a habját teszedegeive,
Vigyünk, tán ez szép lesz. űvegekbe löllve, ledugaszolveJ
És azután elindulnánk 20-25 percig gőtöljűk.

A temető felé, Zöldborsó eitevése. Az. app
De a száz ember ahány rószemű, gyenge, frissen szep
Megyen annyi felé. dell. meg/iszliloll cukorborsót
Maradtunk ott köriilbellil I lálba téve forró vizzel lefor·
Tizenöt vagy hi'íszan, rázzuk. Szi/ára rakjuk, hogy /JI

Igy hát ennyin mentünk csak .viz lecsepegien róla. Daten/ziÍ-
Csendesen és búsan. ras üvegekbe rakjuk. Vizet for·
De hát nem érlem, hogy lehet} ralunk, melybe egy kis cukrot
Hogy egy nagyegyletből, ' és szalicil! leszünk, ha kibúJt
Melynek vagy száz taúa van ráönt jük a borsóra. Légmellle-
Öt juthat csak ebből? s,en lezárjuk és forrás/ól száD
A régi s az ifjú elnök ,mitot! 2 órán gőzöljiik.- Kétp

És még iátok három tagot szer negyednaponkéní megis e

Hihetetlen, hát a többi méte!jük a 2 órás gőzölésL

Ugyan hol maradott? A. vöröshagymát, ha héjábEJll
Hol vaJ1rzak. kik véle játsztak főzik meg, az/án lehiilik hideg
Sok ifjú szereplő. vizben, könnyebb meghámoz-
Vagy mindent elfeled s elfeledtet ni. Másik előnye ennek az el,
A porló szemfedő? járásnak, hogy a hagyma igy
~imentiink mi néhányan elveszti kellemellen szagál.

E~ amint vagyon ir~~, Soha ne tegyünk a jégszek-
T~z~nnyolca~ helyeztunk ei rénybe forró étell, hogy lehül,
Vlrag~t a SIrra! • . jön, a gőz, kü!önösen nyáron
Azt klt ezer ember klser! nagyon árt a Jöbbi oli elrakotl
A végsö ú~ra el. élelnemúnek. Ugyanez áH a
Csak .enny~en kerestek többi már nem egészen kifo'
E/5Y ev mulva fel. gáslaJan életekre nézve is
Megérdemelt volna nagyobb A ] .k .. k" d 'k
R

' 't f . O"' egye nem rop o ne az
, eszve e. /s , bI k k" "1 h bl . 'b'
H

. . d .. kh l a él om, él az él akla la-
ISZ mm nyaJun oz o yan k I' " .... , ,

Vi t t
n I (k·' l a pe!roleummal loru]lúk al es

an a emea. lJoze f' d" "]"k Aenyesre orzso Jú. peJró-
leumos törlésl nyolc naponkénlB. M.
megismételiük.

Ha a befőHesüvegek gU!11ip

karikáia nem zár tö[,élelesen,
kenjük be tojásfel1érjével.

Pehelypaplant nem szabad
porolni, inkább nagyon puha
és liszta kefével keféljük ál.

A tejmaradékok felhaszná
lása nyáron. Akár fon'all, akár
nyers lejünk marad, önt",ükbe
mindig egy erre a célra pincé
ben Jario!t kőedénybí? Néhány
!lap illulva lC?önlbeljűk róla a
meggy vizel s a sajtos anya-
gol zacskóba tesszük. Ha a
viz lecsepegelt róla, izletes,
fehér sajto! kapunk.

atTMWt"N&5&t' *NB r*

Hirdetmény.

A gyulai m. kir. Pénzügyigazgatóság
3776/1934. !Il. sz. rendelete értelmében
felhivom az adózó közönség figyelmét
arra, hogy mivel az aratás és a termés
betakaritásának ideje elérkezett, adófi
zetési kötelezettségének mindenki te
gyen eleget, mert ellenkező esetben a
lefolytatand6 végrehajtási eljárás csak
felesleges költséget okcz.

Kelt Oyomán, 1934. június hó 20-án.

Dr. Szász jegyző.

ÉVFORDULÓ

Sürgősen eladó alig használt 2
ágy, l szekrény, 1 asztal és 4 szék,
darabonként is. Arany János utca 21.

Emléknapot tartottak
Az iparos ifjak, .
Bizony a közönség közt
Nagyon sokan sirtalc
Fiatalon elhunyt
Szántat Eieknek
A kör tagjai arckép
Leleplezést rendazlek.
Megnyitá az ünnepélyt
Kiss István az elnök
Ily beszédet mondva
A közönség előtt:

Mintaképe a becsület
És kötelességnek.
Csak díszére váltál volna
Ha élsz, a községnek.
Majd utána Kertész
Diszelnök következett,
Szavára a közönség
Meghatva könnyezett.
Huljon le a lepel - nwndá
És lehult a fátyol,
S im a meghalt jóbarát
Kedves arcát látom.
Remeg a .szó és a sziv is
Olyan fájón dobog.
A szülők s a közönségnek
Nagyrésze már zokog..
Hivlak Téged légy még egyszer
Ezen függöny előtt

S az' arcképet szeretettel
Nézi maga előtt.

Tudd meg azt, hogy Téged
Felediink mi el, [soh'sem
Kövefendö példaképpen
Rád mutatunk fel!
És mos! vissza bocsájtunk mi,
Holt taRfársunfc Te .
Menj· és pihenj tovább slrod
Csendes mélyibe. .

. Edán Benke mondta el a
Verse néhány sorá!
Csak áldani tudta ő' is
A jó barát porát.
Felcsendült utánna lá,gyan
Az a sok szép nóta
Nem énekelt itt tán senki
Oly szépen azóta.

r~~~:~7~O:;~Á~'11

I B O R O
mint aszódaviz,
DE NEI'vi IS SZÓDA VIZ! j

I2 6,g,fL! L~,[. 'O.,I
fehér fejtett ujbor SoltvadI kert állomásra kis2"állitva

i
s feladva. Vasuti fuvar kb,;
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
f.ogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok. a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm

I
38 napon belül bérmentve I
küldendő vissza. Szétkül-
dés utánvéttel. Egy pen17ö
l~yélb~lye.g ellenében kal· ".
dok nuntat a borból min- ~

~ tásdobozban, bérmentve. I
J Soraim kellemes édeskés JI italuak. tiszta, tökéletes :Z2,·1 maruak és n e m S2V2i1yuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

ft. szőlőben vató gyiimölcs
termesztésről ir a Növényvé
delem és KertészeI mosl meg·
jeleni legujabb száma. Cikkc 8

k'!lközöl még a szólőmoly

életmódjáról és !\árléleléről, a
gyümölcs és zöldségfélék el
larléÍsáró], a cukornélküJi befő

zésról. cl körlcfa !Cvélbelegsé 8

gé'iról, ö filléres fészekodvak
rói, cl kaktusz ápolásáról, az
ön!özés idejéról és módjáról,
helyes gyomJálásról, a kiülic,
lelt viriÍgágyak hibáiról. a gyü P

mö!csfák tányérozásáról slb. A
dusan íllusziráit két szaklapp
ból a Növényvédelem kiadólü·
valalil (Budapest, V., Kossulh
Lajos IéI' 11. sz.) e lapra való
hiva lkozással díjlal an Ll l kiHd
l1luiaiványs7ámot.

"Hogyan tehetjük tenné
kennyé a iermékeiJen gyü
mölcsfákal és mi az oka' a ier
mékellenségnek? Erról ir igen
érdekes cikkel a Kerlészeli
Szemle legujabb számában
l,zrézsek Isiván. Domokos Já·
nostól cl virágos gyep önlö
zetlen kertekben cimű különö·
S<1n az idei száraz nyárok ak
lutIlIs cikkel, a gyümölcsfák
nyári védelméről, a szamóca
gyors. szaporilásáról és még
sok hasznos ludnivaJóról kö
zöl cikkel<el és tanácsokat él

gazdagon illuszirá.lt lap. Mu·
lalványszámo! e lapra hivalp

kozva díjmenlesen küld él Kerp

lészeli Szemle kiadóhivalaléJ
Budapest XI. Nagyboldogasz'
szony-ulja 45. M. kir. Kerlé·
szeli Tanintézet."

Egyre átlátszóbb lesz az
emb~r. Ma már a Rönlgen!<é
szülék éppen olvan magálól
érJetödő eszköze az orvosnak,
minI él sztetoszkóp. A Rönl
gensugarak belátnak az ember
belsejébe és megmulalják a
betegséget. A Rönlgeni<:észü
Jék állandóan fejlődik, és a
tudósok elérik, hogy az em·
beri Jesl egyre álláJszóbb lesz.
Minden tudományos felfede,
zésről és kutatásról állandóan
remek Képekkel illusztráll cik
keket közöl Tolnai Világlapja,
amely 54 nagy oldal terjede
lemben jelenik I1ll?g és ára
csak 20 fillér.
A vándorcirkusz romantikájá
ról rendkivül é.rdekes képek
kel illuszlrált riportot közöl a
Délibáb L1j száma, amely 84
oldal terjedelemben és gazdag
lartalommal jelenik meg. Nagy
szerű budapesli és külföldi rá
dióműsorokaI, slágersz övegep
ket, folytatásos szindarabof és
sok érdekességet talál az ol,
vasó a népszerű szinházi ké,
pes lapban. Egy szám ára 20
fil/ir.

A Gyomai Ujság előfizetési

ára negyedévre 1 p 30 fii/ér.



hol50-
nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gositást il Gyomai Ujság szer·

kesztősége ad.

Sporthirek...
Endrődi TK a MAFC kupa

meccsek során~!egyőzte a Mezö
turi Szövőgyári SC jóképességü
csapatát 3: t (O: I) arányba.n. ETK
eddig 7 kupamérkőzést játszott s
valamennyir megnyerte. Adott 50
gólt, kapott 7 gólt s jelenleg a 9
résztvevő csapat között az első

helyen alJ.
Gyse juniu.s 24-én két fronton

is mérkőzik a MAFC kupáért.
Egyik csapata Szarvason, a Bocs
kaivaj, a másik pedig a békés.
szentandrási" Hunyadi" csapatá
val játsza Je kisorsolt meccsét.

MAFC-kupa intéző·bizottsága
junius 20-án tartott ü!ésén elren
delte, hogya hátralevő kupa-mér
közéseket julius 20-ig feltétlenül
le kell játszani.

Kison;olták a még hátralevő

meccseket, melyek közül Gyomát
a következőterminusok érdeklik:

]unius 29. GySC-GyTK.
] u!ius 1. Békésszentandrási

Hunyadi-GyTK, GySC-MAFC,
GySC--M. Szövőgyári Sc.

(A kupabizoUság a GySC.t fel·
fünően mostohán kezeli: _egy va·
sárnapra két meccset sorsol ki
számára; birósértés miatt egy
játékesát végleg eltiltotta a kupa
meccseken való részvételtől; a
TAC-al szembeni óvását - iga
zat adva a GySC-nek' - biró
hibája miatt, mégis elutasitja!
ílyen bánásmódmeJlett könnyen
elérhetik, hogy a GySC visszalép
a további küzdelmektőJ s a kupa
sorsát majd egymásközött intéz
hetik el a kedvenc csapatok l)

Fontos döntése volt még az
intéző bizottságnak az Is, hogya
résztvevő csapatok elnök és titkár
aláirásával legrövidebb idő alaft
igazolni kötelesek, hogy megvá
!asztott tisztikarral rendelkeznek.
(Mit szól ehhez F. Kiss csapata ?)

Most vasárnap fejezi be baj
noki szezonját a csabai II. osz·
tály a BISE--M. Törekvés mecs
csel. Utána már csak~ a "zöld
asztalnál" lehet hadakozni a baj
noki eimért. ..

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Nyomtatta a "Hungária" kőnyvnyomda

vállalat, Gyomán.
felelős üzemvezető: Teket Sándc;r.

'. . ". . 1934 -juniils:23.

biZOnytalanSág:: teszámi::':;i,ál ~mkOIl sok k5dmb annyim te.
laban fOjtott ej mmden mezolurl huzta, hogy. nem tudta kellő

próbálkozást és tömte a csa/ár- geséggel követni a játék menetét.
sort labdákkal. Szujó is mind- A történelmi hűség kedvéért
jobban fejlődik. Farkasinszky a még azt megirjuk, hogy az óvást
szokott jó játékát mutatta. Ma- az illetékes fórumon elutasitották.
tus ka szenzációs haJfmunkát vég
zett. A csatársor nehezen ta láH
magára tartalékos összeállításá
ban. Kiválóan dolgozott Kovács I.
és Fi:ukas, akik lendületet vittek
a csatársor munkájába. Kurili a
IL is jól megállta helyét. Hunya
L, amig dolgozott" veszélyes' volt
minden akci6ja, de a játék nagy
részébenkényelmeskedett és pá·
holyból nézte a küzdelmet. Szor·
galmasan kell treniroznía, hogy
kondicióját feljavitsa és akkor
hasznos tagja lehet a csapatnak.
Kurilla L távoltartja magát a já
téktól, csak tiszta labdákra megy
és hamar készül el erejével. Ál
talában véve a csapat játéka ked
vező benyomást keltett, s ha a
csapatszellem megmarad és még
jobban fejlődik, még sok szépet
irhatunk az eddig veretlenül har
coló ETK-ról, amely eddigi 5er
legmérkőzéseinek során a maxi
mális 12 pontot szerezte 50 adott
és 7 kapott góllal.

EiK-GyLE 25:1

Abból az alkalomból, hogy a
-Leventék a fenti vereséggel kerü
leti rekordot állitottak fel, idézünk
egy régi esetet, mely a pestvidé
ki kerület egyik kis csapatával, a
Budakalászi FC·vel tényleg meg
is történt. A nevezett csapat a leg
erősebb eJlenfelétöl hasonlókép
pen 25 gólt kapott. A mérkőzést

vezető biró, hogy az eredményt
könnyebben, megjegyezhesse min
den gólnál egy kőd'trabot tett a
zsebébe, ami a gólokkal arány
ban volt és végül is tekintélyes
suIYt tett ki.

A klub az elveszett meccset
megóvta azzal a különös indoko
lássaI, hogy a biró zsebét a be-

Gyse Old-Bey-
Boy 7:3 (3:0)

Gyse: Kiss A.-v. Nagy Szabó,
Kövács':-Márta, Bankó, Szilágyi
Gy.,-Fekete L, Fekete G., Szi;
lágyí F., [\ilácz, Gecsey.

GyTK: Kertész-Berki, Hein·
farth l-Papp, Kiss A., (Megyeri)

I
Szendrei-Szabó F., HeinfJr(]; !\t,
Mónus, Szepesi. Máyer.

A mérkőzés eredménye körül
belől megfelel (lZ erőviszonyoknak.

Jelentőséggel nem bir, de sport
szempontból szükségesnek tartjuk
az Old-Boy mérkőzések kölcsö
nös megrendezését,évente legalább
kétszer, összeI és tavassza1. De ne
olyan hevenyészett módon, mint a
vasárnapi volt.

Itt tmlitjük meg, hogya GyTK
az Old·Boyoknak és a GySC-nek
sportszeretettel nyujt baráti jobbat
aszives közreműködésért.

nagyon szorgalmazzaazeredményt
A mérkőzés teljesen nyilt. Egy
egy kölcsönös támadás nagyon
foglalkoztatja a védő játékosokat.
A 32-ik percben a GyTK csa
tárjátéka kapura jrjvéssel végző;

dik, Wéder véd, de kiejtett lab
dáját Tóth belövi 2:1. A továb
bi játékban a BOGskay minden ere
jét a kiegyenlítésre fokozza, a tá·
madását azonban a GyTK védel·
me szétrombolja sőt csatársorát
ellentámadásba viszi, de az ered
mény marad 2:].

!VEnden játékos tudása legjavát
nyujtotta, dicséretre méltó mun
kát végeztek. A biró igen jó volt.

Fenti elismerésünk nem jelenti
azt, hogy tökéletesebb fottballt
nem várunk, de a látottak biz·
tatnak.

EKT-Mezöturi Szövögyári SC
3:1 Endrőd.

(Endrődi tudósitónktól.)

A mezőturiakat félelmetes ellen
félnek harangozták be, hiszen a
legtöbb játékosát a feloszlott
MÁV.ból verbuválta. Az endrődi

ek ezért az első félidőben . luIsá
gosan respekláJták ellenfelüket,
szinte leál1lak. Amikor azonban
látták, hogy a mezőturiak tudo
mányából csak egy tipikus po
tyagól tellett, sulyos védelmi el
nézésből, magukhoz tértek és a
játék jórészében díktálták az ira
mot. A második félidő az end
rődi főlény jegyében folyt le, ami-

I
nek eredménye három dugó. Az
első gól mintaszerű alícióból szü
letett, Kovács l. vágta be. A má
sodik gólt egyéni kitörésből zugó
lővéssel Hunya I. szerezte, mig a
harmadikat ismét Kovács L rugta
gyönyörű összjáték befejezése.
képen.

A védel mi trió kiemelkedő két
tagja ezultal is a kapus (Bün.
gösdi) és Hunya András volt.
Kovács L. is jó napot fogott ki,
de az egyetl-;n gól az ő lelkén
szárad. A fedezetsor a kezdeti

I .§ :o:o OJ) :=- - Q)
]l

OJ) -Ol
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>. cll "CI ol o
-, cl ~ >- <l:: ::=:: cl...

1 TexliI 17 16 1 1 40 13 32 .

2 Turul 18 15 1 2 36 10 31 I

3 MTK 18 13 1 4 46 19 27

4 BISE 17 10 l 6 39 23 21
5 Bó'eskay 18 8 l 9 15 20 17
6 GySC 18 7 - II 18 37 14
7 M. Törekvés 16 5 1 10 10 27 11

8 I KTE 18 4 3 11 10 44 II

9 I OFC 18 3 l 14 16 19 7

10 B. Törekvés 18 2 l 15 4 22 5

A Csabai II. oszt. bajnokság _állása 1934. junius 23-án:

- Sz, Bocskay 2:1
Kupamérkőzés. Kornerarány 7:0

Biró: Klimaj.

GyTK: Hatvani-Rozsnyay, Kuriz

- Csikós IL, Weigerth, Kéri -
-Tó/h, ,BarUk L, Bartik IL, Vatai,
Bartha n.

Bocskay: Wéber-Szirony, Gaál
-Horváth, MeJich, Kiss I.-Ku
lasek, Korbuly, Kiss IL, Gresnyik,
Hruska.

Enyhe - játékot nem zavarÓ
- szélben, kellemes időben, a
"régi jó világ"-ra emlékeztető sok
néző előtt játszotta a GyTK a
Bocskay elleni kupamérközését.

Ilyen szép,lendülefes, végig
heves iramu és kitartós labdaru
gó küzdelmet már régnem láttunk
GYOffiéÍfJ. E durvaságnélküli, tisz
tességeR mérkőzésslll mindkét
csapat megérdemelte asportba·
rátok rokonszenvét. A néző kö
zönség vi selkedése példás és
sportszerü volt; megnyilvánult
benne a sportszeretet, sőt több: a
sportrajongás.

Igy képzeljük el Gyoma jövő

sportéletét.
Bocskay a kapu választó, GyTK

kezd, de a támadást azonnal át
veszi a Bacskay, s szinte megle
pö rövid pár perc alatt Korboly
által megszerzi az első gólt. O; 1.
A hirtelen jött gól után a GyTK
is komolyan veszi a játékot és
egységes támadásokat vezet, mely
nek eredménye egy zavaros gól,
amely vitatható, tehát a biró nem
adja meg. A játék képe állandó
an hullámzó me:!őnyjáték. GyTK
jobbszárnya által végrehajtott tá
madás kornerbe fut. Tóth sarok
rugását Vatay kapuba helyezi. 1-1.
Pillanatonként változik a mezőny

képe, kölcsönös villámgyors tá
madások teremte;ek parázs hely.
zetet a kapuk előtt. Két eredmény
telen sarokrugás esik még a
Bocskay ellen az első félidőben.

A második félidőben talán még
élénkebb, fokozottabb iram u já
ték következik. Mindkét csapat

6
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rszágzászió lesz
6yomán.

A Gyomai Jótékony Nő

egylet f. hó 27pén tartott
villasztmányi gyülésén az
eJnöldö Záhonyi Aladárné
bejelentette, hogy a Nő

egyesület Gyomán országH
zászlót készül állitani. A
nemes g'ondolatot áHaIáH

nos helyesléssel fogadták.
A szükséges összeg előte

remtésére gyüjtést inditC16
nak, hogy a község ming
den la!(ója magáénak te
kinthesse a zászlót s pár
fillérrel mindenki hozzájá~

rulhasson a reviziós gon ...
dalat megvalósitásához.

é észeink
szervezkedése.
Gyomán mintegy 100

méhész van.

Vasárnap délután Kató
Lajos jegyző, méhészegye-

I
sületi elnök meghivására
huszan Jelentek meg CI köz

I ségháza tClnácstermében.
I{ató Lajos szükségesg

nek tartja a Méhész EgyeH
sütet ujbóli működéséLMé
hészeink és él méhcsa!á-

I
dok száma örvendetesen
megszaporodoít s már ez

I is, de meg a méhészet fel·
, lenditése és cl méztermelés
elősegitése is szükségessé
teszi, hogy méhészeink

l
egyesületi tömörülésse! éi

helyi és vármegyei méhészg

egyesületben (1 méhészke'"
déshez szükséges mézle...
gelök megteremtésében terv
szerűen működjen~k.

A husz jelenlévó helye
selte az egyesületi élet uj
bóli meginditásáL Elhatá
rozták, hogy juliusban tisztQ

ujitó gyűlést tartanak, mely
re nemcsak az összeirt 84
méhészt hivják meg, hanem
azokat is, akik később

akarnak méhészkedéssel
I foglalkozni.

III

főerdőta ács s
i! zata.

ELÉGGÉ.

II

KráU Ján
IT fflcse

~iSBIRTOKOSAIN

séd
részéll'öl
zsef
Finta

Békésvármegye törvényhaiósága ma iktatja
be ünnepé~yes J<eretek között dr. istvánt Bé=
késvármegye föispáni székébe.

Dr. István főispán péntekel1 at déli 9yors~

át Gyomán 9 ami~~or is a gyomai járás
dr. Pál ka Pál 'főszolgabíról Bakos Jó
főszolgabíró, Pánczél Emil gycm8g és

Ibe főjegyzők, ~~ovács Gábor
és Timár ~mfe endrődi községi bírók

szál él főispán kocsijára és elkíséöték Bé~

késcsabáig.

e

Junius 25-én Král! János kir. Iben előir/aknak, hogy birtokuk
fóerd61anélcsos _ és 9alam~os. ~ 5,zázalékál fásitsák !.egalálJ,b:

kir. erdol1l!lrnok Bac'l :::Szoba kerulI él ballOl legelO
Elek ítmmJati igazgaió társasö- fásilása is, mellyel szintén vé
gában megtekinlelték cl Társu~ gezni keilene már, meri a7.
lal eddigi fásilásait, melyekr61 már nem lehet kifogás, hogy
Králl János fóerdóJanácsos lel- zsombékos él terep; olt is
ies elismeréssel nyila/kozoU és meglerem 1'.1 köris-szíl· és ka
fe!iogositotl bennünkel, hogya nlldai nyárfa. A ballai fási/ás
Társulal érléke~ fásilása feíelH lchelósége mellett felhozhafjuk
elismerését f2 cikkünkben i5ii Geiszt-ballél, sől Telek,urada,
mej?iriuk. Ez! annál is nagyobb iom fásilástlt is.
örömmel Jesszük, mert évről, Dicséretei kapoli a Hósök~

évre !áljuk azt az áldásos mun· Emlélzulja h6rs... fásilása is. Re...
kálkodástJl a Társula! ígaJ:ga- méijiik, ma mtir az ellenzők

jóságának, mellyel él fátlan, ki· Iis gyönyörködnek cr fialal hár5i
ellen halárunkat, szivós kijir, fákban.

,lással, tervszerűen fási/ja, er, De még mindig szaporita~

dősi/i.. nunk kell a mé::el6 fákcrt. Na-
Král! János M<2rdólcmácsos gyon előnyös áron (drb·ként

úr másik megó.llapitásál is le... 8 fillér) kaphalnánk fürtös ju=
közöljük, hogy él kisbirlokosa· hart.' jelöljünk ki erre is egy
ink nem fásilanak eléggé. 50- ulcál s még' az idén ültessük
kan vannak még, kik egyá)ja~ itI a juharftIkaL
lán- nem fási/anak. Az 50 hold- Ha már tervszerűen fá5iíunk,
n6.1 nagyobb birtokkal, nwdel... a lelefon és viJIanyvezetékek
kezák sem lesznek eleget az végleges elhelyezését is ter ...
192~. évi XIX·ik törvénycikk- vezzük meg.

SÉG.
Hősies fegyelemmel nélg

külözik iparosaink e!sŐren

el6 szükséglereiket Egyes
iparágakban teljes a mUll g

kahiány. .i4.meJyi);: ágban
még van munkaalkalom,
ott éi gyilkos verseny miatt
nincs kereset.

Ebben a testileg, lelkileg
lerongyolt állapotban tapo
gatódznak derék munkáig
Icm iparosaink, hogy 'a leg...
nehezebb mezőgazdasági

munkában, él csép!ésben
kapllánakegy-egy részes
helyet, . hiszen ők is élni
akarnak, nekik is van csa
ládjuk, melynek eltartáséÍg

rói nekik kell gondoskodni.
Rekkenő hőség'ben, a

nehéz munkához hozzá
nem edzett izmokkal áll be a
többiek közzé iparosunk.
A testi~lelki g'yötrődését

még fokozza, ha mint nem
szakmabelit sandán nézik s
mint aki nem eléggé gya...
korjait zl mezőgazdasági

munkában: állandó tárgya
az évelődésnek.

Pattanásig feszült izmok
kal verejtékezve dolgozz és
tűrj iparos testvérünk. Ke...
resetedbőJ () családod és
magad fenntartásM biztog

sitod. S amikor ezt a nagy
teliesíiményt hangoskodás
néikül, szinte s4égyenkezve
végzed, bámulatunkat, nCJgy
rabecsülésünket fejezzük ki
Neked, ki, ha kell, jó ipa...
ros vagy, ha kelJ, jó kélto
na vagy s aki most jó me
zőgazdasági munkás le
szel.

Munkás testvérek! lia a
víÍgszükség egy-egy iparos
testvért kényszerít a Ti
munkakörötökbe, legyetek
elnéz6k, ne tegyétek n(Zki
nehezehbé él he!yzetét, mint
amennyire a szüksé'g kény
szerfti.w
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A Kossu!h Lajos utcában,
B~cher Rezs6 házában csütör
tökön zsákkölcsönzó üzlet
nyill. A zsákkö[csönző él köp
vetkező feHélelek mellett öd ki
zsákot:

1. Kö!csöndii, darabonként
és naponként 5 (öt) fillér.

2. Legrövidebb kölcsönidó
nap.

3. A kivitel napja dijmentes.
4. Kö!csöndij az elszámo

lás alkalmával (visszaviieIkor)
azonnal kifizetendő.

5. Elveszell zsákokérI P 2.50
térilendŐ.

6. Kicserélt zsákot nem vesz
nek vissza.

1. A zsákok csak él kiadási
helyen adhalók vissza és olt
számolhatók el.

A mult években már gazdá
inkegy része is tervbe vetle
zSéÍkkölcsönző megalakitásót,
de anyagiak híj~n elmaradt öz.
Állandó hiányérzete voU gaz e

dáink nagy részének a z~ák

szűkösség s mert a gabona
kereskedők/61 kölcsönkért zsá

kok eladási kötel~zeltséggelis
jár/ak, ellől az eladási függés ..
től szabadilja fel cl lélesűll

zsákkö]csönző gazdáinkal. .
Reméljük, gazdáink részben

kendertermeléssel, részben be
vásárlással is beszef7ik zsák
szüségle/üket s csak ha na
gyon b6 termés lesz, akkor
szorulnak a zsákkölcsönzóhÖz.

.Zsákkölcsönzö
alakúlt Gyomán.

A Gyomai Ujság előjiutíGi

ára negyedév" 1 P 30 {illír.

Nem szabad sötétben
csépelni.

Tél óla tartó szervezéssel
szövetségbe léplek az ország
bércséplői, kiknek vezelősége

június 26·án a kereskedelem
ügyi miniszferné! járt, amikor
is a miniszter megigérte és el·
rendelte, hogy ,zzulán csak ad·
dig szabad csépelni, ameddig
világos van.
Nem hisszük, hogy él küldöH,
ségben gyomai járásbeli bér..
cséplős is lett volna, mert a
mi cséplőseinkeddig éjjel meg'
sem álltak volna a csépléssel

Azt hisszük. gazdáink sem.
örúlnek ennek a rendelkezés.
nl2I{, meri él csépléssel mindenki·
gyorsan szerel végezni.

Iés ezekre a segélyakció keretében
adományoztak itt mondunk sziv
ből jövő köszönetet.

Országos Református Jóléti és
Ga:lldasági TársMIat

Tlszántuli Egyházil:eriiletl Irodája.

II

gét ezen célra áldozhatják oly
képpen, hogy azt az egyházra
hagyják oly meghatározással,
hogy haláluk után ezen összeg
ből, vagy ennek kamataiból az
egyház gondoztatja az Ok sirja
ikat, sirjaikat megjelöli egy táb
lácskával, jelezvén azt, hogy" az
egyház gondozása alatt áll."

Milyen megnyugtató gondolat.
domborodik ki ezen cselekmény- .
ben és milyen jóleső érzés az ille
tőnek még életében is az a gon
dolat, hogy mégis csak van va
laki, aki az ő emléküket meg
becsüli és megörökiti.

Ilyen példa már az egyházke~

rületben több helyen van Oyulán,
Hajdunánáson, Gyomán stb. Az
egyházak nagymértékben támo
gatják ezt az akciót és vele a ki
tűzött célt g ennek a sikeres ki·
épitése mindnyájunk törekvéiétöl
függ.

Harmadsorban /il segélyek ha-
I gyomázhatók az egyház jótékony

céljaira, árva gyermekek gondo
zására, szegény gyermekek tan
könyveinek beszerzésére. stb.

Vannak szállJ: számra olyan re
formátus családok. akik ezen té·
lokat szivvel-lélekkel támogatják
és ennek a célnak érdekében nem
sajnálnak napi nehány filléres
áldol!latot hozni. A példa megsziv
lelendő és követendő mindenki
által, mert magyar testvéreink
csak igy tehetik hasznoJsá· nemes
cselekedeteiket.

Minden megértő lelkU reformá
tus hivőnek, akik már eddig is
ezeket a .célokat előmozdították

meri nincs megállás, örök hElj.
sza folyik; gazdasági szerzó
désekkel minél előnyösebben

alátamélsztani az államháztar·
lást, hogy belül megerősödve

annál sikeresebbe(1 vehesse fel
a nagy harcot az elismerésért,
az egyenjoguságért. Megnem
támadási, baráH szerz6dé'5ekef
köt ma egész Európa és ho~

mályosan, nagy vonalakban
ugyan. de kezd már kialakulni
az ui fronj, él szemben állő két
nagy párt.

Hogy Róma, a magyar igaz-
- ság, a revizió győzedelmes'

kedni fog, az mim lehet kétsé
ges és II föld millió éves éle'
Iében ez csak röpke perc lesz.
Hogy cl másik, távolabbi cél: EI

mindent átfogó nagy ideél, a
Páneurópa mikor teljesedik be,

az még él jövő méhébe rejtel!
tilok. De mindenec:;etre addig
még sokat kell feilódnie Euró
pa népének kultura, megértífs
és fair play lerl2n... (Sz. M.)

metö ondozó
létesítés

Kevesen vannak, akiket a halál
megjelenése ne állitott volna már
sulyos megpróbáltatás elé, viszont
sokan vannak, akiket e váratlan
nagy veszteség idején éppen a
pillanatnyi anyagi segitség hiánya,
vagy a kenyérkereső elvesztése
feletti fájdalomban a tanácstalan
ság és bizonytalanság érzése száll
meg amiatt, hogy vajjon mikép~

pen temethetnék el a kedves ha
lottat méltó tisztességgel és ho
gyan rendezhessék a halálesetek
kel járó sokféle költséget és fel
merülő illetékeket stb.

A halálesetekkel járó családi
vagyon pusztulásának megakadá
lyozása, egyben a nemzeti vagyon
megmentését is jelenti.

Ezt a célt szolgálja első sorban
az Országos Református Jóléti és
Gazdasági Társulat kebelében a
dr. Baltazár Dezső püspök urunk
e!nöklete alatt működő, eddig is
kiváló nagy eredményeket felmu
tató temetkezési segélyakció.

Másodsorban ezen akciónak
keretében egy szociális elgondo
lást is akar a Társulat megvaló
sitani, amellyel a mai közönyös,
fásult sziveket fel lehet melegiteni
és áldozatkészségre serkenteni.

Minden községben van olyan
református házastárs, akiknek
nincsen utódja s napi nehány fil
léres részvéttel tekintélyes össze
get biztosíthat sirjának gondozá
sára. Minden város és minden
község vezetősége évről-évre azon
fáradozik, h@gy temetőjét gondoz
za és széppé tegye. Az ilyen csa
ládok a temetkezési segéJyö$sze-

hou francia külügyminiszter hu
karesli és belgrádi beszédei so
rán. Elhibázolt lelt volnél tehát
egy francia barálságot keresni.
merI a francia szivéhez hozzá·
nőI/ek a mi ellenségeink, akik
élősdi módrél marnak sebekel
sz~p hazánk testébe. Róma
köré csoporlosulnak cl legyó
zöl! államok, de elvben mel
ielle vannak már azok az álli'!
mok is. amelyek nem jud/ák
összeegyeztetni menlalitásukat,
cl versaillesi békék megannyi ha
zugságával. (Olaszország-A~g.
lia.) Hatalmas tempóban nó a
mi láborunk, folytonosan emel o

kedik a mérleg serpenyője és
közel már a perc, mikor a kél

I
olda!: Párizs és Róma paritá
son áll. Ezután pedig döntsön
a józan ész politil<ája, Vélgy ha
kell, az ököl, a fegyver ha..
talma.

Ezért kell ma minden mi
niszternek menetrendde! él Z6e

bében a bársonyszékbe ülni,

EGYE S
Napjaink legaklualisBbb és

Il2g.zgelőbb problémáía kélség
lelenül az európai egyensuly
kérdése. E körül zajlanak le a
magas diplomácia fondorlalai,
e miall gyűlnek össze él poli·
likusok naponként konferenci
ázni és kölik nyakra-f6re a

legkülönbözőbb tilkos és nyílt
szerződéseket és e miatt olyan
ma Európa, mini egy nagy
megz:avart hangyaboly.

A világháboru ké! nagy tá

borra o:3zloHa Európa és vele
együll él világ' népeiL Ami ösz
szefü'de őke!, az legtöbbször
!lem az őszinlc szerele! és
legteliesebb megér/és, hanem
csupán az önzés, az egoizmus
volt, amely-mint Amerikáná!
láliuk csupán a businessre, Ül.

lelre, pénz és érlékek össze
harácsolására irányul!.

Az először érdekösszeülkö
zésekből előálló kél tábor a
háboru folyamán a legádázabb
ellenfejekké vált és a gyúlölei
lassankin! ugy kiéleződöjj,hogy
végül is a Párizs környéki bé
kében élték ki magukal az
ugynevezel! győztesek.

A nagy háboru el611i egyen
suly, amely addig él nemzelek
egylitlmunkál!codásának a!ap~

ján a világboldogu!ásának
lalpkövél jelentelte volna, él

békekö lések köve ll< ez/é ben igen
érdekes módon bomlolI meg.
E békél< ugyanis nem csupán
a legyőzöllekel alázlák meg a
legdurvábban és emberi alap
jogokat sértve, de a g'yőzfe5ek

érdekeit sem vollak képesek
egyenl6en szolgálni. Ez utóbbi
az, amiben CI mi boldogulá
sunknak, a revizÍónélk alapja
rejlik. (Francia-olasz ellenté!ek.)

Ha ma él különböző nemze·
tek kiilpoíilikájának vonalve~

zelését vizsgáljuk, azl Jálhal
juk, hogy az országok mind
egyike a kél érdekszféra va!ame
Iyih:ébe larlozik és 12 ké! szféra
Icözépponjja Róma és Párizs.
Teht1í két győztes állam szer
vezkedik és gyiiijj maga köré
a löbbi államo!. Egyik a jelen
legi állapotok fennÍé:Hlása mel
let! agitál, a másik cl revizió,
az ui, igazságos, méJjányos
békék melleil. Mindkettő egy
távoli nagy célt vél elérni: az
egyesülés, CI megérlés, a tes!
vériség nagy ideálját, ami talán
egyszer aPáneurópa eszmé..
jében krislályosodna ki és
megszünletné az áctáz torzsal
kodásl, népek megaláztatáscH
mások diadalára és a legszen
lebb célra, az emberiség boi
dogulásának megvalósilására
törekedne.

A mi kiilpolilikánk Róma felé
fendál és ennek helyességét
épen most bizonyitolla be Barl-
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N Y AR.
Zimankós téli estéken, mikor a

szél sikongva rázta az ablakrel
dőnyökef, már akkor megálmod
tuk a napsugaras. verőfényes nya,
rat, megálmodtuk a ringó búza
kalászokat, daloló munkásseregel,
aratást- cséplést, füstölgő fekete
gépeket és megálmodtuk a friss
puha kenyeret, a drága) áldott
magyar föld ajándékát.

És eljött a nyár. Szomorúbb,
mosolytalanabb nyarat régen lá
toft II magyar töld. Még fel se
ébrediünk, már vége az aratás
nak, cséplésnek. A mosoly) a dal
a félig tárt ajkakon maradt. Ki
csi a termés, kevés lesz a kenyér.
Istenem, csak minden magyar em
bernek jusson egy nagy karéj
kenyér. Aztán nem zúgolódunk,
megnyugszunk akaratodban . .•

Sz. M.

Leesett a fáró i - agyrázkó
dást kapott. Schwalm Mádon
12 éves gyomai gazdd'Ság\ cse
léd felmászott a fára gyümö!·
csö! szedni. A fiu elveszielle
az egyensulyt, leesell és sulyos
agyrázkódást szen vedel t. A
békéscsabai közkórházban vet
lék ápolás alá.

SziJvaaszalók közléséröl, a
sárgadinnye lermeszléséról, a
paradicsom érlék~siléséró!, .(lZ

egres tel'mesztéséról, a legjobb
magyar almafaj!áról, él gyümöl,
csös, szólő és pince július havi
teendőiről és meg s0k egyéb
akluális kérdésről ír "A lvlagyar
Gyümölcs" képekkel bőven

illusztrált legújabb száma, mely
ból egy alkalommal lapunkra
való hivatkozással ingyen mu'
lalványs2:ámot küld a kiadó,
hivatal: Budapest, VI., Andrássy
út 8. szám.

Zarándoklat JViáriazeUbe. A
Bibornok Hercegprimás Ur
762/1934. számu engedélyével
augusztus hó Dqán zarándoklat
indul Máriazellbe. Visszaérke·
zés auguszlus ll-én. Valula és
ullevél megszerzéséről a veze
tőség gondoskodik. Lelkivezelő
Gampel Béla m?ljsajakabszál....
lási plébános. Visszajövet tal'I
fózkodás Bécsbel1, a nevezel
fességek megtekintés.e. Utikölt
ség ll. osztályon 52 pengó, lll.
oszJályon 56 pengő. A zarán·
doklaton csak teljes sZClbadje
gyek haszn61hatók fel, semmil
féle kedvezményes jegy nem
érvényes. Érdeklődni és jelent
kezni lehet: Borsy ls/ván tech....
nikai vezelőnél. Budapest, IX.,
ErnŐ'll. 19. L 16. - aki vá.
laszb.élyeg ellenében részletes
programmot készséggel küld.

A Gyomai Ujság előfizetési

ára negyecdé.vre 1 P30 fil/tr.

OY0MA..J.

Vége az iskolaévnek és kez·
r.lődik él gondos szülő nagy
gondía, hogy melyik laninlé·
ze!be, melyik ililernátusba adj<l
gyermekéi, milyen életpályái
válasszon fiának, leányának.
Mosf jelen/ meg az "Interná!u
sok - Tanintézetek részletes
tájékozlató cimlill'o", mely ügye
sen összeilllilotí könyvecske
részle/esen ismerteti a hazai
oktatóin!ézelcket és neveIó
otthonokat. Ezt a minden szülő

nek nélkiílözhetellen cimlár
tájékozlalót 20 filléres porló·
bélyek beküldése ellenéb'm
bárkinek ingyen m0gküldi Er
dős József hirdetési irodája,
Budapest, VI., Teréz~körul 35.

Nagy etikai gondolat van a
szövetkezésben .' az összetarto·
zandóságnak a kifejezése és az.
önzetlenségnek piedesztálra való
emelése. A szövetkezeti gondolat
feladata nagy eszméket szol·
gálni, felebaráti szeretetben dol
gozni és ez egyértelmű a nem·
zeti öncéluság gondolatának el
ismerésével.

Gömbös Gyula.

A detektiv Izeme. Valóságos
detekliviskolát ad Tolnai Világ
lapjának az a cikke, amely éi

modern deleklivek munkájáról,
fogásairól és Irükkiciról szá·
mol be. A népszerű képeslap
uj száma ezenkivül egy sereg
kiváló magyar iró novellájál
közli és az olvasó él pompá~

sabbnál pompásabb cil<1<eken
és képeken kivül még izga]·
masan érdekes folyialásos re'
gényt is talál {lZ 54 oldal tel'I
jedelmű Tolnai Világlapjában.
Ára 20 fillér.

Hálanyilatkozat.
Az Országos Református jóléti
és Gazdasági Társulat tekintetes

Egyházkerületi Irodájának

D e b r e c e n.

Alig volt néhány napig szelsény
ferjem a Társulat tagja és az is
teni gondviselés úgy intézte sor·
sát) hogy legnagyobb jájdal
munkra elhalálozott. A Társulat
velem s'temben, mint özvegyével a
legmesszebbmenő előzékenységet

tanusította és a legnagyobb gyorl
sasággal ki/izetle a mai napon a
temetkezési segély összegét, 740,
azaz Hétszáznegyven pengőf.

Mindezekért leghálásabb kösző,

netem fejezem ki a vezetőségnek

és minden keresztyén.testvéremnek
a Társulatba való belépését fi
gyelmébe ajánlom.

Békés, 1934. június hó 19.

Özv. Kocsis Istvánné sk.
Előttünk: Kimer jó
zsef sk. Bakk István
sk. tanuk.

Vidéki száHodák moderni
zálása. Idegen forgaJmunknak
egyik nagy akadálya, hogy vi
déki szállodáink nagy része
berendezés és él vendégek
számára nyujtolj kényelem
szempoljábóJ nem alJ a mo'
dern igények szinvonalán. Ez
a szempont Fabinyi Tihamér
dr. kereskedelemügyi minisz,
tert arra indílolta, hogya PéllZ
inlézeH l{özponllal megállapo'
dásl lélesilsen arra. hogy oIYCl[1
vidéki szállodák, amelyekel lu
lajdonosaik !T1 eg feJelóen átala I

kiHatni akarnak, a lalarozási
átalakitási kedvezményekben
részesüljenek és cl munkálatok
végzésére bizonyos hiJeJkereJ
is álljon rendelkezéslikre. A
száJlodáknak ez amodernizáJá·
sa egészen speciális kérdés
lévén. a kérelmek nem állalá
nos normák szerint, hanem
esel ről-esetre fognak elbirállat
ni. Az idevonalkozó kéreIme
kel él Pénzintézeti Közponinál
kell benyujtani.

Egy pesti színésznő jávába
ment tigrisvadászatra. Erról
közöl rendkivül érdekes cikkel ~

a Délibáb ui száma, amely 84
oldal terjedelemben, vá!loza!os
és gazdag larJalommal jlllen!
meg. Pompás budapesli és kül
földi rádióműsorokat, sláger·
szövegekel, egyf01von ásos szín
darabot, folytatásos regényt,
kőzel száz képel és gazdag
filnll'ovaloí közöl a Délibáb.
Egy szám ára 20 fillér.

Felhívás a tehetséges fiatal
magyar költőkhöz és irókhoz.
A "Magyar fáklya" irodalom·
művelő, érlékesi1ő és kiadó
Társaság, mint a haladó szel
lemű magyar nemZlzii Imltura
fóruma, tervbe veJJe, hogy an
torógia sorozajban gyüjti össze
azoknak él tehetséges magyar
iróknak IÍs kö!tőnknek irásait,
akik eddig- még kevesel, vagy
egyál!alában n~m szerepeltek
a nyilvánosság előlL A "Magyar
Fáklya" hadat üzen az irodalmi
proJekcionálusnak és célja:
terel nyujtani az összekötJelé·
sekkel nem rendelkezó tehej
séges kezdőknek. A "Magyar
Fáklya" felhiv tehál min den
tehetséges fiatal köllőt és irót,
hogy legjobh irásaikal bezáró·
lag 1934. julius hó 30-ig a
"Magyar Fáklya/< Irodalmi Tál"
saság eimére (Ujpesl, Pelőfi~u.

22. Telefon: 94-0-03.) válasz
béiyellgel ellátot! cimzelt bori·
lékkal küldjék be. A beküldöJt
kéziralokból a Biráló Bizoltság
által kiváJasztoH irásokat díj.
mentesen közöljük az ez· évi
augu'3zlus hó 20·ra megjelenő

reprezentaliv kiállilásu an/oló
giában.

l Hirdessen lapunkban!

3. old.l.

ZÖLDMEZO MOZGALOM
A Oyomán tavaly ősszel Iéli'....

tolt zöldmezótanfolyamo! el,
végzet! helybeli gazdák zöld·
mezőlevékenységére az idei
aszály bó alkalmat nYlljtotl. A
széna/ermés sem Ballán. ~em a
hullilm!érben nem sikerült. Ha
valaha, úgy most voH igazán
szükséges, hogy a kevés szé
nánkat és lesűlt legelóinket
mesterséges takarmánnyal pó
loliuk.

A mezők és legelők megja·
vilásában, él takarmtmylerme
lés s7.orgalmazásában ősz ófel
él 7öldmezótanfolyamot vég
zel/ek vezetése alaH már egy
erőleljes gazdaszervezetnek
kellene lenni, meJy zöldmező

szellemben szilárd alapok épí
lene állaltenyészJésiink alá.

Piukovich józsef dr., a Zö!d-
~ezőszövelség apostoli alel ....
nöke július 5. és 6,ikáll Me...
zólúron, Túrkevén és Dévavii
nyán jár, ha esetleg Oyomára
is betoppem, lesz·e, amij szá~

monkérhet a volt zöldmezó·
hállgalóklól?

Az utlevelck kiáliitásáért
járó dijak a következőleg álla
pittatnak meg. Az 1. évre Vagy
ennél rövid~bb időre szóló ut...
levéiért 15 pengő kiállilási díj
és ezen felül 5 pengő bélyeg·
iilelék (összesen 20 pengő)

fizetendő. Ha azonban l,ére/·
mező a szokásos napszámol
meg nem haladó kerese/ből él
vagy ha közszolgálatban levő

alkalmazott vagy nyugdíjas és
ezeknek elIálást élvező hozzéÍ
lar!ozója, - ugy 3 P 50 filiér
kiállilási díjat és ezen fel ill 50
fillér bélyegillelQkel (összesen
4 pengő) kell fizetnie. Ha az
ullevél érvényessége 1 év~n iul
terjed, akiálliJási dij kétsze....
resét, ha 2 éven tul terjed, an
nak háromszorosát kell fizetnie.
A bélyegilleléket azonban ezen
esetekben is csak egyszeresen
kelllerőni. Az egy uJlevélbe
bejegyzett ulilársak u/án külön
díjat vagy illetéket nem kelj
fizetni. Az ullevél meghosszClb·
bilásáérf ugyanolyan összelj;
fizetendő. mint a kiállilásérL A
bélyegilletéket azonban :lern él

csekkszámlára kell befizetni,
hanem természe/ben kell leróni.

Meghiv6.
A gyomai Hangya és

Fogyasztási Értékesítő
Szövetkezet 1934. julius
8-án délután 2 órakor, a
Hangya udvarán rendkivüli
közgyülést tart, melyre
nemcsak a tagokat, hanem
az összes érdeklődőket

I tisztelettel meghívja az
I Igazgatóság.



Akinek két fiMrje vari s:bb61,
ha OkClJi, - ~;:: sgyiket i"e~diii1rer<!

adja, melrt n"ki~m I"iél~~ ma már
nem lehet iiJ2Hetet csii"lálnl. Hirdes
sen a -Gyomai Uj$:ÉÍ~b~ui,

Értesittetik a közönség, hogy az 1933
évi kibocsálásu gabonajegy (boletta)
2rvénye folyó évi jnniushó 30-ával
l11egszűnik.

A felhasznátatlan g'abonajegyeket, ha
a szelvénnyel együtt a levél is megvan.
folyó évi jllliclS hó 15-ig a ,postán kész
pi'nzre lehet be\'áltan1, mig _ julius hó
15 titán II gabonajegyek értéktelenné
válna.k és i11indenféle Jl1egtérités nélkül
ken aiokat b~Yonni.

Az arra jOg03Uít íerrnelők az 1933
évi gabonajegyszelvényeket, 1934 évi
augusztus hó IS-ig az adópénzlárban
köztarlozásaik fizetésére felhasználhat
ják, illetve ha köztartozásaik ki vannak
fizetve, vagy ilyenek nincsennek, kész
pénzre beválti1atják.

A malmGk kivételével mindenki, akí
:;ek birtokában 1933 évi kibocsátásu
gabonklevél van, 1934 évi junius hó 30
után junius h6 7-ig bezárólag a ga
bonale\'e1ek darabszámát és értéket
cimletek szerinti rész] etezésseJ feHün
tető jegyzéket köteles készíteni és a
központi forgalmi adóhivatal 111alol11
ozstályához julius hó 7-ig a g<j.bona
leveleket II jegyzék kíséretében beszoJ
gá!tatni tartozik.

Figyez!etik a közönség, hogy az itt
közölt időpontokat jól jegyezze meg.
mert az itt közölt időpontokon tul It

gabonajegyeket beváltani, illetve él

gabonoJeveleket beszolgáltatni nem
lehet.

Gyol11án, 1934. junius hó 25-én.

Di". Szász jegyzŐ.

(B.)

lea!dcs . ~ ~

Á t,tdttűs~tu't:t, de n1ég ez évben be
nem oHoit jószágok lépfene elleni védő
oltásat évi julius hó 2.-12. és 23-án
fog eszkózöHeini a kci?segi bikahámál
reggel 7 órakor.

magyar róna kalásl
tengerén serényen folyik a

Ha ittaoU szűkebben

a magyar föld robo
veritéke mégis

rerm'etf kenyeret amennyit,
arniből bőségesen jutna Hun-

szomorú mindvalahányá
n.!lk.

JVfegerdemelnék .

[{eseri! valóság azonban,
hogy amikor az ő, hallatlan
ereje, türelme, fáradságot
nemismerő robotja sokaknak
kalácsot ugyanakkor
neki még szára?: kenyér sem
igen marad!

Ideje lenne, helyénvaló
lenne, ha megváltoznának a
dolgok rendjei és elsősorban

az ő asztalukra kerülne

nA~DIA\
'-..J .ll.~l!.'

'il 1']vonlaaoan
1
~ ,
uyonlan

se

TeS3é~{ ]evágni. ~~7

kedveZt71-inyes Jegyet szol-

n,r,-,
'"}",]
TI •

bIza
ronrl1. '-.,,- ~ o', '--~

FelMvjuk a fövdíOsba utazó ol
vasóink figyelmi!) hogy megaUGff
.vodási kötöttünk a 8ethlentél"i
§::drnpad vezetősigéveJ; rnely sze-
tznt az c. darab elő,..

addsaira a budapesti. na-
pisajtó fgycntefii megdilopi,ds
szerint inég -cl. aET[(!GSa

nul nog) sikerét is ÍelalJnúl;a
úZ alanti szeh)ény bemutatása ei
ieniöen a szinhdz"2 drb. rena-

örökkön igát!"

BEZDAN SANDOR.

,~ kja,dó#
/" (I.
()~.

l,:~;t á~~~~~~{s~~~bO~is7LJlitva
s f0·!~;>c1v2_. Vasuti /~~v3.r kb.
L1 fÜl2:- :,i2':.:renke~l't. C32kis
50 liLSl"en 'le;:~E rendc::és~'~

f:.;-g2öük cl. H'ü!c1,{,L
tescD adok a sz,j,ilit"s
L:n:ára ktHcsbl1·
3:8 napD;~_ belül
küJd6ad6 vissza..
88S ut311't"J2;cte1.

és! V(ZSZ

hh/alal I'(o,ssuth

rencj3'~:kél

175 cfn1re E\Q.endólc
1'0~~~1:T'l-~ "l ,\:7C.n~~ ,l )-QL,:::

1i~:Z

~fld~~tc:;;~~~~~o~~'O~]~~~~k?'jóe'::e2cten
koszt"2'! 'ielvé"tetngk.

hogy
s fa

ke2'Ü!~

a kitelepliéss,ell s'Zg·1

ig-y napsülö1te cgészs

!usi munkásolibonokba
jenek.

A Duna cS
resz. A Dut:ának egés7: éven
át va1ó hajózhatóságánEd--~ bizb"
losilása céijábói él Ncmzelk,czí
DunabÍzoi~ságOaiöcbön iai"íoll

]eguióbbl ü]c~sén rz;i1aíározLs,

hogy az oroszo:,ná! íjj bcvá
Hpusu jégtörő ai fog be-
szerezni. EgyeI5re lOdre. l
törő hajó b l2szerzéséröl V8n

iZÓ, amelyeke! a tc er~

ról a"z AJlunH óceánorl (J 1;J1b-~

rtllltlron és cl Föidközi !cngc p

rcnál még az idén hoznak a
Dunárd. ,6, hajók Bécsi51 iefelé
10 helyen I0gnck ,ilt1ornásozni
é~ él kiosz!oll sza:,öszo!.wn El

~iznek egész télen át \raló haz
józhaióság-áj biz!osiiani. P,z
áruszálJi!ás szempon a
jég!örék munkájának igen l1ö[;'y

fontossága lesz.

sze .azok c]' rerrne~ akik nl n
kálukat S2ékszcrűen lú( cz;j§!:-z

ú~y rn1nöség', nl~n alás is
csome~-e·[ás szcrflpCHl bó~-. A,z

velés Ü~~ '11 rn i~--i ~s~d z í~ j'i':' r: dcJ ic
a g-vümölcsi'z~'rl1elés,sc: re
kozók összetrásáL 10.,- rQnd~~~c

végreha:tásávaí éi

a1L~pánjÖJi b1z~!:ak Illeg", f.::.~ rcn~

delet szerini küicé1: iratnők ösz-

a
me16lk ~:8~aszteTélt .A fö[drni",

összeírás célja az
gyü mö!csérrékcsHés
vcz2se.

;-!irdetmélil~"

A gyulai ITI. ld r. Pénzügyigazgatóság
3776/1934, lll. sz. rendelete értelmében
felhívom az adózó közönség figyeimét
arra, hogy mivel az aratás és a termés
btitakarításának iaeje elérkezett,adófi
zelési kötelezeHségének mindenki te
gyeneleget, mert eJlenkezö esetben a
lefolyta,tandó végrehajtási eljárás csak
felesleges költséget okoz.

Kelt GYQmán, 1934. június !Jó 20-án.

Dr. S~é$" jegyző,

teEep-itp~TI _.~~"'_ ,,, __
11~1].z~ e§'-'ercurn.én3Iet - )Srn.zrc::cs

Musszo!ini olasz
nöknek az a TTJC!Y

ÚR\! hang'zik, bogy n-l,rjssza c
faluba a~ fv'lussonni (l vld?kröi
a városba ván d orló je 'l1\(":"<'"''

'szándékozH< a fcdvökba V]SSZö

lelepíleni s fö!dl11i\r e;·ésre szo~

ri/ani s ezzel a
hcrmcntesileni. .4 d'ltB-
lia hiradésa szerin
elnök ezen akcnó.!EJ rnáris J1B[ty

eredményekre lekinthei vissza,
meri az uiolsó 5 évalaU J
miiiió]űO eZ2f városi á. r!
le!cpí!eHek ki a vidékre. tH
akciót - a lap - éJ rÓYTlB~

kormányzat a jövében foko
zott mértékben
és minden ereiével azon \esz,
hO,P-"IJ cl vérosi fal·3K közé szo'
rull b,)ldoglalan emLJcre1,



t 934 június iO. GV0MAJ JJlSÁO 5. oldal.

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.

SUrg5aen eladó alig használt 2
ágy, 1 szekrény, l asztal és 4 szék,
darabonként is. Arany János utca 21

A békésvármegyei központi forgd.lmi
aclf)1ivéll'1);(,r, Gyula.
900:' 1~34. ~z.

minden méretben leszállitott ár
ban beszerezhetők

BARY PÁL
iivegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablaküvegből, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoti,
rubin, o~pament, sima szines
üveg és finn Wkörböl állandóan

nagy raktár.

Kész ablakok I'

Hirdessen lapunkban!

Bércsép!ők figyelmébe.
A bérc,;;épJés és a géprész kere
setének forgalmi adó leszámo!ásl!I

tárgyá~an.

l. A béw:épJés megkezdése akár
szóban, akár il'iisban a mUl1kakezdés
helyének és idejének :negjelölésé,·el 
a h:valalnak be.ieleJ:lúldő.

2. Csak a ":'Dr'·;; értelemben vc:tt
gé;Hész utan kell a foq;tlhni adt:.t rncg
fizetni, amibC! azonban !iem vor.h"tók
le a gépész és it fütü dijazása, továb
bá a gép üzeinhel.tartásával, vagy a
karbantartáss, l kapc<:olaio!; kiadások,
mint például fütőanyag, gépjaviUs és
ehfz jlason16 kiadásük. Cs:ak a té·
s:!s..ml.m!.(21so!< keresete mentes a
forge!mi adózás aló!.

3. A leszámolás megejtéséhez 
amely a községházán történik - el
hoza~dó a helyszinen vezetett, fo:yó
számozott, hileJesitett black és mázsá- •
lási könyv, (a gépész és band~ga7da

könyve) amelyben pontosan feltiin,e

tendő a csépeltető gazda neve, lakci
me, házszáma vagy tanyaszáma, az
elcsépelt gabonamennyiség gabonane
menként elkülönitve, a csépJési o 'o (szá
zalék) és pedig külön a gép és külön
a részesmunkások o'o-a, ami a !ll. kir.
Pénzügyminisztérium rendelete értel
mében il mázsálási könyvben a csé
pellelő gazda aláirásával igazoltatandó.

4. Leszámolási határidők:

a) a juliusban megkeresett géprész
legkésőbb augusztus 15-ig,

b) az augusztusban megkeresett gép
rész forgalmi adójának leszámolása
pedig a bércséplés befejeztével, de leg
később szeptember hó 15-ig eszköz
lendő.

A cséplés eredményének összesítése
a leszámoláshoz előre elkészilendö.

A herecséplés annak befejeztével kü
lön számolandó el.

5. A cséplőgéplulajdonosok által 21

bércséplésnél természetben megkere
sett gabona értékelésére nézve a hiva
talos leszállloJási (átlag) árfolyam a
községházán ki lesz függesztve.

A m. kir. Pénzügyminisztériu m
153.365/1933. vm. b. számu rendelete
értelmében a bércsépJővállalkozók ál
talános forgalmi adó elszámolására az
a forgalmi adóhivatal illetékes, amely
nek területén az adókötelesnek állandó
lakhelye van. A mázsakönyv adatainak
pontos vezetése szempontjából azonban
a területileg illetékes, jelen esetben il

békésvármegyei központi forgalmi adó
hivatal gyakorol ellenőrzést.

7. Az elszámolás elmulasztása, avagy
az esedékes forgalmi adó megrövidi
tése a törvény szigorával toroltatik
meg.

Gyula, 1934. évi junius hó 25.
Békésvármegyei központi forgalmi

adóhivatal, Gyula. (Postatakarékpénz
tári csekkszámlaszám : 55.Q23.)

Iasz

~rtesitjük a n. é. közönsé
get, hogy Gyomán, I{ossulh

Lajos ulca 35 s7ám alaH

Iványi Aladár és István cég kéri
azokat, akiknél a cégtől még el nem szá
molt búzáról szóló elismervény van, hogy
azzal irodájukban nyolc napon belől je
lentkezni sziveskedjenek.

Özv. MányiGyulánénak mindjárt
a lejárónál levő révlaposi tisztviselő

telke eladó. Értekezni lehet Hősök Em
lékútja 39 sz. alatt.

Tudja Ön mi a méz?
Kérdezze meg az orvosi.
Gyermeknek vér, fiatal ...
nak izom, öregnek erő.

1 kg. 1"- pengő.

műhelyt

nyilollunk. Elvállalunk minden
e szakmába vágó munkákat.

Szives párifogási kérünk:

Kun és Társai
épiUet- és bútorasztalosok.

MÉHÉSZEK!
Ha jó kaptárt akarnak, keres

senek fel bennünket!

Zongora hangollis. Zongorák rend
behozbát legolcsóbban vállalja. Han
golás S P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 26.

50-150 hold
nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a Gyomai Vjság szer,

kesdösége ad.

Egy vendég e szavakkal vonta
felelösségre a pincért :

- A mal adag félakkora, mint
a tegnapi volt.

- ja kérem, tegnap az ablak,
nál ült, ott pedígreklám adago
kat szolgálunk fel - válaszolta
fl pincér.

* '"*

***
Lacika lenyelt egy pengőt} de a

szülök csak két hét mulva hivat
nak orvost.

- Ejnye kérem, - csóválja
meg a fejét a doktor - miért nem
killdtek értem azonnal?

- Tudja doktor úr} - mondja
a mama - nem akartuk} hOgy
azt higyje: rá vagyunk szorulva
arra az egy pengőre.
, :;: *

*
Egy ember az anyósa temetésén .

oda lép a sirgödörhöz és egy kiló
szódabikarbónát dob a koporsóra.

- Miért dobsz a sirba szóda
bikarbóndt? - kérdik tőllt többen.

- Azért, - kangzik a vdlasz, 
hogy a föld könnyebben meg
eméssze.

:;.

hámozallemul meggyaluliuk és
uborkás üvcgh:- rcJl\iuk.· Egy

SOr uborkára egy marék sót

hinl::olink: azután cgy réleg Ilagy

mal és erre ml'ginl sÓL mig
az üvcg nlej.Z i!cm lelHe Ekkor
ecete! öntünk 1'0, mindaddig
mig az üveg színig nem lesz.

Zöldbarack befőzve.

Az epr(l zöidbarachoJ iűvel

n1egszC!rki1lillk és cukorszirup
ban főzü!!" Eg,;, kgr. barack,
hoz höror;megyed t'g. cukor
kell. Ha megfóll, üvegekbe fek ...
iuk, levél fájólIiLik és jól Ickölve
kigózöljűk.

ViDÁIYl JRÁSOK
Egy fiatal asszony szemre há

nyást tesz férjének:
- Nap-nap után fakaritok, fő

zök és mit kapak érte? Semmit.
- Akkor több szerencséd van}

mint nekem, én emésztési zavaro
kat kapok - vágta vissza a férf.

* **
Egy beteg panaszkodik orvosá-

nak, hogy nagyon rosszul érzi
magál. Az orvos alapos vizsgálat
után igy su5lt:

- Légzbi nehézségei vannak}
de én nem aggódom.

- Elhiszem, iloktor úr, mert ha
önnek lennének légzési nehézségei}
én sem aggódnék.

* *

Egy asszony utdn - akit egy
kutya kövei - fut a rendőr és azt
mondja.

- Az ön kutyáján nincs száj
kosár.

- A kutya nem az enyém}
semmi közöm hozzá, - felelte az
asszony.

- De a kutya ön után fut 
érvel a renáör.

- Ön is utánam fut, mégsem

Itar.tozik hozzám - vágta vissza
az aS$f.ofl)l,

g ztart g S
Hasznos tudnivalók.

Palócleves.
A régi lsíván fóherceg szálló-

, I K'I .
I 1 ahol Miksza!,] a.ma.n
oe[, . l' ,
!lszlaitársasága :izokoll ta ál-

kozni, ez voll él kedves leves.
Recep!iélMíkSú1ltI I<blmán adla.
Kockára vá~oll é'3 i:l fölös fagy,*

YU1ól megtiszlitOl! birkahusbol
g . l ' .
a szokásos módon gu yasle-
ves I fózünk. Közben friss zöl?
babal hOSS7as darabokra va'

Unk és tetszés szerinti meny-
g y- -I •

. e'rrb"n a levesben OZZl!I<.nYIS", "-
Mikor él félfóvésben van..~a.

! k 'l varry csiredettet teszunk.
us él e;. . f'- "k

bele és a babbal együl! ozzu .'
A levesnek Sííi űnek kell lenn!.
Tálalas elóllleiföli adunk hozza.

Diiznólapocka tejben.
Disznólapockál kicsontozva

apróra vágva főni hagyiuk, ál
landóan öntözzük, hogy oda
ne kapjon. fél fózésben kb. 1
kg. hushoz :3J..,. liter tejet öntünk
és szép karikára vágott hagy'
mát rokunk a husra. A viztar·
talmai egészen elforraljuk, maid
kevés vízzel ujra felforral;uk és
él sZélf/Ot szitán átlörjűk.Egész·

ben főlt eceteskrumplira tálal
juk, a husl vékony szeletekre

vágva.

Hálósszűzsűlt lS személyre.
Tizdarab serléshust meglisz

!ilva beborsozunk. Piri/unk
zsírban egy fei finomrd vágoi!
hagymát, .ehhez hozZ:áa~unk

ne.gyed kgr. finomra VllgOtt
gombát és zöldpetrezselymet.
Ezt sózzuk és ooni1ozzuk meg.
A serfésháJót hideg vizben ki·
mosva, ruhával leszorHjuk. A
husszeleleket a fenlleirl fűszer
rel bekenjlik és egyenkint a
hálóba göngyöljük.

Képviselőfánk.

10 dk. zsírt kél deci vizzel
kis csipetnyi sóval iúzön fel·
forralunk és bejekeverünk 18
dk. liszlet. Ezt addig keverjük
él lúzön, mig a massza az
edénytól el nem válik. Ekkor
levesszük a túzról és hal 10
jási egyenkint egészen elkeve
rünk és kávéskanálnyi rumot
adunk hozzá. Vajazott pléhre
kiadagoliuk, megkenjük tojás
sárgájával és amikor él massza
kihűl, forró sülőben kisüljük.
Töltelék hozzá 1/2 liter tej, 15
dk. cukor, 7 dk.liszi, egy egl2sz
tojás és kevés vanillia. Ezt cl

keveréket tÚ7ön sűrűre fózzük
és meltgen belekeverünk 4 10
jás fehérje habját A fánk0t fel ...
vágva tölljük. A krémet lisoko
ládévai vagy lekvárral ize~iljük.

Uborka hagymival.
Középné!gy~6guha~ymál for

ró viz7.t:ll Idorázunk; ha kihiilt
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Szerkeszt~s~rt és kíadásért felelős: .
WAGNER MÁRTON.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Oyomán.

felelős üzemvezető: Teket Sá.nd(jjr.

Hunyadi-GySe 5:0
Békésszentandrás. Mafc-kupa.

Biró: Kádár.

Mig a GySe egyik csapata
Szarvason küzdött, addig a má
sik Szentandrásra ment, lwgy.
ugyanarra él napra kisorsolt má~

sodik meccs-köteleulisegnek is
eleget tegyen. A GySe nem ve
szi komoJyan a kupamérk6zése
ket, máskülönben nem lelt volna
szabad az alanti összeállitásu csa
paUal kiáJiailJ: Csapó G.-Pulugor,
Bartél K. - Szilágyi· Gy, Németh
J. Pij(z p.. - Fekete L. Sebők,

Gerda, Eh~mann, Gecsey B.

GySe tura csapata egy pillana
tig sem volt komolY ellenfele él

4 "Turul" és 1 kunszentmártoni'
játékossal megerősitett Hunyadi
nak. (A Mate-kupában ez is meg
van engedve.) A csapatból CS2K

a közvetlen védelem és az ujon
nan feltünt Németh János felelt
meg, aki rneglepő agilitással és
nem várt· játéktudással küzdött.
Ha igy fejlődik, rövidesen az első

csapat legjobbjai közölt lesz.

MA.FC n.-Gy. Levente 22:0
Mezőtur, JI/íafc~ ku pa.

A Leveníe futball-csapata rend
kivül alkalmas a kupában részt
vevő csapatok gólarányának meg
javítására. Sem mi értelme sincs a
kupában való szereplésének s a
legokosabban tenné, ha vissza
lépne a további küzdelerfltöl.

dással válaszol s az 5 percben
N2f;Y remek góllal kiegyenlít 1:J.
Továbbra is GySe a támadó iéi,
de a telletetlen csatársor nem
tudja az adott helyzetei kihasz
nálni. i6 percben Zöld, majd 20
percben kOfl1erból Cs. Nagy Jő

mellé. 21 perc. Gaál-Wrászai
összjáték után utóbbi gólt lő. 2:1.
22 p. Kiss S. bomba szab2oru
gása csak centiméterekkel kerüli
ei a szarvasi kaput. Félidő végéig
nyomasztó GySe fölény, de a
csatársornak sem misem sikerül.

Második félidő határozott Bocs,
kay. fölény jegyében folyik le,
amire GySe alig tud l-2 leIlI
tással válaszolni. A csatársor tel
jesen leáll, csak Cs. Nagy. Fried
és Fekete küzd remekül. li és
15 percben veszélyes kornert mg
a Bocskay, majd szép lefutás után
a 20 percben Korda beállítja a
végeredményt (3:1) 25 pe.rcben
GySe ellen ujabb komer utána
az egész csapat védelembe vonul
s igy akadályozza meg a további
gólokat. Szrenkányi él kapott gó·
lokat nem védhelte. Kruchió jó
biró voll.

A szün:;:':ben eszközölt mosa
kodás, a l1őség csökkei;ése fel~

üditdle a játékosokat:; a máso"
dik WicJő' kezdésének pillanatától
kezdve a szivvel, lélekkel ieJt já
téic egészen más képet adott a
küzdelemnek. GyO!'s iramu csa,
tárjátékk31 már a 4,ik percben
megtöri Szentesi az eredményte
lenséget. O: l. A GyTK a hirtelen
jött gólra hévvel dül a játékba s
egységes támadás sorozatot vezet
az MTK kapuja ellen, sok parázs
helyzetet 1eremtve. Több kapli
mellé és fölé való lövésen és 2
korneren kivül azonban mást
nem tud kicsikarni. Majd él fel
szabadult MTK v,;szélyez!eti a
GyTK kapuját, de védelem ment,
küiönösen Ha1vani tünik ki remek
védé~eiveL Egy korner után is-
mér a GyTK veszi át az irányi
tást. Tóth mellé fejel, Bartha H.
hatalmas kapufát lő. A mezőny

be jutott labda a GyTK fedezet
sorának zsákmánya, va róságga!.

a csatársort labdával. A viia
iámgyors csatárjátékot Barta gól
lal fejezi be, de a biró honi ér
zelme nem adja meg, hanem mást
HéJ. l!.. biró hézagos ítél kezései
a tulzoit rajongók meltatlankodá
sával találkoznak. A közönség
hangosan tüntet a biró ellen. A
kedélyek lelohadása alatt a küz
dőtéren 2 korner esH;;: a GyTK
ellen s 1 az ellen. A vég
játékban határozott GyTK fölény
bontakozik ki, s a 41·ik percben
Barlik IL a 16-osról védheretJe
nül lőtt góljávalldegyen!it. 1: 1,
Ahátralévő 4 perc alatt állandó
ostrom alatt áll az MTK kapuja,
de az eredmény még 1 korner~

ben kimerül.
Az első félidő unaimát meg

semmisitette, a második félidő

mindent lendülete, irama
és szépsége.

A biró kivételével, a pályán

küzdők minden tagja elismerést
érdemel, de Hatvani küiöi1ösen
jó volt.

Előmérkőzést játszott il

G:yTK H.-ETK U.
O:O·ás eredménnyel, melyen a

védelem volt mindkét részről jobb.
A csatárok il mezőnyben jól mo·
zogtak, a fedezetek sem sokat hi
báztak, de a határozatlanság a
kapuk előtt eredménytelenséget
okozott. H. A.

Sz, Bocskay-GySC
Szarvas, [vlafc-kupa.

Biró: Kruchió lVliháJy.
Bocskay : Wéber-OaáJ, Hidasi

-Tassi, Melich, Kiss j.-Wrá
szai, Korda. Kiss P. Lehócky,
Waczu.

. GySe: Szrenkányi - Fekete,
Vincze L - fried, Oláh, Zöld 
Barta ]. Cs. Nagy, Kiss S. Mác?:,
Nagy B.

Bocskay kezdéssel indul a já
ték s a 3 percben Gaál belövi a
Bocska.y első gól ját. üySe táma-

ja labdóL Ez-

Biró: Ruhmann.

Isen szorongatva remekül
de közeli Jövését a

1 k~3, ~ vé~jj, ~arth~ ll. le,f~ •.
i tasat Dan d. erotlell lOQ

I
vése feiezi be. 45. percben

I Barra lli. veszélyes b'eadását
Rozsnyai kornerre menti, de
közben lete a félidő.

, ásodik félidőbenGySC
I jó kezdése után feljön a
IGyTt< s a 10. percben Bar·
!I ti~ Ieszorito~l éles löv,ése

alJg megy rnelle. 14. percoen
, BéJrtha beadására Hat-

vanJ kifut, labda mellé
boxol, de él GySe halola
dala\?lügyetlenl(edi a gól
helyzetet. További GyTK
támadások El Feketc-Pulu-

Gu
"""

b6velkedó,

s

rendkivül szép meccsct
eredményezet! a két
csapat ta!álkozása. GySC
oly::m kirünő együHest 1
döt! harcba, melynek a jó-
e , ! I ~ G -r' Twrma0an evo y re sem
tudott ellenáHr;i. GySC-ben
Fekere, ugor, Cs. Nagy
és fried '2!sőra~g'u játékot
produkált, de kü!ön~ki.i!ön

minden játékos teljesitmé Q

nyének möximumM
toHa. GyTK-ban Bartha és
a közvetlen védelem feleli
meg. Az első félidőt majd~

nem GySC fölény
uralta, amil c5al<: helyenD
ként szakitott meg GyTK
egy-egy lelu(-ása. [\rl::ísodik gOl gátról pailcmnClk vissza.
félidő magára. talált a ifö[T] aiábbhogy egycegy
GyTK S DlrOI parr- cr esik midk ["8SZfÖl,

fogás mellett veszélyes tá· g cl 39. percben B3rtha
madások egész sorozatát ll. szabadrugását a j

indította a GySC ellen, de akaró P1l1ugor - álitólag-
a ekkel nem kézze! érinti s a megité!t
bo!dogu!tök. I l 'est RozsnJ'öi felső, saD

Igazi derby~ha at ura IG Da teszi. Még' egy
kodorl, G,li a GySe alkal a volna a GySe-nek
ellen megftnc11totta a játékot. cl 5zól!övésre 44. percben

, c-

ő. percben Oláh szabada Bartha l. maga mögöJt
rugásábó! Nagy B. lő, ele ha2vja Csikósr és Rozsn
öl lövés lécről visszapoJJan, ,I rJj'oif,

Megújuló GySC roham ről mellé.
közben, a 7. perCb21l Kiss, zel vége a meccsnek. .6.
remekbeszabolt b 0:--:1b ac GySC diadalittas csapata
sza.badrugása gól hoz jur- ; még egy kört fut _ éi

tatja a GySC~t, de a biró Ikörül s utána nlegujuJó
offszeidecimén megsemmjv l boíránvos jelenetek közölj
siti. Nyomasztó GySe fög Ioszlik '5Z21 él nézőközÖil-
lény, majd a . percben 1

1

,1, ség.
fried sZElbadrugása Bartha

i : 1 (O: O)
. elé kerül, aki a kifuló ~

I Barátságos. Biró: Bezzegh.
Hatvani melletl bevágja\l I GyTK: Hatvani-Rozsnyai, Kurlz
GvJTKerősii és TÓtl1 maga- i -Kéri, \Veigerlh, Bordács-Bar r

san lő saroh'a, de Szren· ta, Vajai; Bartik H. Bartik L Tóth.
kányi kiöklözi, majd ujabb! Po/tTK: Varga -- l\:ező, Rau.
leadását Bartha ll. é I Iiu2,zár, (Tóth H.) Ha\'as, Laki-
emeli. A játék hevében Oláh l Tóth L Ancsin, Földesi, Szentesi,

utána rug Tóthnak, mire IPangert
I Kánikulai bőségben, a fenti

birói figyelmezletésben ré- öiszeállitásu csapatok vették fel
szesül. 34. percben Pulw:wr . L~ egymás ellen il küzdelmet. assu,
félpá!yáról küldött szabad- i nehézkes, ~ervszerűtlen, majdnem
rugása s2:áll a tJyTK kapuja I unalmas játék folyt az egész első

elé. Hatvani fogja, de köz' félidőben. Nem láttunk egyetlen
ben t<urc fautolja a ~efLltó egy egészségesen felépített táma·

dást sem. Az első félidő esemé·
Barta IlLaat, es, amit Kiss I

I
nye Huszár eleséséből eredő harc'

védhetetlen lövéssel értéke- képlelensége ki helyett Tóth H.
sit (2:0). 38. percben Cs. l állott csatasorba.. Esemény: ! kor·
Nagy Kéritól és Kurctól erő- ner az MTK ellen.
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POLiTIKA!, TÁR5AD,l\l

íElŐ:;<IZETÉSI ÁRiH(:
Negyedévre 1'30 P, fél é'n-e '60 P, Egész évre 5'20 P_

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

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

Fel~!5s S2erw.és:zí:ő: \I','AGNER l\}lARTOI'~

Szerkeszt5ség és k:1mtlóhivatal:

"HUNOÁRV\.u KÖNYVNYOMDA
Gi y o m a, t\:os5uth Lajos Ul:I:l:l 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijsl:~básai:

Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Öiszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százaiék, l negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félé~'i hirdetés esetén 2) százalék kedvezményt actunl{,

Búgnak a cséplő

KözölWk, ho~y él Nóegye·
snlet országzászló fe ltlllililsáí
hel!ározta el.

Nem vol! még' róla szó, hogy
hová álli/suk fel az orszá.g
zászlót ~ Szükségesnek laTJjuk,
hogy e zászló felálliliísánál a
közönség véleménye is isme,
retes legyen ezért felkérjiik ol
vasóinkat, hogy a felálliltisj
helyre vonatkozó véleményi.i 6

kel közöljék velünk.
A beki.ildöH cikkeket vagy

véleményekel sonna/osan kü'
zöljiik.

használásával 15.000 P költség
merűJ fel.

A bikákkal történő kézből való

"

fedeztetés bevezetése érdekében tett
előljárósági előterjeiiztésre a kép·
viselőtestület úgy batározott, hogy
célszerűségi és törzskönyvezési
szempontokból 1 évi próbaidőre

bevezeti a kézből való fedez
tetést.

Normális időben julius első

hetében kezdődik az araláJI>.
Most, egy reHenetesen száraz
május után, julius első helében
már mindenfelé búgnak él csép
lőgépek, folyik az ország ara
nya, a bU7a.

Van, akinek alig a veiőmagja

lérüll vi:.sza. Másnak 2-3 mó
zsás él termése. Van, kinek 6
mázsája isleH holdankénl. Na
gyoll,nagyon változó az ered·
mény. A becslók Jegfeijebb 4
mázsára értékelik él községi
állaga!.

Vigasztaiásul él -gyenllén si·
kerűlt buzáért él junius és juli'
usi esókre olyan tengeri lel'·
més igérkezik, talán még cl

tavalyelótlinéi is jobb lesz.
Jól jártak, akik a szárazság

hatása alat! vásárra dobták
állalaika/, de a nagy kínálat és
nagy Jarlózkodásmia/l nem
kaptak vevőt. Mezőgazdasilgi

szemponiból is jobb, ha sok
tengeri é~ lakarmány lesz,
mintha sok buza termel! volna

Iés se /engerink, se takarmá·
ny unk nem leti volm!.

I ÁLLlT5U
AZ ORszÁGZASZLÓT?

isi"
lé

AUGUSZTUS l-TŐL.

z
A Lampel-féle malomépűlet

ügyében határozatot hozni nem
tudott a képviselőtestület, mivel a
kÖ'lvagyonról szóló községi tör
vény érdemleges határozatra 30
nap határidőt szab meg.

Az ezzel kapcsolatos beseny'
szegi iskola építési ügyében a
képviselőtestület 2 tantermes is
kola tervét és költségvetését el,
fogadta, mely szerint il. malom'
épületéből kikerülő anyag fel-

óránként 10 fillérről 8.5 fillérre
csökkenti.

Változatian marad a közvilágítás
és ipariáram ára és az átalány
fogyasztás,

Ez is valami.

főszolgabiró, Pánczél Emil főjegy

ző, Lehóczky Károly vm. gazd.
feWgyelő. Csernus Mihály apát
plehá;~oc:, Tükőry József földbir·
tokos, viléz Iv1adaras Gyula, vitéz
Haviár Gyula, Nyisztor Péter,
Kner Izidor és Kner imre.

Az új főispéÍn programmjában
teljes felekezeti békél és nemze
tiségimegbecsüiést hirdet Elitéli
a horog- és nyilaskeresztes moz.
galmat. Baráti kézfogásra hivja a
munkásságot nemzeti alapon. Hir
deti a nemesebb értelemben vett
nemzeti egység szükségességét,
melynek vállvetett kiküzdésében
akar ő a zászlótartó lenni.

Fáy
i ei

lI!il

ki li
st leti

i

Gyoma község képviselötestü
lete július hó S-én délelőit a
községháza nagytermében rend
kivüli közgyűlést tartott, amelyen
a képviselőtestületi tagok szép
számmal képiseltették magukat.

A tárgysorozat főbb pontjai a
Lampel~féle malomépület lebon
tása, a besenyszegi iskola fel
épitése, illetőleg a bikáknak kéz,
ből való fedeztetésének ügyei
voltak.

OLCSÓBB lESZ

A vármegyei hagyományokhoz
híven mélfóságteljesen, fényes
előkelöséggel iktatta be Békés
vármegye Törvényhatósági Bi
zottsága cll'. Fáy István föispánt
állásába.

A beiktatáson rés'ltvettek fa
binyi Tihamér kereskedelmi mi
niszter, Sztranyavszky Sándor, az
egységes párt országos elnöke,
Marton Béla országos főtitkár, az
összes vármegyei országgyűlési

képviselők, sok más képviselő, a
szomszéd vármegyék főispánjai,

felsőházi tagok, stb., stb, Járá,
sunkból ott voltak: dr. Páika Pál
főszo]gabiró, Bakos József tb.

alapján, különösen egy nagYQ
város nyuHoHa tapasztala·
tokkal felfegyverkezve, leg
löbbször pontos iogi diag
názist tud adni. A közön·

Kiküldött szakértők döntése,
szérint kötelezte magál a villanyt
szolgáltató részvénytársaság, hogy
lo1yó évi augusztus 1·től kezdő

dően, csakis a magán használat,
ban, a villanyárakat hektowaH

j
ség kérdésénél dilemma fel

. merülhet, ott nincsen vége
Ia nagy pernek, oH még

'. k.ét fÓr~lfI1, két nag:' é:, döntő
! felvonas !esz, amJD12}( ered·

I
' .' j , "l , 'l 'seg e pemel nem Udorl menyei az egesz mEigyar

I
nyilatkozni: djjem.lTIában I társadalom jogos izgalom
volt és ahol már a bűnös- I mEll várja. Sz. M.I~~ ...._ ~_~ __ ""~~ ~~~.~I ~~..;y .... '<iih.V.....4$íAV~- ~ ~~~

rnagyar
sze korona

evébe f

Egy test hullalt végig él

komor tárgyaiólerel1l pad
lóján, egy fej hullott le a
mélgasbóJ, (j dicsőség,meg~

becsülés, tekintély piedeszQ

táljáróL Dréhr Imre voU
- - 'j . , 'I j' t1 ' ~magycií' l\lr(L~ J c1\,amll }(élr!

az igazságszolgáltatás első

f6rurml öt évi börtönbün
teíésre, 10 évi szabadság
vesztésre és 5000 pengő

pénzbüiJtelé~Tc ili?!te, Az el
ítélt a kiálloit izgalmak kÖN
vetkeztében eszméletét vesz
tette.

Első fefvonásához érke;
zelt el evvel ClZ a szomorú
játék, amely bár közvetleN
nül csa.k egy ember vergő=

dését, egy karrier össze
roppanátiéH mutatja be,· de
közvetve a magyar köz
élet és ennek megtesíesi/6
jének, a. köztisztviselői karN
nak helyzetét is érinti.

Nagy morális államérdek
fűződik ahhoz, hog·y a köz
bűnös szolgája elrettentő

büntetésében nyerjen az ál
lamegész kelJő elégtételt,
de a mindent felölelő nagy
etikai gondolat azt tanítja,
hogy inkább meneküljön
meg szóz bűnös, mint egy
ártatlan szenvedjen.

Az él nagy érdeldődés,

amely Dréhr lmre perét véN
gjgkísérte, az utóbbi napok;
ban oda faju1t, hogy szinte
bukmekker irodák létesül·
he!tek volna a törvényszék
folyosóin azon fogadások
lebonyolHására, hogya bŰN

nösséget kimondják-e, vagy
sem?

A nagyközönségnél jobb
jogász nincsen, mert az az
érzékei útján és a hélHoítak
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EI ökváiasztás a szegedi
Kereske elmi és Iparkamarában.

bábavédőnői tanfolyamra alkal·
masak. A jövő bábaiipusa a bá
bavédőnő lesz.

Évtizedek mulasztásá! fogja pó
tolni ez a törvényjavaslat.

minél több jusson, Észszerű, okos,
mi!lőségi leimelésre van szüksé
günk és meg kell szerveznünk azt
az utat, amely a lermelőtől a fo
gyasztóig visz.

Vizszabályozás, a Körösök sza
bályozása, bekötő utak épitése, az
aszálysujtoita vidékek megsegitése
a legfőbb alföldi proólémák."

tott a hosszu fehér asztal fiatal,
kipirult arcoktól környezve. 19-20
éves fiatalok és voU:tanáraik em
lékeztek vissza a régi, szép napok·
ra. Beszédek és távollevők levelei
hangzottak el, majd fényképezés

volt. Ezután a találkozó táncmu
latsággá alakult át, amelyen Gyo
ma és közel környéke legbájosabb
lányai és j6fánws Jiu i méltón
képviseltefték mogufcat. A jó han
gulat hatásaképen már derengeni
kezdett az é{1, mikor a jelenlevő

hölgyek ismételt szülői unszolásra
lovagjaikkal eltávoztak (Sz, M)

A mezőgazdélsáll Q kép,
viselőházban is ismét egy
erős harcost nyert Krudy
ferenccel, kinek széles látó
körQfelkészűltsége, ftlrad,
hata.t1an munkássága eddig
is nagy .ny~resége volt
gazdáinknak.

"Az Alföld ellen sokat vé/et
tünk, főleg azzal, hogy az alföldi
gondolatot csak néhány évvel eze·
lött fedeztilk Jel. Most fokozato
.'>an jóvá kell tennünk a mulasz
tásokat.

Kötelességünk, hogy a terme
lést helyesebb irányba szeJvezzűk

az Alföldön, ugyhogy az Alföld
aranyából az Alföld lakosságának

elé, A törvényjavaslat lényege:
bábavédőnők beállításával kimlIst
ráini a meg nem felelő bábákat.
Egy négyes bizottság, amelynek
élén a kerületi szülész-főorvos

Dr. Fáy István föispánunk
volt kerületében, Feleden,
vasárnap Krudy Ferenc volt
főispánt és volt képvis~Iót·

választották meg egyhan·
gulag országgyűlési képvi·
sel6nek,egységespárti pro'
grammal.

Csapadék naptár.

Junius-juHus ! 29 i 30 i 1 '[ 2 I 3 : 4 I 5 lössz.
Társulati~székház __1 24.5' 28,- I~~!__[__ i-- 54~_

I_K_o_·r_ös_la_d_á_ny_io_'rház --1_18_,-_,_3_9._71_3_5_1 __1 1__ ~~2_

Folyáséri sz.-tel~__ i~152.1 !-~~i..--I--II-- 65.3

Peresi szivattyutelep ~1~1 13.- -I !-_I__I__~

Kecsegés zug I 182 l 36.- l 2.2 i :" I 56.4

Kéthaimi őrház =i 25,5 I36,- I 2.1 :=I-=i= 63.6
I I I ..

U,'!~~rno~(Roikcs.őr) 24,- I 18.- . 6.- i L-i! .1 49.-
« iR

IDÉZET
Fabinyi Ti amér miniszter

gyulai beszédéből:

Kirostálják a em meg'feleiő

bábákat.

Ötéves találkozó szrnhefye vo
Péter-Pálkor a ligeti vendéglő.

A szülészeti rendtartás törvény-/ áll, fogja ki választani a jelenleg
javaslata ősszel kerűl a parlament működő bábák közűl azol,at, akik

Volt ám máskép is: napfény,
gondtalanság, SGk-sok remény.
Mennyit jelentett a holnap, a jövő

álmok valóraválását, kristályos ta
vakat, árnyas liget mélyén drága
szaletlike!, mesebeli herceget, autót,
hintót: mindenf,amit csak képes át
fogni a gondolat, Eltelt az öt év,'
álmatlan éjszakákon felsir a só·
haj: hol vannak az álmok, a re·
mények? Hát nem lesz soha szép,
soha tündöklőbb holnap?

Találkozójukat tartották a ligeti
vendéglőben az öt éve végzett pol
gáristák. Impozáns látványt nyuj-

UDY FEREf\lC A FELEDI
KER LET ÉPVISELÖJE.

A MÁV-on olcsóbb díjtétele
ket akarnak beve7etni a sze
mé ly és teher forgalomban.

Dr. Bud békéscsabai képvi
selő a mult hélen ismét válasz
(ói kÖZÖlt voll és él lanyai lap
kosságol is meglálogalla. Jvleg·
hallgalto a gazdákat, kereske
dókel és együtt lárgyalJcrk meg
iigYiZs-baios doJgaikaL

lön iparkamara és akkor mindkét
érdekeltség végezze külön a saját
szakdolgait, ezzel elejét vesszük,
hogy a kamarai életben szembe
kerüljenek egymással iparosaink
és kereskedőink.

Ismerjük Vértes Miksa kamarai
műkiidéséf, mint a kamara alel
nöke bebizonyitotta, hogy ő az
ipari és kereskedelmi érdekeket
egyformán szivén viseli s igy bi
zalommal tekintünk a kamara
ezutáni működése elé is.

radhasson a reménye ét fel"
támadáshoz.

A lapok hasábjai II leg
különbözőbb és leghihetet·
lenebb okokkal próbálják
magyarázni II Hitler kan
celléir elleni forrongást; van
amelyik erélytelenségét, te:.
hetetlenségét, van viszont,·
amelyik szigoruságát okol·
ja. A lefolyásnál pedig llZ

elömlött vér mennyisége
laptipusok szerint váltako·
zik: hét ha.loltól öfszázig.
Az eredmény is megoszlik
a vélemények szerint: van
olyan ujság, amely Hitler
diadalát és van, amelyik él

bomlás kezdetét lÓs01já.
Mindeze!< böl a:: a tanul..

ság vonhéltó le, hogy tul
közel vagyunk az esemé
nyekhez és él modern élet
állai megröviditeH I0 rí énei
mi háttere! i; 1'-' ..,{ \jrni,
ha liszta képet ai<:arunk
nyerni él német események
ból és haJását Európára,
valamint hazánkra kutatni
akarjuk.

Igen l<aral..:teriszlikus él

gyomai mentalitásra az,
hogy él forradalomról szó·
Jó hirek estélyén egy jól
értesült besenszegi asszony
azt hiresztelte, hogy hábo·
ru lesz. (Sz. M,)

et forradalom
p 1& ;'argoJara@

n
p ..

z

A szegedi Kereskedelmi és Ipar
kamara volt elnöke, Wimmer Fü
löp elhalálozásával uj elnöknek,
Vértes Miksa kormányfötanácsos,
szegedi szénnagykereskedőt, a ka
mara eddigi alelnökét választották
meg elnöknek két szótöbbséggel
Körmendy Mátyás ipartestületi
elnök - orszdggyűlési képviselő

vel szemben.

Tekintet nélkül a két jelölt
egyéni kivdIóságára, a kereskedök
a kereskedő jelöltre, az iparosok
az iparos jelőltre szavaztak, amit
egészen természetesnek talál min
denki. S most megint, mint min
gen ilyen válaszláskor, a kisebb
ség - ez esetben az iparosság 
méltatlankodik.

Ismét időszerű, hogy a régóta
felvetett eszmét ismét előhozzuk:
legyen killön kereskedelmi és kil-

Minden forradalom él.

meglévő jogrend erőszakos

megváItoztatástlra. törek
szik - ezt tanit ja a jogtu
domtlny. Mégis engednUnk
kell rigorozittlsunkból egy
kicsit, ha 1848 március
idusára, a mi szabadstlg
harcunkra, a mi forradal
munkra gondolunk. Ha egy
forradalom győz, ugy a
győzelem szentesiti azi; ha
meghiusúl, polgárháboru,
vér, kivégzések jelzik a
történelem lapjain.

Forradalom jt!tszódoH le
a német birodalomban,
de lefolyt15át, okait, ered
ményét még igen soktl fog,,:
juk rekonstruálni iudni.

A forradalmak két kisérő

tünete kétségtelenül meg
volt, ugymint a rövidség
és él vérengzés és e keltő

a legborzalmelsabb. Egy
rövid, zökkenés nélküli t1t
menet, amely látszólag
csak külsőségekben nyilvá
nul, sokkal rosszabb, mint
egy hosszu készülődés,

amely alkalmat ad a teljes
lelki t1talalmltlsra. A vér
pedig elmaradhataJlan, mert
minden győztes bosszura
vágyik és minden veszteSe
nek mártirokra van szük
sége ahhoz, hogy megma-
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Az Első Budapesti
G5zmaimi Rt l

Angoranyúl tenyésztés. rla·
fcllmas lendü/ele! veJt nálunk
lvlagyarországoll is az ango·
ranyullenyész1és, mely kiiJfö!
dön sokezer embernek ad ke·
nyeret és meg~]hetésl. Egy-ein'
nyul évi gyapjuhozama 45-60
deka, amiért az angolok 25
30 pengő! is fizeínek. Meg keH
~ezdeni nálunk is a lenyész
tésf, hogy sok kisember, liszl·
Viselő, munkás és munkanél
küli jusson keresethez. Oiiak
ugy érdemes foglalkozni a
gyapju lermeléssel, ha nagyobb
mennyiséget leszünk képesek
kiszállilani külföldre. fő lörek·
vés legyen elsórendü lenyész
állatokat neveini és nagybem,
amire most a kezdet-kezdetén
kizárólag él nagyobb uradal
mak és a t~het6sebb gazdái.
kodók, bozzáérJó sporlembe·
rek lennének alkalmasak. Fel
viltigosilásl v(Ílaszbélyeg elle4

nébel1 bá.rkinek szívesen ad a
F~isá!lalten yésztők Lapja szer·
kesziósélle Budapest IX. Má
Iyás utca 11.

§zinésznö a strandon. A. di
valot mindenkor az első vo·
nalban álló szinésznők diktál·
lák. Ugyanez áll az idei slrand~

divatra is, amelynek szinekben
való gazdagságál és formai
eleganciáját cl legismertebb
pesti szinésznők mutatják be a
Színházi flet uj számában An
gelo fotografiákkal. Beszámo!
él Szin házi ÉleI uj száma él

három balkezes magyar vivó
Európa-bajnok karrieriéról és
varsói élményeiről. Hatvani
Lili bárónő ezulial f!1agánleve
lel intéz él közönséghez. Cik·
kekkel szerepelnel, Szép Ernő,

Szomory Dezső, Farkas Imre,
Bus Fekele László. l\épes cikk
számol be a Budapesti S1.in
ház bemu!aiójáról. Az interur.
ban roval, amely él vidék leg
érdekesebb eseményeit talólja
vidám és kedves pletykák for
májában. DarabmeJléklei a Bu
dai Szinkör nagysikerü ope#
rellje a Tabáni orgontlk. Szen
zációs kollasláger, 64 oloalas
Rádió Világhiradó. 32 oldalas

I
~yermek~jsá.~, k~zimunk~ m,el
leklel egeszlÍl kl cl Szmhazi
Élei uj számát, amelynek óra

! 60 fillér. Előfizetési dij negyed
évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal:
Budapesl VII. Erzsébet körul 7.

SZOB SZlÓI
YÓGYFORDÖ

Olcs6 és páratlanul
eredményes!

73 és 78<1·os 565, j6dos, br6mos,
hidrocarbol'llUos höfomlisok. Per
cenként3000 liter forróviz. Strand
fürdök, kádfl.lrdök. Állandó orv(l51
felUgyelet és gyógykezelés. Fros
pektulIísal s mindennltmU lI'&m..'IUIIl_

l gosU68111ai k6l1özséSg@ll szolg61 az
i ISSlIllglitÓllUlg.

VíMgnézeti kaoszban éiilnk,
sok az uj idea, a világmentő

politikai gondo/at, amelynek
felbllrjánzásál ösztökélik azok
a nagy };;azdasági, szocialis
bajok, és anyagi nehézségek,
amelyekkel ma a világ mindm
állama és társadalma küzködik.
Bár át vagyok hatva atlól a
tudaltól, hogy nálunk, Maf?yar
országon sok reformra van
szükség, mégis az a meggyő

ződés érlelődött meg bennem és
kormányomban, hogy rerzdld
vül óvatosan kell a reformok
utján előre haladnunk, kiilőnö

sen ha a politikai élet és az
állami berendezkedés nagy elvi
kérdéseiről van szó,

Gömbös Gyula.

Bélyeg keH a Kormányzóhoz
intézett beadványokra is. A
kuli uszminiszler rend eletet adotl
ki öz 6i1amfóhöz il1l~zeit be·
adványok illeték kölelezeltsége
és a bélyeghiány esetében kÖg

velendő eljárás iárgyában. Az
alárendelt l1ivatalokhoz, inléze
lekheT és hatóságokhoz intézell
rendelet közli, hogy egy nem
r~g kiadoH pénzi.Ígyrniniszteri
rendelet érjeImében aZ állam
főhöz ini(ZzeH beadványok is
bélyegkölelesek. Ezzel kap·
csoléJlloslJn közli a kl.lilusz.
miniszler az alája rendelt haló
ságokkal és hivaJalokkal, hogy
szabályszerű hivatalos Jelel
készilésének és a lelet alapján
szabályszerű illetékszabásnók
van helye, ha a beadványi
illetéket ÉlZ állillmfóhöz inltizell
b€adványokon nem rótták le.

gozoil érJe!
Sok kegyelien szó, kéjség'

beejtő kérdőjel és nincsen
minderre viiiasz. Tolán 07 él

józan eszű parasz! ember, aki
megpihenI most a be!akarifás
után, talán aL megadja él vá·
laszL

011 áll a föld. a. család ura,
kemény nézése a rögökhöz
tapad, homlokán nem anyu·
galom, de a gond redői. Igy
felel a kérdésekre: Veteiliink,
araUunk, ugy dolgoztunk, minI
az állalok és mos! belakarHol
luk él termést, vagy száz ke·
reszt meg odamaraJt ! Az lslen

l'Udia csak !11t:gmondani, hogy
hogyc1n lesz, mikénl lesz 1

IR

eg

részesedése ulán fennmaradi
ganona nem fedezi a kenyér
és vetőmag szükségletei, vagy
a hálrább lévő ruha és szelle
mi szükségle/ekel, ómelyek pe
dig huzamosabb távolIéi eseté

ben káros hatásokot vál1halnak

ki. Enni mégis csak keil, merj
a . gyomornál erősebb szó
nincs! És ha adóra nem jut,
akkor mi lesz él sok ezer

liszlviselővel, mi lesz a jog·
renddel, amely az adó révén
tudiCl biziosilal1i azl, hogy a
termés azé lehessen, aki dol·

GYÜMÖLCSÉRÉS. j EskÜVG. b~eni lszer Izabella

A napfény áldott melege és fekete János 1954. julius
.• ,hó 9-én déli 12 órakor tarlják

PIros SZlnt csalt a sapadt I l" -"'k I b" f "/
.. .... ,. , .. l eS.(uvoJU e, a aliJl re ormalllS

gyumolcsok orcaJatG: gYU 4 lemplomban.

mölcsérés ideje van most.
Talán nincs is nagyobb öröm
annál, mint mikor emberi
munka és isteni gondviselés
a termésben: a gyiimölcsben
összetalálkozik.

A nemzeti egység pártja
örömünnepre készül: a nem
zeti munka, egység és ÖSZ
szetartás jegyében Isten se 4

gitségével új évfordulójához
érkezett el a szervezett ön
tudatos célkitűzés ű épifő

munka. Ez a munka nem
volt meddő, vagy hiábavaló,
mert hisz sok-sok, szép gyü
mölcsöt termett. És ennek a
gyümölcsnek nem szabad e/-

fú/érni, hanem a
legalkalmasabb percben kell
azt leszedni.

Szüret lesz: harsonákkal
harangzugással és erre az
ünnepre készül most az egész
ország, hogy a nemzeti mun
kahéf mindent átfogó, nagy
diadalmámorába szédülve, új
szebb jövő hajnalára ébred-
hessen. (Sz. M.)

El61éptetések a MÁV-nál. A
juliusi elólépfeliseknél CI gyo
mai lisztikarhan előlép/ek: Szi
gethy István fótiszflé, fehér
Gyula és Ráday Béla liszlekké.
Gratulálunk.

A gyulai kórház 40.000 pen
gót kapolI "rádíu m" beszerzé·
sére.

száz ereszt
darna

Vagy

Kora reggeli ól J,éső eslig
le\pon az ellész c:;alád: apa,
anya, gyermekek. t\'lind él maga
munkakörét lölH be: d01llozik,
nem fix munkabérér!, hanem
azérJ, hogy lesz l11öjd buza,
meg lesz a l<enyér, az éle!,
ruha, meg ami kelJ. Ugy szű·

ret lilj~n meg egybe kelhelnek
lJ! párok: rci.lel1elik az ő dolgos
é!elükre a megáiliipodoJl élei,
él boldog nyugalom IwronáiáL
Aztán téli estéken összeiil
helnek a lobogó IÚ7 mel1é el·
borozgalva meglárgyall1i a sa·
já!, meg a má'30k ügyé!, poli
tiz~lgalni, pipázni, kalendárium
lapjail forgalva a magyar mull
dicsőséj:!cjre emlékezni. Ez a
kiegycl\sulyozoll ~!et, ez a
nyugod: vóű, egészséges ma
gyar pareIszi nemzedék leszi
ld a mi nemzefünk alapjaiL
Nincsenek nagy igényei, nem
vágyik sok szórakozás után
és egy kis boldogstÍg soká
rezdúl 6\ az ,zklén. Meglehe·
jős nyugalommal járul az adó
fizeléshez, meri tíszfáben van
annak c,zljá. val.

Az idei év rossz termés! ho-
. zoli, az esőtlen, likkaszló ab·
normális 'tavasz meghozta azl
az eredményt, amiről sol{áig
csak jóslalok szóllak, de ami
most ime valóság leH. Az uj·
ságok slalisz/ikái vigaszlallak,
vagy összehasonJi/gallak, mégis
él valóság nem állUhaló be Slil

mok sorába és a valóság iga·
zabb, valóbb... Nézzük meg
mil mulat ez. Azok a nagy- és
középbirtokosok, akiknek régi
készletlik van még, nyugalom
mal tekintik él. helyzetet, mert
nagyobb huzaárra van kilá·
Jás, de egy önellátó kis· és
törpe birtok nélg-yjá ban függet
len él. buzaáraktól, különösen
rossz termés idején.

Kenyér, vetómag- kis szóra
kozás és adó, ezek azok a
szü\{s!Í!elek, amelyek ez ulób·
biak<:lt nyomják. Legtöbbkls
birtokosunk áIJagos termése
alig löbb, mint amivel ezen
szükséglelek fedezhetők, de
legrilkább esel az, hogy tólu;·
képződés, akár uj föld, vagy
jószág, ak~r lar/alék alakjában
eló611hassék.

Mi történik mostan, ha él

termés az állagosnak csak fe·
Iéi éri el? Az emberi gondos
~ágnak oda kell i rányu!nifl,
hogy a magánházlarlás jövő

ujig ne szenvedjen hiá.nyt, de
mi tört~nik, ha a munkBsok



HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyomán

MINDeNNEMŰ
nyoIlltatványt
bizalommal
rendeljen·
a

Kedvezményes utalvány
a Bethlentéri Színház pénztára
ezen utalvány beszolgáltatójának
2 .drb. zenekari ülést} zsöllyét,
támlásszéket, erkély f. sort, vagy
páholyülés! 331/sOJO kedvezménnyel

szolgáltat ki.

Olvasóinkhoz!
Felhívjuk a fővárosba utazó ol

vasóink figyelmét, hogy megálla·
podást kötöttünk a Bethlentéri
Színpad vezetöségével, mely sze
rint az Anyaszív c. darab elő

adásaira - mely a budapesti na·
pisaitó egyöntetű megállapítása
szerint még a Timosa pelddtla
nul nagysikeréi is felülmúlja 
az alanti szelvény bemutatása el
lenében a szinház 2 drb. rend
kivűl kedvezményes jegyet szol
gáltat ki.

UuU Tessék levágnLn~

ész abla ok

BAR Y P l
üvegesnéi Endrőd'Ön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablakűvegböJ, 3~4

mm. belgaüveg, .. matt, mintázoti;'
rubin, ornal11ent, sima szines·
üveg és finn tiikörb61 állandóan

.nagy raktár.

minden méretben Jeszállitott ár
.. ban beszerezhetők

Pk.j954 s2.·1932. 19'32/YglJtói,152 sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Leopold Elemér ügyvéd által

emberekn~k I<övelelése szuró 1··~~ép1r.ise;lt SheJlKőolaj·RLjavára300P.

tövis az gmber lábában. Ke. tőke és több követelés járulékai ere
mény annak agazdánakaván- jéig a gyomai kir. járásbiróság 1932

629& sz. végzésével-'elrendelt kielégi
kasa, aki El szomszédjának lar-tésivégrehajtás folytán végrehajtást
tozlk. 1932 évi május hó 25-én

A lcírsadalmj qgyütt műkö. lefoglalt 1810 P. becsült ingóságokra a
dés, amely a munkame~oszlás. gyomai kir_ járásbíróság fenti számu
sal kapcsolatos, magával hoz. végzésével az árverés. elrendeltetvén,

annak az 1908. évi XLI, t-c. 20 §.a
za azt. hogy mindenkinek meg alapján a fent megnevezett s a fogla-
kell adnj az/. amll becsüietes ási jegyzőkönybőJ ki nem tűnő más
munkájávélI kiérdeme:il. Szük· ltoglaltatók javára is az árverés mep
ség van erre azért, hogya tartását elrenctelem, de .csak arra ;~
kölcsönös együtI munkálkodás esetre, hakielégitési joguk ma is fenn-

áll, és ha . ellenük ihalaszló'hatályu
annak minden előnyével és ál- .igenykereset folyamatban nincs •végr.
dásával feni/arthaló legyen. szenv. lakásán, Endrőd IV. ker. 134
Ahol ez elmarad és az egyébb· házsz. alatt leendő megtartására ha
ként fizetni Judó gazdaadós táridőü\ 1934 évi július hó 11 naíJjá
ieliesilö készsége megroppan, nak délelőtt II órája tüzetikki, ami
olt él lársada!mi rend bomla- Imr abiróilaglefoglaltcséplőgép,csép-

lőszekrény és jószág s egyéb ing6sá-
dozik, cl vagyonbizlonság meg- gokat a legtöbbet igérön~k készpénz
:szűnik. Minden g'azdélmoralóM fizetés mellett, esetleg becsáron alul
rium nem egyébb, mini !zgy is - de a kikiáltásí ár kétharl11adánál
hatalmas feiszec5apás i'l f!aZ# alacsonyabban csak a végrehajtást

szenvedő beleegyezésével, el. fogom
dalé/, a gazdaexistencia és él adnL Azon ingóságokra, amelyekllek a
gazdahitel hatölniéls sudár fáp kikiáltási árc! e:::yc7er pengönfelül van
iának IÖrzsökén. Ha ez a lom- az 5.610/931 lV\. E. ,zámu rendelet ér
bos, terebélyes fa kidől, ővele telmében csak azok árverezhetnek, akik
együtt megy tönkre él gazda. a kikiáltási ár egytizedl"észét bánat-

pénzülleleszik.
ságH.éle is. A javak észszerű Gyoma, 1934. jun. 22.
és arányos elDsziásának érhá- FISCHER NÁNDOR
lózala ilyenkor ara/ás-cséplés- kir. bvégrehajtó, mint l>ír. kiküidött

kor telik meg éUe!ö és tápláló
taríalommal, amely ismét egy
évi verejlékes munkál lesz lehe
tÓNéazok számára, akik él nl

hely asztaia, széke, gyalupadjél,
salllia és pőrölye melIelttőlJij,

ei életüknek minden munka·
órájáI.

A gazda, akinek gondja any
nyiféle irányul, s aki földjének
megmunkálása közben a lel'·
mészel örök rendjénelcáilan
clómegfigy€lője, lapBszja!clból
tudja, hogy áldozat nélkül nincs
erdmény.· Tudja az! is, hogy

mennél su!yosahb a helyzel s
mennél erősebben ragad ben
nünke! él pusziulásnak else"
perni akaró sodró árada/a, (lrj

ná! keményebben kell minden·
kinek a lábán· megállaniil .

Dr. K_ B.

Minden rosszl1<Jk megvan
a jó oldala. is, A forró május
mérhe!eilcIJ aszáiykára mellell
pár héHel hamarClbb hozti:< meg
a ga7da,jsszony aszlalára az
uj buzából a friss, omlós
kalácsol. A rendes g·azda előre

lálva él korai araHIst és rövid
cséplésl, ideiében gondosko
doH arról, hogy él maglár, a
padlás, a hombár kellő időben

I<iLirüliön. A gazda maga veszi
kezébe a ciroksepról, s olyan
simára seprj a magtár pado,;.

zalál, hog"y palkós csizmájával
maga is alig, hogy lábujhegyen
mer rajla iárni. - Olyan liszta'
ság, csöndesség van oli akár
egy nagy, uri szalonban. A
gazda mElglárbeIi kenyerespaj
lása, az incifinci egérkoma,
kémlelve nézi egérpitvarának
könyöklőjéról, hogy mi lör/é·

nik mos! gazduraméknál. Nem
iul eszébe, hogy pc'lr nop mul
va mé!r él régi visszamaradt
szemetes ocsu helyeit frissen
onloll pallogó szemű acélos
buza lelitetl aS71ala vár reé,
amelyből ó is bőségesen meg
kapja al mafla julfllékfiJ

Csalódik i1Z0í1hélll a ;,ic1zdö,
ha azt hiszi, llog y ez él gon
dos e!ókésziiése akamrának
csak ó nála lörJénik. Mer!
ugyanez! cselekszi bent él köz
ség falai közöll él fűszeres, él

rófi5s, él hentes, él kovács, a
keréí{járló, él csizmadia, él SZ<J'
bá és még számosana köz·
ségbeli lakosság körében. Ők

is rámo!nak. Ők is clóveszik
a cirol<scpról és sepregelncK a
kamra egyik sarkában s várjéík
al: ui buzát, amiből nekik is
iul, amil ugyan nem ók velel p

tek, dG amelyért megdolg07fak.
Aki nem vctell él barázdába,
csak él kereket adja honá,
mega palkószegel és nem él

kaszaélél veri ki, hanem .0

csizma sarkán és talpánkalél p

pál, ó is lnindennepikenyér
fogyaszJó lévén,:az ő kamráp

jából sem hiányozhatik az uj
szokvány minőségü buza be·
raktározása.

A gazda, ilkit cl bil'lokvédc·
lern inlézménye véd ugyan él
budapesli na~n hiielez6k161, él

zárgondnokióJ, de Ilern véd
meg a kis emberek számon
kérő tekintelélő!, amellyel pe·
dig lépjen nvonron szemben
találía magát, él fületövét Vé;·

karja, amidőn ezekre.> gondol.
Sokból sokal, !,icsibóll<eve r

se!: ez leg"yen él rCl;lfu!a! Kis

EGY OAIDATLAN S!RHALOlVl
FELETT,

Messzi multaknak régi halottja,
Egyenlő már cl sirod a földdel,
Feledés köde hullt porló hantodra)
Az idő mindent semmivé tördel.

Amikor te jártál ezen a helyen...
Emlékszel e még a régi napokra?
Mikor íizött az élet, leverten,
Küldtéle áldást sok ilyen halottra?

Kiildtél-e sóhajt az alvó felé?
Szóltál-e ahoz, ki régen kidőlt?

Akinek fej/ájdi) mint a tiédet
Megették ré~P.n az éhes idök?

Emlékszel-e még: virágok nyiltak,
Ibolyák szeme kacsintva nézett,
Daloló madarak ctalolva hivtak,
Vágyak tüze mikor még égett?

Én járok mostan, azon az úton,
A te lábaid ott maradt nyomán:
Fekete jövőn: fekete múlton,
Sof, ilyen halott széifujta porán.

Messzi mu!takna!c régi halottja,
lit az elmuIás virága zöldel!
Más dalnok lép holnap a hantomra,
Az idő mindent semmivé tördel...

Bezdán Sándor.

Helyi képviselői!: keresi.l!1!k
borélinknak 25 literes kíshordókhan
való értékesitésére. Rokkantakelőnyben.
Ceglédi BortermellJkSzövet!{ezete,

Meg akarják szüntetni a
házi szappanfőzést. A szap·
pangyárak vakmerő akció!kezd·
jek abban. az irányban, hogy él

kormány él jövőben csak a
szappangyáraknak adion lúgkő

behozalali engedélyl. Ezzel

természelesen azt szerelnék
elérni, hogy ai gazdák elhul
1011 állalaikal ne ludiák kifőzni

szapP6llnak, hanem azl kény·
Jelenek legyenek el5dni fillére
kéri él gyárosoknak. Az akció
sikere a házi szappanfőzés

telles megszúnését és a fo·
gaszlók teljes kiszolgállalását
jelentené. Reméliiik azonban,
hogy a kormány ezutla! résen

lesz.

Nádudvary-ing at~an
forgalmi iroda hirdetése:

Eladó házak:

Szilágyi Dezső ut 25 szám.
Zöldfa ut 299 szám.

. Hősök emlék utja 17 szám.
Deák Ferenc ut 16 szám.
Zrinyi ut 42 szám.
S.zabolcska Mihály ut 12 szám

Eladó főidek.

Révlaposon 1600 n.-ől kert.
Hösök utja 256 n.-öl telek.
2000 n.-öl 5 vékás keselyösi föld.
5 hold csejti birtok.
Egei halmon 7 és fél vékás 3000 n-

öl tanya föld.
160 n.-öl németzugi gyiimÖlcsös.
g kath. hold 217 n.-öl varjasi tanya.

Értekezni cl Nádudvary irodában vagy
él: tuJajdonosoknál.

gabonakeresked~sében

és malmaíban mindenféle
leg-magasabb naplaron vásárol. Búzát
órlésre és későbbi elsz(jmoltisra 6ívesz

I
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Haszn05; tudnivalók.

Borjumáj leves.
Egy fózőkanáfnyi zsírban

egy rél kiikanillnyi cukrot, egy

karikára v6goll vörösha~ryméÍj

szeletekre vágotl borjl.l mójjéll
megj~vilunk. majd husrev€5sel·
leöntjük, kissé fÓZLÜk és fóze,;;
ulán leszürjük, leszedjük ~

zsirját és borjt! sülllel föladiuk.

Töltött rOitélyos.
Aprófa vágolI fólJ mllkiuó

nil, sonkát JeönWnk lejfőllei,

hozzáii.Jiink pár fojás!, megsóz
zuk, megborsozzuk és forró
vCljban addig piri1juk mig egy
sűrű löllelékel nem kelpunk.
Hel kihUIJ, vékonyra kiverl r05

lélyosokba lölliük, cérlléI\'~1

összevarjuk és forró zsirbéil1
kisütjiik. A vissza mélradl zsirA
bem kevés bagymtil és Jis~de!

megpiritunk, sól és borsol adünk
hozzá, majd ezl husl~vesse!és
fehér borral feíereszjjük. Ebben
a Jében él iöllöU roslélyosí
megpároliul<, Jejfölt és vékony
uborka szelelekel achmk hozzá.
Zsíros l11akarónival vagy vajas
metéllel lálaljllk.

Párisi sütemény.
l\él deka mdndulából, cukor

ból és loiásból kemér:y lész
lál készjjün\(. I{ésvaslagság;
nyira kinyujljuk, bekenjűk bél
rack izzcl és összehaj!juk. Cu·
!\Or és tojás fehérjének habjá·
va' olokenjük és apró szele'
tekre vágva kisiiljü!<.

Száritott zöld borsó.
Gyönge hámozoli culwruor

sé>! cukros viz1Jen felforralunIc
Szilán, papiroson megszáriljul'Í.
és ritka szövésű zélcskóociO
szellós helyen larliuk. Hasz
nálal elóJI 24 óráig sós viz'
bell áztatjuk.

A Fogyasztási Szövetkezet italmé
résében egy kimérö felvétetík. Jelent
kezni lehet Kovács János igazgatónál.

A esepUskertben5 hold föld la
kással jó felesnek, aki apró.józságot
is nevel, azonnal kiadó. A föld esetleg
eladó, vagy siratói földért elcserélhető.

Ugyanott idősebb házaspár felvétetik.
Érdeklődni lehet V. ker. Hősök utja
42 szám alatt.

..~ Özv. Mányi Gyulánénak mindjárt
a lejárónál levő révlaposi tisztviselő

telke eladó. Értekezni lehet HősÖk Em
Jékútja 39 sz. alatt.

Négyközépiskollit végzett leányt
vagy fiut tanulónak ieIveszek Kádár
Sándor fogtechnikus Horthy Miklós'
ut 37.

Zongora hangolb. Zongorák renli- .
behozását legolcsóbban vállalja. ·Hll.n
lolas ál P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 26.

Kerekes Károlynál a bor merje 48"
fillitr.

Helyi képvls6I16t keresünk
bor<linknak25 liteÍ'e15 kíshordókban
való értékeSitésére. RokkantakelÖnyben.
Cegr4di'Bori.rrn.15k.szöv.tk.zete~c" .

eghivó.

Tudja Ön mi a méz?
Kérdezze meg az orvost.
Gyermeknek vér, fiatal ..
nak izom, öregnek erő.

1 kg. 1'- pengő.

nyésztóin~l létesiJeU kapcsola..
lc1val sikerC:!1 l1ugyobb I11cllíJyi·

ség-ü tenyészállalol kiszállilooi.
Most él farmloiásoknak a húió·
házba való tárolásál és éJzokra
lermclói kölcsönJ sikerűlt ki
vivniél. A nyulászalllál az an·
gora!enyészfésiránl kelIcH nagy
érdeklődési é~ angol piacon
összeköfietésl lélesi/elJ. öZ

angoraszór érJéhsilésére. Egy
kiló angora szőrért 40 pengől

érnek el o magyar lenyészlót"
EzJ él mennyiséget már i) drb
nyul bizlosil.ia. Min! aOalamb·
tenyészlők Országos és szá;
mos kisebb EgyesüJeJének hiA
vakdos lapjC! is nagy lény!ce.
dés! fejl ld. Elófizel,zsi éÍra

egész évre 6 pengő, félévre 3
pengő 50 fillér. A lélp kéjhe
tenKinl ielenik meg é'3 ezzel is
igazolia, hogy nincsen hasonló
szaklap az országban. Meg..
rendelhető Budapest. IX., Má
lyá5-UtC~ 11. Yálaszbélyeg el
lenében mutalványszámot küld,

A gyomai Hangya és
Fogyasztási Értékesítő
Szövetkezet 1934. julius
8-án délutcín 2 órakor, a
Hangya udvarán rendkivüli
közgyülést tart, melyre

Bíróságon.
Biró: Miért lopta el azt a

nadrágol?
Vádloff : A biróság irdnti tiszte

letből, mer! nem akartam itt nadrág
nélkül megjelenni.

Családi kép.
- A feleségem egy muskátlit

vágott a jejemhez.
- Pillanatnyi félldűhödésében ?
- Nem. CSérépben.

A KisáUaUenyésztők Lapja,
mely immár az ötödik évfo
lyamba lépelt, mint az ország
legjobb baromfi, galamb és
nyulszaldap, rendeltetése is
hivatása magaslatán állva min- nem~ak a tag,okat, ~a~em
dig uj irányi keres a kisállat- ~z osszes er~e~lodoket
tenyésztés fellendilésére. Igy J tIsztelettel meghlvJa az
ujabbi:m, a külfötdióHamoK te.. Igazg81ósá2'.'

*

Dohánycsempész sógorságba ke
veredne pénzügyőrrel. Levelet,
"Kéz kezei mos" jeligére.

RovotmIlltu sikkasztónak ki adna
kölcsön 500 pengőt? Ajánlatot
"Dupla pali" jeligére akiadóbo.

*

*

VloAM IRAsOK
Humoros kishirdetések :

Pilótát keresek, ki az anyósom
sé!arepiifésre vinné. Ajdnlatot
"Lapping" jeligére akiadóba.

Lehetetlen.
- julcsa, ez a sütemény férges!
- Lehetetlen, hiszf'n kétszer is

behintetlem rOl'arporral!

Finom kis vendéglő.

- Vendég: Miér/néz ez a kutya
folyton, mikor eszem?

Vendéglős: Csak a tányért
nézi, mert ő is abból szokott
enni.

Ki cserélne el egy gyufás ska,
tu/yát egy cséplőgéppel ? Aki vál
lalkozik az irjon "Hat őkör" jeli

'gére akiadóba.

Betörő, ki a tegnapi krilsszaju,
rásnál ott felejtette a kesztyíijét,
átveheti a rendőrségen.

*

Lopott holmik eladására orgaz
dát keresek. Lepe/et "Megélhetés"
jeligére akiadóba.

*
Álku/csok eladók. Rendőrség ki

zárva. Aj/írllatol "Álkulcs" jeligire
a kiadóba.

Izek~en :vó t;:özePén ma'
dár!11zt!rigvelói és nyári lakás!
épiJscn. Amadármegfigyelő

már elkészült és Annók f.
Szabó már kiköl!özö/J nyári
lak<ísába. A snlusosem meg
épitellbugaci madármegfigyelól
már 5zámOSalI megleldnleilék.
A napokban cl Madórlani Inlé
zel hal angol vendége fogja
tanulmányozni Bugac madár·
vii ii IIiii. (Csudaball él madárviI €I
gál is érdemes volní1 mellfj~

gyeini.)

19~4július7.

Csáplőgépek eUenörzése.
V jrmcgyénk alispánja cl napok·
bcm rendelelel adoH ki, mely
nek alapján alúzrendészeli
kormányrendelet renrlelkezései
kövelkeziében szigoruéJo elfeo
őrzik, hogy él gózcsépJőgépek

szikrafogó szerkezete és hamu
ládája a fúzbiztonságl !<övelel
ményeknek mindenben meg

felel-e és hogy él traktorok
kipLlfog6jel védő eclénnyel fel
valT-e szerelve. Minden bér·
cséplógépluléljdonos igazol
vány! kap, amellyel ilj!elzolni
tudia, hogy gózcséplőgépe.

IrClklora a lúzbizlonsági köve'
lelményclwek' megfelel.. e. A
csendőrség szigoruan elllwórzi
(I korlJlányrendel~lbell foglal!
kötelezeltség leliesilésének
végrehajlásál slIzi, öki igazol,
ványl fel muta Ini llf' m . Iud. éJ
csépléslől ellil/iók.

101 uj magyar nóta. A 101
gyönyörű uj magyar nólát lar·
talm~zó "Ui magyar nótakin·
csek 5!ylij!cménye" or. Tóth
Aladéir lenes/errŐ összeállilá
sában L év julius hllvában ie·
lenik meg és 101 kiváló uj ma
gyar dalkölJó legszebb nótóit
tarlalmazza. A gyüileményben
való megjelenésre még néhány
el'edeli lJ1cl:;;"\'li"II('!ja beküldheló
él Szerl,;,:si.!6l.JiLollságboz (Bu
dapesl VIII., l-Jorán5zky-u, 16.)
A gyüjleménrben megjelenő

mindenegyes nóla :,;zcrzóje 50
IJ2llgó jövedelemhez jul.

A bünleleplezés boszorkány
konyhája. A krimináll}émiai ku·
lalás izgalmasan érdekes külön
kgességeiról pompás cikkben
számol be ToJnai Világlapja
Ili száma, amely 52 nagyoldal
lerjedelemben és gazdag iar'
la!ommal jelenj meg. A leg
kiválóbb magyar irók novelláin
kivül számla!an érdekes cikke/,
nagyszerű képel,el, folyialásos
regény! és rengeleg érdQkes
ségc\ talál az olvasó a nép·
szerű képeslöpbal1. Egy szám
ára 20 fillér.

Világhiradó. A világ legér
dekesebb szinházi és filmesc
ményeiról pompás képekkel
illusz\rált cikkel közöl él Déli·
báb ui száma "Vílághíradó"
cimmel. A közismeri szinházi
képeslapban remek budapesti
és külföldi rádióműsorokat,

slágerszövegekcl, filmriporlot,
folytatásos regényt, egyfelvoná..
sos szindarabot, színházi be·
számolókal, pletykákal és kö..
zel száz pompás képl2llalál az
olvasó. A Délibáb egy száma
20 fillér.

Elkészült a bugaci madár
megfigyelő. Annók f. Szabó
Jánosnak, él Madártani Inléz,",1
keC'skeméti megbizottjának
Kecskemét város megengedte,
hogy.: él bugaci pusztaház kö-
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50---15
nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gositást a. Gyomai Ujságszer p

kesztősége ad.

műhelyt

nyiloliunk. ElviIIIalunI< minden
e szakmába. v6gó munl{ákal.

Szíves párlfog'ásJ kérünk:

e~y Et(~r kadarka vag}'
fehér [eitdi II ibol' Soltvad
kert áJiómásra kiszáilitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 Jiteren felüli rendelést
fog<:dok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; lJord6m
3'11 napon belül bérmentve
kűldendő vissza. Szétkül
@és utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
.tök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve,

e!oraim kellemes édeskés
itah.lak. tiszta, tökéletes ZSlg
matua.k és n e rn savall"álfa.!ak.

Cim: Sz~ke!y
S<i>jtvaClkeTt, Pestmegye.

részére külön létesülnck.

s";;erkesztésért és kiadásért feleles ;
WAGNER MÁRTON.

Nyomta1ta a "Hungária" könyvnyomll<l
vállalat, Gyomán.

Felelős üzemvezetö: T~ket Sá~d.or ,

oktatás teljesen ingyenes.
A tanfolyam végezi ével él

Magyar Uszó Szövetség uszó
vizsgát rendez, hol él legjobb
eredményeket felmutató uszó~

kat ki fogja tüntetni.
A Magyar Uszó Szövetség

felhivia lj közönség figyeImét
arra, hogy a magYi:ór ifjuság
egészséges nevelése mindenek
feleli álló nemzeti cél. A Mlla
gyal' Uszó Szövejség ezt látta
lebegni szeme előll, midőn

önzetlenül vállalkozott e m!ln~

kára. A magyar szülők pedig
küldjék el gyermekeiket él Icln
folyamokra, mert ezzel cl jövő

generációl és rajtuk keresztül
el magyar haza iövendő bol
dogságál szolgálják.

Magyar Usz6 Szövetség.

A jelentkezés helyére" mód
jára és idóponljára vonailwz::Ó·
Iéig külön jájékoz~alás fog köz;
zé/ételnL

Értesítjük a n. é. l{őzönsé
get, hogy Oyomán, KossuJb

Lajos ulca 35 sz6m alat!

K és -rársai
épmet~ és bMtűr8.szta!osok'

MÉHÉSZEK!
[ia jó kaptárt akarnak, keres

senek fel bennünkei !

Második osztály bajnoksága
még mindig nyilt kérdés, ameny
nyiben a Textil, Turul és MTK
fellebbezéseiről még nem döntöt
tek a legfelsőbb fórumon. Mint
érdekes ujságot közölhetjük még,
hogy az elmult hét folyamán bio.
zalmas tárgyalások folytak a Tex
til és MIK közötii fuzió kérdé~

sében! K.

a kitűzött határidőig, julius 15-ig,
eljuttatja benevezésé! a D, L. A.
Sz.-hoz.

Mezőberényi Törekvés-Tex-
félbeszakadt bajnoki mérkő

zést a D. L. A. Sz. által jóváha
gyott közös megegyezés alapján
julius l-én kellett volna ujra ját
szani. A mérkőzés bruttó bevéte
lét a Stefánia anya és csecsemő~

védő intézet kérte. lVliután a
meccs közös kasszára ment volna,
Textil ehhez hozzá is járult, azon
ban a Törekvés elzárkózott a ké
rés teljesitése elől és inkább mér
k6zés nélkül engedte át a Tex
tunek a 2 pontot.

A Törekvés ifju játékosAt,
Valneroviczot, mert Gallovics bi
rói tettleg inzultálía, a fegyelmi
bizottság 2 évre el1iJtotta a já G

téktól.

FelMvás a magyar
szül6khöz és az

ifjusághoz!

A Magyar Uszó Szövelség
elbatározta, hogy kibonlja zász
laját "Mindenki tudjon usini"
felirássaJ.

A cél az, hogy az uszáslu~

dás állalános e!sajátilásáva!
megkecivellessük él vizispor!ol
és ezen keresz/ül az ifjuságol
hozzás7okiassuk egy egész
séges és él lest fejfeszJése le
kinteiében az első helyen ilHó
sporthoz.

A Magyar Uszó Szövetség
elhatározta, hogy megfelelő eJ·
lenőrzés és szakképzés meJlell
uszóískolákaJ és uszó~tanfo8

lyamokal álJU fel.

a) Uszóis{(olák. LIsznÍ még
nem udó 12-14 éves gyer~

mekek részére. Jdótartama 14
nap.

célja:, hogya fialalság sza~

báiyosan, az egészség fejlődé·

sére alkalmas módon tanuljon
meg usznL

b) Uszótanfolyamok. Már uszni
tudó 1~-17 éves Hatalok ré~

szé re. Időtartama 21 nap. Ve~

zelőjc cl Magyar LIszó Szövet
ség á1lal kiküldöij amatőr jré;
ner.

célja:, hogy cl már llszni judó
fialalság megkapja EI kell!') irá
nyitásI ahoz, hogy szabályo#
san sajátiIsél el az egészség
fejle5ztéslire alkalmas uszáSg

nemeket.
Uszóiskolák, valamint uszó

tanfolyamok leányok és fiuk

Sporíhfrek"

Endrődi TK az elmult vasár
nap a Mezőberényi Textil se
csapatával tervezett barátságos
meccsét a pálya használhatatlan
sága miaU kénytelen volt elha
lasz1ani s igy a Textil dolgavége
zetlenül autózott haza.

OySCfeltétlenűi részt vesz az
1934--35-ös. bajnoki szezonban s

a hatóság közben meg nem vál
toztatja a gyom ai spoftéletet egye
temlegesen sujtó rendelkezését.

A GySe köreiben nagy meg
döbbenéssel értesültek a betiltás
róI s elkeseredett kifakadások
hangzottak el a közönségnek, in
kább a társegyesUlet szineire es
küvő hivek köréből kikerülö reni
tens és botrányosan viselkedő

csoportja eHen. Semmi szükség
nincs arra, hogy egy·egy mérkő,

zés közben és után a jó izlést és
erkölcsöt mélyen bántó gúnyos
kiáliozások és istenkáromlások
hangozzanak el. Ki a pályáról a
játékosverö, bicikli-összetörő, eser
nyővel hadakozó nézöveL Ez nem
box-meccs, itt nem okvetlenül
fontos, hogy vér fojon. Aki nem
rendelkezik kellő higgadtsággal és
nem tud tárgyilagos és komoly~

kizárólag sportszempontokat fi
gyelembe vevő krilíkus szemével
végi~nézni egy meccset, az ne
nevezze magát sportembemek s
tartsa távol magát a futballmecs
izgalmaitól.

Meg(jöbbentö áZ' is, i mít a né·
zőközönség egyes hölgytagjai a
meccsek alkalmából izzó fanatiz
musukban cselekszenek. Sem a
GySe, sem a GyTK nem azzal
a gondolattal 1éte2iteUe 97 i:!gye~

nes, majd kcd'JCZf"';YC'~ í'iÜfgy

jegyeket, hogy ezáilal él iérfi-nézők

között már divatos, gúnyos meg
jegyzéseket és sportpályára nem
való kifejezéseket, csengő szop
ránjukon 'még sértőbbé tegyék
(pesti strici, piszok stb.)

A klubhűség és a kedvenc csa
pat;2iránti szeretet, minden igaz
sportember előlt, tíszteletben tar
tandó és megbecsüiendő tulaj
donság, még abban az esetben
is, ha nem ért egyet vele száz
százalékban, de, hogy valaki kéz
zel, lábbal, eserny6vel kényszerií
sen valakit sportbeH meggyőző#

désének megváltoztatására, vagy,
tettlegesen vegyen magának azon
nali elégtételt a vélt sérelmekre,
ahhoz a futballpályán senkinek
joga nincs.

Mindkét egyesület legfontosabb,
kötelessége legyen a jövőben az,
hogy a botrányt okozó nézőt a
sportpáJyáról, il botrány kitörését
spodszerüllen magatartásával elő

idéző játékost pedig asportéJet..
ből véglegesen kiirtsa. Akkor rend
és nyugalom lesz a pályán és a
lelkekben is és nem lesz szükség
hatósági beavatkozásra.

Mdfc-kupa, Gyoma.
Biró: Magyar. (Mezőtuf.)

"Gyse: Kovács B-Fekete, PU 8

lugor - Fried, Oláh S., Jenei 
leld, Kiss, Bartha' J. Nagy B.
Bartha K.

A napokon keresztül tartó eső

zés következtében felázott, csú
szós talajon, szép közönség előtt

kezdtek a csapatok. GySe a pén
teki meccstől kissé fáradtan moz
gó csapat benyomását keHeHe,
majd mindinkább belejöH a já
tékba s egyik szép támadást a
másik után inditotta, de Magyar
biró, aki' az eddig látott birók
kÖzött a legrosszabbul birásko
dott, lehetetlen Hélkezéseivel egy
másután suJytoHa il GySCt. Fél
redobva minden sportszerilséget
láthatólag azzal a szándékkal,
hogya GySC-t mindenáron meg
veresse, a rosszakaratu birásko
dás iskolapéldáját mutatta be. E
magatartása a közönség köréből

oly· megbotránkozást vállott
hogy a rendezőség csak erélyes
fellépéssel tudta éJ. felháboíodásl
lecsillapHani.

Mivel a kupabizottság már Hé
IeWeg is megállapította zi GySC
vel szemben, hogy biró miatt
meccset megóvni nem lehet, nincs
más megoldás, mint a további
kupa küzdelem től visszalépni. ElJ
végre a GySe nem köteles eltűrni

hogyakupabizottság jóvollából
egy vasárnapra, futballbirói eim
mel és jelleggel felruházott, de a
biráskodás tudományában járat
lan alkalmi futballbirók, a kezük
be adott hatalomtól kissé meg
kótyagosodv':l, mint korlátlan ha
talmasságok terror alatt tartl1assák
a vendéglátó csapatot és a kÖg

zönséget.

Gyse titkára az elmuli szer
dán,szokásos módon meccsen
gedélyezés iránti kérvény t nyujtott
be a járási föszolgabirósághoz,
meJyben a GySe-nek a békés,
csabai Máv. futballcsapat eHeni
barátságos mérkőzéséhez kért já~

tékellgedélyt julius 8'ra. E kér
vényre a hatóság véghatározatban
értesiteHe a GySe titkárát, hogy
a meccs lejátszását nem engedé
lyezi, sőt a további tervbe veU
mérkőzéseket is betiltja mindad
dig, mig a két helyi csapat kO
zöHi s már a közrendet is meg
bolygató botrányos rivalizálás
meg nem szünik. E rendelkezés
következtében nemcsak a most
vasárnapra lekötött csabai Máv,
hanem julius l5-re tervezett bpesti
Beszkár elleni meccs, valamint a
Mafc-kupa Gyomán lejátszandó
mérkőzései is elmaradnak, hacsak
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ELŐFIZETÉSI ARAi{:
Negyedévre 1'30 P, Pél é':re '60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
Hunaária-nyomda Gyoma" csekksz:ím IS.280.

n ~Lapzárta C S Ü t Ö r t Ö k este 6 óra.
!vle~jelenik minden szombaton reggel.

felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és ~,iad6hivatal:

"HUNGÁRIAM KŐNYVNYOMDA
G y cl m~, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

I..JJ inie!ések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötször! hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, 1 negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2:> százalék kedvezményt adunk.

I toHa az intézet 188 ianulóját. Az
Lelső félévben 75, a másodikban

pedig 114 tanuló, összesen 2888
P kedvezményben részesült.

A tanév szeptember lS-töl jú
nius 24-ig tartott és a szokott
ünnepségek között zajlott le ez a
két határidő. Személyi változás az
igazgató személyében állott be.
Paál Sámuel igazgatót felettes ha
tósága Szarvasra helyezte és
helyébe Göndös Józsefet igazga
tóvá nevezte ki a szolnoki pol
gári iskolából. A fiatal, tehetsé
ges igazgatót nagy örömmel üd
vözölte Gyoma község társaddlma
különbség nélkül.

A tanári kar igen szép munkát
végzett a folyó tanév folyamán.
Munkálkodása a következő főbb

pontokra terjedt ki: tanítás, ne,
velés és a vallásos érzés emelése,
a tanulók magyar nyelvkészségé.
nek tökéletesítése, növény és állat
védelem, hadirokkantak iránti tisz
tejet ápolása, magyar ipar párto-
lása, hazánk természeti szépségei
iránti szeretet felkeltése, az utcai
közlekedési rend betartása, továb
bá a szőlő és tej fogyasztás elő

mozditása voltak a főbb irányelvek.
Sikeresen működtek az ifjusági

egyesületek, a fiu iskolai Erkel
Ferenc fiuönképzökör Fehér ist
ván, a leányiskoJai Zrinyi Ilona
önképzőkör dr. Szászné, a cser.
készcsapat Ruszka Sándor, a Vö
röskereszt csoport Pétermanné, a
segélyegylet Fischerné, a fiusport
kör Göndös József és a leány
sportkör Fischerné tanáreJnökök
vezetése mellett.

A tanári kar száma a vallásta
nárokkal együtt tiz volt.

Szép eredményt végzett a pol
gári iskola ez évben, mégis idéz
nünk kell Göndös igazgató sza.
vait az idei nyomtatott értesítő

előszavából : "Fiutanulóink az is
kolából kikerülve még csak az
alapokat kapják meg ahhoz, hogy
további tanulmányaikban, vagy
gyakorlati életpályákon művelt és
képzett állampolgárai legyenek
hazánknak." Ezt a gondolatot éb
ren kell tartani a tanulókban, ne.
hogy arra gondoljanak, hogy le
nézzék azokat az embertársaikat,
akiknek nem adatott meg a tanu
lás lehetősége, vagy arra gon
doljanak, hogya polgári iskola
elvégzése mentesiti öket apáik
kemény munkájától és egy köny
nyebb, esetleg munkátlan életre
jog-ositja fel öket,

Szerkesztőség.

tója, Göndös József vezetése alatt.
A tanulók száma, amely az első

öt évben ingadozott, 1925-t51
1929;ig csökkent, 1929·től állan·
dóan emelkedik, ami igen szép
eredmény, mert hiszen manapság
az anyagiak hiánya is erősen aka
qályozza a tanulás lehetöségét.
Eppen ennek ellensulyozására lép
tette életbe a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úr a tandíj men
tességről és tandíjkedvezményröl
szóló rendfdetét ez év folyamán,
amely rendelet öt kategóriába osz-

sét azon hazaszeretetből
eredő elgondolással óhel.jt·
ja megkoronázni, hogy le
hetővé tegye azt, hogy
Gyomán ereklyés

ai

..
I

Magyar Testvérek!

OR5ZÁGZÁ5ZLÓ

Ebben a rovatban beszámoiunk
Gyoma és környéke iskoláiról, ahol
a magyar ifjuság, a magyar re·
ménység készül a szebb, boldo
gabb jövő megismerésére, hogy
sze11emileg, testileg megerösödve,
egykor megnöve, sikeresen vehes
sék fel a küzdelmet a hazugsá
gokkal, az igazságtalanságokkal
szemben.

A Gyomai Jótékony Nő

egylet azon nemes híva
tása mellett, hogy ott se
gftsen, ahol legnagyobb a
nyomor, tiz éves működé-

Gyomai m. kir. állami polgári
fiú- és leányiskola.

I Tizennegyedik évét fejezte be a
I gyomai polgári iskola új igazga·

T.ábortűz.
A lelkünk mélyéig zak

latott életfolyásunk sivata·
ailban felfrissű!ő oázis, ha
ö

fia.talságunk ünnepélyein el-
felejtjük rövid időre éJ. je
lent, él multat és a jövőbe

tekintünk.
Az a sok igéret, mely él.

fiatal he~ületből. akibon;
takozó fesli rugalmasság;
ból a serdűlő akarásból a, ~

vasilrnapesti cserkész tá; emeltessék. Csonka Ha- új honfoglaláson mindany#
borlűz világa mellett CSél

c

zánknak már több mint 100 nyian ott leszünk.
ládi melegségben dobog- ko"zse'ae'ben lemreti a szél

O o ~ r-Iazánkért dobogó női
tarta össze azt a 60 em; "" fe'\::!irbo' cr'" eresztett. Of;

u u Ll SZÍvünkből eredő azon ké;
bert, ki él magasba fellob; sz~gz::!i,c>zlo't, '"' m~Qv"'r

CI Lh7 u u~.J u relemmel fordulunk a ha~

banó rőzse/üz fényénél igazságért való küzdelem- zafias gyomai közönség
gyönyörködött kis cserké; ben Gvomának is elől ke!!
szeink ügyességében, okos- - hez, hogy él gy,.jmai 01'-

ságában - igen, az a sok járni. szágzászló felállftásához
igéret megnyugvást kelt a Kell, hogy szemünk előtt adománrokkal hozzájárul
l<étkedó\(ben, új életkedvet, lengő országzászló figyel- ni, adományokat gyűjteni és
munkakedvet önt a csüg- meztessen és erősftsen a kitöltött gyűjtőívet az
gedőkbe.Csodálatos 1 Eze- abban, hogy ez ugy nem adományokkal együtt a
lőtt a fiatalság merített eröt,
bizakodást a felnöttek IllUl1- maradhat, csak az osztat; Gyomai Jótékony Nőegy·
kájábóJ, életéböl, Illa for- lan Nagymagyarországon let pénztárosához, Wag·
dílva, a felnőt/ek táplálkoz- lehetünk ismét boldogok, ner Mártonné úrnőhöz f.
nak a fiatalok bizakodá- Az országzá&zló alatt é. október 1~ig eljuttatni
sábóJ. kell megfogadni, hogy az szíveskedjenek.

Ilyen körűlmények között '" S b' A_ k Z';' . I d' r

a fia1alság iskolánki'lűli Heke.i~ LaszJo za ~ ~an a. a onYI '! a arne
'l t 'b of" L t . t" tJtkar. }egyzoo elnok.e e e en l lalllha Jn ezme; l
nyesen kel! előkészíteni és Vidéki előfizetőinknekle- Ipunkon s mi az összeget
vezetni testben és lélekben .. hetövé tesszük, hogy ado- a 23-as számú gyűjtőíven

Erre a legalkalmasabb ke- mányaikat előfizetésükkel szolgáltatjuk be.
ret él jól bevált cserkészet. együtt küldjék be postata-

Kár, hogy elemí iskolá- karékpénztári befizetésí Ja
ink még nem vezeHék he
a cserkészetet. Még most
sem késő, kezdjék meg.
Akinel< nem telik ruhára
és a többi előírásos cser;
készfelszereiésre, nem baj,
a fő, hogy a csekészszel
lem egyenruháját adjuk fi·
ainkra. Ezt pedig a szeretet
posztójábóJ a türelem cér;
náiávaJ egy életreszóló tar·
tósságrel. lehet megvarni.

. Szeptemberben az lenne
derék tanítóink legértéke
sebb iskolakezdése, ha kis
elemisíáinkat cserkészekké
élvatnák W.
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áldozatot követelt
a Körös.

Mennyi remegés, féltés, szülői

gondosság között nő fel a kis
gyermekpaiánta_ Mennyi gond és
álmatlan éjjel neveli férfivé. Meny
nyi áldozat. lemondás, önmegtar#
iáztatás kell a mai kemény élet
ben ahhoz, hogy meglegyen leg
alább az ő számára a puha fe
hér kalács, a f;ondtalanság, ha
már a szülő számára csak vi·
gasztalan száraz kenyér juthat.

Fiatalság bohóság, . bátorsá.!?,
vakmerőség: mind ez oly szép
és megbecsülhetetlen érték, min
dennapi imába foglalni való és
hányan vágynak még többre, még
magasabb régiókba, ahonnan meg
bantva kiált a Mindenható: vissza
megtévelyedett ember!

Könnyelmíiség, meggondolatlan
ság, a jelelőségérzet oly nagy
hiánya, ezek csak a nagy gyen
geségek, amelyek annyi karriert
derékba törtek, annyi virágzó fát:
ifju életet tönkre tettek.

Fiatal emberek! Mielőtt valami
rosszat, könnyelmüt tennétek, huny.
játok be szemeteket és képzeljéfek
el édesanyátok drága, könnyező

szemét, megvonagló arcát, örjitő

tekintetét, apátok barna, érde$ ke
zét, amint vigasztalva akarj(fJ. meg
simitani az anya homlokát, de
remegve áll meg a levegőben, az
tán az ég felé mered, hangtalan
zokogással.

- Miért tetted ezt?
Egy rövid kis hir, olyan mint

a többi ezer: Kuba Ferenc gyo
mai fiú, aki LÍs.zni nem tudott, a
Köröshöz ment fürödni. A mély
vizben elvesztette a talajt a lába
alól, megijedt és belefulladt. Mire
a hozzátartozó társaság segitsé, .
gére siethetett volna, elnyelték a
hullámok.

Szülei és testvére gyászolják.

Helyi képviseiéH kereSünk
bor<linknak 25 literes kishordókhan
való értékesitésére. Rokkantakelőnyben.
CeQh6dl B()rtGl'me!ökSzövetklizet~"

Anglia nem vásárolt és
Barthou hazautazott.

Talán rosszúl fog esni El

cégnek, hogy nem sikerűlt

összeköttetést létesiteni
Angliával és elküldi majd
a tehetségtelen utazót.

Ez egyáltalán nem lesz
helytelen megoldás, mert
hiszen Franciaországnak is
be kel! látnia azt, hogy
senki - még ő sem 
jogosult arra, hogy felelőt

len elemeket utaztasson
Európán keresztül.kasul
akik mannát igérnek a~
embereknek és a legna
gyobb nyomorúságot szá.l.
litják . . . (Sz. M.)

ket él világproblémákat,
amihez azonban a mai
gyülölködő politikai légkör
lellkevésbbé sem alkalmas.

És ez a gyülölkö dés
Trianon nyomán lett még
ádázabb és eredményezte
azt, hogy a kicsinyeskedé;
sek folyamányaképen az
utolsó évtived konferenciá.i:
Népszövefség, Leszerelési
konferenci oly kevés ered
ményt produkálnak.

Talán, ha minden . poli
iikai gyűlés és tanácsko;
zás az lsten házában len
ne, nem volna annyi jog·
talanság és galádság.

Ebben reménykedve,
örömmel fogadjuk a ko
lostori minisztertanácsot,
amdyen bizonnyal lsten
áldása lesz.

nak leginkább megfelel.
l'Jem csoda há.t, hogy

Bélfthou utiának ezen része
nagy sikerrel járt, kUlönö
sen, ha meg-g-ondoijuk, hogy
cl megrendeló felek hosszú
lejáratú, úgynevezett Tria
nont támogató !(ölcsönt is
kaptak.

Az út másik része: ll.

londoni már a siker leg·
kisebb reményével sem ke
csegtetett, a fmncia külügy;
miniszter mégis elindult.
Londonban azonbl'ln ismer
ték ll. céget és annak kép
viselójét is és tudták, hogy
1:1 rendelt "biztonság" he
lyett bizonytalanságot Iwp;
nak, az igért béke helyett
háborus veszélyt, igazsá~

helyett harnisit6sokat, ha·
zugstigokat. És az a régi
vág-áSú gentleman cég,

ELSZÁ OL.

Ilyen problémákról tár
gyattak most az ősi Pang
nonhalmán, hogy az őszi

országgyűlési cikluson már
mindezek él kérdések tör·

vénytervezet formájában a
parlament nyilvánossága
elé kerülhessenek. .

Reméljük, hogy ezek a
javaslatok oly törvényekké
lesznek, amelyek nemzedi
létünk f01virágoztatására
lesznek alkalmasak, kife
jezvén hangjukban népünk
igaz, őszinte akaratát.

De ezek a kérdések egye;
dül nem képesek megol
dani a súlyos gazdasági
helyzetet, mert hiszen nem
csupán magyar, de világ-I
gazdasági válság van ma.

Együttesen, közös meg
értéssel kell megoldani eze-

GUSZTUS VÉGÉiG RENDEZHETŐ

RÉSZLETFIZETÉSES ADÓHÁTRALÉK.
Hatszázalékos kamattal 36 hónapos adóIH~-dvezméillY.

Nagyfontossá;:zu rendelelet dék es fízetéseikel, él leljes rész-
adoll ki él Pl':l7.ügym:iliszíer. let összegét augusztus végéig

A rendelei érlellll'Íbcn ugy él befizet,~elik s akkor él kedvez
v0dellbirlokok tulajdonosai, ményeik érinlellenül maradnak.
valamin! azok, akik a 16400- Ennek a rendeleinek il m6
1935 számu rendele! alapján sik része pedig arról injézke
adóbálralékukra részletfizetési dik, hogy indokolt esejben 6

kedvezményt kaptak és a rész- sZBzalék karna! melleti 36 hó
letet az év első felében nem tud- napra terjedő részletfizetésre lehe!
ták fizetni, vagy csak részben kérelmet benyujlani az adó~

rendez!ék, a folyó évre ese· , hátralék befizelése végett.

BARTHO
A francia külügyminiszter

befelyezte nyáreleji utoz6
sai t és ha méls módon is
törtétlik beszámolója meg
bizói rliszére, mégis ha
sonló ahhoz, mint, amikor
egy kereskedelmi ügynök
elszámol cégének. Barthou
úr most egy nagy cégnek:
el francia nemzetnek uta
zott, ennek is kell ezért be
számolnia megkötött üzle
tekről, vagy a sikertelenség
okairól.

Barthou táskájában a
következő cikkek voltak:
antirevizió, történelemhami~
sitás, Trianont dicsőitő

szaklapok és igy tovöbb
csupa olyan cikk, amely a
kisémtant államok körében
nagy kelendősé.gnekörvend
és ami balkáni színvonaion
álló államok mentellitásá-

Az ősrégi PzmonhalmCJ
falait eddig ismeretlen, új
hangok zaja veri fel. Az
ájtatos zsolozsmák és imák
helyét öt napra új fogalmak,

problémák váltoHák fel:
Egyke, telepités, választó#
jogi reform, birtokpolitika.

A magYl'.lr kormány öt
napos permanens miniszter
tanácsot tartott az ódon
apátság falai között, a ben
césrend örök jelszava: a
pax, cl béke jegyében. 501'

rakerültek hazánk jelenleg
legsúlyosabb kérdés~i: spe·
ci6.lisan magyar és általá·
nos európai problémák.

Ennek a minisztertanács·
nak az eredménye még bi
zonytalan, de valószinű,

hogy eredményesebb az
lsten háztlban kiejtett szó,
mint egy hadihajó fedélze
téről intézett békeszózaL

Számtalan kérdés vár
m~g megoldásra : a regl
választójogi vita eldöntése:
titkos, vagy nyílt legyen é1

szavazás, melyik képes leg·
hűbben kifejezni a nép igazi
óhaját és vajjon a nép
megéreít·e már arra, hogy
egy kortesháborut követő

titkos szavazáson saját
akaratát befolyás nélkül
érvényesithesse? Aztán az
egyke rendszer megoldása
i~ sürget. Melyik állapot
jobb, megerősödve egy
népes, bár íagonkint sze
gényebb államot alkotni,
vagy egyes utódokban össz
pontositani a g-azdagságot,
megfeledkezve a feilődés c

ról és jövőről. A földbirtok
ujabb rendezéie cl telepj#
tés és hitbizomány révén
furcsa, uj fogalmakat ké;
pezhet ianulatlanClbb em~

berek számára a tulajdon
szentségéről, amely alkal
mas tápot adhat szélsősé

~-es ideológiák kifejlődésé

re, hacsak nem alegallmI
maJlabb és legkesztyüsebb
kézzel nyulnak ezekhez éj

kérdésekhez. A hitbizo#
mány kérdésének megol#
dása azon a gondolaton
keresztűl oldható meg,
hogy jelenleg cl birtokok
nincsenek elég intenziven
és belterjesen megművelve.
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fekszvő 107 kat. hold föld, szép hOiz
szú cserepes tanyával, megfelelő mel
JéképületeklceJ, a cSlJdabaJlai iskola
mellett közvetlen - eladó. Ára 24.000
pengő. 6000 pengő lefizetéssel átvehető.

i\iyerhet egy zsebórá1:
a Nyugali vendéglő lekeosz
tali·jc'dék versenyén. MindenKi
egyszeri dobás ulán megla'
nuilJalja. 9 dobás 30 fillér.
Szivcs párlfogást kér

Rácz Tibor vendéglős

Anvakönvvi hlrel'
Szü.lettek:

Józsa Mária, Schvalm Magdol
na, Török Gábor, Molnár Ilona,
óvári Timár Sándor.

iiázasságot kötöttek II

Szász Gyula Aladár - Putno
ld Máriával, Beinscróth András
Beinschróth Zsuzsánnával'

Meghaltak:
Gáj Lajosné Megyeri Eszter 5 i

éves, Kruchió Imréné Izsó Eszter
67 éves, Szeretö János 67 éves,
Forgács János l hó. L. Szilágyi
Gabriella Adél 19 éves, Kuba
Ferenc 20 éves.

Julius hó folyamán 4 pen
göért lehet a "Magyar Sza 6

kács"-ra előfizetni. AMagyor
Szakácsok Köre kiadásában
havonla megjelené "Magyar
Szakács" cimíi szakácsmúvé'
szeli folyóirajra Julius hó fo-'

o lyamán lapunk e]ófizelói és ol
vasói kedvezményesen 4 pen'
góérl, folyó nap!ári évre eló 6

fizetheInele Az elófizetisi di
ja/lapunkra való hivatkozás 6

sal az 58.826 számu csekk6
számlára, vagy poslautolványoll
a rvlag-yar Szakácsok Köre ci
mére (Budapest, VIIl. Eszler 6

házi u. 4.) kell beküldeni. A
"l\;Jagyar 37 akács" minden
számáb'lll nemcsak az inyenc
mesterség iegraffínállabb re-Icepljeil hozza, de bőven ád a

l polgári konyha körébe vilgó

I
fínom vényekel is. Ezenfelül
érdekesnél-érdekesebb cikk'2
ket tartaimélz minden számo o

I diélélika, a konyhamtivésze! ésra izak6csllldomány köréből.
A Magyar Szakács minden há·
ziasszonYI1é'lk nélkü!özheleHen
!anácsadója lesz.

Vf~ 'i~t~, i
Ill\t li

tah~~ti{:l~~:4::~f.!<11;~~

bwáJJak a lb'U~;XnJA4.flS eJSii.
~
.- ,r,~'.1"._.,LB ~~, r.",~t-7-,~~~,,-t~e:::,"-~.~'!:'j-~-;;.4J11~t es r~1 r:"'0~-l§,..Jw?v~ o,:

&I .,!- ~- <i:/ -==-~

Oyógyszertárban kapható.

ová édHtsuk
az országzászlóf?
i lJ á n y i A f a d á r vefe~

menye szerild a református
femplomkert sar/ain a köz
ségházával és az ártézi kút~

tal szemben.
N y i sz t o r P é t er véle h

ménye szerülf a Takarék és
Christián porfák közötti köz
ség porta elölt.

Szabadság. Dr. Márky Barna
alispán f. hó 18,án kezdi meg
nyári szabadságát, melyet Hévi·
zen [ölt el.

§zemveszteség vizsgáló bi
züttség. A csépJésnél megaka
dályozandó veszteségek kiküs·zöq
böJésére Herdy Ferenc, Nagy Jó
zsef, Uhin :",10 községi mérnök
és C2us:::iáv s. jegyző iüz
oHó parancsnokot küldték ki, akik
a helyszinen megvizsgálják a csép
lőgépeket, megfelelőek.e az előírá

soknak, egyben üizrendészeti vizs
gálatot is tartanak.

Moir;&ir szhnníHró két
sz~mj~ratja ]",yomtdásban. A
budapesli Kókai könyv1dadóhiva.'
tal megvásároJta Iv10Jnár Oyu la :
jóska boszorkány és Jú viseli a
wldrágot cimíí szir:darabjainak:
ki2dás! jogát A két ötletes és
delüs p:m,sz;}:omédia az 6sz f08
lyamán jele;]ik meg kétezér pél
dányban. W emJi1jük meg, hogy
Molnár Gyuía ezévi nyári előadá

sát cugus:dus hó elején rendezi
3Z Er~sébet Egeti pavillonban,
melynek műsorán Kapitány Rozi
és Túri Bálint hazatér rímű uj
szeneményei s7:erepel nek. .

TálH~vizsgSt. T. Mészáros Aran
ka tánctanfolyama juliu:; hó 28
éÍn szombat e"te 8 órakor tartja
az Erzsébet Jigejbei1 bemutató nagy
táncvizsgájat és próba bálját. A
kicsinyek é~ nagyok már lázasan
készüinek a nagy napra. Aranka
néni megint kitesz magáért, s az
elért eredménnyei és az aprósá
gok ~s nagyok mutatványaival
könnyekig fogja meghalni a ma
mákat, papákat - és il gyerme
ket szerelő vendégeket.

Hangversen.y. Julius 22-én
vasárnap d, u. 4 órakor az Er
zsébet ligeti kert helyiségében,
este 8 órakor pedig a nyári szin
házban Tárkány Szűcs Ernő a
ldváló baritonista és Misán István
arany okleveles magyar nóta éne-

,kes a gyomai Dalárda közremű

ködésével zene kiséreHel hang
versenyt rendez. Az eddig elért
sikereket a fővárosi és vidéki la
pok igazolják. Mindkét énekes
2 oktáv lnngterjedelemm€zl ren
delkezik. Belépti dij nincsen. Mű'
sor megváHása tetszés szerint. A
hangverseny műs&rát jövő szá-

Imunkban közöljük.

sukkal isL3Po[iák a liSZÉlllluli
agrhrércJckekel. Báró Vay Lász'
ló Jöbb voll ezen htirom év
alelt, mini fl kamara elnöke, ő

aiyal gondosságu barajja vol!
él Tiszániul minden gazdájá'
nak s érlük végzeH eredmé
nyes li2i'ékenységével ezen 01'

szágré sz agriS :'j Él rsa dal rn á nak
legnagyobb háláiát, cl!smeré
srj és szerele tét érdem2lie ki.

A gazdalársadalom hivatoli
vC7ér'2nek lekinii báró Vay
László:, akinek személyéhez
lörl1cle!lenül ragaszkodik s ddl
arra kér, hogy ezekben a kü'
!önösen nehéz időkben legyen
meg ezulÉiI1 is minden lehelől

él IiszániuJi gazdá!{ helyzeié
nek könnyilésc érdekében.

Eszenyi jcnCi 1,QITscilcn me
Jeg sZcl'ail a l\éill1Vf'a választ
mánya lelkes éij?nzésscl f0 6

gad/éJ, majd cl késóbbi felszó
lalásak során Kóder Frigyes
kisgazda és Bokor lvlt2l1yhérl
mezógazdasági munkás ju1ic+

ták kifejezésre él gClzoiJl.3rsa
dalom rnGlységes hálfijéi, elis 6

merésél és szereleiéi báró Vöy
Lá'Szló kamarai elnök iránt

I
vábbá piaci vá:árláso.kn~l ,az ár~~~~k
a vilsnthoz valo fuvatozasaval, gYUlte

i sével, illetőleg a v3suli lwcsiba vagy
I hajóberakással járó ignolh<"tó ön-

költség.
Amennyiben helyi kereslet :,övelke7-

lében fenti árnál mag3.s2.bb ári~k a11\-

I
kulnánal( ki, úgy a "Fulura <. bevásárló
szen'eit esetről-esetre,kmönvételi meg-

Ihizásokkal fogja ellátni.
A "Futura" legközelebbi !(épviselete

Ir külön gondoskodik az albizományosolc
vételi tevékenységének körzetbeosztá
sáról és a búza vásárlás helyéne!.; és
időpontjának a közigazgatási hatóságok
utján való heteokén]; közzéléleiéről.

Budapest, 1934, jul. 9.

" fl'uiti:1fta"
a Magyar Szővdk"zetiKözpontűk

Ár.lforgalm' R. T.

A Futura, a Magy. Szöv. központok
Áruforgalmi R. T.-a ezennel közhirré
teszi, hogy legalább 80 kg.-os fajsúlyú
2(\0 idegen keverékné]- ami:lyböl több
mint 1% idegen gabona nem lehet 
többet nem tartalmazó, egészséges szá
raz, rostált egyébkent II Budapesti Ám
érté\<tözsde szokványaÍilak. megfelelő

buzát Oyol11aállomáson vasutí kocsiba
rakva P. 14,05 áron, korláti an meny
nyiségben felvesz.

A minőségileg jobb búzáért minta
alapján megfelelően magasabb ár lesz
engedélyezhető, Hibás minöségií kisebb
fajsúlyú a megengedettrJél nagyobb ke
verékű, vagy rostálatlan búzáért a szok-
ványoknak megfelelő· kisebb ár lesz
fizetendö.

Az árból levonásba kerülhet a fel
adóállomásol1 felmerülő l1lérlegdij, kö
vezeti vám, egyébb helyi illetékek. to- I

_,_'_ ~.__==~~~=~b~_"_'''''''=~~=_·~_~__~_

Társulati székház

Csapadék naptár.

Tiszáol,uii l'./!ezógazdasági
lZall1ara jelenlegi összelélelri
ben jae/olla lllólsó ü\(2sél. Báró
Vay László elnöki ll1egnyilója
ulán Eszenyi lenó m. kir. gél7

gasági fóJanácsos napircnd
elóJJi felszólalásában az igaz'
gCltóválaszJrnányi Jagok hangos
leiszésnyilvánilása mellell a
JiszánJuii gazdatársadalom nc'
vében köszönetet mondoJ! bá
ró Vay Lászlónak azéd az
eredményes, fáradhalailBll mun
kásságáért, melyet az elmult 5
éves ciklus alall a gazdölársa
dalom és a mezőgazdasági

munkásság érdekében végzett
Hogy ezl a rendi<.ivlil sulyos
három gazdasági éve!, amely
ben csapiÍ5' csapá2>ra sujtotta a

Tjszánlui agrárlakosságál, ál
tudtuk élni, az annak köszön
hel6, hogya gazda!ársadalom
sohasem reméli szivósságról
és ellenálló!cépességről lelI ta
nubizOllysá~;ol, m':lsfelől pedig
annak, ho~y olyan érdí:dü::ép6
viseieii lesILilettel rendelkezeit,
mint él Tiszán!uli tvlezŐgazJa·

sági Kamara, melynek liszlvi e

selói kara és clnijke minden
tehetségükkel és legjobb ludci·

l
~""""~~"""'~~-"'~

A Tiszántúl gazdatársada!ma hálával adózik és
szerljteU,~! ragaszkodik vezéréhez :
báB'ó '\!ay Méu'ai eli1ökh5~.
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I
es ai

]eRrTl é5J g'(l sa
ÖriéS1"C és

llapiáron vásárol. Búzát
v0'JL'Ul elszámolásra átvesz

Gömbös Gyula.

rrdel\l! kis hirek.

g'arniíura
barok és mokcJJ, könyvszck~

, lámpa, aszjaiok, szé~

szekr r2ny, nagy gerenda,
eg-vetek vasárnap délu1án 2 .
órakor snbaclkézból eladat-

I nak Hősök ulja 09, Debrc'
l czeni ház.
1I.....WI•••~.

A Jűuendészeli kormányz
rendele! ériclmében a cSQ;ndór
s'zg eiienórLj, hogya gözcsc'p.

bi:lnlulódájB, szikrafo~

gó.:3zcrkczele, a Iraklorok ki
;; a lű7.oizlonsÉigi kö
veiclménycknc i ; megfelelő-c. 
p, pos la éiZ iáviralok
póldiiál 50 fi[JéITő! 30 fillérre
sz.állilOllö le. - Boriennelói
Liíll'if'2Sc!-: nem adhatnak cl
s vagy hosszúiépésl 
A boleiiái éi [c:mleiók közléll' d

tozáscik fi ze1ésérc aug 1J5zfus
15,ig fellidSZJlálhaJiák. - A iu
iiusi búzakaműiku1cs 11.41
aranypengő. - Közös szérii'
kön olYC\!1 gabonát, amely
üszöggel van ferlőzvc, leljesen
elküiönilve és csak utoljára
szabad csépel!]i. -:- A z OT!
larloz650k ulán fizetendő ké d

sedeimi Ilék juiius. elsőtől

kCiuve haví szándék. -

~ .~,BaEeset. .4, cSér:.lési ml1!l~á'
Ilalok man lwnnycn veg-,

I
~Qle~sé ':áIIEll? balcsej érte
Darltla Roza reszes munkás,

II aki K. Nagy Gábor csép-
pe mel!eit dol~ozott. .4

lánya csép16gér1eJején IM/ÓZ'

kodoii és éppen lefelé indul!,
amin! egy ldálió vasszeg éj

l bGI~ok,áiál :,óS:[1 ~ni?g:zllrja.
i A. Déllcselrol eriesl1ellek dr.
IVmczc Endre községi orvost,
I aki cl s~rü!jet segéiyben részeisiklie.

i A magyar nemzet évs?:áza
'II do/wa kereszfiií harcoít fiig
l getlenségéért és ma csonkasá,
, gában is ana az eM álíás

ket! hc'yezkednie, hogy
csak G.Z ország minden köriií
mények között' fenntartandó
függetlensége erősíti meg a
nernzetet; amelíyel szemben a
multban sokszor igazsá!; tala·
nHl eszközö-
ket; ft'.j/6désében gá-
tolták.

~l!~n-

julius 9
fáy

. elsósorban

Sz re és

5, lll; 12 és
~)rSVO;;:ifo:·~ o~

61~ rnc~seg;Henl, dc
feUéL'cflül

á.sok i!Q1YZQ ével s

villa;jl/szerelő és r!1üszerész
EiözékeDV kiszolgálás!

fBra, IC:~~l éHJi.;uszf s 4; 5; 6,
2) 4~ 15-{ire buddpesti

\roncdo~~on ki·"

íámoga
B2~\és véSrrne:;'ye l\.őz-'"

n :lagyo
közrrn3rj<ák rn nUllláséi ~clenc

!CH12 he. ~ ~"z ÜL2~~ foglaIkoz()
az era;,:33Il5; fPunk,JnéJkü! TrJo"
l"sd EJ

árak j

tlJünk ét tfszf"elt közönség
ref1ld2~~{ezésér~~ illh]den 2 sZökmába ~larlozö c]kkben.

l~öbb 'évR várQ·,si és IBpasztalatok v.eda-
mnrd' módunkban áH a

leQrl~É;nv'esebb m1Llf.I!ká}~at is ,e]vég2znL
közönség pártfogását

v'a A ci
fűl'cs Q,sá;;- ai :·ó]

Inn és cilH::kek ben számol bc
a Párisi Dilvai, B:ne!y gazdag

n eg-'~IB{e ,sz A.5»lr~~-:j- Töb ff íof!,::lorn{Tla; je1znt illeg. 5zérn-
CdSrTISi't és bev611 szer licJön erec1cli pár1~3j loaieH és

i53 ;d7íl1lt,nka rapBJ köz!! él

dh:nUap~ fnT] ek
száma 60 nii'zr. ~\.iadóhí-

Az
vészszövetség" anlely nlBgá
ban foglalja az eg-ész ország

lövész Jáborál és ca_
tagot számláJ, mos!
63 -jk _közgyű!éséi. Ezen köz~

gyűlésen nemcsak
dc cl vidék is nagy SZéil1i11aJ

veli részI. z Hadnagy Do
m"k05 Jábornok, az "O!'szá~

gos Magyar Lövészszöveiseg'"
elnöke számol! be a S/övet·
ség m és örömmel ál·

lapi!otla meg, vi
nf.llkozásban MagYf.lrol':'3z§g ki
váló szerepel vivoU kj mag"ö

nak a )övészspor, terér:. Az

egyes ponlokai,Clrn
hözgyülés minden viia r;ilkül
fogadott e1

9
köveUe az c]nök

ség és hiszIHzar nleg'vt11úsz"l6sa.

A diszelnökl és
elnöki liszJségc:he az
gos Magyai' Löv,::szs::.övcis2g"

később haláraz,
vitéz Hadnagy DomoKcs, lá 5-

elnöknek: SchreifJer j
Slemád islvá:" vMz MGr/on
Béla, a!e l nöknc+: dr. fv'lorvóy
Zsígmond, dr. víléz [,ziss l\.á~

roly, dr. L1Jl"nn:l~-Lc:r 5tndo~',

Hamv65sy islván d . c's Sze
der, fólilkárnak: ~\enc.lcr;::.'isy

Kálmán, sporli~Fjz;:zajÓl:ak -'Ji'

jéz Beda Iván
Jiikárnak Pinlir Amü'd
pénzíárosnak: vi1<zZ Szen I

tery Béla válaszlölol
ezenkivül 200 igaz:?a!óla
náC's az ország minden részé·
ből és él es tísziikar.

A Magyar
zeti Sz'övet§égéE1e:!i;
pélye. Auguszius 5-én
nap nagyszabású né
r-endez a lvIANSZaz Erzsé
ligel ben és ti énn
Aminl érlesü!ünk, sok lTIuW!sÉ.

~·os és ujszerü dOlog lesz, ü'")ij

ról legközelebbi számu;: ban
részleiesen beszil r1C1r'i11nV

Ösztöndlj a és
roldrant8l~rgyermek{eu:>Z:"',,]i;:;RiC~

A belí.igyminiszier a haciiárvák
és hadirokkardak gycrmcl(ci ré
§zére 1934-35. tanévre hsz~

töndija! engedélyezeJj. A f6is·
kolai haligaJók rés7é:'c évi 80,
cl köüpfoku iskolák felső II '!

oszjátyáb§ és cl vele <2gye: l1 

rangú más iskolák I",:ó
oszlályú Janulói részére évi
az alsó 4 oszlály lanuJói
izére évi 50, BZ és ke:
ritskedó lan oncok részére évi

pengóL A kérésl kÖZ";Cilc-

nü! EJ pel O;(~

íób~r 1·íg



1934 július 14. OY<iMAI o

A hullott zöld szilva összegyűjtése.

ben az időben fészkestőllehet ki·
emelni a nőstényt és ivadékait.

Végig kell menni a lótetü já
ráson a földben, amig lefelé nem
fordul: ott van a fészek. A fé·
szekbe szénkéneg önthető, vagy
vízzel is kíönthefö. Célravezető és
hatásos a 16tetüs területen ~~y

máshoz közellukakat készíteni
és ezekbe petróleumot önteni. Ezt
azonban gyakran kell ismételni,
hogya fejlődő petróleumgáza
kártevőt @lriassza.

~~~AftA~ftAfiAftfiA~AAft~A~

NEM OLCSÓBB MÁR
A BOROM
mint II. szódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZI

2 fillér
eiY liter klllde.rl«i vagy
flIhér fEljtett ujbor Soltvad
kert állGmásra kislI'állitva
ll· feladva. Valluti fuvar kb..
4. filllirliterenként. Csakis
!'i0 literen felüli rendelclst
fl3ladok el. Hordót dijmen
t8ien adok a sdllitás tar
t.milra kölcsön; hordóm
31 napon belül bérmentve
kfl.ldend6 visszliI. Sz'tkűl
iil.él utlinvéttel. Egy peng&
levélbélyeg ellenében kill
Iiliiík mintát a borhól min
tásdobozban, bérmentve.

Saraim kellemes écieakés
It.luak. tiszta, tök'lete. ZlII·
matuak és n II! m lII&vanyuak.

eim: Székely Ferene
$Qltvadkort, Pestm~e.

kiirtása.

csontszínű pondrót találunk. A
pondrónak a poloskára emlékez
tető szaga van.

A szilvafákat gyengén meg is
rázhatjuk, hogya már fertőzött

gyümölcs lehulljon és összegyUjt
hető, megsemmisithetö legyen. A
pondró a földben bábozódik be,
ezért összel a fák alját a korona
kerületéigássuk fel, hogya bá..
bok elpusztuljanak.

hányjével való permetezés ajánla
tos, mégpedig 100 liter vízre egy
kiló kenőszappan és 50 gram
nikotin veendő. Az ujonan üIle
tett fáról nem ajánlatos hosszú
szárral levágni a virágot, mert azt
a még gyenge korona megsinYli.
Leghelyesebb, ha az újonan ül·
tetett egy éves rózsát nem hagy
juk virágozni, hanem a bimbóját
lecsípjük, ez a művelet erögyüj
tést jelent a rózsafa számára és

Iaz elkövetkező esztendőre a vi
rágzás sokkal dúsabb lesz.

A szilva beérése előtt kisebb
nagyobb mennyiség lehullik a fá
ról. A hullott gyümölcsöt gondo.
san össze kell szedni és meg·
semmisíteni.

A huilást ugyanis kárttevő, a
poloskaszagú szilvadarázs okoz
za, amely a még alig észrevehető

gyümölcsbe rakja petéit. Vágjunk
ketté egy ilyen hullott szilvát, ab
ban feltétlenül egy vagy több

A zöldséges és virágos kert
egyik legveszedelmesebb ellensé
ge a lótetü. Állandóan a földben
él, azt keresztül kasul furva
szerzi meg táplálékát a földi gí
!isztát és ennek hiányában a nö
vények gyökereit rágja szét.

Fejlödése két éves, ezalatt több
ször vedlik, utoljára junius havá
ban, amikor a felszínre is jön és
rövid távolságra repül. Juliusban
a nőstény mintegy 30 centiméter
mélységben korte nagyságu fész
ket készit, ebbe rakja petéit. Eb-

Kedvezményes utalvány
a Bethleniéri Színház pénztára
ezen utalvány beszolgdltatójának
2 drb. zenekari űlést,zsöIlJlét,

iámlásszéket, erkély l. sort, vagy
páholyülést 331/3% kedvezménnyel

szolgáltat ki.

Alótetű

Olvasóinkhoz!
Felhívjuk a fővárosba utazó ol

vasóink figyelméf, hogy megálla·
podást kötöttünk a Bethlentéri
Színpad vezetőségével, mely sze
rint 'ClZ Anyaszív c. darab elő

adásaira - mely a budapesti na·
pisajtó egyöntetű megállapítása
szerint még a Timosa példátla
nul nagy sikerét is felülmúlja ~
az alanti szelvény bemutatása el
lenében a szinház 2 drb. rend
kivűl kedvezményes jegyet szol
gáltat ki.
J 'lll II I Tessék levágni. il U na

++ d·~ozgaz il8ag
A rózsafák nyári gondozása.

A . virágos kert féltve őrzött

büszkesége a rózsafa. Fejlődése

kevés fáradsággal eJőmozditható

és ebben az esetben virágzáskor
nem ér bennünket csalódás. A
rózsafa sok vizet kíván, ezért
száraz időben öntözzük naponta.
Különösen hatásos - ha mód
van rá 2-4 hetenkint a higi
tott marha trágyalével történő ön
tözés a töve körüL Szükséges
azonban a tő körüli földet gyom
mentesen és porhanyósan tartani.

Hernyók, levélteivek ellen a do-

Vendéglőben.

Ve fl d ég: Micsoda újitás ez,
kérem? Az egész személyzet ugy
bámul rám, mint borjú az új ka
pura. Mit néznek engem, mikor
eszem?

P i n cér: Bocsánat, nagysdgos .
Uf, a szakdcsunk ma véletlenül
mérges gombát főzött s most vdr·
juk a hatdst.

Valószinü.
A spiritiszta szeanszon az öz

vegységre jutott Müller ur is részt
vesz. Elhunyt feleségének szellemét
idézik, de hiába minden igyekezet.

- Ne gyötörjük magunkat to·
vább - szólalt meg végre Mül·
ler. - Ha cl feleségem nem jőn,

biztosan nincs megfelelő ruhája.
Orafológusná1.

- Látja, ezek a betiik itt a
mennyasszonya levelében igen jel
legzetesek és erős kiváncsiságra
mutatnak.

- Tinyleg! Mindig kiváncsis
kodik, hogy elveszem·e feleségül.

Többes számban.
Egy gyomai asszony állandóan

.sumrehdnyást tesz az ur(inak,
hogy minaig egyes számban beszél.
Az én lakásom, az én könyvem,
az én pénzem.

- Nézd fiam - mondotta a
minap is - szokd meg, hogy itt
minden a kettönkB.

Ebben a pillanatban egy levelet
hoztak a férjnek.

- Mi az? - kérdezte az asz
szony.

- Egy leányismerősünk irja,
- szólt a férj, - arra figyelmez-
tet, hogy ha nem fiutünk, apa
sági keresetet indit ellenünk.

Nagy gond.
Kohn az országúton bandukol

és egyszerre csak az árokszélen
egy döglött nyulat pillant meg.
Felveszi és igy morfondiroz:

- Most nem tudom mi legyek:
vadhuskereskedő, vagy bőrkeres·

kedő?

Eszl{imóékná1.
E s z k i m Ó mam a: Ördög

adta kölyke, nem hallgatsz! Há
rom hónap nwlva úgyis reggel
lesz és akkor majd kapsz vizet.

Szerencse.
- Papa az ebédlőben egy nagy

fekete macska van.
- Hadd, fiam, a fekete macs

ka az szerencse!
- Ez aligha, mert már meg

ette az ebédet.
Jelmez.

- Pista milyen jelmezt ajánl,
ami nem kerül sokba?

- Öltözzön fel gázlámpának,
ahoz nem kell semmi, csak egy
harisnya, meg egy cilinder.

Szomszédok.
- Itthon van a férje?
- Nincs.
- Ne mondja, hiszen látom,

hogy az inge kint szárad az ud·
varon.

VI IRAsOK
z

Hasznos hu::inivalók.
Nyári étlap.

Vasárnap ebéd: lJusIeves, él

hu~hoz sóskamáriás, uj bur·
gonYÉl, [öl\öll paprika és almás
réles. Vacsora: hideg sült, tej
feles salála és madcírlei.

Hétfőn ebéd: paradicsom le·
ves, ránloil csirke salálával és
zöldbab főzelék. Vacsora: fő·

zel.zk ebédről és káposzlás

lwcka.
Kedden ebéd: zöldségleves,

spenól tükör lojással és 1ú·
róspalacsinla. Vacsora: papr;·
kás csirke galuskávaJ és fóze

lék déiról.
S.zerdán ebéd: sóskaleves 10'

jássaJ és bélszin pecsenye tök
fózelékkel. Vacsora: tökfózelék
déIról és fúrós melélL

Csütörtökön ebéd: gulyás le·
ves, töHöl! káposzta és rizs·
felfujl. Vucsora: fŐLelék délről

és ránlolla salálával.

Pénteken ebéd: ba.bleves, bor
jupörköll makarónival és zöld,
borsófózelék. Vacsora: töHöl!
karaláb és almáspíle.

Szombaton ebéd: tejleves,
töltöllcsirke, \{Qlfőzelék és bun
dáskenyér. Vacsora: főzelék

déiról, rántotta salátával.

Narancsos borjusült.
~zép darab borjúcombol

vajon puhára piriJunk. Puhára
párolt feldarabol! borjú májat
kevés húslével megöntöziink,
egy pohár vörös bort adunk
hozzá és jól felforra/juk. Utána
leönljük egy Délrancs kicsavart
levével, adunk hozzá egy cit
rom r~szeH héját, 1 tojássár
gáiát, az egészet álpassziroz'
zuk és arelszelelell húsra rá
öntve kIadjuk.

Mézespogácsa.
~ tOjást, 3 evőkanál méz el,

25 dk. cukrot, 1 kávéskanál
szódabikarbőnát, kevés fahéjal
és Ih kiló lisztel összegyúrunk.
Üjinyi vaslagra kinyujljuk, kj·
szaggaliuk és minden pogá·
csára fél mandulát teszünk.
3-4 óráig pihenni hagyjuk,
méljG lassu íüznél kisüljük.

fűszeres uborka.
I-\:Ísehb follnélküli ubork6kat

egy éjszakánát só~vizben áz
ta/unk, majd ruhával leszáriljuk.
Cserépedénybe egy réteg zöld·
kaprot teszünk és rá egy ré·
teg uborkát. Ezt a mennyiséll
szerinl ismételjük, de legfölül
kaprot hagyunk. Boreceíet só d

val és viael feifóziink el mikor
kihüll az uborkán.'l önljük. Ezt
kcitszer ismételjük.

Közli: ERri Margit.
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it kell tudni
a sz§multánozásról?

Ha bármit elarjni vagy venni akar, ha
állást vagy alkalmazottat keres, hirdes
sen lapunkban.

t
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda

vállalat, Gyomán.
Felelős üzemvezető: Teket Sápdor.

Kossuth lajos u.57B sz. alatti

lakóház,
üzlet elyiséggei

jutányos áron eladó.
Érdeklődök írjanak a

BÉKÉSMEGYEI
KERESKEDELMI BANKNAK.

50~150 hold
nagyságu egy tagban lévő föld
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gositást a Gyomai Ujság szer'

kesztösége ad.

műhelyt

nyitottunk. EJválla!unk minden
e szakmába vágó munkáka!.

SzÍvq párlfogásl kérünk:

t\Un és Társai
épiUet- és bútorasztalosok.

MÉHÉSZEK!
Hi'! jó kdpiárí akarnak, keres

Sé:l1ck LJ benniinket !

Értesítjük él n. é. közönsé
gel, hogy Gyomán, Kossulh

Lajos utca 35 szám alatt

Adás-véteH ügyleteit leggyorsabban
lebonyolithatja egy apróhirdetés utján.

~""nii
E G JA MAGAT

eltanácsolni máshova, jöjjön el júl. 22-én

TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ
v. zeneakadémiai hallgató és

MISÁN ISTVÁN"
ok!. magyar nóta énekes

H N GVE R S E N É R E,
amely az "Erzsébet-ligeti" vendéglő

, nagytermében lesz megtartva.

Belépődij nincs.

abla

Levelezőlapot

Levél apírt
50 ·tékot
kisebb rendelésnél is olcsón készít él

ngária nyomda, Gyoma

minden lnérelben Jeszállitott ár
ban beszerezhetők

IB RY pAL
fivegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablaküvegböj, 3-4
mm. belgaüveg, matt, mintázoli,
rubin, ornament, sima színes
üveg és finn tűkörből állandóan

nagy raktár.

1./ ,
n.eSl

A Fogyasdási Szövetkezet italmé
résében egy kimérö felvétetik. Jelent
kezni lehet Kovács János igazgatónáJ.

A csepUskertben 5 hold föld la
kással jó felesnek, aki apró-józságot
is nevel, azonnal kiadó. A főld esetleg
eladó, vagy siratói földért elcserélhető.

Ugyanott idősebb házaspár felvétetik.
Érdeklődni lehet V. ker. Hősök utja
42 szám alatt.

, NégJíközépiskoioot végzett leányt
vagy fiut tanulónak felveszek Kádár
Sándor fogtechnikus Horthy Miklós
ut 37.

Özv. i'<1ányi Gyulái'iéi'lsk mindjárt
a lejárónál levő révlaposi tisztviselő

telke eladó. Értekezni Jehet Hősök Em
I lékútja 39 sz, alatt.

I Kereke~ Ktlroiynál a bor literje 48
fillér.
,-------------

I
ZOi1gora h3rlgoiás. Zongorák rena-

bellOzását l(lgoJcsóbban vállalja. Han
gajá:;; $ P. Níuth Mihály Békéscsaba,IHorthy Miklós út 26.

ETK H. - GyTK n. 4:2
Endrőd, barátságos.

fulbaUmeccsel{ betiHásárói
hozott határozatát e héien sem
vonta vissza a hatóság s igy a
futtball kiéhezett ~ port:J"zönsége
továbbra is meg 1<:'32 fosztva
megszokott vasárnap délutáni SZó

rakozásátóJ. Nagy vesztesége ez a
leét gyomai futball klubnak anya·
gi szempontból is, mert a nagy I
adósságok telijeit nyögő egyesü. I ;:::;'iiiiiili~Giiiilii~~i:iiHiiiiii:i_Iiiiiilö~_~

letek a kellemes nyári vasárnapok
elvesztett bevételeit már nem tud
ják pótoh~i. A legutóbbi meccsek
nagy kassza - sikerrel záruitak
s a közönség soraiban il. sok nya·
raló között több külföldi nézőt is
megfigyelheHünk, kik látható ér
deklődéssel kisérték a játékot. Ha
másért nem,az ide nyaralni és
szórakozni jött idegenek szem
ponijából is vissza kellene' 111ár
adnia a hatóságnak a futball sza
badságát.

A csabai H. osztály jelenlegi
helyzetéről a csabai "A Sport" a
következőkben volt szives la pun
kat tájékoztatni:

A mezőberényi két csapat és a
Turul herce-/1urcája még koránt·
f>em ért véget és, ha jól halad,
még el fog tartani valószínűieg

őszig. Lehet ugyan, hogy elaltatja
majd az ügyet az, hogy egy hely
megüresedett a csabai L osztáiy
ban, ugyanis vasárnap tartotta az
Előre rendkivüli közgyűlését,

kimondotta a fulballszakoszlály
működésének szüneteltetését. 19y
csak a Turul állana félre, merI az
MTK még nagyobb hevességgel
vetné magát a küzdelembe és
minden! elköveIne, hogy ö legyen
a második. Éppen ezért valószí
nű, hogy lesz osztályozó, dehogy
kik között, azt csak az augusztusi
DLASZ- közgyűlés fogja megálla~

B. HunyadJ-GyTK 4:1 (1

MAFC-kupa, Békésszentandrás,
biró: Papp Gábor.

Hatvani kapus helyén Bartik
centerrel kiálló GyTK érdemtelen
vereséget szenvedett a Hunyadi
tól. Csatársora Bartik József hi·
ányát nagyon megérezte, aki a
kapus poszton nem feielt meg s
4 olyan potyagóH szedett be, amit
egy kevés tudással rendelkező ka
pusnak is fognia kellett volna.
GyTK-nak alkalma lett volna az
eredményen szépíteni, mert a biró
a gyomaiak javára egy jogos 11
est itélt, azonban a Huny::tdi-ve~

zetőség közbeJépéséle - elég
helytelenűl - megváltoztatta ilé~

letét s a 16-oson feldobia a lab
dát. A csapatból senkit sem lehet
kiemelni, de minden játékos na,
gyan igyekezett.

A sertéspeslisl mikrosz-
kóppal sem látható, ugy'
nevezet! "vinti" okozza. Ez
él vírus benne van él beleg
óllal vérében, ürülékében, vá'
ladékában. Egészséges állal
csak akkor belegszik meg, ha
él sertéspesíis virusa belekerül
él szervezetébe. Téves biede'
delem az, hogy él betegség

benne van a levegőben, az ál·
laiok önmaguklól meg beleg.

szenek. Tény az, hogy az
egészséges állatok él serlés·
pestis okozójának, 1'1 virusnak
fel5zedése után 5-11 napi
lappangási idő elteltével beleg
szenek rneg serléspeslisben. A
bGte~rség önmagától való ke·
lelkezésének téves fellevé~ét az
segítette elő, hogy a virus ki·
csinysége és fertőzőképessé·

gének időnkénti megnöveke
dése miatt él fertőzés utjan1ódja
szinJe kifürkészheteJlen.

Eltekintve él beleg állajok
ürüiékével, vizelelévej, váladé·
kával szermyezeU eleség, viz,
fürösztóhely fertőző vollálól,
igen gyakran a galambok, ve'
rebek, patká.nyok, az udvarról
udvarra, tanyáról-tanyára járó,
a beteg állatok iirŰJékéllábbe·

lijlikkel felszedő és azf elhur,
coló herélők, miskárolók, ku·
pocek és vándorcigányok él

sertéspes1is terjesztői. Igen
nagy szerepet játszik városok
ban a betegség kezde li, lázas
szakában levágoll állatok e.l
váliozást nem Illutató húsának
mosóvize. Az ilyen mosöviz
rendesen CI mosJékba kerűl és
a moslékkal i:il sertések elé,
amelyeket biztosan megbelegit.

Ilyen változajos fertőzési le·
helőségek mellett a sertések
beferlözése járvány eselén ~I·

keriilhelellennek látszik. Sze'
rencsére a serléspestis Vinl-5él

nem ellenálló. Aránylag ki::;
hideg, meleg megsemmisíti. A
ferlóllenílőszerek híg oldalai
is hamar elbánnak vele. A fer
tőtlenítő szerek közül igl?n jó·
nak bizonzull 1 rész fahamu o

nak és 10 rész lágy viznck
forró oldala, az ugynevnett
hamulúg. A forró halllLllúfiol
az ólak falainak, padozalának,
etető, italó edények, eszközök
Iesúrojására használhatiuk jó
eredménnyel. Az ólaknak és
környéküknek g-yakori tisz!o
gatása és fertőtlenítése nem·
c~ak kötelessége minden ser,
I~slartónak, hanem érdekcz is.

A betegség elleo leghalósélD
ban és begbiztosabban védc
kezhelür.k: megelóző oltással
szimultán módszer szerint. Ez
az oltás meg(dőzó védőoltás

és nem gyógyító oltás. Tehát
eredményt csak egészséges
állatok oltásától várhatunk. Be
leg állat ollása bizonytalan és
költséges. A szimultán oltás
ideje akkor van, amikor állo,
mányunkat a beferiózés vesze·
del me fenyegeti, mikor él be'
tegség él község, város ferüle-
Ién fQllép. Dr. v. f. M.
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ElŐFIZETÉSi ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre -50 P, Egész évre S'20 P.

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

Lapzárta c s ü l Ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik mindeQ szombaton reggeL

Falelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiad6h!vatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
ci '1'0 m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
EgylJasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Őtszöri hirdelésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 szá~alék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

háboruskodás, sok családi
küzdelem okozója lett ez.
És a mai éleI, a I\UJtur<:!
fej!ődése . nemhogy tom
pitaná ezt a n<:1gy feszült
séget, ha lehet még fe5zül
tebbé teszi azt.

A kultufC! nemcsak ~ l·
dásaival láHCi er a viléÍgot,
sebeket is rakott rá szép
számmal és a kuJtufC! leg
nagyobb átka az igények
hatalmas megnövekedése,
szemben a kereset meg
c8appanásáv<:11.

A fiatalság többet éH
már át életében, mint ~ .. a
régi generáció háromszor
é'lnnyi idő aI<:1 H. Hamúabb
vágyódik hatCilom után, és
cS<:1k később gondol El mun
kás kiegy~nsulyozottéletre.
Pénz kell, ha munlm utján
nem, úgy El nélkül, lop,/t:,
alattomosan.

Az apa dolgozik nappal
évszá.mra, veritékkel,lemon
dásoklwl teli életével, El fiu
egy éjszakán képes mindent
felhabzsolni: gyönyörre, lé~

I haságra felváltani.

Eldördü!t a fegyver, por
bahullott a fej, amelynern
birta nézni ezt a léha élcJ
tet, nem birta nézni S<:1jót
pusztulását ~s fia zülléséL
Szomorú a perc, amely
elénkhozta az emlékezést,
de kell, hogy megbélyegez
zük a fiut, akinek le kellett
volna vennie <:1 keresztet,
az i.gát apja válláról és
helyette uj gondot, uj ke·
resztet rakott rá.

Felvetődik a szomoru
kérdés, miért is kell a de
réknek, szorgalmasnak, jó
nak pusztulnia és miért
nem hullik a társadalom
férgese és heréje.

Vér és arany tragédiáj<:1
mult és jelen, tr<:1gikus ta
lálkozása volt ez é'l5Z0-

moru haláleset. (Sz,)

me ez i
,-,-itését II

Jegészségesebbnel\ is.
Akár sportegyesületeink

keretében, aká.r külön, al<:1#
kftsuk meg rornaegyesüle
lünket, hogy őssze! már
megkezdhessük egyéni meg
erősítésünket a magunk,
községünk és h<:1zánk ja-
vára. W.

ditőbb bizonyitványa: ön·
gyilkos lett egy derék,
munkás gazdaember, mert
a fia, akinek gyűjtött, aki·
ért küzdött meglopta mun
kája eredményét és a IOA
pott holmit elkótyavetyélve,
az (Írát elmulaíta, elszóra
koztCi.

Már régóta forrong az a
harc, amely a mérsékelt és
konzervativ elemű idősebb

nemzedék és a fiatal, köny
nyelmübb utódok között

a kormányzás vezetés miatt
megindult. Talán örök hmc
az, amely arra indítja az
öreget, hogy tartsa, mig lehet

az ekeszarvát, a fiatalabb<:1t
pedig elégedetlenséggel tölt
se el <:1 lassú, meggondolt
haladással szemben. Sok

tár fiókintézetétől a kiski
, folyóig terjedő Iiősök Em
, lékutia szakaszát jelölte ki
I az előljáróság. A mai piac

már lesz megtartva. Az
építés ideje <:11atí <:1 község'
házától a csendőrség'i lak
tanY<:1 előlt a Hősök Em
lékutjáig terjedő, tehát az
egész építé~i szakaszon a
kocsi forgalom el lesz zárva.

övéi
iactéri

rang és korkülönbség nélkül
mindannyiunknak szüksége
van a testgY<:1korlásra, még a
tesíimunkával foglalkozók
nak is. A testgyakorlással
együtt jár a test ápoláSa
is; erre is szüksége van
minden embernek, még a

, ,
er es

zöldség-piac az építés alatt a. főszolgabíróság

előtti úlszakaszon lesz.

I AZ éjet Cilegelképesztőbb
I

l· fejdit mutatja be a gyilkos·
Iságoknak, öngyilkosságok-

nak amelyekben majd
mindenütt főszerepet ját·
szik él pénz, a föld, ;:;z
arany.

·6budán hal610s testvér'
dráma j6tszód0tt le az el·
mult napokban. Oka a pénz,
vége pedig fegyház és vér.
Ha kinyitjuk él napilapok<:1t
vagy a külföldi lapokat,
piros vértől csepegnek mind:
rablógyilIwsságok, öngyil
kosságok, vér és arany.

Dosztojevszky tolla kel·
lene ehhezatta.gédiához,
amely most községünket
méltó izgalomba hozta és
amely belső lelki motivu
maib.ell1 a ma legmegren·

Vármegyei jó\/áhagyás
végett beküldte a község a
pinctéri út terveit és iratait.
A jóváhagyás a julius 10·
iki kisgyű!ésen llleg·lörtént.
élzonbéln élZ iféltOk. illeiőleg

a tervek visszaküldése ké·
seft, ezért a megkezdést a
jövő hétre tervezik.

Az építés idejére a zöld
Iség árusításr<:1 <:1 Békéscsa

bai Általános Takarékpénz-

test, ép lélek.
A nyugati népek társa

dalmi és egyesületi életé
ben legfontosabb tényezők

a torna és sport egyesüle
tek Még a sörrel hordó
alakúra domborított hasú
németek és csehek is szor·
galmlJs látogatói a torna#
óráknak. S ez a rendsze
res testgyakorlás acélossá,
rugalmassá t~3zi öz izmo
kat, er6sebbé, ellenáUóbbá
a szervezetet s fokozza él

munké1bfrást. Az ilyen he·
tenkén1j összejövetelek az
együtt dolgozó emberek
között nemcsak ösztönös,
hanem öntudatos össze·
tartást, összefofrást ered
ményeznek és ez az össze
tartás sok esetben a köz;
nek is -nagy haszná.ra van.

Gyomán eddig csak él

labdarugásnak voltak je·
lentósebb számú művelói.

Tornáró.J szó sem volt, hi
szen megfelelő tornaterem
sem állotl rendelkezésre.

Gyoma l~özség, a vár
megye jóváhagyásával, a
polgári iskola alsóépületé~

ben, belső átalakítással, egy
BS m 2 területű tornatermet
és 26 m 2 területű öltöző t
létesít, mely őszre már ké
szcm is lesz.

Polgári iskolás tanuló
inknak már lesz megfelelő

helyiségük, hogy télen át
is rendszeres testgyalwr
lásSé11 erősödjenek, ügye·
sedjenek. Reméljük, elemi
iskolásCiink szintén hozzá~

jutnak még a nekik is kf
vtm<:1tos tornatermekhez.

Gyoma társadalmi éle·
tében is határkő jelentő

ségű lehet községünk első

tornatermének létesítése.
AlakitsunkTorna Egyesüle
tet. Kezdjük meg 6szt61<:1 fel·
nőtt férfi <:1 k és nők rendsze·
res testgyakorlását. Rend,
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7ébe. A sebhel !1,,[l1 so;zai lö
rŐdöH és csak akkor men! ai::
orvoshoz, amikor [ájdaimc;í
szinle /ürhdeiJenck voliak. iL,
orvos azonnal Jálla, hogy Véln

lami ferJózés történi és injéz
l\cdetl, hogya leányi vigyék
b..' él gyulai kórházba, ahol
megáiléJpilojj,jk, hogy Je/alius/
mérgezési s7cnvedetL Állapoiél
sulyos,
,:A vidéld városok biztositá
sál1ali kérdésére ujéJbb érdekes

statisztika hivja fel a figyelme!
575,000 pengől fizettek be biz~

losilási dijként és enllek csu~

pán ] 2 o/ú-a térült meg. Ez él

slatiszlika nem él bizíositások
ellen, de amellelI szói, hágy
a városok egységesell igye
k~zzenek megoldani ezl a ie
leníős kérdésl.

A Békésvármegyei Gazda
sági EgyesiHetig'azgaJó válöszl
mánya f. hó 16'án a békés
csabai székházban gyülést
tMloit, amelyen v. dr. Márky
Barna aIi$pán iinnep.zlyes ke·
relek közölj adta át l-\.állay
Miklós földmiveJésügyi minisz
ter elismeréséi Remenár Géza
fóvegyésznek a békéscsabai
vegykisérlefi állomás vezeiőjé.

nek és Koczor Ferenc vegyész
nek.

AUTÓ és motorkerékpár PNEUMATH(OK
a legjobb külföldi, gyártmányokban

garanclával.
AUTÓALKATRÉSZEK

összes olasz, francia és amerikai
au!ókhoz,

FELSZERELÉSI CIKKEK
legolcsóbban :

NAGY JÓZSEF
Bpest, VI. Andrássy~ut 34. Telefon: 221··97.

AHspáni elismerés, Az Oros
házán 1934, évi julius hó 8·án
meglalioli kerüleH íúzolJó ver
senyen részl vel! önkénlc:; IŰZ

olló JeslUle/ parJncsnokségá,
llak é" tís:djeinek, valamin I cl

versenyen közreműködő ön
kénles lűzollóknak vármegyénk
alispánja a mulj !Jé/en kJéldolt
rendele/ével éi versenyen való
dicséretes ~zerep!ésért és öZ:

ekr1 eredményérl eli SllJ eré:;é!
fejezte ki. Községünkból dj;

cserő elismcréSl kapoH:' Gyo,
ma önkénles lűzolló jes1ület
vl2rsenyzó csapata.

Adományok az O:rszágzász
lóra. Kner :/~jdor, Imre, Endre
50.- P. Záhonyi ,6,)adár 10.
P. lvál!}'i Aladár 10,- P. Dun
kesz ],2116 J0.- p,

Dr. Dévai Károay f6v.:\;os1
ügyvéd és Erdős Bósi,c, Erdős
József lJirdelőirodaiuiaidonos

leánya, - julius hó 29'én, déli
1 órakor Budapeslen a Dohány
Illcai icmplOITlban hCiziJssógoi
kö/neie

Tetanuszmérgezés. Gc:iiJi
~/lárid 21 év'cs endrődi leány
nak '3zolgá:aii helyén egy szál,
ka n1~ijl n1ul1k~~(-özben o Le-

veszteség ellensulyozására aj
kalmasnak muiatkozik a bizlo'
silás.

A Magyar Kölcsönös Állat
bizlasiló Társaság, mini Szö'
vetkezet (Budapest, IV" Vig-a
dÓ·jér 1.) hajlandó éi szimultán
oltandó seriéseke/ biz{ositásra
elfogadni.

Használt kerékpárt keres megvé!eJre
Pánczél Emil főjegyző.

TIsztitsuk a vetőmagot Iványi Ala
dár és István cég központi magtárában

lás malmaiban, cséplés megszüntével
ugyanott zs~k kapható,

I cserével az első kérdés meg
oldot/nak tekin/heló. Pid, él

bánkuti búza az ezévi aszály
. idejében is fényesen kiállotta

él próbát, Iel?főkép 011, ahol 
az aszálylól eilekinlve - él

külső tényezők összhangban
voltalc Ahol a talajmunk" l'i,,z,
felelő volt, ahol a lrágy,jl, io-

IJeg a rnű!rágYÉli nem sajilállAk
a búzától, otl mosl is 12-16
q.;ás búzatermésl érjek el.

De ez természeles is. Amint
él jól iejeló tehén is (öbb abra
kot kiván, ugy a nemes búza
is csok akkor ad meg-fc!eló
lermést, ha tápláló önyaggal,
hazai viszonyok kÖ7Öll szu
perfoszfátlal, li>óven eUáljuk. A
szuperfoszfálial mű!rágyázott

buzák különösen ezévben min
deniitt feHünően kiváHok. Szu~

perfoszfát elszórásáról tehál a
él minőségbúza iermeszlésénél
nem szabad megfelejtkezni.

.A mult évi Budapest szé·
kesfővárosi nagy épitóipari
sztrájk két millió pengő

körüli kárt okozoH és él

munkásoknElkmintegy fé[
nJillió pengőilyi bérét vonm

eL Mennyivel nagyobb ere
iében, hatásában és az

, okozott kár nagyságában
a most folyó amerikai
sztrájk.

Erő, energia, cmyagl lao
vak pazarlása. Vannak
még, akikneic llem volt elég
cl világháboru borzalmas
energia és értékrombol6sa?

Agent prm'ocateur ők

állanak lesben és tüzelnek
széthuzásra, munkát!anság·
ra. És ezeknek az embe·
reknek, a nyomoruság e
vámszedőinek kell először

eipusztu[njok és aztán nem
lesznek kiéhezelt milliók és
éhes éheztetők. (Sz. M.)

A sertéspeslis elleni eredmé
nyes védekezésnek egyik jól
bevált módja a szimultán oltás.
Ennek dacára ezt még mindig
nem alkalmazzák olyan kiter
jedtzn, amint az ~ serléspes1is
által okozati veszteségek csök-

kenl&se érdekében szükséges
volna. Ennek oka egyrészt ab
ban rejlik, ho~y az ilyen oltás
után, az olloH sertések bizo,
nyos százaléka némelykor el;
hull, ami különösen CI csak
pár serléssl2J rendelkező iulajs
dallOS! 2rzék<myen sui/ja, Ezen

Minden növény minóségc,
va.laminl a lermés m'cnnyisége
két lényezócsoport: az örök
lódő belső és a külső tényezók
összhalásának eredménye, Hi
ába vetnek pId. Hollandiában
sikérdus tiszavicléki búzáj, aral
ni csak lisztes. gyenge minó
'3égü búzát fog'nak, akii/só té
nyezók a belsóket oi! nem en
gedik érvénycsű!ni. A belső

tényezőket jó vQ!ómag' megvá
laszíásával szinle tetszés sze
rint válaszlhaJjuk meg. a külsó
tényezók : az időjárás, il taloL
stb. már többé,kevésbbé függet
lenek az emberi beavatl<ozás
tól. Jó minóséget csak oH vár
halunk, aho! az örökIölt jó

belső tulajdonságok megfelelő

Idilsö tényezókkel lalálkoznak.
E keltő összehozása hazánk
mezógazdaság-ának sorsdöntő

feladala.

A búzakalaszterrel, vetőmag-

Biztosftás sertéspestis ellen,

Miről nem szabad megfelejtkezni
a nlinőségb za termesztésénél ?

ban ismét felelevenedett és
San fnmciscóban sem le~

het más az eredmény, mint
ami él régi Rómában voll:
Amint II has és végtagok
nem élhetnek egymás néi
kül, úgy feltételezik egymást
munkaadó és munkás, gép
és munka, kenyér és lsten
áldása.

Aki él másikat akCJrja ki
éhezterni az maga fog mo
hón a kenyér után icapni
és alázatosan hozsannázni:
"legyen meg el Te akara
tod".

Minden sztrájk egy nagy
tanulság, az egymás meg·
becsllléséé, az egymás nél
klilözhetetienségének nagy
tanulmánya. Csak az a baj,
hogy minden ilyen kísérlet
az emberi életet ezt az ér·
tékes kincset akarja lom~

bikokba tenni,

Az irigyelt, boldog új

hazában, annak is él leg
szebb pontján Kalifornia
szomszédság'ában, ahol a
természet legszebb, leg
pompásabb adományait
tele kézzel szórja, ott ma
ostromzár, éhség, felfordu~
16s, ridáz pofgárháboru fo
lyik, enne/.;: is a !egkemé·
nyebb faja él társadalmi
osztályharc.

SanpFranciscoban ma
nem a legkellemesebb az
éleI, másfél millió ember
reszketve könyörög él napi
kenyéradagért, meg a kon
zervért. A legnagyobb jólét
~s leirhatatlan nyomor egy
formán, egy fronton küzd:
él kenyeréért.

És ennek oka a sztrájk, ez
a fekély, amely most ime
béklyóba verte a mésfél
milliós embertömeget, meg
semmisít minden munka
kedvet, minden teremtőerő

kifejtés!'.
Tegnap még füstölgő

gyárak, munkába siető ern 6

berek, délben párolgó le·
ves, meghitt családi kör.
munkabér, ujra meg ujra:
::lUl,1\6- kenyér, munka- ke·
nyér. Örök körforgás, örök
emberi cél, amely most ime
valami ördögi incselkedés·
re megbénult Pályatévesz
tetten imbolyog az Qlet
megbomlott kereke: száz
ezer munkás sztrájkba lé
pett, bérdifferrenciák miatt
nem dolgozik és amig kí·
'. Q;;o,,jgait nem teljesítik zár
alatt tarJja a másfélmilliós
metropolist, hogy az éhség:
ez a mindent áttörő, nagy
emberi fájdalom megadásra
késztesse az örök ellensé
get: a munkaadót.

Megismétlődött immár
hányadszor a plebeiuszok
kivonulása él mons sacra·
hoz, modern változatban
felvet6dött újra a has és
végtagok meséje, melyek
összeesküdtek egymás el
len, sztrájkba léptek azzal
el céllal, hogy megmutas·
sák egymásnak, hogy me,
{yikak a nagyobbik ur, me·
Iyikük képes a másikat
megadásra késztetni?

A régi mese él nagy szen·
zóciók hözájában, Ameriká·



Kész ablako

NégykőZépiskohit végzett leányt
vagy fiut tanulónak felveszek Kádár
Sándor fogtechniku s Horthy Miklós
ut 37.

minden méretben leszáititott ár
ban beszerezhelők

BARY PÁL
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablaküvegből, 3-4
mm. belgaüveg, matt, minlázoti,
rubin, ornament, sima ,szines
üveg és finn tükörből állandóan

nagy raktár.

Gyoma-Endrőd 5:1
.. [(örös" serleg tenni"z méJ

közés.
Az elmult hél csli/őrlökén

Elldródön jálszo!ia le a két
község lennisz csapala cl vá
rosközi bajnoki mérkőzés első

fordulójál, melybóJ Gyoma ke
rüil ki íS\,óz(eskénl. Rész!eles
eredmények.

Dr. Hegedüs 4:6, 1:6 arárn/
ban veszi! Krllchió Mill6!y ei
len, dr. Uhrin 1:6, 4:6 aröny
ban ves/i! I!'lés IL ellen, dr.
HllnYél 6:2. 0:6, 4:6 é1rányban
veszit Biró Gyula ellen, Uhrin
V. 6:2,6:2 arányban győz Uyés
I. eiJen.

Páros i6lék: Uhrin V, dr,
l Hunva 5:6,5:7 élrányben veszi!

Bíró·füllchió pár ellen. Dr.
Uhrin-dr. liegedüs 3:6. 2:6
arányban ves7i1 lIyés·Uyés pár
ellen.

Második forduló:

Endrőd-Gyoma 1:5

A 16·án lejEl/szoli második
fordul6n nem sikerült Endród

: nek Oyomán rev[mso/ venni.ImerI megisméllódöH 07 els6
l fordldó eredménye,

I Kruchió 3:6, 6:2, 8:6 arány'
ban gYÜl dr. Uhrin eliell. Pfcíf
kr 6: 1. 6:4 arányban ~lÓZ clr.
HunyCi ellen. Pulugor 2:6. 2:6
aránybAn veszi! Vörös Béla
ellen, Eiler 4:6, 6:1, 6:5 arány
ban gyóz dr. Uhrin Vendel
iZ II e ll.

Páros játék; EiIer-l<:.ruchió
6:4, 6:4 arányban győz dr.
Ullrin-Vörös pár elIcll, dr. i"~'

gcza-Pfeiffer 6:4, 6:5 arányban
győz dr. Hunya-Uhrin pár el
len.

Az ugyancsak "Körös" scr
j·zgért játszó Körösladányi L TC
Dévaványai SE I.forduJÓ 4:2
ladányi gyózelemmel, mig a
második forduló 5:0 dönte/len
nel vég'ződö1 1.

A "Körös" serleg jelenlegi
állása.

1. Gyoma, 10 győzeklll, 2
vereség.

2. Körösladány 7 győzelem,

5 vereség.
3. Dévaványa 5 gyózelem,

l vereség.
4. Endród 2 győzelem, 10

vereség.

PO

KöszörJe1 nyH1l8i'litás.
, Mindazon ismerŐseinJ.;nek és

jóba'ráfainknak, kik a szeren
csétleniiI járt boldogult fillnk
nak a f. hó 13-án végbement
temetésén jelenlétükkel mérhe
tetlen fájdalmunkon enyhiteni
igyekeztek, ezuton m.om!unk

hálás köszönetet.
~(u!:la esa~ád

Tenriiszverseny lesz
augusztusban Gyomán,

A gyomai ll. számu Tennisz
Társaság augusztus 3-5-ig
nagyszabásll tennisz 'verenyt
rendez a környé!{ bevonásával.
A neveLési haiáridő augusztus
1., amikor is él sorsolás! a
Holler szállóban oonyolitják le.
A nevezési díj személyenként
2 P.Verseny kieséses rendszerii,
az egyes számok győz/esd és
helyezett jei érme! nyernek. A
vidéki iálékosoknak 5 P,érl
napon la teljes ellátás áll ren
delkezésre,

A verseny isrfJél nagy ese~

ménynek igérkezik és jelenfó
ségél fokozza az, hogy augusz
lus 5 én rendezi meg a ~,lansz

is táncos ünnepélyét, am'j ál!al
az ünnepségre érkezók' és éi

tenniszezők összekapcsolhal,
iák él két nagy gyomai ese
mény!. -

Cserépi<áiyhát használtat keresek
megvételre. Ajánlatot a Gyomai Ujság
kiadóhivatalába kérile

A magyar búza \'ásárlásEJH~

öiaku!J olasz bi20lL~tJg 16 pen·
gáD feliili ;jr(ll fízeJi?l1 hi:'lfártd
IOl1lásol\On cl lnélgyar buzö,,:rL

A Budapesti Keres1H:delmi
és.lparkamara fcllcrieszl-íslwll
kérje a kcreskede!cmiigyi rni
nis:derl, hogy iilisCl el az é16-
állalOKnak JLizc5' vi"<ssal Vl'i!ó

égelésé!. vagy pcdir;; enllek a
be)r szclilPonl,jtiból érckkleicn

T r..'szcin lörliniék, Ndgy nem-
zelgazdasiigi jeicnlósége1 tll~

laidonilandk él kérdés megol
dásának, mert sok érték elpa
zilfolására vezete/! a heiyleicll
mcgbélye~'zés.

GGYJ

v. zeneakadémiai hallgató és

MISÁN ISTVÁN
okI. magyar nóta énekes

N G\l E l~ S E i"·J Y É R E,

eltan:ksolni máshova, jöjjön el júl. 22-én

TÁRKÁNY SZŰCS ERNŐ

ame!y az "Erzsébet-ligeti" vendéglő,

nagytermében lesz nI egtart va. "

B e 1é p ő ct i j n j l~ C S • I
lU.U~.lJ!llIliJ1a~!U

HázHpari tanfolyamoJ{ enge
délyezése. A kereskedeiel1l~

ügyi miniszter rendelelet bo·
csáloH ki: amely kimondja,
hogy házíipari lanfolyamok
rendezésére a jövőben az en
gedélvt a kereskedelemügyi
miniszleriumlól kell kérelmezni.
E rendelet !<ibocsálására az él

körülmény szolgál/atoU okot,
hogy ti l1ázíipar forgalma sok
esetben igen nehezen ha!ároz
ható meg s e bizonylalClilság
gal szemben a miniszler ma·
gának kivánja fenntar1ani a há
:.dipar ólla!ános irányílásának
jogát. Községe!\, gazdaköröl"
egyesületek és rnagánosok há
zíipari tanfolyamok rendezé'
sére vonatkozó kérelmeike! az
illetékes házíipari felügyeló
ség utián minden év sze.ptem
ber 20-ig !arJoznak a kereske
delemügyi miniszterhez benyuj
tani. A kérvények felszerelé
sére vonatkozó részletes fud
nivalókaJ ahivaJalos '[ap julius
8-ild száma tarlalmaZ7a.

A Magyar Tekéző Szövet
ség (MATESZ) junius hó il-én
tarlolla meg országos érdek
lődés melfell alakuló közgyű

lésél. Azóla sokszáz egyesület
és vidéki alakulat jelenlette be
csatlakozását. Az ország'os el
nökség (Budapes!, V.. Klotild·
utca 10. C., telefon: 221-17) él

IllIhalmozolt érdeklődés foly
tán él szervezés óriási mun
J<ájával van elfoglalva és kéri

NE H

érdekes jémárói pO'llpás cikk- ClZ érdeklódák nagy löm.'[!ét,
be!! 5záGl'! be T(\I:1,~i Világ- hogy lcg,'cílek Ilirelen1l1:el.
lapj'l uj ","{lma, amelY 52 nagy Egyben nyolvolélzosar:ismé-

I olddl lerjcdc~embcn és gazdag. tellen kéri az ,c;sszes, egyesü
tarlalommal Jeleni meg. A Jcg- lejekel, Ickepulya!u16;clnnoso~

kiválóbb magyar irók nov el- k5t, valamin! kkepálya: észÍió
láin kivül rengcJeg cikke! és ' kel és vcndégiólulajdonosoka(.
képel lalál az olvasó a nép- hogy cinwikel a t-/IATE3Z cJ
S7erü kipesJapban. Egy s;5m ni'>ks·:géní?!:3 ]eg~ürgu::;"bb~IJ,

ára 20 fillér. saiát érdekükben ieknJsék be.
A vHág legszebb női. Szebb- Négy uj paradicsom-kon-

nél szebb nék viléighirrs szép- zervgyár ajaku!!, jek ez annak
ség'ek vC>Hlllnak el a Délibáb, él llef'12:cJközi \-ollalkozásu ér~

ui sziÍmállak oldalain. A szin- dcklódésne:,. fj1;?ly i1 magvar
ház, él film és rádió minden paradicsomkonzervek iránI mu
érdekes eseményérői pompás !alkozik,
képekben, remek cikkek ben és
ripor/okban számol be i'l nép
szerű színházi képeslap, arnlC':ly
ben ezenkivül kitünó bucí<;pesli
és külföldi rádiól1Iusorokal,

I
Slá2crSZÖVCgekct. qnf"lvoná·
sos szindaraboi és foiylatásos
regéilyi lalál az olvasó. A Dé-
libáb egy száma 20 fillér

Hangverseny. ,~gyomai Da'
Járda közremüködésévcl Cl/~

Erzsébet.!egeti pavillonban
19M, iulíus 22-én fél 9 órakor
Tárkány Súics Ernó v. zene'
ukadérniai növendék, l\.lisán
lst\'án otdevéllel IdlLintelelJ ma'
g'yarnóla énekes hangversenyJ
JarlCJnal,. f-.1 ll:> ür : TMkány Szűcs

Ernő énekli: 1. I-Juszka Jenő:

Gülbaba c, opcreilböl. 2, Szo
morú vasárnap (László Imre.)
3, Tiszaparli fehérhdzban. 4.
Késő ösz: KaCS0h, 5, Rákó
czi meg/érése: Kacsóh. 6, Fel
szán/atom él miskolci lemétŐl.

7. Mikor eszembe julsz. 8.
Susogó szelló (SchuherL) 9.
Ária: Traviata c. operAbóL Mi
5án !slván éneldi: 1. Torreador
dEll. Carmen o, 2, S;~erell1érn

ill bagyni: l-Iubay. 0. Éli alvla·
ros parlián. 4, C3cndes ember
!;zJ!em. 5. C~;jkós nc'da. 6. Áric.
Bánk Bán c. opcrábóL 7. Édes
anyám ne járjon CI temelőbe.

8, Én csak azérl szlileHem
meg. 9. Balsatikum begonia.

A DAPEST! HiRLAP
cimű politikai napilap minden
n.ap képesmeHéldettel jelenik
meg, IdlláJó irógárdája szer
jcesLtésében ma a legtartal
masabh politikai és szépiro
dalmi lap és mégis a legol
csóbb napilap. Ha mutatvZ!11lY
számot ldván, jelentse szer
kesztőségiinldJen. Előfizetési

ár: egy hónapra 2'50 pengő,

negy·edévre 7-50 pengő.

A ?;yomai járás főszolgabi

ráiánái őrizetben !":vó elkob~

zolI és gazdájlan jözsiigok ár
verése 1934. évi julius hó 26
án (csütörtők) cl. e. 9 órakor
fog hLvatalomban meglartalni.
ÁI'verésre kerülnek fegyverek,
ptszlolyol\, mérlegek, ócskava
sak stb. Lófegyverekre csak
az árverezhet, akinek fegyvcr
tárlási és viselési engedélye
van. Gyoma, 1934. julius 18.
Dr. Pálka s. k. fószo!gabirö.

A kaliforniai pajzsteíűve!

kapcsolatos tapasztalatokról
ir él Növényvédeiem és Ker/é,
sze! legujabb száma. Cikkeket
közöl még az ószibarack-pri
mőrökról, a napon való gyű'

mö!csaszalásról, a gyümöl
csöskert hasznos rovarairól,
sárguló körlefálHól, a dáhliák
kezeJéséról, a cseresznyefák
puszlulásáról, a zöldségeskert
aktuális Jeendóiről, él szóló/ó
kék szelekciójáról stb. A du
san illusztrált kél Japból e lapra
való hivatkozással él kiaJóhi,
valal (Budapest, V., Kossuth
Lajos,lér 11. sz.) díjtalanul
küld mutalványszál11ot.

Gyógyitható-e a féltékeny
ség? ,L\ féltékeny természetnek
l<li/önös ismerlelójelei vannak,
de éppen ugy g'yógyilhaió,
mini más betegség. Ujabban
májkivonallal gyógyit ják cl fel,
't~keny szerelmesekel. Erről az
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I I
gabonakereskedéséDen
és malmaiban mindenféle a

ff

legmagasabb napléli'OI1 vásárol. Búzát.
őrlésre és későbbi elszámolásra átvesz.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

I
NYOmtat,ta a "Hungária" könyvnyomda

vállalat, Gyomán.
felelős ü;.;:emvezetö: Teket Sávd()f.

OySC-Mezőiúri AF~ ~1.3:1(1:1)
MAFC-kupd, Mez6lúr, biró:

Papp József.

A kupa megalapítójának, a
MAFC-nak, elsócsapalbeiiezkkel
is megerósftelt második csa·
patával vivla meg eredményes
mérkőzését a GySe. A hetek
óta tartó pihenés ulán jól es.eH
látnunk a csapal kielégítő for,
máját, amit azonbanszorgal·
mas tréningekk~l kell még tö'
kéle/esebbé tenni. A közvetle?
védel~m szilárdan iillt él lábán
s él bekkek tér/ölelő rugások
kal hárították el a MAFC csa~

tárainak helYl2nként veszélyes
akcióiL A két szélső. half ugy
szere!ésben, min! passzolásbiln
kijátszotta szokott fü'l'májál, de
az ujonc centerhalfnak még
sokat kell tanúlnia, hogy benne
a csatársor legfőbb támaszál
lálhassuk, Egyellenerénye nagy
szorgalma. Az egységes csa
tári ánc sok kellemetlen percei
s;z;erzetl a Túriaknak s ha
Bar/na Károly pontos és ,hasz
nosítható blladá.sai mell ell végre
már megtanúlná a kapuralövést
is, ugy ilyen meccset a-4
gólkülönbséggel nyerheine a
GySe. Nagy BéIátelbágyasz.
lo11d az erősen lúző nap és él

löv~s nem ment nála el SZOl

kolt módon..Bartha J. Kiss és
Cs. Nagy kiváló jttékosok és
ügyesen keresz/ú! vilt sok
iámadás ·fúződik nevükhöz.
MAf'C csapata kemény ellen
fél voll. A belső lrió,a center
half és él kapus a csapa! erŐs

ségqi. Az aprótermelű balszél,
só "többel erővel, mint ésszel"
!cöznlondás alapján faultol~sa'

iva.i igyeicezelt ».kiemelkedni"
az; együHesből. A bírói a Tú·
riak . alaptalanúl szidják.

A csapatok él következő ösz
sz~állftásban léptek a pályára:

GySC: Szrenkányi-F~kete,

Pulugor-Zöld, Németh J., Fried
-Bartha JI., Kiss, Cs. Nagy,
Na~y B., ,Bartha l.

MAFC II.: Lehrelter-Juhász,
5?i:lbó-Lukavecz, G.Tóth,
Debreceni-K. Sebes-tyén, Zol·
tán, Kovacsik, S. tóih Nagy.

.Gyse kezdése után MAfC
le~dül támadásba és Szrenká
nyi már a 2 percben' fogja a
cen/"r~les löv~sét. További
MAfC fölény, mil a GySC
két lefutásaszakíl meg, de
Barlha II. és Cs. Nagy -lövése
kapu mellé kerül. MAfC gyors
támadással válaszol ésfried
csak komerre tud menteni él

8 percben. Berugás pontos és
él tIsztán álíó jobb összekÖtő

kényelmesen s.arokba emeli a
l{j,bdáL_,,(-O: 1). A~apolj gól fel·
viJlanyozza cl GySC-t. és vc·
szélyes támadásokat. vezet a
MAFCkélpuja ellen. II perc.

· 3arJha I. és II. lefutását kor
nerre szerelik, majd Németh
jó passzát Barlha I. közelről

· mellé gurítja. ll) p. Barlha ll.
· kitör és jól helyezett lövése él

i kapus lábáról kerül kornerre.
tyl.AFC teljesen beszorúl. 14 p.
ujabb kornerból Bartha II. félre
ló. 11 p. Bartha I.-t ismél kor·
nerre szerelik, de berug-fisa
rossz. 18 p. GySC már az
ötödik eredménytelen kornerl

· nlgja. mit a 21 percben MAfC
korner kövel. Gyengül a GySC
iroma s a MAFC egyre gyak
rabban látogat el agyomaiak
kapujához. Németh fault ja miatl
Szrenkányi 20 méterról sza·
badrugási véd, majd a 25 perc
ben a MAFC rug kornerl kapu
mÖ;géi:'.21 P;. Ki;ss-4ttQri élvé",:
déhnet s közelről kiegyenlil
(1 :1.) ElIől kezdve félidő vé-:
g~g nyomaszió Gy3C fölény.
d~a MAFC keményen vlÍde·
k~~ik. ,.37. p. ,Kiss, Bartha I.
Cs•. Nagy kombinációi kornerre
s~.relnek,majd BarJha II. ügye
sen, magára húzza a védelmet,
Barlhel L·nek ~d, de ő pár lé·
p!ÍsrőlJ~zlél.p~lyt:~jben~qJsŐ-

vel kapu mellé gmil! 43 perc
ben Cs. Nagy 11-e~ról durrant
él kapura,' mil éi kapus élHglud
kom erre nyomnI. 44 p. 3zren
kányi erős MAFCJámadásl
tesz ..ár/éllmallanná. majd élZ
ulolsó percbanKiss lő Ipesz
szíró! élesen mdlé. MAFC tá
madá.s ~~zpen,ér y?g-ei aJéJidő.

t0~~<?dikJélidőpen mindl.<él
csapaton eról vesz a nagy hő

ség okozta >fáradtság, c de a
PySC .11;élgyobb -áJl9képesség
gel rend~lkezóegyült'?se vé'
gül js föléje kerekedik a telje
sen, kifl,llladtMAfC-nak. Túri
támadással indul él -második
félidő s Némethetmindjárf-az
elsó percben ~Jfcon rlJgják._2.
perc·Zöld·Kiss-Cs. Nagyőssz
játéko/Bartha II. rossz lövése
fejezi be. 7 perc. MAfCcen·
lerhalf labdájával d~i(\bbszélső
lefut, de beadás6tösszekölője

magasan mellé lövi. Kiss,.Jzép
zsinór-pa~:izát _~aria L kapu
mqgé;éldia, Nagy ~. labdá~át

pedig Barlha ll. felső"il;et~ú

rolva lövi. IQ p.Kiss-Cs. N@lgy
BarJhall. befejezeHen akciója
utánCs. Nagy b(eadásakerül
a kapu háta mögé. Az iram
nallyonelJanyhúl, :a Játékosok
alig mennek labda után. NénH::lh

sehogy sem faIi.ílja fel magát
s a kapus egy kiwgásá! sem
tudja elfogni. Végre Barlha H.
kHörése hoz egy kis izgalmai,
de közeli lapos Jövését él ka
pus elveléssel. kivédi a 16 perc
ben. GySC erősít, egyik táma
dása a másikat éri. MAFC hő

siesen védekezik s a harc he-:
vében a jobb bekk Nagy Béla
beadását él kapu előtt leüti 18
perc. A megítélt ll·est Kiss
zugó lövéssel juHalja rendel
letésihelyére (2:2) 22 p. Cs.
Nagy jobbszélről szépen bead,
Kiss lövi. .de a labda kapustól
kipaUan cl liszlán álió Barlhá
Károly elé, aki magasan fölé
emeli. Most a MAFC 10 perce
kÖvelknik.2ö percben bal·
összekötő messziről lő, de
5zrellkányi helyén Vélír. 27.
iobbhalf . centerhez ível s az
éles fejest Szrenkányi szépen
lehúz-za, úiabb támad<ísból pe
dig balösszekötőmellé lő. Köz
ben a29 percben a közönség
parázs botrányt rendez, egy
állílóli:lgos hCl1dsz mia!! 11 ·esl
reklamál s mivel éi biró nem
Z1.d.jar:neg,csúnYélsérf.ések érik.
Már túlfűtött a hangulat, ami
kor él 33 percben fried hasz·
szú s7öklelését Bartha I. él iz 01'

nervonalon elfogja, laposan
csúszlatja éppen él nagy iram,
mal., érkező Kiss elé, oki a
11.esíájékárÓJ hatalmaS íövés

.sel a kapuba vágja (3:1.) Fül·
sikeHló .bolrány tör ki, a kö
zön_s~g válogatot! szidalmak
kal iIIeH a biróI. 1\ pá !ya szé·
.Ién egy ordítozó bácsi! 5 ren·
dőr iem tudlecselJdesfleni, az
egyik MAFC jálékos pedig
lelllegesen akar eléglételt venni,
mire a biró Idállílja, A jálék
hájralévő része már csak csap
kodás.41 percben jobbszélső

átmegya.pekkeken, de jó hely
zelben Szrenkányi kezébe gu'
ríl. Ujabb veszélyes támadás
közben a 43 percben Némel
het csúnyán faullolják. MAfC
erősen finisel, mikor a biró
sipja fl mérkőzés végét ielzi.

Sporthirek..
ElóreJáthalólqg nJiig e hó

folyaOlán megszúnikGyomán
a fuH>alllilalom.
Endrődi TK első vereségét

szenvedte az elmúli vasárnap
a MAFC-kupában. Békésszen!'
é:mdrási Hunyadi-csapata 6:2
arányban győz!<l le. ETK ment
s~gére szolgál, hogy Jöbb
standard jálékosátvoH kény·
jelen nélkülözni. A kéi szélső,

valamint az ujonc Va!:~abekk

nem vállalták be a hozzájuk
űzött remény!.

Nagy megdöbbenést keHel!
a D. L. A. SZ. Intéző Bizott
ságának július W-i ülésen ho
zolt azon halározélt, hogy él
Mező!úri AFC állall·dírt "MAFC
kupa" mérkőzéseket, mível
azok megrendezésére az ai
szövelséglől engedély! nem
kért és nem kapoll, letiltja.
Egyben ulasílja él MAFC'ol
anílak sürgős közlésére, hogy
fenli dí.iért eddig hány és mi
lyen mérkőzés nyeri lebonvo
líléÍst. Ennek köv.elkezlében,
mig az ügy tisz/ázás! nem
nyer, az ezután kövelkezó ku
pa-mérkőzések jellege meg
váí-tozik s a "kupa" helyeit
"barálságos" mérkózésként, de
a ielenlegi kupaszabályza!ép
ségben larjá~a melleli fogják
lebonyolílani ahátralévő mecs
csekei.

MAfC-kupa f. hó 15-i ín/é,
zőbizoltsági ülésen lj követ
kező foniosé'lbb l1alározalokat
hozták:

Gyomai LE csapa/át törö/
ték él rész/vevő csapéltok kö
zül, meri scm anyagi, scm er·

IlcÖICSi alapjál nemlálják biz
lo-í!oIJnak.

f. hó 15;ról elmaradt Bocs
kay-Szövőgyár meccs lejál-
szásál elrendeliélc

A félbeszakadt MAfC-Szö
vőgyár meccsel 1:1 arányban
igazoltálc

Birókérdésbcn gyökeres re
form készi.il, mert ez a mai
rendszer - kéiségen kívül
megbukolt.
Legkésőbb aug. 5-én befe·

jeződik az első forduló, de
ugyanaznep megindúl a máI
sodik.

A kilúzöll kupa megérkezelt
Mező/úrra, hol pár napig köz·
szemlére lesz téve. azután
Gyomára küldik (sajnos llem
véglegesen.)
Jövő számunktól kezdve ál·

landóan közölni fogjuk CI ku
pa·hajnokság legujabb labcl!á
jál. Jelenleg a GyLE szkrecs,
cselésc mia II áldolgozás alatt áll.

K.

Kerekes KároJynál a bor Jiterje 48
fillér.

:Zongora hangolás. Zongorák rend
behozását legolcsóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 26.
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Felelős szerkesztő; WAGNER MÁRTON
'5zerkes'Zt6séo és kiadóhivatal;

:;HUr'l'GÁRIA"~KÖNVVNYOMDA
G y o ms, KOS'stlttitajos 'utca 54,

Ten~fon ;' 22.

Hird,etesekcHjszBoásai:
f:gyll:ls:i.bo'; (55 Il1lll széles) !Cill. illagas .hi~c1~{éŐ
20 fillér. Ötször, hiruelesl1él lG ~z;\z~dék. tizszeri~,ei

15 százalék, ( lIegyede,·j hin:JetésnéJ 20sz9.zálék és
félévi hirdetés esetén2) si:ázalék kedY~~lll~nyiadunk.

> ,.'~",- .,0', "., '-,' "", ,_._ .... _ ...... _Or "". ·"...··<·,.;4-·,.;::1(::7~,,;:;'::--.

A rnagyar föld terményei

a külföldi piacokon egyre

kedveltebbek lesznek, min

dent el kell követni azon

'ban, hogyakapcsolatokaJ

kiszélesitsül< és megnyerjük

<JZokat a fogyasztópiocokat

is, amelyek eddig a magyar

mezőgazdaságilermenyek

előtt zárva voltak.

::'>.. bcmutalofl rniIllák elö~

Izeles minöségi vizsgálaton
mennek át. Ami tehát cl

Ik~)zönségelé lcerü!, élZ m~r
II él rerrnelésünk leg'java',Min-

I
den gazdánal\. termelőnek

fontos érdeke, hogy a Be-,
muralÓL] részi vegyell. Kis-
gazdllink közlil igen sokan
'kctpcsolódtak be a nemesim

tett vetölllag haszn'tlÍaftlha
és nem is maradt el az
eredmény.

So\w lalálóbb cime nem Idaság'j éidUl!k 11,lSltlilJ lcília. Ielsö helyen ÉtlI külföldöll.

\'olt lT107~{a!OnlnaJ.:, lllint az I. ,l\k~ l~cll tanu!lli ~;:tuzdá- lit a/onbfll1 különbségeJ
öszi 'L:1'Inéi!Y és Ci ümölcs> .1 lllf\illJl" 110\.2\' al i\J,éllyes I kell tellt li élzok közölt él

hemufatönalcA szeptember Inyugati Pia'c'ok csak a mi- g'l'ümölcsök kÖzölt,amelyek
29~iől olnóbcr' 8-ig Buda, I nöségiie~ é21sőrangu rermé- ugy külsö, mint hLlsó ér'
pesJcll rendélel1dö mező- 11\'Ckel vüsároiják. Az istcn- tékükné! fogva exportál
g'azdasági BemuJaló 5zem- áldotta nlLE~\'i.lr föld l\ll]ön~ halök és azok között,a
lciHelni fogja a él mUflkál'llcg;cS 0:~h(}ilclli és földraizi melyek a hozzlmemértés
ömclyel,'] niélgyör nép (1 Vis/olly'airltJI ro~vu (j lc::!~jobbés 'a fdjfállaJ, rossz níeg
f,"lldeken vé~:e7.. Eg-ész 111'<:- Im:n()ségü ierrnél'lyr;d" ter- VtJ.Jasztása· miatl külföldre
~""J:~Cljd{ISCígUl1k felvonúl. melésére alkcdmas. tenné· Inem szóllithatók. Gazdáinka
hoE:y tiJílUSÓgol legyen Tel-szeles öZOl1hElll, hogr El rwk c léren még: sok ta~

L~lt3égéről. Aze,gyesszal\Qg1:l1:ddnak is hozzókeli ji!- nu1ní vEílófuk van. A Be~

c"'-Clportok sZernléltelhi fog- 1 futnia szakszerű rnunkÉl~ mutató vdlósttgos szemfeJ
,ióka 'min(iségi ternlelé's l vaj, hogy ezek al crök ér# tető oktatás lesz. AldaJ'!
eredményeit. J\ nyug'ati fo~ l \'(>nyesUlhessenek. Csak a figyelmesen véRig'nézi, sok
g\'a~:;7.tópí(jcuk igei) igéi1\T~ 10 minösegl1. IlwQfelej()en tElIlulságot meri! het. tv1efc~

~.:k (s mczögi'lldaság'unl\ e1(\l\észitett tö!ajlJCl \('10'11, Ry6ződhetik. ho,gy mez()
csakis kíváló minőségű nemesiteJt vetőmag t>:'rmése gözdaságuril\áJtalabafl fei'
tcrményekkel tud verSI2~ lehet jó min6ségii. lelt és kész El legkényesehb
n'yl12Z111. A bemufafó igen fE!llUI~ j~ténrek kiszo)g-álöscir1"l is.

Piacszerzés slemponna~ ság'os lesz, A !ÉlJOgatók
böj ielentős lesz óz ó s;;: i sii'íkszerű csoportosirásban
termény és .gyümölc'3bemuo tanulmányozhuiiák. hogy
Jató. mil)/eneredmrZnyek érhetők

A külföldi piacok kép- el az egyes Tcrményeknél.
viselői, be\'á-sárlói köz':~+ lVIegisrnerhelik tI külföldi
len kapcsolatokat 8S össze- I piacok izl0sd, alnelyll<?z
kötfetése\zel teremthetnek (j l nlknlmC!7kodní kell, hogy
mag\!CiI' fIlez6\~Elzddság;5a!, a~( li\ ;i nekik megfelelő

El külföldi J\Heskcdő, Éirut megkEJphfissák.

aki <-1 bennilailJ!i fllm/ák A g~lakc)Jiötball laljul\,
alapján vásárol~s allflak melyek azok "a termények,
mlnő:o,éR:2vel meR Vol1 .elél amelyek minőségileg ugy
gedve,azzala ,llegnyuglató szólván a magyar mezöA
érzéssel utazhat vissza !la- gazdaság kli!önlegességei
z6jába. hogy oZ elkövel- és amelyeket külföldön
kezcnd() években azonos örömmel és szivesen vá A

minőségű terrnényeker bá\'- sárolllak.

mikor ujból beszerezhet. A magyar gyümölcs, bor,

Eg'Vik igen fontos célja paprika, hagyma stb. stb.
fentiek szerinta mezőgazda- jó hirnévnek örvendenek, jó
ságiterménybemutatónak a áron veszik a külföldiek.
kivitel megkönnyítése, illetve Természetes tehát, hogy
növelése. Ha termésfelesJe- ezektermelését forszirozni
gUnket akadályné\kül el- kell, mert pl. a gyümöics A földmivelésügyi kor
helyezhetjnk künöldön, ak- olyan jövedelmet jelent a mányzatáltalkezdeménye~

kor ez a belfÖldi árak öla- gazdának, amilyet egyik zett és támoga/olt Termény
kulására is kihat, többjö- szánt6földi terménnyel sem bemutató hatalmas lépést
vede!emhez j a gazda, érhet el. Az éles verseny jelent a cél megvalósitására.
ennek pedig ílgész I{özgaz, dacára él magyar gyümölcs ~ A gélzdaközönség saját éra

dekében is kell. hogy részt
vegyen a bemutaíón, e~y·

réSZI min! ~ióllitó. mÉlsJészJ
min! lárogató.

Akik 'a terrrlén~'ejket Be
akarTák mut'afni, ford'u'jjQ
nak fe!világ'os'ifaserl Ccrgáz.
dasi'fgi felÚg'~;elÖs'{gekfjél,

él hol Illeg-i uclWárjákhogy-az
egyes fCflnényekből mnr
niennrisé9.'et'és hova kell
belcüldeni el'ózetes \ijzsgá~

1uJra. A minták postaCSO~

láEJRban 50 százalékos ked~

vczménnyel küldhelőkEn

nek \g"énybevétele nines fOf

lnEJ:'Ságo!,hoz kötve. Az or

szág bármelyik pos(élhiv"éj'

tala él TeúnénYDemuthiü
eimére. Vagy .él. .vrzs~~Játfal

megbízott láséér!'f~Hfgyj-aHó~

mások cimere f~f(,faoHpó'S4

tacsomagoka jt505za~"i:iTéN

kos mérsék~1t (jilih! veszite!.
-_. -

A xendezőség El bemura-

tóra utazó \'idékielmek "§o

sZl1zalékos vasuti keüvez~

rnényre jogositó igazolván) I

bOCS(Í it ren delkez-esre . EZ%?K

az igazolványök Butli'l'p'ést~

töl 100 km. távolságra ff?kv6

helyeken 1.- P~De,ánnllj

távolabb 2.50 p':he kerllj#

nek és a Bemutató egyszeri

meg'fekinfésére iserv~nVe

sek. Az ig~zolv~nyokrövr~

desen 'minden községbeú

kaphZJtók lesznek.

A magyar föld és népe
ezen munka-bemutatója fl

TESz által rell"dezett Nem
zeti MunkahétUelegyídejü
leg lesz és egyéb foglalko
disi ágak mellett kellősulYA

iVai fogja dokumenlálni or
szágunk gerincét képez6
agrártársadalom alkotó
munkáját.



28.

él

sem él

Inél, nem 16ihaJé,

szerinJ,
minke! gyornaiaka

ulcopj:léselkr(51 ha!~

rint egy 111úlva as:·~iJi,'-;n~:lll(;:t~

ként n:.::-gke;· dik ~ f~ltöli~:~t. Köp2l1ya

llen; tudunk. --

fEik
VLI n~llnh.'''Íiil,

{e~,~' ri ra !eszi leh '.,;é .sá--
r 0:-; óben a kÖ~J(~k~dés1. ,~

!, :líll I:', ün k 12V él kö zsé:;ek k (51,
v~;~~", ;ö h ~-) irB ú! l~~\SS ze k ·:'~'l-'

le.;~ kel kcpL.:Ik és LDr;nDk.
ior :10?lkü;, ö:b~~ ...

L~l\ ~·~...:zekkcj \;árhéd', Tllajd th"!

rYl{:~. Ll (; :rd li d ~2[l Üj l1ek éi'~

lj',,,; öki'Ci ir: s remélhcli.ink.
p\ cl d l \~. ~--; 2d j ~:' ~'l :{cscrcdé ~ lj l-l k hen
bán6~ ... k6vc~ rakha ki a re-<

lB t((l,:;t) '/ö 1 úzt ~{ivánta~

~ ÜJ

él körös-
szeghalmi úi~

lTléÍsod n

jcJení6sége
l/.a~] fj g'vomBí\'~l s::c
nV2rí hiszen azi m\nl1z11 déva
-:{J,',YCli lc.kCJS • (l déva-

államépiteszeti hivata]
id2;.cQöke e hétl::H kezcHe rneg a gyo

úion végzencUi föld-

I1111l1ka fe~vé.tei0t és értesülésünk sze-

57crrni nagy f1IU"'"

l :~:::liLst s(:i1ü1~k. Az orosh&za-
koncloros - endrőd -1TJczÓlúri
úí Odél ve7r;:ksébeil is ell((~rül"

Jihic!' ték GvorndL 1vlzgrr1aradi 'öz
cl cli,zfJ uilInl~~ ern
i::~í-'\ fele! kekI,'(' és f:':ndr(5d

sem cl

a-/urkeve! Ú/Q;' Idépílé-
s'iről szó sincs, 2g~nis

cl dévaványa-szeghal vala-
mini iJ dé va'.'6nya-körösladá

úlélk kiépiléséről beszélní?k.
AnJÍili él muilban is érvény'c

ai befolyások köz
útak építéséné!, úgy most éi po-
lilikai vásokcd m,5rr foJ'o .

~ ~ f::!. • :\. IF

zottabbnak kell larianun!L Ér!~

ha eg-yéni érd",l;:iJl]! C';;;-)CS

ö 7 úlak kL'piiésc kevésbbé él

kö:·~ :~c.~~~ rn1rJ ín ~:?g'yesek;v
nr';, ~, ~;:1-'~-" ~hb '.' l l •. '" , ".16,,)S\::0 CICleKC. /1.2 lS

C:;'Il:Cl(}, hu egyes közü!cleknc,k
J Fl •

:C:!Cdn azoknak az 1I,íi'Jk-

nak cl klepftésél, fon~

escit íosabb volna valaülelyik mJsHc
it!, út kk '2S,,-, de meri cd kinál-
él :É!;\. nMri ne fogadná el.

vöv(~n)/a kéi év\'el ezelőH n1:n-

ést~ a kG'ZlSi~

ák, az elóadó::lrl
szinészek

koztatást.

l-lel ezell

l\.,

cl filléreib

Ezeke

vésbb2 :",zrn k
i1 korban.

2

az éJ
zaJból

Közel

, l . I

~Zél.ma. G!!\!f,

H'l.n:::-olják oZ
n morus6

lóJa ·az Qls6 meieg nap-
su~:j.r .vásárleret

II

Egészen n félig'
teljesen befedei1

~ " ""!í:l!S:í;OK : ~e[Jyegeoen U:~,!G!

azi oZ eredm és

m



.:evj"e"gyet ,.
a Hungári~ban

i ._' _""~" .' ",i - J _:.' ,

késlftt-ess!
i ,':", ~ - .

reldám .jelentásé
c
~.

A hirdetés eiősegiti a.
gazdasági viszonyok

javulását.
A kereskedelem, a kinálat és

kereslet piaca, ,mint ismeretes, ver
senyen nyug;szik. A reklám és a
hirdetés a versengés céljait szol
gálja. Gyárak, vállalatok, keres
kedők, iparosok, ha látszólilg nem
is, de a valóságban állandóan
harcban állnak. A harc a piac
elhóditasáért folyik. A piac a
rossz viszonyok miatt kimerűl,

majd csökken s minél jogban

csökken, akínáíók között annál
ádázabb a versengés. A piac
csökkenésével fejlődésében meg
gátol t ttÍ"melő,. gyáros. keresked 6,
iparos versenytársa piacának el

hódítására kényszerű!. N\i törté

nik? Jön él hirdetés és il reUám.

J"es
tés értékes kihaiásai legjobban Cs':!k Kezdetét vészi a hJrc s lermésre
az,)kbal1 iti államokbell jllirJak' tesen mindig az gyŐz" ameiyik

1eljesen érvényre, ahol szabad- j'\bbat és o!csóbbat tud adni. iVli
kereskedelem van. mint ah ugy aL eredmény, a:r: 110gyr lwladásés
csak ilZ egéslséges teStbe;] lellet fejlődés van. A vásálJló jobb árúl
tökéletes éi vérkeringés. o!csóbban kapolt: A hírde~és. se-

Nagyohb külföldi városokb6n, I gítségével. megindult::versenf1és
mint például Bécs, a hi!'deté:, és fl)lyiéÍlJ kÖnl1ye.bt'é,· vált aL éJd

arel;lám tudományával foglRlkozól lehetösége. amiegyenlü a gazda
iskoiál( .vannak. A reklamnak és I sági yiszppyok javulá~ával.

hírdelésnek valóságos irodalma i A i1írdetés és reklám
van. Sok ezerre' mg .~zokl1ak a j . ..
szárna', akiknek a hírdetés és rek- . eredményeihekmeg-
lám nyugodt é;; rendes exiszren- nyU'vanúiása.
ciá! biztosit. Ha lTlil megalaku! A ~ reklálnh{~deíések eredménye

egy üzlet vagy gyár, a hírdtés és sohasemk~lZe'Jfog'ható.

reklfllTI kié1dás?i éppen úgy be A hüd~lés. utján megszeEeH új
vannak, kaíkuiálva az illeiő cég vevő sohasen azzal1épUzletÜnkbe
kiJltségveiéséhe, milli például a7 vagy műhelyüi1kbe, hbgy Olvasta.
aikalrnawttak fizetése, lizle~bér, hogy olcsó bort, cukrot, VáSZ!'l.ili,

s!b.'Nagy~;á]la:atok nemcsak, új- szövelei, butart \ragy cipőtán1sí-
ságban l1íniemek, haOélTI il reklám tunk. Ha azt htrdeijűk, húgy:
és él hírderés minden Je}letö ,esz."Laká;; kiadó", termésZetesen~' a
kellél igénybe veszik, gyártrná. Ijélenlkez.ö' azzal jön. hogy olvá~la.

gy,a. i.k ..min,él....~2é.í.esebb kör..b.kben I pi. reklámhirCletéseknél a héiyúi
való prOrJgái~san. '.~ azonbanegéúen mas.ltt. nem

Tudoti ésJélek!a!1ilag'~ebizo-ll~hetc.sak úgy .becsalq\a vévQt.
ny,;,'odBIt tény, I1f.gy az 'ügyes . Nem rnegy. még pány'vávai sem.
reklám fokozza a~ogyasztást és A vevő nagyon óvatosiénv.Egy
snporiija a vásárlókat. ÖUetes egyszerű' híréietéssel nem lehet
IdL'lill,);;il :I iegegyszerűbb cik· r11egfogni.· Az Üzlet alapja . elsö-
l'cekben is lehel.aszilksegen felijli sorban mindenkor a bizalom. A

if"gYaiítás!'eJÓidezni. \'evő csak't'tgy'lép új üzlelbe ~ag~)i'

Egy.~. öt.. letes (imerika . tésztagyá- 1\ műhelybe, ha elöbbmegg\'özŐ-
ros, hugy üzemét ne kelien Ie- dött valami módon ar'ról,hógyaf.
építeni, elhatározta, hogy tíS7til illető cég, ahol .. vásárolni jagy
hasznának 50százaiékát rekJámr:l csináliaini akar. jó és meg'Dízhaló,
fogja köJ/cn!. Hirde.léseiben ,l fokn- Ehez tennészetesen idő·kelJ. ln-
;,:ott lésziaevés előríyeitpropagál lJ. nen van az, hogy nagyon s,·,k

i\Zt hírdette, hogya tészta sokkal kel es.kédö és iparos azt 1l10ridjrl.
egé"zSégesebb, mini él hús; hogyhogy nincs értelme él. hidelésnek.
cl lészJa a soványakat meghízlalja, Nincs. mert 1"""":'2 hírdetés'ne~(ér
a kövéreket pedig ·fogyaszlja. Az semmil.Állaúdó hírdetésre ~·:w

eredményegy félév után meglepö s?ükség. Csakaz hoz~a mev . 30!

volt. Gy;hSban. (lmelvct a hirde· eredményt.

tésÍlü:gkezdése előtt le keljeti Csak az á!!aridó hirdetés VISzi
volna építenie, félév mullán500 be a· köztudatha az illető eeg
munkással többet tudott alkal· megbizhatóságál. Legjobban csak
mazni s ebből a túJpl"oduktllmból a hirdetéssel és reklámmal bízo

teljes egészében kihozta a hírde· nyithatjuk be, hogy ·valakik ·va·
tés ki:'dlségeit s haszna pedig gyunk a piacon, akikllekárúi~~s

I csorbítatlanui a régi voll.. készítményei megálják a hélyüket

és fogyasz.tóra találnak. Ahírde
tésnek és a reklámnak,., amint

látjuk, reprezentaiiv módon, állan
dóságánál fogva jelentkezik .(il Z

eredménye.

A hír'detésnek és a reklámnak
létjogosultsága van a· legkisebb
hejyen is,,!hqj. fpg)!asz.tásvan.

Csak 'egytan;ácsotadhatunk min~

den kereskedé)oek . és. iparosnak,
hogy ha fejlődni akar, ha forgaI
mát növeIni akarja, folyamodjon
a reklámhoz és hírdetéshez.

B,D.S.,

ht'11.

hirdetés fokozza a
vásárlási kedvet és
fogyasztót termel.

A prop;oga'nda,i'eklám,- l1Írdetes
diadala tehát kétségtelen, A hir
detésnek és reklámnak hatalmas
szerepe van a gazdasági életben,
A hirdetés és reklám ma már
olyan fonloskelléke az iparnak
és kereskedelemnek, mint az au·
tónak a kerék, vagy a vonatnak
a sin. A hírdetés felbecsülhetetlen

szolgálatot tesz, ugy a fogyasz
mint a termelésnek, A

fogyasztói elvezeti alegjóbb és
legolcsóbb bevásárlási források
hoz, mig a termelőnek, gyártónak
pedig piacot teremt. Ellenőrzést

g)':.lkorol az' árak kialakulásánál,
a rendeJlenességeket megszünteti
s a termés, a kereskedelem nor
malis vérkeringését idé:;:i elé) Ter
mészetesen a rek I;i J11 és a hírde-

r. d.'

Kedvezményes
méhetető cukor
a méhészeknek.

Apémi.igyminiszterium a mél
hészek részére kedveünényes,hú,
mosott homokkal dénatúráltluis-

krol hiziosil az insé;;-éS rnélJ~

csalaaok feletetésére. Egy méh,
családra 5 kg. cukrot fel1etígé
nyélni s Jtilógtimonkenti ára
54 rlj:/~í'.
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l Ll sem' tud!ukképzeini, hogy I
l ennek il szónal, : ]J propagimda". l
: 111icsodJ. hididmas jelentősége ViJl] i
I Nem lú!oi~nk, ÍlJ élzt~llítjuk,
i licwv a mal 111udesj] kulturanak es
I c,6~~llaladOtl,,{j,gnilk apmgadé1!1da

2-o ,I l),~ll nenl •.'·;.L I'L'S 111(1-{' ! d szLílö~.nyja.Az egész életünk
fi cn ,1:-.1 légeli't'I!;.!' (,ekben I :.lapját a pr'opiígandák sorozata i
(j J\c:,Lh.'l1. TCll);l',iii, I11ZííOyi· \ képezik. Példiiul: Hitier hatillmát

I .
o;c2y,\\'g és lllí'l(:,,~~lk~ cs,,\; cl i nagyrészben szintén (l propagéln-
::Iuii '·S;:iiZIHJC,lh.'ll \/Ull 'r1t1~njá-1 dának köszönheti. PoH(ikában,
:'.'!1 Li!ié;...(~I(j~ " iöl.>bi év cred· . iparban, kereskedelemben a pro
:l)~l!\>Z i1iÍlldiniz6bllcIli 1éH<.'ldl az I ganda helyes vagy l1eiytelen al

-192()--,:"O 0.~ (,ivel-:. ,jilogáiöl l;S! kalÍ11azása dönL A divat terén
cbbcn dl. C~l.lelldl:,beil (:':\!ize- IsziÍlléna propaganda alé.iyező.

Jelz ÖlEl cló nem forduli ki1 1 .l Egyes gyárln1Any~k, autó, .iJI~t-

IClS/li'd6:flba:J CSlll.:iu:iodo:1 ki. I szer, stb. bevezetese ei sem' kep·
MI enn,zk o;11ög\JrÓ?di,1 () Ize!hetö reklám, hirdetés nélkül.

I .

,.\ ialu;!'!:l] 1,;\,', Ji; :lY,1gokAmerikábJn il ProP,ik'wdéinak kul·

CSiík kisl1iérdwiJ \ Llr1!lO!' olyan tusza van, amelynek élén az
i'diJjJUihélIJ. \ ,970kal a nő' állam áji. AI. utcai balesekknek

. "'2/1Y feillchillt:il!,~ti,·1. y\.cJvnÖ eiIiJri!6siha, csiíkkeillésére ha!:11- l

í.J,jj?!J1"ih!~(;!' éj 1.'lc1i Ilh'gkieló mas propagalldával küzdenek. I
·.I·,,;,O\..,"!lll.l::~k,jjd:;Q %ku! L;llárja l'I"'''II~ll?' ;1'1·\jc'~il·611· PI"It,l"OI .. ,,6'. I

'< _, (llL~ d~ .......,14
0 d u..:..O\..: n. .41 J

'rdVdly i,,?c!vez(') voll oLidöjá· toúltai jé/ennek meg időnként

1'1";, (; 1\()\Qll'y'iZk d 'ld!diboi Newyork utcáin, amelyek a '.íárö-
U:,iyat!(6) fei iucliák vCIIni a ke!6ket, a közlekedési eszközök
c!liksé2d iÉq)d éli, Lk' él ve...:etöit, figyelemre, éberségre és I

j"hbi c2\bcncsök kis lllérlékhzl1. eJövigyálalosságra ösZtökélik. !
;.\{ ,szeJó]1 rendsuresen (szu- . "A kr.:ma:óriu:]], nincs. messze i

lH2rfo:s:dálial) mÚlrÉ'!oiyázö gal:- Innen. _. hndeil egy !l3wlmas'
111talöid biZ(If1\'os 'm'211!1)' li plak;~!. -;1 mo/go YíiiéJTl10sról
i ,irI11)!C:! 1\', iICiÖTÉ'p,ll'" éigOI I tchjl ie ne ugori!' -- ,,Inkább a

IdllnIZ;z(,:I, cÍl2 Cll co I1JIIII':vi l mank6gyáros mar(]cl]on kere!',et I
f li.' nni s i;.:! i·2 "C Ji felél: c. c.;:; dc' I: re l1éikii I. min tlmgy kV:!Jgjflk ali1bad ! I

.".'[r.','11;, :H'111 !l1',jl·Ö<ÍI.:i eU ch/6!'.' '\1' . J .' .. ' Ai - ~ tni /" 'I' ~ , - 'lgyélZZ d3 ]Unrh.l( d7 IlU ,,,,. --

1i:\0!1 éi nijúl1v,'k' i'i la!ajl)ól Ilyen és elkz, llJsonió számtalan
sem iudlak loszforsJvl1oz iul· más felirat figie1me;:teti él közön-
ll'" a.z'eredmény pedig az, hol'Y séget az óvatosságra. Ennek a

bUljfelesleRiink nem les7, cl· baleseték elleni propHgandának I'

a.Jni. ~'x.p()rlálr/i Vol(1 I'llz,~nk meg is van' az eredménye. Joha-
m,·m ksz, s r1\'ornoruság-os nus Joung l1ewyorki tanár a bal-I

VLe/iink jéndhb romlik. esetek elleni propaganda úeamé~ i

Persé.'c. :sh,)i ozelóli scm nveirlillroH könvvében statiszli~, .
heswáilel!:. szuperro~zftl:ol. oit k;í\'a\ biZ0!lyilj.l. hogy il propa-
IlcmC\lv rcl!iillÖ az C7:?\'j cred, gaílcJa kiivelkeztében az ulcai
mérl\,. ori mindifc·t 4-J ·q·as köz1ekedési balese:é'k JO-40·szá-
j,zrmésckkel bajlód!úk. Ahol zakkkill CSökkentek az előzt)

Gzur:ban cZ2vbcn scm sdiIlál- propaganda nélküli évekkel szem
ták a szup,'rfos,fálol, 011 07

iiszál)'uCJcárEl is 12-14, s(,!.

18 Q'?j., ti?fm\?sl csépeinek eL
Hiába, i'1lJol éhes él r,",Il] , 'cr~

mé,,;j nel11 drlHllunk, ci gil7c1a
zsel)(? h tíNs lllMiJd, n lerll1é·
szcÍi2l'i, él nővényeken kifogni
nem lehel, meg kel! ile·

kik adni az éiclfeiklelcikel. IH?

hogy j;jiralmas lernh~ssel bosz·
szulják meg él gazd..a zSll!?ori·

s;ágát,



4 oidal. 1934 julius 28.

MANSZ
épűnnepél

Lázas készülödéssel '; tevé
kenykednek a MANSZ asszo
nyai és leányai, hogy az aug.
5-ik! népünnepé!y minéM sI
keresebb legyen. Az ünnepélY
délután 2 órakor kezdődik.

Négy órakor szabad színpa
don kabaré lesz. Lesz még
gyermek szépségverseny, női

szépségverseny. A sátrakban
a MANSZ asszonyai és Jeáv
nyal filléres, árakon árusita
nak. Este fél 9 órakor a ligeti
paviUonban táncmulatság lesz.
Az érdeklődés óriási, a siker
már előre biztositva van.

fILLÉRES GYORS U IIafti
redre kél napos kirándulás

MOLNÁR EST!

Filléres helyárak!
~~~-:;;.:;....:::"":::::,,,,:::...

G.

Gyula élUg-USZ/us hó
2·án, csiilörlökŐll esle fél 9
órai kezdeíle] az Erzsébei-ii
gen paviilon szinlJáztermében
előadási lari 70, 50 és 30 fi [.
léres helyárakl:aL l\.éri él gY04

IJlői ki'Jzönség szives párlfogá

sáL

csütörtö

A

Bódi József özv. Krizsim Já
nosné 15 éves gazdasági CSQ

lédje iúlius 21-én bölesere! szen·
vedel!, A menelelő kocsiról !(?~

e"etl kalapja utá II !eugroU és
a kocsikerék (j bö!!ába öreg r

újj körmén iiIhalacli, dmil ielies
egészében lel. uzoi!. Dr. Vinc7c
Endre községi orvos velte ke·
zeles alb.

Aranka néni 1~llclm:Hírnő

szombaloo esl2 IÓl1cvizsgál lari
aligeli pavi!!ol!lJélll műsorral

egybekölve.

Gyümölcsösök és a szőlő

augusztus havi fei?lldóiról, a
gyümölcscsomagolás és száll
lilás hibáiról, él gesztenye nyári
ol!ásáról, CI gyümölcsfák szem
zésér61 és él fák áiollásáról, a
Sóvári alma termeszléséről, a
szamóca lelepitésérói, s/b. ír
,..4 ~,lag'lar Gyümölcs" leguiabb
száma, mely 32 oldalon ké
V.:kk,z! gazdagon i1luszlrálvd
jeleni meg. Lélpunkra v~16 bi p

•

vClikozással egy alkalomm::Jl

ingyen mU!éltvéÍnyszámo! hdd
éj kiöc!óhivala! Budapes!, VI.,
Andrássv úl 8.

A TOKÖR parádés juHusi
száma. A Baki/onl ünnepli él

f'ranl<lin-Társulal folyóiraja, él

fÜKÖR, ieguiElbb 5zám6ban s
ét mélgi'é'lf család e legszebb
folyóirala él magyar Jenger di-
cséretére szellemi í?lellink oly au!usztus 4-5-re. Vasufi iegy
kiv-5!óságaif \'onullaija feL mini ,5.10-6 P. les7, oda és ViSSUL

\Ir-. FabinyiTihamér nJ.kir. keres- ! t-':::.is7.áriásoiás személyenként
kcdelemügyi miniszler, Szász 1.50-2.50 pengő. Szegedre
Károly, a kiváló iró, Liber aug-usztus 4-én, V(lsuti jegy és
Endre, él székesfőváros alpol. ~.:l..i~badléri_ előadásfél áHójegy

, gármestere, Csók Islván fC'si(:'\. ossze5e~ b pengő körüL
I"~~'--<- ~-"Ciln:

n1úvész~ dr. Lobrnayer Géza ~

orvostcmár, Bársony Oszkár Én a magyar helyzetet olyan-
és Bodor Aladá.r. A Bala!on e nak láttam az egész történe-
sOKszemponlu dicsérete egy· lern folyamán} hogy mindig··
ben El kgjobb iélnácsoi~at aelia optimizmusra, hitre volt sziikg

l él. iJ"nralási g~JI1Jok elöli áll,ó sége} mert állandóan annyi
.1 c,.'Lüdoknak IS. Persze e me!, megpróbáltatáson mentünk ke-·

l<2ll bőségesen van egyéb vál, resztiil, hogy csak akkor, iu-
Azok a hadirokkantak, ha- lozaíos okasnivaló is él TÜ, dank itt megállani, ha etika~

diözvegyek és hadiárviik, akik ({ÚR uj sz{imában. Móricz erkölcsi erők is segitenek egy
ipöri vagy kereskedelmi a!kal- IZsigmond, Laczkó Géza, jobb jövőben való bizáshoz.
mazásl, munkát keresnek, éi Sc!iópflin Aladár, Török Sán-. Gömbös Gyula.
k[i:(iil je:~yzékhe Váló feivélei Id(~r. Ném~ih K~r?l\.: ~s Balázs \ -="'

c(:lj;jhcíl, érvl?l!'y'cs 1':éldigOlldo- Sandor elbes7elesrzI es cikkei l AI'Va~(Önl~1Vi h~rek,

zá',j í>?':J1oivám Idd: al jelen/kez-! 'd j' l ,... "j' ,)
• mlllL ef1~ll:~.r( ()rO~1"~.'... ' og.new: •.1 Születtek:

nllck mielőbb a közsé~há.7EJ '.-
l sz: e rezlll. l" cl g il m Li \' (: .~, l 0: I ve· I , . .-._ ". _

i!\lo!C) iJivaialf1bcll (] hivatalos zelei nyui!iíí1ak a szebbnél szebb IGellal 1- Ch'ne. hovacs 10'"

.1
ó~dk cliaH. II fe-!l"'('''pei.' .,;" 1·.~ízr·l' ;-. '"'' '. 'Il réz Anna, ~\.·.YU7Ó tás.dr), Boli-. 'l'f""" t\ \0::..... 0, 1.),\ .~. ÚllJC,· __

Augusztusb~Ul ujból megili1- ! iyc:)~ párö!!öíl gazdaságban so' l lik Teréz~(1, Pál}~,~ás~Ji'dva s;dj-
c1uinak a hadikölcsön segéiv- j -"!J'''D''k f:>1 '" l'U"!/.O"R";· pjleteJl !canl'. UO;l e/l . .:'-r:dr/ls.. ... t 1.-1 ..... / .. " _ (,.~ ~~i u \ rJj~n

J,. t '..Is m, , i '·k" I ,. ct - 'b ~ oo' Bácsi Lajo"'. rL ~<'OVGc':; ire'l'",maJa o~.,w. 11c'iCJI ()Jcson-sc- j en SZiH1l0 éHl. Doseges rOVél- I .', .,.....' .. "
n{.i\',rj.!!(·"IA." Wll('U~.-,;_'.!U~ '-,()ll"'D l '"J.. f, I li ",. "d llüborosl ~:lOr;!ll. S7;'lkf'lcsRoZGö' ,- u ~, u '" _. _, il, '-'o 1'-''';' lOg d,KoznaK saKKai. Of]' 7.5- .. -

mf!sodig fz!éb('ll k(,7dóclik, /1.1d l 2se!. divallal. Ui i'O\'~ indu! az Házassás,ot kötöttek:
még sohasem klpoil hadiköl·' .!amatórfényképezóknck szöló I Gonda j,?;sef és B. IvJdliai
csöilsegéj',il, 3/ ir:'m [\éh611Y- l s1.ökianácsokkaL (Jdzd;jgOil I ~ÖZéi, Cson li blván és Balogh

SO['OS kérvé!1Y! ;j b~'!J5ynljl1isz. l iU;él1:::a~oit ~',!ieL2c$i áUl! mu-! LSUL'i8 nna,
! terhez, ech:) 12;( <2öb",n a kér- l Iditöikj .jZ uivaSlwat, akik mo i Elhaltak :
l vényben v:jtr:.'~;nj lwiyzek?l, írjö l már egyhöngucn tizt ':a1iják, I i\L:\rjai 1:,!\'6n, Fodor tvlihály
I meg menll:,-! h,o~jlkölc'\öDe van, Ih~gy II !C!R()R ,'J i11dg~'élr V.~'i. !~.é T. !{oc:is !vl ilri 0-, _Bo/mk

óSjc.QYZÖ·'·, VE'i.g\' ('rököi!e é:; I zepo5ztaly legk2dvi2'~cbbJapFL l l erc.'líiJ, TOih Imre, Weigerr
kérlen rá ·;eg{i\,t. ,\ kérvényre I Ha el6fizelni óhaj!, ~?I\'esked- l Ivl,§rionné' Dömer Mllrajf TB
nem keH bélyeg es ci be!ügy~ I jl?k lapunkrd v'316 lii\'ölkozás 3 ! bürüsi t·,rjcrgl/, Bejns~hr~!I; lvlá-

,. m.inlsz1er I:: kérvény he. ~I'ke- Isa! ill TW<ÖR kiaúóhivatalától lrio, '
zese utan uiaSl!'.1Dl fowa al l (Budapesi. IV" Eg'j"eiem-UiCa!. ,.Or~zágog vásár lesz: G'r'omd

I
eló!járöságoL hog',' II kéné:],!·,_ l 4 sz.) mutajványs~:b[Jloi kémi. I!~ozs~~gben, ~l!gUS?ju", ] 0" 11.
zőnek vagyont áilapol6ról vc· l t PS l z, ncplalfl.

I
I gyertek fel jeg)'l.őki;nyvléJ, [10' l ~r~~If" -- w __ v-i I f;,;, 8UDAPESTI HIRLAP

djkö!csönkölvéGl'c;il legyél, k- I l I . ....J II Gimü, politikai napilap minden-
Iéibe ',~s miKor cz f1lcgiö,l02n:, l nl I ! nap képesmeUéklettel jelenik
kezdclc'1 '.'eszi éJ kérvényez<"í. bIZalo a l ' ! IIIeg, kiváló irógárdája szeJr-
ré5zerv i"l seg,zJylduia!.33 pro- I, rend en Ikesztésében ma. a legtartal~
ce~,SZUStl. Si:l5ilyiránli kére]- I . I masabb politikai és széph'o-
mekei most kell benyujtaní. a Idalmi lap és mégis a legol~
merl mos! éli végei az 1933. 11UN<JÁR! !cgóbb napilap. Ha mutatvány-
évi kö!t:ség\ifZlési esztendő és I· I számot kiván, jelentse szer-
01051 kezdi"idik aZ új év, amely- . I könyvnyorndában Ikeszíőségih,!cben. El6fiz.etési
16\ mindBn hadjkökscnös !öbb l ~ Gyom Iár: egy hónapra 2'50 pengő,

I s,zgélyl VáL [I'==========- " i fH:gyedév,rre 1'50 lHongö,

Györi Sándor araíúlllunkást,
aki Kiszely András dévaványai
j(jk6snál vol! alkalmazásban,
Folyó évi július bó 5·én kéve
l~ötés közbQfl él szalma vége
rnegszúría a jobb muíöló ujjá!,

ami gennye~ gyulladásba jő/L

Dr. Vincze E.ndre nyujloJi él ség
fül/nek orvos! seg:éJyl.

Otvosi hfr. Dr. Bárdos László
egyetemes orvostudorHorthy
I\,liklós út 11 szám alaH (a
Bechedéle házban) augusz1us
hó l·én rel1delésé:i megkezdi.
Rendei d. e. 8-tO·igés d. ll.

2-4· ig.
Orvosi hir. Dr. Vogel [(ároiv

rendelőjél auguszlus l-lŐl Bu·
dapest VI. Szent ferenc iéI"

10 szám alá helyezi áL Hűség

ge,,; betegeinek és ió bMátai p

ilok ezulon mond l.stenhozzáool.

Eiagelbert DoUfus.s osztrák
kölJceiiárl szenla este horog·
keres:;:les lerrorislák meggy\!
kollák. A hatalma~ Schuschnigg
miniszter veHe ál t'v1iklas elnök
megbízásából. Az ország ierü
leién os(romédiapol és s!atá·
dUll] vön érvényben. Egvelőre

beláiha!a!!anok még a pe,lilikai
kossfJg kövelkeznl,znyei,

annyi j::lZonban bizonyos, hogy
A,usz!ria és az egész vílág so·
ke! vesziletla derék kancellár
haiBlával.

A földmivelésUgyi ·miniszter
rendeletet adoll.ki az llzsora·
lörvé!1V és kaOlaimaximálási
rendelet folwzoltabb végrehClj~

18'iÓ,'ól.

l\Jagy h:galommal veli ja ~Z

cgc2s7. magyar !ársadalo.m, igy
Gyoma községe is az ez c'\'i

á\\omi kinevezésekeL
KugHversenyt nzndeze!1 az

r1 l\élSzínó és éi 48a5 l(d

51.:nó. Hé/főn az Úri Ka~! inó
ccoj)ala kerülj ki győztesen.

Az Endrődi 'Iparos Dalkör
uuguszJus 5,én az endrődi li·
gelben kabarévalegybeki)!ö:l
h,'lngversenyi rendez.

Weigert Mártonné gyomai
asszony gyógyilhalatlan beL,g·

~ége miall fela!<ösztolia 1l10gál.

Mire leMi Íeifedellck már iF'!'

10tl vol!.

Nagy vlhar vonult át hétfőn
Gyomán. A strandon löbb k3 v

binl f,elborítotl. Csónal<.törés ls
történI. Az idei nyár Ú?y Iá/
szik el lavClsz méltó folyléll6sij
kép nem sok örö!1wt rejl ma·
gáhan. Egye!6re öZ élUgusZIUs!

rmdegben reménykedDek ci

slnmdosok, nyári vendégiósök,
alkalmazottak és él közönség',

A békésmegyei kéménysepg
auguszlus 5 én BékésCSél

bán, az !parteslülel dínterroé
belJ rCl1dkivúii közgyűlési lar
I éi[) aIL



iú: ,.-\ IJ<:IJU(·i!1í.:l< ncmc::;aK

('·'klliH!/iJÍih, dc: c\!yetlell gaz#

dcjS'~\LI Illd cl magjal' ]'<o'p.
[~z cl pOlllpas. cmhc.-rség,..'s,

t]illllkc1hirtJ:c,bdll, k'rfias cr~Il\~k

b"'::J é" mlívé:::z! k~pes:-;égeh:'IJ

Ct;; kilóló pJrc1SLhdg-, [JiLonYdl'él

(l vilá~' fö~C!i1\lívcscillckclifjélJez
;8rt()zHc. I-ia il:lh;..-'ticn Inödc,·n

Pk. 1879 sz. 1932.

Azonnali bekőltözésre ké! szaba,
konyhás lakást keres Ráday Bél", MÁv
tiszt.

TIsztitsuk a ve!önngot Iványi Ala
dár ~s István cég központi magtárában
és malmaiban, cséplés rnegsztintével
ugyanott zsák kapható.

Zongora hangolás. ZongOl'ák rend
behozását legolcsóbban vállalja. Han
golás 8 P. Muth Mihály Békéscsaba,
Horthy Miklós út 26.

Használt kerékpár! keres I1lcgvétehe
Páncz.él Emil főjegyző.

Négyközépiskolát végzett leányt
vagy fiut 1allulónak felveszek Kádár
Sándor fogtechnikus Horihy Mikló~

ut 3-7.

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér-

iliClf,;oril hCii-n'iuk, mini ieHiil\

!e(Jdig. akkor éj: él kkuzlj~;nak
i l"'f~C'i:/i,":icll'-'IJb l11ödja, amely

lTl<.i;,!dbdi1 I]urdí(l a tnii'g1oflásL

eiJnek él gondolatna]; al- ér
vényesílése élZ iskolásgycrnlC
kek sorozása, amelyel él 1111:1

gam részéről, épen ezért, a

kormanyzcl1 figyelmébe aifinlok.

c 1~/1 cl nl í II Jaji'lréÍsoK ;; ié'pj l,:, 5:'.

d 111:~~()dik ,j Vé!ldor'':"~,<dkor'';()'--i]a
lS,j ch) re II cl 1)(' II

el~ö szövi

ii,~rd!.:~_~n(_'k cl Ineg·u!datásl~érl, bl101!:s~l~:-2"ok ~.zL·r'v'CL:"~SC, a hdr~

i~·.jzán II c1gyszerű l; iizdclmel maciík éi vi/~:gái{iI01\ Iwk iJciyi
foiylai, Neubcr Ede prof<,sslor IHlJóséÍi<i és is1(()!tlorvosok ul-

Debrecenben. az c:nicvcnereás ján való füganalosi!ása. cl nc#
küzdelem miniszteri bi710SCl. gyedik az ország göcpollljain

Tiwaiy jeil2nlck Ine~ az ó I vizsg)J,I~ ~(Ö7P~n:.ok I~je:"i1<:~se.

elsó évi JanulmÉll1yának adatai. l Ez U!OUbi az o TCifogasa sze-
az idéI] a kiivclkezó 1951/321 dili, amelyben magom is teljes j ..... ~ _
lanév részk/'d \'izsgéi!diaivol! mériékben oStia/om, la!án il

SZ6i1l01 be icrjedclíllcs kötel ben. ! lCl::Jrl1cgklelőbIJ elinlézés, mert

E il1lJI!I\CcI a \'a:I,~:" és }((i70ie.-1 kórllij/aUn!il. kiiiiikf.l:Oll. a icg-- Arverési hirdetmény.
1i11asügd rninisz!er "dia ki iE sza!(szeriibb,'ll lehelne él vizs~ D T d Gá ,.. édált l k'r. ar os spar ugyv a -e~-

Országos Tcrmészcl1udományi l Q'É1löloka! végTehi"jiémi. ' viselt Kun Zsuzsánna (csatl: \'lle?

Téml1q scgih(-~évccl. l Azl hiszem. hogy ..:gyc\óre i-lavíár Gyula dr. 258.20, Békéscsabai

Ncub2l' professzor nlUIJ!,ö- I k'Zí:d21IJek ol\, Inóc!Ol1 lehelne Takarékpénztár 282, Endrőd-Gyomai

I Takpénztár 4200 P.) javára 760 P. töke
Lir:'iöivtli 1612 eisó oszláiyos m"g'valósiii1lii az eI5(\ O:izljly*

és több követelés járulékai érejéig a
[lycrmekel vizsgáll Illeg és LIZ ! ba l('pO i~;\;01ak01c!Cs gver- gyomai kir. járásbíróság 1931 évi P.
Ő élLÍa[ai crösen iánlOR'aljál< czl l lTli2kck '30rOzi~~éÍt, hogy Cll, a 244-6 S7.. végzésével elrendelt kielégi

i:l lörekvé''sI, hogy "zekel a 'I rnegk,:vö szen·ez. el.. Q_ .!iszlior. tési végrehajtás foiytán végrehajtá:sot
. . I k j • 1- • . . l I szenvedötől 1931 évi szept hó 26-imVILSgékllO 'éL lll,('zmcnyescn J V0S0f; CS 111dS Jél osngl orvo-

l,.:riesszék ki iE egés7 o;,sziÍg 11 sok. sc;...:i1ségéve.l. végcné, k. ,lefoglalt 2190 P. becsült ingÓSágOál>ra
3 gyomai kir. járásbiróság fenti sz mu

IeriiLélifC. Bzckbó! dl fJdillok- " A· i 1'.'1','. 1 c",'!l>slille111, D-:brvcenbc,;ll, ' " é l I'- .. vegzesevel az ár.er setrende Ieiven.
i)ÓI kilűl:ik {Ii. 110gy 161'2 clsó il vMI)'; 117()OO 1(;!;o-:;i1 elsó annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20 g-a
osz16iyos gi'crrnekböl 36 vo)j o:,; ,álvha lépő gyermekeinek alapján a fentmegnevezelisafoglalásj

'1' . 'fT . . "'1 . "I' {) 'O jegyzőkőnyvbiíl ki nem tűnő más fog-poZ! IV 571 Lis/eS, alo7 iJ Rycr- I Ill(zs;rVlzsg fllélsa.• sO.i'O.;·{1.Su O· I
laltatólc javára is az árverés meglaná

m ek eL '2.2 s.uh él iéka. ozcn Li- I. o r.v 0. s m,' Cb.J tud! éJ c,s.' In nl n.l.:.. 0_k k ( r..' . sát eJrendelem, de csak arra az esetre,
\'lil 26 szci:'uk), UJ'l' (1 h(::rra iF 01570° 8 es kl lllllllO la-· f 'll'" ha kielégl1ési joguk ma is is enn", es
fdi'M'LiS, 322 ;lycrnwk lüdekh"il Ikossf1gAl s7Éll11it6sba ,,12\(', ha elJenük halasztó hatályu igénykere-

g~imóköros folyamai \'(,11 "'SJ- 6-800 on'(JS riivid idei il/üll set folyamatba nincs végL szem'. la-
j !eliieló.4.2 s;,:ázt'M'kö pedig elv0R';?;.:h~lrL aZ eg"':;? nrs?fJg kásáD, Gyom áll, Rákóc<..i-u. 657 házsz.
i . I ) I j' , alatt leendő mee:tartására haU:riG,(,ulakli\! liDer ,U o i~(us. első elemi osz/álvosi'linclf( nw;,;- -

l . 1934 élli a.ugusztu:ihó14.napJá'~"';':
[\i~2I11 kell n:szleiesebbell ki·· vi:;:':Q'.áJásál.,. d. e. 10 órája. tüzeíik ki, amikor il. bi-

cfTícinem. milyen veszélVl jelenI I· h/l\I1,í~nkin"k fj)2lelind' i' aíj[l róilag lefoglalt bútorok, hintó s egyéb
dze2'észséges fiajal giZTIuáci- lom e t d nagyszöba5U mun# ing6ságűkat a leli:többet igérőnekkész-

óra, lla ilyen "ulvos b!2!C g Sé-l' káltJÍ()i, ő.1lJ.:lvet Nellbec pro· pé"úizetés mellett, esetleg becsáron
, I alul is -- de a kikiáltási ár kétharma~gel,b;zfl ferlÓ7fifl gYlumek.;;;:kKe fcsszür v".;gzell (;.'3. a,' rn.eIVll\:::.-k

dánál alacsonyabtan csak a végr<:haj-
C'~·~.'t::lt löltik (1~ ískoJtkbön f~ld(.d~joz.a3a annYIr,] ~n;;;íruklJv.- '" tást szenvedő beleegyezésével. el fogom
napjaiked a ferJö:c(;srC' kiilöllÖ· hogy rT1sg cl laikusnök j:,; --:rde- adni. Azon ingóságokra, ;unelyekl1ek

sefi ClikáimEls kis ~\'errnckek. kes oh'asmánv, Ho láijuk ezl a klkiáltási ára egyezer pengön felül

Egy padban L'iI al eg'~~szségi23 il n.:l2'Y anyoghölrnezl és adat- van, az 5.610/931 Nl. E, számu rende-

k ' . k' let értelmében csak azok árverezhetnek,gyerme' a suivos kórrai ínlicl- gyUí!cillényt, ök or is impona-

I akik ZI kikiáltási ár egytizedrészét bá-
,;;1',11 ," szülö ilven (lc1alokfll lóan és kötele/ú erővel hal

natpénzül leteszik.
U', (1-,"''-1, meQ'döbbenv\: oonc1ol Iránk Neuber fHot"es, szor indi1- n 19"4 ' l ')0

~ '" _ • . uyoma, "', lU , _ ,
Bl:ra a. veszedelemre, ame!y I vBnYél, Elmely dZ iskO!asgyer= Fischer Nándor

g'j!CJ'tnck(;lnck iskoiáűé1 klildésc IInekek sorozásának propcg6- br. bir. végreh. mint bir. kiküldött

révén nemcsak gyermekéi, ha- l IÉlsál lüz1e ki célul. == =z '= ?W

!1Clll eselleR' ,::ll: C'l<ész családo! l' ~,leg kel! nlé'g' icsyeznem.
is ,:1'1]('11, ilogy Darányi Gyula profesL#

i Meg kell védcni az C2'ész- szor is igen mélyrc-!Jöló vizs·Iségcs w;ermekekeJ. ?lZ cgés7.- gálalokal foly télI ebhen az Dgy-

IS<2RCS népei és ezJ nem lehel b,:'n 95 lémakörben, m('~ kell

mEisk(:r,pen csak ugy, ha a7 emlékezIleIll ezekről él nagy
l összes R'yermekeJ, aki az elemi érclclzel<r(jl, amelyek az (j vizs-

iskoia első osztályába kerlii, gálódlJsöhoz fűződnek. Egyéb-
sorozc1"s alá ve!iü!c lia ez a so- ként alapoj szolgáilat erre egy
rozás megállapilja, hogy nélllc- törvényhozási intézkedés, az

iyel< tényleg' fertőző Iwtegség... 1921: XXX. t. c. 7 §-a, amelv
ben szenvednek, ezeket el kell gondoskodik a fertőzött gyer-

különíteni és különleges mö- mekek o!<taiásáról és a kullusz#

dOll keli kigi!ógyilásukról és miniszternek ebbel1 megadolí
. iln fl n lz nJ c~! I'e ie í r·j e II r.) lz Iéli á S II !,;. fC Ih él ta Im a 7: á <; a I él Pián , e z t a

'ól ftll[{.\nskodni. fier'c~>f,! feJ kérdési tönrénvl107ási uion to-
rc:nc cfJ\,ik ci:,k,,'lxn azl irta. vá bb lelJei kjiesz1"'ilÍ.
hogy ..scmrnilól sem s70had I !v1eRil1t hivalkozom HQrce~
vis.,z,OjrÍc1(lnuic. m,5g i'l dri'lizói I FcrC'nuC'. aki i~az?n ~.ryi)nyörü

I s7ig'()['lól :;Cill h" C,~jlli)! v("/c~'t, I szavélkkal a kövelkezókellTlond-

Rossz jeL.

.lIllfed

dl/o.'nás! kfre.:..~, tnajd rneg-

9.:;.3-.:..,4~iu.::.'l;.;.;;iu;;;.;;;s_2~~;...,·._,__--:-__~,~_"_,_, G_Y_O_,M_....A_l_U_J;;...S_Á_G_·__" --:- 5_._o_ld_il....l._

~ JP +. I
e'~~e~Zf!ieOu~'! I

c:.w dlP ~ j l'

,~ i II ) ~ ! ciÍ:. i li á:i s II c: II cc i:? é s t: - í:,,; Y u i ci i I lzŰ i , !C S ;,n C rI1 1(' k ek
s é~ Li)Z\ j PI () hic Ili 8:' I i élh cg .-;(Ji'O ÚJ sá I i', i s,' 111. IlO,.' ',' ,1 ih' Iql I
i'.'::'!~';lj~~l:~ J~-~rd~5C (1/ j~ku!(\~ gy:.:f'ilick~'~~ ~:kiíj(j~1i,;-~,.. lnk 1e- l
:":Yi.:·rnJLkclz U !";.'i. ,>j IncgvlL~gál· gvr:lJcicH] cllcsen l::TiiZél \'{;!; l l
j liá ).é-:lnc:{, llg\'il\~'VC2:('11 n:scro~' N ..:ub,,-'r pr()res~-~/ur rJ '':6' \ L~]c

/á~s'''· éli-Lik ("l t\ér'd~?sc C!Hl.:k cl rll~i(~dl~~.f lalAl a sO:·o~á5r(]..Az

- I-Jdt mii csiná/tullk ro/na.

~4rl1e/·ikáb(l/1 Ll l~:';})'!?6Z(lr-bnn

m incim ce!lLifJan rádió l'U fl.

o.J71ikor hus?' évvel e.~~elöii tf? rna~

l:;t'töri::d u tükrö! / Ez /lt~l

ét1j ~-:-Z.?rcnc:~·étlensi/~~'et j('!enf.
- Oh, jaj! BizOIlyára me,,,; !lit

iJJoj·-cds.z a

ny6an.

Cs","\) !'U'gf)l;: egYli1ásl,Ö2L

nem s7.eretem az ünJJep
N1eri akkor S2Tlk:f sem

lus?olttík (] festvere.k szernrr:.:há-

Tilos 11

Egyh; .fI Y D m (J i magyar fent
.Hí!ril_wi',.,::tt'ri, ,felszáll a l'illa.7

mosm és kényelmesen piprim

- Te fog/cun Bfriint!
- EnR,::;71 már Berlinben is

fDgfa!(, - ./;anfrá?:ik rá a másik.

Sliótvkc.
Egy s:'cót 20 évvel ezelőtt ki#

Amerikába. Hozzáfarlo
zóileveiet kapnak tőle, hogy haza

és kéJ i kit öccsd,

várják őt (J Idkötöben.
.A hlZió nlegérke2"ik~ a skót ki

szdl! és kiHiifnéz. Keresi a test

,'ádi. lVIár mindenki eltávozott il

if\(IIl/I'l/i. csok kél hosszuszakdlfas
emhrr mi/rodi ot!. Ez a két SZ(J

r~!U!i1S oln!.; a skót fr!s/vére, j\iogy
nCheZ2i1 felisnlfrik P/l)N7Uisf) üsz
.<;eű/elke:mek. majd az !!tl!eriká·
éói hozafi'rl,kót csodálkozl'il ker
de;:l a' iesil;r}rei!(?/:

a csudába ielieftetek
!logy j'öldzgéro szakáf/1 nö

·~'ps7.:ietteiek ?

- Nnn látja maga, - szól a
kelauz - hogy ki van irvD, hop)'

:Tilos il dohányzás?!
_. Ki ám, de az is ki vall irva,

liegy igYLU!/-: 19mrindi kp'Jefűl'izet,

- feleh LI magyar.

viszonyok.
Zálogházi becslis : Mi tetszik

kérem?

Barázda lll': Azután érdeklö
döm, !lOsY mit kaphatnék a raj
tam levő ruhára, ha majd be

hozza a jelesésem?

vidéld temetkezési
vállalkozó kirakatdlJan a követ

kezli felirata tábla lóg: Aki ná
la'?? temetkezik, annak cl jeltáma~

dósknr a temetkezés költségeit ff/#
jps egés2ebcf! viszafi?e!em.



minden mérei ben leszállitott ár
ban bes?erez:hetők

Ertesitjük CI n. é. közönsé
ge!. hogy Gyomán, Kossuth

Lajos ulca35 szám" crlEljt

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
NyomtaHa a "Hungária" könyvnyomda

vállalat, Gyomán. . '.
felelösüzemve"ető:r-eket c·iáL'lQ<],r,

Uvegesnél
(ApPOiiYl ul 19 sz.)

KtlZ0liségb :1lJl:tkű\'egből, 3-4
mm. belgalh'e:;, matt, mintázoti,
rubin, ornament, sima szine:;
iiveg és finn Wkörből áJland6an

nagy róktár.

hold
nagyságu egy taglJan lévő földf
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a Gyomai Ujság szel'I

kesztösége ad.

AUTÓ és motorkerékllárPNEUMATHWK
a legjobb I,ülföldi gyártmányokban

~ garanciávaJ.
AUTÓALKATRÉSlEK

összes olasz, francia és amerikai
alltókhoz,

FELSZERELÉSI CIKKEK
lego!cs6bban :

NAGY JÓZSEF
Bpest, v!. Andrássy-ut 34. Telefon, 221-97.

I-l u il l' il cl l' íti Ié!ws - á Ili jÓ lag
- a Bocsk-ayná! is le van
igazoiva. A!I:,{uszlus l-i üiésQn
Lcrlii lárgyalásra az ügS.

tvlár csak egy JI1eccs van
há!ra az első fordulóból, az
aug'uszluS 5~én lejálszandó
IvlSzSC-Bocskay. E1I61 füg
g'eilenül aug. 5·én megindulnak
a második fordulÓ meccsei.

MAFC vezelósége elhatároz
ta, hogy a kupa mérk6:téseke!
csak ugy folytatja tovább, ha
az eddigi botrányok megaka
dályozására, birókérdés m.eg~

oldására és akisorsolt mérp

kózéseknek él kilüzölt idöponl.
ban való leiálszásárameglele!ő

megoldást foB' találn! él kUPCl
intéző bizoilsága. Megállapi
Jása s7e-rint, az első forduló
nem éJzl él célt szolgál/C!, amil
a ivlAFC elérni óhajloil: lE

ifjuság' nevelését, hanem sok
szor éppen a folbail ellenpro,
pagandája volt. K.

I
mu elyl

nyHoHunk. Elváll~lu!1k minden
ez szakmába vágó munkáka!.

S7ives párHog6sJ kérLink :

S Társai
bútorasztalo!i\ok

MEHÉ!~ZE:K !
Ha kapjár! akamllk, keres-

senek f"l benniínket l

*~{. :f.

Mezőberényi n< mult vasár'
" nap szép jálék ulán 3:1 élfányu
• győzelmei aralo!! a Rákoscsa-

Ibai AC csapala fölölL
MArC-kupa hkei. ETK meg

I óvia nUflyödy eilen clveszleH!mérkőzéséi, meri VirÉÍg t\.51'Oly

DLASZ lnlézó Bizollság e
heli Lilésén az óvások egész
íömegé! tárgyal/él, de nagyrész

I ben elutélsító végzésl hOZOíL

i Ezek szerint a GySC, KTE és
Turul Texiil elleni meccseinek,
Kertes József Tex!il-kapus iga·
70lallan szereplése miaH cl TU g

rul álJal, valaminl a Textil és
GySC Tum] elleni meccsein
Gyurisán János és Molnár

I Jenő Ernő jogosulaJlEJI1 sze·IJ'q)lése mia!! az ciltal he.;.
l nyuj/ol! óvásokaj az országos
ill. D. halároza1.5 alapján elula-

silo/la. Ezzel szemben az lVlH(Iállal, él Texlii (Jrosswirlh Ná\i<
l " ., I '! . I'l nevu ;o.e,{oso rma" meg-
j óvol MTK-Texlii mcccsej
'l nJcgsemmisHell,? .. ann.:1k2 pon!-

iál :;zóiarány nélkül ClZ MTK
I' " Ij' , " •l iavára írta, mÍl'\?J mega 'Opl!aSa

Il1yell, hogy !levezeIt jálékos él

! fenli mérK6zésen iogosulatla'
l nu! szerepelLi ~,jn.óbej~nyi TK-ijogosu
IIa lJ cm já!é.k osszerepeltel,zs miatt

II 2;0 1Ic' 11g0 D~ nzbirs~~ga ~ su i~

I ioli!:k. azonD3il a határOZá]

l\'égn,ha\:é~,_,,:JI, 3 ~~QV! ',' baidó-
re fcifijgye-;;·j;?::'2k. L"j(] G

I "~"""'I l tII az lv'll í'\, )ö:8KOSéL Ulaan

I jiilsZdS mial! ai6t~k.i~j: ~~~lmjdl

! Márlonl, aT MTh. ml'ézcjel Pl>

I dig e játékos iogosuíaJlan ,:Z('

j repe!letése mia ;ogye"-Lileli
I tisztségének viseíéséiö! aU2L1SZ~

IlUS 16·i2' elliltol16k.

I ~

l ismeretes, hogya debrcc,:ni
I Bocskav -c:s·apf.lí L hó 22
Ién - miuiön QIőzó !'ÖPOfJ ó:O
l ban ~"iÓZfC ;~? .:3 CJyu!ai
I /1, C•ot- ci C-; 5 A. 1< - éi j i j Is í o li

! barátságos !1H;;f~;Ö/'~sl, mely
I f·L.,<; Borskőy {n:',Jze!emmeli J .... \::..- -- -O}·--.

! vr2gz.ödö!l. E mérkö:Lésrc fo-
I dor Tibor és Li:c~~n~erger Ja·
i nos, él GyAC kel lalekosa, en·
Igeclélyl köpül é! szövelséglói
I arra, hogy éj Docskay csapa'

16b('lll szcrepelhQ:ssen. A pró
bajálékol azonban nem kisérle
a vári siker s igy él remél!
pr'ofi~szerzódte1ésa vizbe eselL

Ebből az alkalomból iZ hely
I ról is feihivjuk él közönsége!
i élrra, hogy o s béke érde
l kében él jövőben ~ _fulbali~á~

I Iyán lJolrányokozaslol lar!oz
I kodjék s az egyesülelek mű-

ködésél spor!szerüllen visel,
kedéssel ne gálolja, merj ezzel
az egyetemes spor/életnek 0KOZ

nagy anyagi és erkölcsi károkaI.

,28m é9.n

27:12 12
16:8 9
24:15 9
4: o [)

2:16 5
10: 4
5:19 3
9:20 [)

[)

4

MAFC-!mp,a állása

1. LP( 7 6
2, Iv1.') 7 SC 6 4

rí Ll il 6 4
4: BCJl'~~i,JY 5 2
5. t\l)fC 6 '2
6, Cl}~C 7 2
J, T-",C6 j

I-(örös~scr]eg jelenlegi állása:
1. Körösladány 13 győzelem,

fi vereség, 2. CJyoma 10 győ

zi.?iern. 2 \'erQ~l6' ,3. Dévavá'
nYél 5 gyözelem 7 vereség, 4.
Endrőd 2' ~-yőzc~lern ó vere"'"
ség.

!-(örös-scrleg IcgközeLbbi
mérkőzése mo. julius 28-án
lesz Dév(jvtHly~n, ahol Gyoma
lenniszez6i itJíSlE,flélk El D5E
le \'1 nis"! csapaláva l.

iuj! us 22· Hd ere0
ményei. Sza.rvoson: Docskay
tv1.6J"C 5: i. Turkevén: !vl Sz SC-

{J\Olilai LE. eiÍen eiérterec1
rll'ílyel( !lincscnek :,zÉ1m'i!\:a,

IV~AFC-kupa ill:,il1" 29·j prog
ramia: Mezőtufon: ~vlp;FC

H LI il Vi'Hi \' Tmkeven:i I~C--eOC3'

köy.

Örömmel je!enljük. hogy 4
heli kényszer szünet u1án a
hatóság visszaödia ö k,': i heiy
beli sporJ egyeslilet I1h'CCSrcn
de zé si jogáL A GySC agilis
lifkára a hir tudomásul vélele
után, verseny!empóban köiölle
le a csabai tvláv. fUlbaJlcsapa
tál, az első oszlályu bajnokság
3. helyezeltjéJ s ezzel lehetóvé
lelte, hogy él közönségnek,
hosszu szünet után, mos! va
sárnap egy igazán élvezetes
mérk6zésben legyen része.

TAC 2: 1.

8, GyTh,

Ten isz'
Körös·serleg lennisimúlző·

;-:,;::; kerl2iéb"n f. hi" 21 ·én mér
te össze erejé l él !(örösladállyn
LTC Endrőd lenniszezöivel,
mell' Körösladány 6:0 arányu
fölényes győzelmével végző

dölI.
Részleles eredmények cl kö

vejkezők: Egyéni: Pejesik (K)
győz Dr. HUIlY:J (E) ellen 6:2,
6:3, gTóf Mertn ,) győz,

Vörős (E) ellen 8:6,6:4, Schval'tz
U\) győz, Uhrill (f:) ellen 6:2,
6:4, viJéz Hor\~ih (K) győz,

dr. Uhrin (E) ellen 6:2, 6:4,
Páros: Schvaru,p.zjcsik pár
győz, dr. liul1ya-Uhrin pár el
len 6:4, 6:1, gróf l\ilerán-viléz
Horvtllh pár gyöz, dl. Uhrin'
Vörös pár eik!) 7:5,6:1 aránY6
ban.

thlZtitáSf<.
Fesiell padlót legjobb S/öP

panpehelyoldaito! liszlilani r--:o:
ló és árialmallan 3zer, ameielt
cl k.2ieJ n'em I'onlja, milil a
többi maró liszljjó anyag.

Lég'j'piszkok letisztitása. a
butorrót

Kevés keményiJőJ ker.:riünk
ö~sze oliv!aolajjal sima hig
péppé s dörzsöljiik be vele il

follokéll. ~zlán liszta vízzel 112
öbliLve dörzsöljiik fénye"re. A
pépnek nem szabad csomós
nak lenni. Petróleummal való
!@dörzsöléssel is elWnletheljük
él fénvfollok~L

Rózsalevelek,
amelyeket nyáron bőségesen

gyüi!helünk, kivá'lóön alkalma'
iélk diszpárnák, babapárnák
stb. megtöltésére. A leveleket
kisimfijuk, megszárijjuk. Csak
Bfl'a vigyázzun!" hogy teljesen
szárClzon kerüijenek él párnák
DZ! és hogy szár vagy !övis ne
maradjon köz1lik.

Hics cukorban,
Ahicsel meghElmozzuk, sze

lekkre vágjuk és magháúl c\
tAvoliiva lefol'rázzuk. Szilál1 CI

vi/cl lecsepcgleljük róla. .'Siilii
",/i, upo! f{jzziink. li/cr !J'e,;·
il,,! l kg cukrot adunk. Ebbul
;) nGf) e~IYI1Hísuián felforraljuk
él gy(irnölcsöt, nlöjd a szi"lIp,>!
méo' sűrűbre fözzűk s ha ki-o ,

nül! ráönljük él birs re r;; .... Id·"\~

1özzük.

asznos

Oalambieves rinsel
Szép fialal galambokból 10

erős levest főzünk. A zöldsé
gel előre hozzá('ldjuk. Mikor
a hús jól mcgfőlt, hozziladunk
párolt rizs!, kevés rántásl egy

merőkanál feiel, aprór~ vagdalt
pelrezseiyemzöldjél és kevés
zöldpaprikál. Ezekkel még fcl
forraijllk és tála.ljuk.

Hortobágyi sertésborda,
lli'lí-Jlét szép félujjnyi vas~

iaRu] kivert serlésbordát kevés
forró zsirban zsemlyeszinüre
pirííunk. Pörköltmártásban pu
hára pároljuk. Ha kész sü,ű

liszll,cl behabart tejföl I önWnk
hozzá, hogy egy jó máriásl
kapfÍJnk, majd savallYu papri
kasalátát szórunk közé. Piri!oll
tarhonyáva! lálaljuk.

Lekvl~rc~s rizsgombóc
I tejes rizs! cukrozoli

~Húródezskán pogácsaszagga·
lóval kisz9Jggalunk. l\1inde~\'ik

közepére gyürnöicsiz! ieszi'ink
és gombócol formálunk beló
lük. ,Tojásmc:sszáb<:l mártva,
forró zsírban kisü!jük.



Űyom'

ÉS KŐZ-G ZOASÁGI HETILAPAL

IX. évfolyam ziL száJ'",

p O L I T I K I,

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, f~l évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelős s:zerkas:dő: WAGNER M.ÁRTON
Szerkesztőség és kladótllh!ata!:

"HUNOARIA61 I{ÖNYVNYOMDA
G lj cl m a, Kossuth Lajos utc", 64.

Telefon: 22.

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

Az országzászló helyének meg.
állapítása t~rgyában érdemleges
vita nem indúlt meg, hanem en-

Inek megállapítását is a nagybi
zoHságra bizta az értekezlet

pótolni az idei mezőgazda

sági kiálljjás. A különböző

búzaféleségeket ugy mutötjet
be él nyúgati piacok kép
viselőinek, hogy él mint~k

mellett az előzetes vizsgó~

lalok eredményei dolw 4

mentálni fogják. hogy EJ

sikértartalomtól kezdve egé
szen EJ tésztában való ViM

selkedéséig milyen tulajdon
ságokkal rendelkezik, De
megludhcltja az érdeklóc1ö,
hogy ebb61 vagy abhól a

mintáhól hol, mennyít é'i
mennyíért vásárolhai ? Egy
urtal biztosítékot nyer aZ'

iránt, hogy azonos min6'
ségü árút él következő évek
ben épugy beszerez het. A
kUlföldi kereslet és igények
utasítást adnak termelóink
nek, hogy milyen iránrban
kell gazdálkodásukat <íf~

alakítani, vagy fejleszteni,
hogy él terményeket köny
nyen édékesíthessék

A magyar gyümölcs- és
főzelékféléknek az európai
piacokon még ugyszólván
korlátlan lehetőségeik van m

nak. A nyugati államok fó
zelék~ és gyümölcsimporlja
a legutóbbi évekbelJ kö
rülbelül 2 milliárd pengöt
teJt ki. Ebből Magyarország
csak 8 millió pellgóvel ré
szesedett. Ha ezeket ci szá
mol(at nézzük. akkor min
den különösebb megfonto
lás nélkül megállapíthatjuk,
hogy gyümölcs és főzelék

azok a cikkek, amelyek
termelését szinte korláto
zás nélkül fokozhatjuk; mert
elhelyezési lehefőségükmin
den mennyíségben biztosít
ható. Kormányzaiullk min
den eszközzel elősegíti egy'

Irészt a termelés fokozását,
Imásrészt állandóan mun~

I
kálja a kiviteli lehetősége·

ket és bővíti azt.

ulcsa

zászló
It.

város, falu, tanya népe, hogy
saját maga meileH lehessen
cgy monumentális nagy
tanuságot és amelyen egYm
beoivlIdhat a sok hirös és
hires hét egy nagy,' szép
magyar hérté, magyar fC'l~

támadásunk nagy remény'
ségévé. (Sz. M.)

A nagy bizoliság a közel jövő

ben plenáris iílést fog tartani,
. amelyen minden ez ügyre vonat·

kozó kérdés tárgyalás alá kerűl.

A nagy bizoltság elnöke dr.
Záhonyi Aladárné, JJelyeHese pe
dig Pétermann József lett. Mind
két bizottság jegyzőjévé dr. Phn
czél Emil községi főjegyző! vá
lasztották meg,

Több tárgy nem lévén az el
nöknő az értekezletet bezárta.

orszá
ezlet

A termésértékesités
Ili , G FiT ,

a JO ml oseg.

asá
é

Az őszi export terménykiámtás jelentősége.

/4.Z c gyengébb liszt, ame·
Jyet a jó magyar liszttel
házasítanak össze', minden
tekintetben jobb, sLHésre aiD

kalmasabb lesz, Ezt a bÚ D

zát keresik külföldön és
ebből eleget alig tud me
z6gazdaságunk termelni.

Minden kiváló lulajdon
sága mellett mégis nehéz
ség'ek vannak az értékesí
tések körül. Ennek oka pe·
dtg az értékesítés szerve-

zellenségében és megfelelő

propog-anda híányában ke
resendő. Ezt lesz híva/va

(RÖS HÉT ÉS
HíRES t-IÉT.

lnak bomlá.~a, a vándor~

lási folyamat, ember. értek.
és pénz áramlása a köz~

pont felé. Kell a főv(iros#

KezdeTben volt Csonkas nak híres hét, egy amelyi~

Magyarországon Budapest ken Saját magélj mutatja
és újra csak budapes!. l meg, saját munk6jilt, szép
riiába nézett szét az idegen! ségét, erejét. De kell egy,
magyar vonaikozásu Be~ amelyen. felvonúl a magyar
deckerekben. orr a inogyaf .~, .-..-_"""""''''''''''_~_'''''''''" ''''''''''''''''
Alföld, DUI:1ánlul, Málra,
E,akony hallgatagon állanak
és legfeljebb él Balaton
kiAp néha elismerést. Bu#
dapest hazánk f6városa
szép lett, pompázó, g-azdag,
csupa fény, él magyar vidék
riadv'a á.lIott meg él ccntra
lizcilás e kirívó eseténél és
közben sorvfldr, csö!(kcnl
ér/ékhen, Kulturában.

déknek, amely teli van al
élni akarás és élni ludás
nagy boldogságával.

Örülnünk kell G}'omán
is a decenlra!izálás ezen
eseteinek, amelyek magyor

Az ez évben, szeptember
városoi< életkedvét, al'n-

hó végén Budapesten meg
bicóját alkotó képességét

nyíló országos mezőgaz-
mutatják be egy hét szem- dasági kiállítás _ amely
léltet6 szemüvegén keresz~

I
az els6 céltudatos magyar

iül. Mi is készüljünk fel a
gyomai hétre, amelyen min~ terményexportkiállításunk
den ember képessége leg~ - alapgondolata az, hogy

a mi'no~se'gl· "rl'ln"'l, Ill','ndl'Q"javát nyujtva, bebizonyithat- LI LI , ~

juk életerős voltun!(at és van piaca.
azt, hogy nemcsak élni Búzáink közü! a jómínő

akarunk, de élni is tudunk. ségü búza~féljta termelésére
Nem Budapest ellen, de ugyszólván az egész hazai

a vidék mellett szólnak e búzaterU!et alkalmas. A

sorok, mert a vidék nem külföldi gyengébb mínósém

sorvasztható el, nem mehet gű búzák feljavitására a ma
tovább a vidék exjstenciáj~ gyal' búza igen megfelelő.



Négy itélet hajtatott végre. Mind Panetta és Holzweber a széthu
a négy Isten nevében, az ég meg- zásért és háboruskodásért. Hin
fellebbezhetetlen akaratából: Hin· denburg legyőzhetetlen volt, Dolle
denblll'g német birodalmi elnök fusst egyszer győzték le és bosszut
87 éves korában meghalt. A tan- lihegve hagyták elvérezni. A két
nenbergi győzö, a mazuri tavak gyilkos soha sem gy6zött, az az
halhatatlan höse nincs többé, 0011· egy győzelem pedig, amely oroz
fuss kancellár, a kis növésü, de va történt, bru!áJiséln és komiszul
hatalmas koncepcióju és tetterejü phirrusi győzelem volL
államférfi poJítikai gyilkosság ál- Hindenburg nyugodtan párák
dozaía lett és akik ezt elkövették közt halt meg, végelgyengüléssel
Panetta és Holzweber nemzeti érte utól a sors, halála mégis
i>zocialista v€zérek kötél általi ha- megható volt, mert nem nyuga·
lálbüntetésre itélve, tul vanak a lomban, a nagy tettek után, de
percen, amelyben a hóhér ezt egy nyugtalan ország ezernyi ba·
mondja: "Elvégeztetett." jával távozott el, pedig az ő ha~

I
lAla megnyugtatóbb lett volna

A germán faj négy halottjár61 még egy harc pergőtilzében is.
beszél ma él világ, erről a négy

I különböző fajia, minőségű, ·gon. Dollfuss bmcel1ár mártir lelt, ki-

dolkodásu emberről, akiknek mind· ~~k ~:~~~~I k~~é~ ~~~:~iaUjt:~~~
egyike a l1a.talom, uralom nagy

pontján, élete delén Jett a gyílkos
bástyájával volt valamiféle vonat-

I
golyó áldozata. Ember volt ö is,

kozásban. Hinderburg generális
aki tévedett de mindent avval cl

elért már mindent, amit akart;
fanatikus gondolattal telt, hogy

talán többet is, mert nyugalom hazája javát szolgálja. Panetta és
helyeit a válságos órákban is ki Holzweber könnyen lehettek volna
kelielt tartania a hatalom mellett. mártirok egy osztrák mozgalom

I DolJfuss a paraszti származásu Horst Wesseljei, de amit teltek
I politikus elérte azt, ahova oly ke· az a vakmerőségen tul gyávaság
I vesen érnek fel, méQis volt előHe

~ és al.iasság voit, merI megsértet·

I
még egy léPCSŐ. a köztársasági I te~{ minden emberi morált avval,
elnökség, amelyet még el nem hogy ott hagyták el vérezn í em-

Iért, de csak halála akadályozta bertársukat segély és pap nélkül.
. meg e,bben volt hál még és lehetett IN 1 k I' t k h' tjem ,eszne', nem ene,ne il.

l még több vágya. és ambiciöja. II mártirok ők és nem egyebek,
,I PaneUa és HoLwet,er 8. kivégzett . .... ŐlI !mwt poji'I,,"l gonosztev K.
I gyilkosok soha nem volt;:;, hatal· I It! a földön elhangzottak az
! mon és talán e7,b( viÍgyódtz.k oly l itéleteI" il vélemények. De mind-

Inagyon u1(iIlZt. Tudták bizonyo I:z mit se,m jelent .ahhoz az íté
I SilD, hogya tét vagv él hatalom, l Jet/H'7, anho7. il. blróhoz képest

l
·vagy az életük, lc~l;ndorok ,o!- laki mo~t. fent itél~ezik fel.éltük.

. h t l ,. ·'1 ~ I ct . Az az nél'2"t sem ,ehet mas, az
taK, a ,a a om urOK::a,:clD cm\!. isteni itélet, csak mégis annyiban

I Hindenburg és Dolifuss a bé- I más, hOfty ott hünbocsánatot
I a boldcgLJi21sért harcoL::J~:, l nyerhet aU'bünös is rti:di büneért.

I--;-~;;-

amint azt a falragaszokon
hirdetik, de első sorbem az
?!csóság van, szem előtt

tartva. A gyönyörüen di
szitett sátrakban - ami
külön látványosság lesz 
hihetetlen olcsó lesz min
den: egy nagyadag pör
költ 30 fmér, egy drb. sü
temény 4 fillér, egy tor.fa
szelet 8 fillér, fagylaIt már
5 filléres adagokban stb.
stb., s ezt él nagy olcsó
ságoí az íeszilehetővé,
hogya MANSZ tagjai ál
dozatkész.en adakoznak is,
hogy első nyilvános szeg
replésük sikeres és emlé
kezetes legyen.

Bájos kis leányok ko
sárkákkal akarjukon árul 3

ták iTI'Jjd a szépségverseny
szavazólapjait, kis cser
!{észfíúk bonyolitják le éj

világpostát, nem is szólva
él kabaré-műsorróí és az
esti íáncmulatságról, ahol
bizonyára ieggelig fog
szórakozni a jókedvü kö·
zönség.

Legközelebbi. számunk
bem rész!etesen beszó.mo
ILlnk az ünnepély lefolyá
sáról.

Nagysikerü Molnár·est
él ligeti paviilonban.

l Csüli)rWk este 9 Órai kezdettel
II rendezte meg Molnár Gyula telt

ház mellett szinházi estjét az Er
I zsébet-ligeli paviJlonban.
l Három egy felvonásos darab

szerepelt a műsowl1: "Túri Bálint
hazatér', "Kapitány Rozi" és
"Huszárszere!em". A két első

darab szerzőle és szereplöje maga
li· él. rendező Molnár Gyula volt és

ú.gy darabjával, Illint brilliáns já
, tékával hatalmas és rég nem iátott

sikert aratott.
A töbhi szereplő is tudásának

legjavát adta. Különösen feltünt
Molnár Erzsike és ifj Molnár
Gyula, akik szüleik méltó ut6djai
ként mutatkoztak be. Jók voltak
Szilágyi Ilonka, Nagy Teréz, Kéri
Ilonka és M. Vajda Adél él női

szereplők közül. A férfi szereplők

Laky Sándor, Imre Ferenc, Sza
lóki Lajos és Homok László is

. tudásuk legjavát adták.
Örvendetes az a kultura tel.ie~

si tmény, hogy gyomai szerzö,
rendező és szereplők ilyen töké·
leles munkát végeztek és dicsé
retre méltó a gyomai közönség
is, amely végre szép számmal
vonult fel, hogy egy izzig;vérig
gyomai speciali'ásban gyönyör-

, ködhessék.

. áltdláball speciális mező

gazdasági lerményeknek
termelésével igen nagy ered
ményeket érheíünl< el.

társadalmi különbség' él fa
g'ok között, s él népünne 5

pély keretében eg'yütt le
hessen a legegyszerübb
magyar asszonytól él lega

gazdagabbig mindenki.

Az egyesület választmá-
nya egyhang'u lelkesedés-

I
,sel tette ezt él gondolatot

él magáévá és mindannyi~

an él legnagyobb igyeke
zettel és kedvvel munkál~

kodnak azon, hogyanép;
ünnepély szép, jó és em
lékezetes legyen. A. szó
rakozásról mindenki ré-

,~zéj'e gondoskodva van,

őszék

Ha kihasznáJjul( c1 magyar
föld által nyujtott !ehetósé p

geket, akkor egyöntelü, ex
portképes gyUmölcsne!{ és

Az óriási érdeldődés5d

várI MAN5Z népünnepély
elóké&zületei már majdnem
teljesen befejezést nyertek.
Minden meg van téve,
hogy ci közönség ne
csalódjék várakozásában

A n~pünnepély eszméje
dr. Haviár Gyuláné elnök
nöé, aki ezzel is a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szö
vetségének felfogását akar
ja él köztudatba belevinni,
azt, hogy minden magyar
asszonyt és leányt szive-

Isen látnak az egyesület
kötelékében, itt ne legyen

Az őszi t<2rménybemuta
tón mindeR jelentősebb

gyümöJcsterme!ő vidékünk
képviselve lesz. A Gyü g

mö1cstermelők Országos
Egyesülete vidéki tagjainak

kollektiv kiállitásGl mellett
l1zegyes termelók gyümöl
csei is bemutatásra. kerül
nek egy;egy modernebb
csolllagolásban. Terme
loink tanulmányozhat ják,
hogy hogyan kell a külföldi
piacok számára praktiku-

san, mntatóse!l1 és olcsón
csomélgolni a gyümölcsö
ket, hogy azok szállítás
közben ne törödjenek. Sok
szor megtörténik, hogy a
termelő árújilt, bár a leg
szebb gyümölcs lermelt, cl

helytelen csomagolás miatt
vagy egyáltalán nem, vagy

csak levonással veszik ár
a külföldi rende!ők, mert a
szállftás alaH igen sokat
szenvedett. A bemutató ren
dezősége külön tanfolyaa
mot rendezett azok SZÓe

mára, az egyes gyU

mölcsrermő vid'2Keken a
felküldendő mintákat ÖSZ~

szegyüjjik, amelyen megis~

mertelte velük a legujabb

csomagolási eljárásokat.
!gy a bemutató Jáiogaró
J(öz()nség"e r o t/y~d\()r~

ia rI fL)gjCj sí~~2iTd~l(0) 1.

hogy hogyan keH hossza
szállításra előkészíteni a
gyümölcsöket. A nw~?yar

gv Li rnölcs tulaj sá ga i cl·

sőrangúak. KüJföldön szi c

\!12Sell keresik és fogyaszt ~

jélk. előinknek lehat

arra kell törd:edniök, hogy
helyes cSOfllago!ássai, tet~

szetös külsővel és épen ér
kezzenek meg· azok él fac
gyaszlóhoz.

Gyűmölésötminden falu·
ban termelnek, mégis csak
igen kevés helyen kapható
eg0szséges, kivitelre alkalo
mas gyümölcs. E térl.'n is
értékes utbaigazitásold\al
fog él bemutató szolgálni.

A közönség, föleg a ter
melők szakszerű csoporto
sításbéln megismerheti, hogy
az egyes vidékeken mely
gyümölcsfajok termelése ki
vÓllatos a talai, földrajzi
fekvés és éghajlati viszo~

.nyak figyelembevételével.
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donságaira. A nellézviz orem
beri szervezetben -6z öUgedés~

idézi elő. Mosl lázasan· foh··
talják kisérleJeikeJ és bíznák·
abbéw, hogy rövidesen m.tgölct·
ják az Örök ifjusáB"probléfna
ját. Tolnai Vilbglapjauj szóma
érdekes cikke! k özöl errol a
kérdésr61. Ezenkivúl 50koo l

vellát, riportoí, cikket,köz:el
száz képel és folyfatiiso-s rc
génviialól élZ olvaso a nip.
szerü képtslllpbim .

A sziámi ikrek ~5 iilipilfi
ernberkék külocös h6'Úlsságc
iról rendkivül érdekes cilskel
közöl II Délibáb uj száma,
amely 84 oldal ierjedeJembf'H
és pompás lárlolomrI1é11 jeleni
meg. Na9"yszerii budapesJi 'é~

külföldi rildióműsóroki'll, sil!.
gersJö\'egekel, szinh6zi 0.051:6

molókal, fí!mroVilio!, fol~'jajl~'

sos regényt, egyflZlvon~s03

szincli'lrc"lbol és s7iüremik k~

pet talál ö7 olvéJlSó a DeriMb
új sz<Ímában. Ara ~O fillér.

Szo.mbaton este 3 órai kezdet
tel rendezte T. Mászáros Aranka
tánctanárnö tánciskola vizsgabál
jál. A kis szereplők igen bájosak
voltak és nemcsak a siülők és
!1~zzátar!ozók, de nagy közönség
is ünnepelte őket. Igen hájosak
vallak a kicsenyekk6zül S:tá8Z

Erzsike, Szász- Ili, Grosz Hédy.
Schwarcz Évike, Nánay Palkó,
Virág Ela, Szabó ibolya, Gross
mann Évi és Koncsek Ica.

A vizsga műsort jól sikerült
kis mulatság kövelle, amelyen jóJ
szórakozott a fiatalság.

Ki kell emelni Szilágyi Eszlike
zongora tanárnőt, aki ugya mű

sor kiséretével, mint a talp alá
vaíó sikeres közremülcödésében
páratlan nagy munkát végzett és
élvezetet szerzett.

VizsgabáL

Országos vásárok. Augusz
tus 6'án Mező/úron országos
álíalvásár,7·én kirakodóvásár,
6 án KendereslZn áIlal- és kiri:l
kodóvásör, Oyon~án 10., 11 QS

12-én álla!- és kirak6dóvásár,
19-én Beretfyóuifafun állaf~ es
kirokodóvásár és ugYi1ncs~lz

19·én Kunszcnlmárlonban álla!,
és kirakodóvásár lesz.

Az olcsó ruháZati akció Mal
A kereskedelmi minisrier ,ú
idén is megismélli az olcsó fU,

házali akciót. Az akció !<ereté·
ben eladásra kerülő 5zövQl,il-

Iletve poszfó ára él kJskéreskc.
d6nél él kövelkező: férfi felsŐ
ruhaposzló 6'35, bekecsszövci
4'83, nadrágszövet (strux)t'04
peng-6 mélerenkénL A nyers,

I sárgas7inű inganyago! 49, 6
, -'..- ..

fehéri/ejt inganyagol M, fes/ejt
inganyagof69 fillére.s áron köp
haliák az érdekeltek. Az akció
szeptember elején indul mig.

Hazafias üdvjjzlettel:
Hajdú Béla,

Iárbocra bocsátott nemuti lobo#
gánk, mint gyászjel, fígyelmez
tesse állandóan e gyászra. Egy-
ben búzditson minden mazyart
arra, hogy LÍfY dolgozzék a haza
javdtrf, hogy az a félárbocon
lengő lobog6 minil előbb az ár
bocon tengve, mint díadalmas
öröm jele hírdesse drága hazánk
újáJtült:tisfJf, feltámadását felsza
badulását.

Javaslatom ez: Adjon át a köz
ség - a ref egyház példájára 
az lJ. ll. Osváth telek elejéből

10-12 m. széles darabo!. Ennek
közepén lejyen elhelyezve aJt: or
szágzászló stépen parkÍrozott ker
[ecskében Ef61 dís.zkériris kapu.
val. Ezt annál inkdbb is megte
heti, mert bármfjéle középü/et ke·
rilljölJ is a kertecske mögő, ez
csak dísl!ére válhatik. Sőt meg
vagyok győződve anól, hogy pi
actéri frontra j l)len épületet elő·

klrt nélkiil nem is építenének. Eb
ben att előkertben pedig az ország
zászló pf/IZa/( legszebb dísze lenne.
Ezt az áldo:minok sem nevezhető

engedety t, vagy adományt annál
is inkább meg kell tenni-e a köz·
ségmk, hogy il felekeutieskedés.-

l nek· még a csirája se keUzessen
. ki !ft a piaci szell."lywJdésfŐI el
I !ü!önítve mégis a piacthm töltse
'I~ be célját, melynek teljesiilisét adja

meg míelőbb a magyarok Istene.

I
sök emlék szobrÉJl1éik megiw>
szorUlása, esle 8 órakor val
csora.

felvétel a Márta Diákott
honba. A budepesli IX. Liliom
u. 13. alaIli Márla NIalel' Diák·
ollhonbal1 l1legiircscdell he
lyekre; az 19;)4/35. ianévrrz
szóJó felvételi !,érvények au·

I
guszlus 25·ig bCáLlhalók. p~.
!yáz!lalllak oly szeg6nysorsu,
pé!des viseleii.i és jó elórnene-
Iclli. egyelemi és főiskolai

ha!lgatók, kik tanulmányaikat
Budapeslen végzik A szobáI<
2-6 személyesek. A város
közepén. még pedig az egye·
lemhez kÖ7el fekvő szép ker·
les olihonban, hol külön la~

lluJó 161"5616 6 és fogadó szoba,
fürdó, ZUhéJIW07Ó, fűtés és gáz
r'2zsöhasznáiai, tornaszer és le·

lefoll szo!gálják a hallgatók
kényeiméi : a benllal,Uls díHéllan.

Bóvebb felvil6zositást készség
ge: nyujl po~;lán is (béJye~cs

vá la~z boriil? k me II ék ('rend 6) az

Ol/hon házna\;ya rg~gel 8-9
óra közölL Tel.: 37-7-49.

Nem fogunk megöregedni
({él hires (udó3 r5bllkkanL ne

Ivezell nehézviz rejtélyes tulEfj-

az országzászló
, ,

ezess ez.
lzászólás

il ieine
Tudomásomra juton ho!;y a

"Gyomai Nöegylet," az általa fel
állftandó or2ságzászló elhelyezésé.
hez hozzászólási elfogad. Ennek
alapján én is előterjesztem erre

lvonatkozó felfogásomod.
Altaláno'san feláll/táskor is ali!; .

lehetet! megállapodni, hogy az ho!
. legyen elhelyezve. . Tekintve, hogy

községiink igen sok nyflvdnos tér
rel rendelkezik, az egyetlen piac
tér volt az, amelyen el kellett azt

I helyezni, hogy hozzáférhető legyen.
De, hogy mégse legyen a. piacra
kidobva, ref. Egyházunk jelaján
lotta erre a célra a templomkert

legy :ész~t,. ahol ~z lee.i,ökéleiesebb

,. elhel)'fzeset meg IS ta/a lia. A meg
, oldás azért volf a legjobb, mert a

Iszobor csoportnak csak eifífső ré
I sze az, amely kidolgozásával ki
I f~jez. Ellenkező oldalon hdltérrelszorúl, amit il iemplomkert és

tl!.mplomépüle! szolgáltat. Az em
lékmű téren van és mégis el lIan
némileg különitve a p iacfó l a
szennyeződés meggátlása céljából.

Más alkalmasabb hely az orI
szágzászló elhelyezestre sem ltí
nálkozik. Egyediil a piactér az,
mely központiságával, nagy w-

I
meg befogadó kéPeSSég.éPel, to
vábbá azzal; ho.R.Y a /egna!;yobb
tömeg öss.zejövetel helye, II ívatva
van az orszÓRzászló célját szol
gálni. Ez pedig abból áll, hogy
az ilf összegyííllli szokott töme
get, a nők és férffak sz:i.,:ait a
hazánk megcsonkítása folytán fél-

Izgalmas görényvadászat a
Körös parton. Akik csiilörlök

" déiuián il I-Zörös gáton és kör·
nye'kén járjak, iZ2"almas vadii
szainak !cheilek iJDUi. Vas
villával, dorongokkal felfegy
verkcl-ve löbLJ IliÍnl s:'.ázali ké#
szültek fel a görénV<2k me~#

semmisilésére. i\lár régola ré-
'I1liiik él görények él környéki

I
,há7aknt azza!, hogy egymás

u/án ragacliák cl álc\olél!aikai él

! csirkék és egyéb apróiószágok
Iközü!. Csütörtök cléJután azután

/
leszÉlmolásra késLiiiócJöll él nép
és hosszabb várakozás után
részin! él gáloldalból, részint cl

Darányi-uJcán v~g2:"'11 fölJhá
nyás ulán 6 l1c.gy görénypél
dányi foglak és végczt.:k ki
rögtöni halállyal.

Bajtárssk. A magy. kir. 4 ik
honvéd gyo!ogezred állomá·
nyáboz tarJozók folyó év aug.
26·án cJélulán ;) órai kezcielíe!
Gyoníán a Haller szálló nagy-

I termében él viláflháborúba való

I
bcvonúijsllk emlékér", 20 éves
találkozó! tartanök, melyre az

! ÖSSZv2S bdjlársakal tiszjeletlel

Imeghjvj~ él .rendezőség Prog~
rem: d21ut3n 4 órakur él Hó-

!!gy jó karban lévő vadász fegyver
kerestetik megvételre. Érdelllödni 3 ki
aóóhivatalbau lehet.

Orvoiihír. Dr. Bárdos L(jsz!ó
egl'elemeS orvosludor tlorlhy
l\1iklós út 11 ~zlim alall (a
13echerféle házban) iluguszlus
hó 1-én rendelését megkezdle.
Rend.d d. c. 8-! O ig és d. ll.

~-4·ig.

Orvosi hír. Dr. Vag'cl l(tlroly
rendeJójé! augl.lSz!U5 l-IÓI Bu
dapeslre, nem u Szent Ferenc
iérre, hanem VI. Liszt Fef(~nc·lér

10 sUlm alj hc!yez.i ál. Hűsé'

fZcsbel<:geinek és jó harátai
nak ezulon mond !stenbozzédot.

A református presbitérium
il megib::sedeH !{Élnlori. áJiásra
f. hó 2 napján oZ eddig he
Iyeiteskén! múködö Zöld Sán
dort kérje meg'.

Pájer Márton 24 éves fiaIal
ember cukorbajbaJl il gyulai
kór/lázban megha!1. Telllctésén
nagy szárnbcn ielenl meg Oyo
ma közönsége. A lemetés ér
dekessége az voll, bogy az el
búny! dkaralábó! 2 cigánybéllll
dö kísérte szomorú, ulolsó úl
jÉira.

Iiankó tanár pécsi meicoro
j(igus véleménye szerini au~

g1l5zlus 5-én rwgyszcrű ielö

les? E hirl bizonyára örömmel
veszi él jvlANSZ rendel óségc.

A föídmivelesllgyi miniszt~

riHm leg-uiablJ Iic'rmi?sicknlise
alapjánl igen jO n1jnó::3é~ű,

gyenge köz('pcs mcnnyiségíí él

búzalermés.

Szerencsétlenség. Kiss Sán'
elOl' . lakalás szcrdq d~!után

súlyos bicikli szerlZllcséllensé
ge! szerivedell. Biciklivi!fájB el- I

/öröll, ő él földre zu/wnl és klilö l

nöSCll az arcán szenvedell
su!yos sérLiJésekel. BarliJa dl'.
községi főorvos J"(~'3zesilelic

első segélyben és iovilbb gyó
gyilás végeft él gyulai kórházba
utalla.

51 kilós halat fogtak· a Kö
rösben él gyomai halászok, al
melynél naf?vobb példány az

ulo!só 6 évben nem fordulI elő.

Derék halászaink dicsérelet ér
demelnek i'l szép fogáséri, él

mely anyagilag is 5z.2jJen iö'
vedelmezeJI.

A strandbflirdö mel!elli in
gyeu sirand közönsége keJlcl
metlen ügy szemlélője lehelcll.
Egy pesli fialalember ru!Jájá! (J

bokorban hcJyezie CI és abból 7
pen~ónyi készpénz! lop/aK el.
Ez az esel is bizOD\;j!ja azt,
hogy ne sajná!jákaz emberek
azt él 10 filléri, amib" ez évben
él közös kabin kerül, meri ak
kor megszabJdulnak az ilyci! fc
Iesi~g"cs áld0Zafoktöl és jz·
galmaklól.



1934 aug. 4.

l'ész abla I
miiElen mérdben leszállított ár- I

ban beszerezhet5k I,

IB A R P l
üvegesnél Endrődön

(Apponyi ut 19 sz.)
Közönséges ablakűvegböl, 3-4
mm. belgaUveg, matt, mintázoti,
rubin, omament, sima szines
üveg és finn Wkörből állandóan

nagy raklár.

Ha élni al\arsz: HIRDESS!

A gyomai kir. járásbir6ság, min! telek
könyvi hatóság.
1622iJ 934. szám.

Aki itt keresi a pénzt, itt
is költse el ! A helybeli ipart
és kereskedeImet pártoljuk !1-'I t.~ BUDAPESTI HiRLAP

I
clmű politikai napilap minden
nap. képesmeHé1JeHel jeler,ik
meg, kiváló írógárdája szer-

Ikesztésében ma a JegtartaJ
m~sabb poHtikai és szép~ro

da1mi lap és mégis a [ego!-
csóbb napHap. Ha ml1tatvány
számot kiván, jelentse szer
kesztöségünkben. Előfizetési

ár: egy hónapra 250 pengő,

negyedévre 1-50 pengő.

m =rr-

HA,ROMSZÁZAlÉi-{OS
BANKKAMATlÁS EG
ÁlLAP!TÁsAT KÉRIK A

GAzoA.(.

Akinek kiadó lilk':o,a van, jeientse
a kiad'óhivatalban.

500 cm3·es olddlwcsis Triumph
motorkerékpár jó áilapotban eladó. I

l
Érdeklődni nAruforgaloll1" irodában, I
Horthy Miklós ut 15 szám alalt lehet.

Tisztitsl.lk a vetömagot Iványi Ala- l
dál' és István cég központi magtárában '
és malmaiban, cséplés megszüntével
ugyanott zsák kapható.

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.

O'lOM.~~ UI5AO

Valahol a Körös mentén
Valahol a Körös mentén, kicsiny fehér házak,
Kikeletről suttognak az Öreg akác ágak . ..
Fehér galamb turbékolgat; párját hivogatfa.
Egy szőke lány elmerengve szépen elhallgatja.
Hivó szavát meghallván a párja odorepiil,
Mind a ketten turbékolnak, szebb ugy mint egyediil.
Szeretném a lelked látni, merre számw! akkor,
Mikor a két csacsi galamb, odafönn turbékol _.
Ugy szeretném akkor látni, pettyes ruhácskádat,
Ugy szeretném elhallgatni, éneklő kis szádat.
Naplementet kongatna a falu kisharangja, -
De a lelkem mindig ébren Tégedet hallgatna . . ,

Gyoma. 1934. jUllius. Irta: KA TÓ GÁBOR.

ft. föld népének is a hala- l dig azza! a megokolással. hogy

dásban:.. la". kulturá.ban. .rejHli Iéi g'czdák n:~n:<élsa!kkal 3zem 4

élete, JovoJe. A haladas és ben nem vallaihaljak a végr\!-

hajló szerepét. másrész; pedig ÁnJei'"ési-hirdetmény
az adóJar)ozásokaf a lDéJ[fLlké. i{ivonat.
ból nem fiZC1!JClik ki. E f"ller- M. kir. Kincstár végrehajtatónak Di-
ieszlés kapcsán a péniügyr~~i - nya Lajosn~ sz. Timir Ilona végn:haj

niszier arra az ál!ásponlr-éJ he' tást szem'cdő ellen incUtoit végrehaj
I l d (ási ügyében a telekkönyvi Jwtóság

J yez<C2. ei!. 110[.?\. ';i mczögaz- é h 'tá" . t 7"1 P "6 "'l'

1
,1 ., , . . , v gre aj' SI arveres j " tI, er

daSa);ll lJlUnK[j~()!:. !;ere:srncilye adó és illeték tőkekövetelés és járu-
l után iáre) ad'''k(~! il JJ]lli;kiJ~ I lékai behajtása végett a gyomai kir. já-

adök kö.I(:les'"k k\'onni és be- "I' r~sbírósá~ t~rUletén leYÖ,....Encl(~ÖÖ köz-
"ZOIQ'''lj']'I·ll· '-1'''' "1"Un1,,,,,,]o',, segben fel(\,o, s az endrodl 1::>34. sz.
.... l "7 f...J. l (I • il ,~ ", " l" 1,\ ~..i [. '- <.;,..

k ··/'j I'" ·1· ,_ __ betétbenA·I.!-2sorsz.3733/1-ahosz.
O e eZCl!SegeIH"" l,:.:111 le~L 2 h 'Y? "I "-3~'9" '. ? h 417• . ",;}_·O Ji .)/_-a, mSl . .J.. ,-

eleg'el, Ilgy él végrehaj!,j"j el- öl teriiletü ?inté~ dülőben levő szántó-

I iárás nem o ml1n!:.ássai, hö ,1Cm nak Dinya Lajosné sz. Timár Ilona

I él munkaad(J\'ai sZ"~nJben foly- nevén álló Ih-öd részére 1265 P kiki-
latandó le. állási árban elrendelte.

Az áTverést 1934. évi augusztus
hó 22-napján délelőtt g örskor
Endrőd községházánál fogják
megtartafli.

A árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál <!lacsonyabb
áron nem adható el.

A !n<iKóí kisgezdák él gazclakö- Az árverelni szándékozók kötelesek

ZÜl1ség !~e!yzetének megjavítására bánatpénziiI a kikiáltási ár lO százaié

orsz3gos aiH:iót indilott<ik. Első és kál j,észpénzhen vagy az 1881: LX. t.-c.
,. h'"'' -Id I 42. §.-ában meghalározott árfolyammal'egJontosauO Juvanscguk a \iL e t

számított óvad~kképes értékpapirosban
birtokos ,Qazdúk,sz~~rnÉ1ra a bank- b'á

c a kiküldöí!nél Jetenni, \'agy a na(-
k3f11atláb:3 s:Z:éi7é,Jéhra vaió ie- pénznek.eJőleges birói letétbe helyeté-

l SZál.Ji(~sa é.s '" ti:\Ch.":.S?i:éSne.k fél l~~rö~. kiállit~tt le~é:i elismervé~yt a ki
j szálaléld1:!!1 val{; megállélOi!ása. lwldoHnek atadm es az árvere"l felt€:
I fU-r;k 1'80\' "',rkw'!' a 'cazrl;\kl'+ leteket aláirni (1S81: LX. t.-c. 147.150,I "', l '6J 'H"J. "n. b lL. ,c. '1 17 ' §~ 19;)8' í X.' , 'Ji ~.I ;,' " O'j k ,,',-(_. _ .l?,,,,, ' .. ' Vk u, S, ., .. ~ -.. L'I.. -'. "ji.).

." ",ala. ,h.Jét d \ie~'O.llsegt\, 8,,1 ,- j Az. aki az ÍlW'atlanéri akikiáltázi.

lől azt megvüntilk FelmenJtst SÜf- \ árnál magasabb -igérf.:tf.t {tH, ha töbhet

ge:ne~ a \.'fd(Ó.3d~S h~)teleZ~(jSége. i. ig,é:~;i. ::n~i, ~em .al:ar, köte~e: nYQmb.:n
akol l~:. Az adóhahalekohnal élet- a !UkdbtSl Ul szaz"iéka SZennt megal-

j '.e"n'e1"'j' i L,' ZI", 'éC ', "d",,,, ru 'Jl"ek I Japitott bánatpénzt az áHala igért ár
- ll.: ~t 1.". J.. ...... "c-'. KtU\ic;J'_~ Jt' j I . .. ,r., • •. .~ . "t .'.' " ;'J.' ',~ - . ugyanannYI százalékáig klegcszítem
klleqesztesc,. k,ClIi: "z lJ,ete~j~ IS•. (1908: XLI. 25. §.).
Igen fontos k!v~msag Q még hz 1101- Gyoma, 1934 évi február hó 2 napján.

t don aluli védett birtokok 18szbeni Dr. Molnár sk. kir. jbir6,

I lehermentesilése, {lZ egyezségi el~ A kiadmány hiteléül

járások megindítása és az adós- \"u.lug?r
~ l l ! él b' k joado.si:lgokna { o yan mert ,-:. em csö -

kentése, amiiyen <'irányban csök
kent az adósságok fede:zetére szol
gáló alap, ingaU&n értéke.

kultura zászlóvivője a sajtó.
Aki a sajtót támogatja, önmaga
és gyermekei jövőjének útjait
egyengeti.

Régi telelikönyvi bejegyzé
sek törJése. A hívalalos lap
leg'napi száma kÖz.1í az igax~

ságügyminisz!cr f.zLlchde!éLmely
szerin! a korollcér!ékben vagy
forgalomban már nem levő más
belföldipéllznemben meghalá
rozotl követelés bizlositására a
lelekkönyvekben 1914 január
elseje előll kezdódó halálIyal
bejegyzcH ieizálogjognak, vala
mini az ily.zi1 iclzá!ofSokaJ i<2r·

1Iel6 jogoknak és kapcsoiuio5

I
egyéb bejef;vzéseknek lelek
könyvi törlésél akÉr kc'reímérc,
akár hivatalból el keli rendelni,
Ilo jelzálogos köve1('!és be-
jegyzclÍ lökcösszegc pengő

~rlékre ét5zálrd!\'c 25 rl'2l1t~i)j

nem halad l1Kf:.

Záróra nUm nIl'l~s büTotvá
lás és ondoláláii. ;\ l)eiü~\1l1i~

niszler elrendelje. bog~' B rllöi

naplój keicl,'c vasárnf,p déli 12
órakor és héiköznap MlulóI1
1 órakor él borbél\'lÍlklcl( liJ'

lajdollosa; köle!esek be?,órni.
Sem ZÉll'órtln iul, sem köze] cl

zárórához az ihleíbe bc:lépó
vendéget kiszoigálnl ncnl ~"LÖ

bad. E renddeHel megszünik
tehá! a zárórán juli kiszolgál6s.
Elrendelte (} miniszier. hogy a

I nyilils elölt s után ö borbé!yüz!el
l személyzete lletTl vIigezhet ia·

kéíl'ildSI a műhelyben, hanem
ilyenkor csak az iizkllulajclo-
nos vagy anna!{ c3<2lédje 1i'1\a
rUha!, azonban a ia!:aril6s aldl!
az üzletben vend'z2' nem tar
lózk odh ali!e

A gazds. fele!ő§ mlmkása
adótartozás~él·t. A p~n2ügy

ig-azgalóságok él hálra\ékos
köz!ariozások fejébe iSll1ék!lcn
leiiiloJták, sót végrehajtás alá

is vonlák él mezógazdasági
mun!dsok /crmészelbeni mun
kabér járandóságőil. Az érdek~

I
képviselelek liliakoztak el el~

ien az eljárás ellen, még pe-

4 oldal.

Öntözöműveket

'ú~ kÖZSZá~::~"~Z~b~;-gr===
zat előnyei. Most jeleni meg
az új közszá\litási szabályzat,
amely éi kisiparosságnak él köz
szállitásoknál 6 sB.'áza!ék elónyl
biztosít, 25 iparágban a kisipar
nakiuilalja az 5000 pengón
aluli közszállitásokat s 20.000
pengól meg nem haladó m0 4

gasépílésekel, ugyszinlén agya·
polruhll.varrás 50-75, a láb,
beli szállilás 40 és az állami
sapkaszáHilás 100 százalékát.

A magyar öntözések
j~~ene jövője.

T r u ru 111 e r Árpád kir. mííszaki ta
nácsogi irt közlemény t a fenti cimen és
elmondja, hogya magyar öntözések
száz éves multra tekintenek vfssza. Na·
gye>bb lendliletet csak akkor kaptak,
mikor 1879-ben megsz:ervezték a talaj
javításokkal foglalkozó kuJturmémöki
hivatalokat. A mult század utol~ó év
tizedében kezdtek foglalkozni az ok
~zerü öntözés elméleti kérd~séveJ. A
iríar.oni békeszerződés 3. történelmi
MagY<lr'ouzágot öntözés szem pontjá
ból öt részre bontotta, amelynek kö
v@tkeztében öntözéseink legnagyobb ré
>::oe más államoknak jutott. Trummer
az öntözések jöVő fejlödésének irányait
is megjelölte. Ezek eleje az Alföld ön,
tözése. Második irányaszikeseknek
vizgazdálkodás utján való megj3\,ltása.
Jv\indkét irányban icisérleti telepek be
rendezése van tervbe véve, hogy eze
ken az öntözés és szikjavitás részItt
kérdései tanulmány tárgyává tehetök
legyenek

"A Vállalkozók Lapja" július 18-iki
száma irja: Az elmult hónapok per
zselő forrósága, a súlyos károkat okozó
idei korai kánikula minden szónál be·
szédesebben bizonyította: milyen meg
bocsáthatatlan vétket követtek el a
nuigyar föld érdekei ellen azok, akik
miatt elsikkadt a bürokrácia utvesztö
jében az

Alfélld csa.tomázl!ís~nBlkUgye.
Tehetetlenül, csüggedten nézte a ma
gyar mezőg37daság a koraí kánikula
pusztltásait, amely összegben sokkal
nagyobb értékeket semmisített meg,
mint amilyenek elegendők lettek volna
a csatornázási akciók első etappjának
financiális lebonyoJításához. Védtelenül
és tehetetlenül áll a magyar mezöga,;
daság a természet szeszélyeivel szem
ben, holott kis jóakarattal, reális me
zőgazdasági és pénzügyi politikával
elejét lehetne venni mindazolwak II !á
madásoknak, amelyeket az időjárás sze
szélye indít a magyar föld termése, a
magyar gazdllsági élet nagy remény
sége ellen Az Alföld öntözésél1ek ügye
sohasem vo.lt időszerűbb, min! most,
amikor minden magyar elborul! szem
mel volt kénytelen némi, hogyan válik
a perzselő, gyilkos nap tehetetlen ál
dozatává a magyar föld áldott tern1ése.
Minclen kérdésné! fontosabb nJost en
nek a p,-oblémának a megoldása. amely
nek fontosságát talán beleégeti minden
magyar :szí,'be a közelmult pnsztitása,
az a csatavesztés, amelyet kénytelen
volttíírni a magyar föld, l11erl nem gcn
doskodtak fegyverről, védőmüvekröi,

amelyekkel ellenállhatott volna és II jö
vŐbe;1 is ellenállhatlla a természe! vá
ratlan lámadásaillak. Nincs mi fontOl
sabb probléma, mint ez, amely talán a
magy::rság sorsának, j6létén~k felfelé
i\'elését, vagy lefelé hanyatlását is je
enti ...

Szepternber '1 ezi él Levente egyesület aZ eddigieket fölülrll szüreti ünnepélyét
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Jelentkezzenek, akik részt akarnak venni
a csehszlovákiai sertéskivitelben.

T

17 győz. Er VeL

13 J) 5"
S· " 10
2 " 16

1. Gyoma
2. K 6 1adány
3. DévavánYéI
4. Endrőd

A IL sz. lennisztársaság á1·
ia! alapítoH vi!n(\ormj1'ls város
közi verseny pénteke-n veHe
kezdetét, melyen il mezóWri
védőkön kivűl: 3'l.arvas. Dé#
vélványa, Körösladány, 3ze..g.:..
halom. Endród, GyomEijáté-:
kosai vesznek részI. A döntók
vasárnap délu!án kerülnek le·
bonyoJilásra. mire feIhivjuk tt

közonséifígYélmél. A dii~k kl·
oszlásEl él MANSz esH ünne A

péJyén Jörténlk me~.

kel! bek, czután beleraki(ik il

lisz/Holt zöldse~él~s !eöntjü!<
gyenge ecelesvizzetl(is SÓ1

leszünk reá. éizultín nlarhahó.,.
lyagcgélJ leköljük és óvatosan
/zígózöljiik.

A ,;Körös" kupajeienle&i
állása:

Gyoma-Dévaványa 3:3
(Körös kUpd)

A városközi mérkŐzés elso
fordulójátjúlius2S:an béva
ványán· játszollák lennlsr-ezü
ink, melynek részletés erédm1Í~
Ilye éi következő:

Eíler 4:6. 6:;5, 5:7 aréu1vi:iim
ves/íl Berki e-lien.

Pfeiffer 10;8, 1:6, 8:6 arán~"

ban S;;yóz Wallner ellen.
!<ruchió 5:7, 5:7 arányban

veszil Bogya ellen.

I
llyés 6:3,.3:6. 7:5 ará.l1Yb.an

g-yőz dr. Juhász ellen. .
llyés-Plllugor pÚ 1:6, 6:1.

6:3, arányban veszi! dr.luÍlász-
Bogya ellel1-

Eiitzr-Kruchió pár 4:6. 6: l.
6:3 arányban gyáz Berki-Wall·
ne r pár ellen.

Dévavál1ya hemgulaJOS lánc
eslél rendezel! a verseny vé
geztéveL

A második forduló Gvomitn
augusztus 1·én kerüli !ej6Iszós·
ra, mely 4: O gyomai vezetés
után 1'l sötélség miaU abbama
radt

Pfeiffer 6:.t; 7: 5. afi§nyhem
győz Wallner eIIG/il.

EHer 2:ó,· 6:3, 7:5 arányban
győz Berki ellen,
Kruchió 6:4. 6:4 arányban flJ/(rif.

BOllva ellen.
llyés 5:7, 6:~, 7:5 arányban

gyóz dr. Juhász ellen.

A p6ros j8lékol~ le'íáí5-z~sá"ra

nem lörténfmég meg-811apodtis,
a második fordulóban az ere·d·
mény nemfeiez:l ki hüen az
eróviszonyokal.

rt '$'zt

Káposztáva.l töltött savanYlÍ
paprika..

A paprikál él száriÍnjl kívág
juk kereken, azután az ereket
kiszedji.ík belőle, de vigyáz
zunk, hogy cl paprikállak ne
legyen semmi haja, mert, ha
szétesik, már nem Jehet ren·
desen meglölleni. A káposzlá
nak, amivel tölteni akarTuk éreH
nek kell lennie, él legyalult ká.
poszta három· óra hosszáig
álljon előzőleg besózva. A be
sózott káposztát jó] kifacsarva,
megtömjíjk él paprikákat jó ke
ményre. Egy bőszáiú üveget

veszünk, éi fenekére szenlcs6
borsot, ptir meggyfa levelet és
hélgymál lesz.ünk és a papriká·
kai beli?tesszük. Egy-kéi izál
tonnál is IlZhclünk beje. Vize!
forra]un!c horeccitel és cukor
ral. a paprikára ráöntjUk, ázu
lán a fi.:'/eíére salycill hintve,
Jekö1özzük és el/esszük.

j
lJOgy él lJízlalt és augusztuslól

. november végéig elkészülő fia-

1

10 1, páronkénl kb. 400 kgr.
SlI!\Ú, legeJsórendübb hí/oJI
sc:rlIZSr:!(CJ, amenl1vib~'n azoko!
exporlá!ni ól1oi!iák, silrgöscn
ickl11sék be él Tiszánluli l\k
zögfL~dasági Eamaránái. (Deb
recen, rhmyac!i u. 5)

Ebben él bé:'jelen í12sben fel
! \,cll lünletni: a Itllaidonos Ile

Vél, lakhelyét, posta, iávirda és
vasútállomását. a beálliloltscr
tésck mennyfségél. a beáHilás
icLzj(!, jelenlegi súiyál és a lll'
lajclonos által kivánj érlékesí
lési idóponlo! is.

Zöldiég elrakása ecetben.
Különféle apró zöldségfélé 6

kel veszi.ink erre a célra, pl.
apró uborkákal, karottéif, szép
szemü zsengés babot stb. a
zöldségel meglisztiljuk és egy
nagy uborkásüveg aljára lor·
llléÍl, szőlőlevelei, kis darab

If!msót, pál' szem szemesborH

sot leszünk, egy kis kapor is

bmereles, Í10[; y az év végéig
Cscllsz!o\'ákiábu nagyobb szá
llHI hizoll sellés kiviie1e klle!·
séltes. A ]wrméÍnyzal különös
súlyt lJclyC/ arra. hogy él Ti
szániul vidc:!<eiróJ j:: na~y,yob

I ll1ennyi:-él,[ü sertés kívi/cie vál
i~k lehc!övé ~s ezérl cirendcile,
hogy a Csel1szlováldába irá
nyúló serkskívilei lebonyoiilá
sára a/aklil! egyesülés aliszán·
luli 2'azdaságokból felkinálásra
kerülő sertéseket első'3orban

tarlozilz fel vásárolni, amennyi
ben azok minósége megfelelő.

Erre a körülményre felhívjuk
az érdekeltek figyeinJét azzal,

, IRÁSO~{ l
- Csak !lárom napig szeret-l

Inék az anyád lenni, majd meg Hasznos tudnivalók.
I matatndm pn neked ~ fenyegeti I

a tanitónö legrosszabb növendékét. , Tö!teni való ?~pri\{a elrakása
- Jó! Majd szólok a papának. ' íehre.

A mamám úgy is elutazott egy Szép, egészséges paprikákal
hétre - válaszolt a siheder. veszünk erre él célra, de lan á-

'í: * * . csos elóbb megkósloJni, hogy
Az asszony szemrehányóan igy az elrakandó paprika ne !e-

szól a férjéhez: gyen Iulságosan erős. A pap·
- Látod, azért vesztettél fiz rikéll ereilól és száráló! meg

pengő!, mert a templom helyett il kell JhzJi/alli, Mulán pedig
korcsmában volld!. megmosni, némelyek leforráz.

- Ugyan kérlek, ne járjon a zák a zöldpaprikát épen azé!'!,
szád, hát aki elnyerte a tiz pen-I hogy Il..? legyen erős. A pap
gömet az talán Q temp[oniban
volt? . rikál ugy kcil Livegekbe rakni.

'* * 'I< I. ho~n' b.elólc. keHát- hármat egy-
Egy fiatal orvos örömmel ujsá· másba dugunk, azulán pedig

golta nagybátyjának: leöriljiik, eróserl SalyTilos hideg
~ Képzeld) a mai napon há- vizzel, lekölöúük és elrakjuk.

rom betegem teljesen meggyógyult.
- Úgy kell neked! Miért fog

lalkoztáJ velük olyan kevesel!
Válaszol! a kedélyes nagybdcsf,-

'* *

'* *
A vonalon utazik egy fiatal

ember} akinek a jobb karja foly-

I
ton reszket. A mellette il/ó ur jó
akaratulag kérdi:

- Bizonyára il háboruban
kapta ezt az idegsokkot?

- Szó sincs róla! A mult hÓ 6

napban egy karköiőórát vettem
és ha nem reszkettetem a kezem
azonnal megáll.

*:..t. *
Szolnokon kérdi a biró a ta..

nulól:
- Szolnoki ön?
- Nagyobb részt biró úr!
- Mit jelent az: nagyobb részt?

Vagy szolnoki, vagy nem.
- Biró uram, nag}>obb részt

azért vagyok szolnoki mert am i
kor ide kerültem 27 kiló voltam,
jelenleg pedig 127 kiló vagyok.

A Gyomai Ujság előfizetési

niJlyedevre: l P 30 fillér.

Hat és fél millió pengő ér
lékü közmunkávéll és 130 ezer
m6zsa vcJómaggal segili a kor
mány az élszálysúlylolla gaz

dákaI.

A Szegedi Alföldkutató Bi
zottság auguszlus I Í-12·éll
nagygj'lil'zsl larl, Glllclyen az
Alföld összes gyakor/ali kér
d,zsei kerülnek mcgvilálásra.
Rendkivül nagy érdeklődésfJyil
\dl1ui meg az Alföldkulafó Bi·
zoHság gyiilésc: iráni, amelyen
rl?szlvesznek az aiföldi váro
:"o!c főispimiai, alispáiliai, tör
vényhalóságainetk kiküldöJ/ei, a
községek vezetői és mindazo/c,
akik az Aiföid problémáival
foglalkoznak. Mindazok, akik
a Szegedi Alföldkll!aló bizojj·
ság nagygyüJésén részi óhaj·
j anak \'1211 Il j, o II k! k i vti li nak
szóJa)ni, vagy pedig halároNlii
javaslatai akafllal, előierjesz·

Jeni, ebben az űgvben fordu]
janak dr.lZoglllüwicz egyetemi
tanár, ügyv. alelnö!,höz, Szed
ged, Földrajzi intézet.

Vásári hirdetmény. Gyoma
községben a' legközelebbi or·
8Z~gOS v~sar 1934. ~~ augusz
Jus hó 10, II és 12-én fog
meg/ar/atni és pedig: augusz·
lus W·én pénleken hasi/of! kör·
mű állal felhajtással, augusztus
hó 11·én swmbaton lóváscrr,
augusztus hó 12-én vasárnap
kirakodó vásár. Az állalvásárra
szabályszerüen kiáliilolJ mar
halevéllel minden faju állat iel
haitható, eladásra nem szánJ,
szekérbe fogolt á1lalok siinkn
csak .szabáiyszcrLien IdálJilo!!
marhadevélleJ bocsiltlaJnak él

vélsárlérre. !'v1inden serlésröl.
juhról küiön·kiliön marha!cvél
állitandó hi. Iparosok, ki2rcs·
kedók, iparigazoivilllYél;l;,al fel·
mutatni tarJoznalt.

Egy vendég felháborodva rohan
a szálloda igazgatójához és igi'

. sz61:
- Uram! Ez tíírheietlen dUa

pot. Nézze ezt a döglött poloskát
Néhány éve fúrlak Szolno- I találtam az ágyamban!

kOTl mélyforrást és most újra I - Drága uram, csillapodjék,
meleg vizre akadtak..4 nyerj l egy dőglött poloskáért nem. érJe·
viz gyóm' és gazdaságiérléke mes ennyire jelizgatni magát.
mind sürgetőbbé teszi, hogy ~ Egy döglött poloskáért nem

is izgatnám fel magam, ae a
az Alföld egyébb ponHajn is részvétlátogatók tömegefelháborit.
kezdjik meg a mélyfúrásol\al.

Gyula és Békéscsaba közölj
közlekedő llulóbu$z menel
rendjében olyan váBozás áll
be, hogy az autóbusz él gyulái
városháza elóI 12 óra 45 perc
kor fog indúlni és PJékéscsaba
pályaudvar! is érinleni fogja 13
óra 19 perckor. Igy meg lesz
Orosházával is él csallaKozása.

Szeptember tarJják
meg Szarvason él vármegyei
állalkiállításI 7-9 közötl. A
kiti11ftás rendezőbizollsága el
nökéiil az alispán Csabai !(ál
mán liIdzdasági taninlézeti igaz
galól kérle fel.



Szerkesz!ésérl és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyomán. _

fele;!ö:; ül:&mve~@t&: Teket ~bd~r.

50~150 hold
nagyságu egy tagban lévő földf
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a Gyomai Ujság szer.

kesztösége ad.

műhelyt

nyitoUunk, ElválJalunk minden
e szakmába vágó munkákat.

Szives pártfogási kérünk:

Kun és Társai
épület- és bútorasztalosok

MÉHÉSZEK!
Ha jó kaptári akarnak, keres

senek fel bennünkej!

stal

II j~ Ug USZ!. 12: Hun)adi--fT!\:,
l G{rl~-TAC.

AlH;;llSZI. 19: GyTl\-ETK,
tv!SzSC-i\IAfC

AuguszL 20: TAC-rviAfC,
GyTI{-HunyadL

Augüszl. 9.6: Gi-SC-TAC.
Hunyadi-MSzSC, MAfC
ETl-\:.

Sz(>pt. 2: TAC-ETK. HUG
nvadi-MAfC.tv1SzRC-GySC

Pályaválas71ók az ejöiálll~
egyesüle/ek.

.Sporthirek..
Gerda András Iréner álveHe

a GyTK csapaiának ed7és(j
is és működésével illelékesek
nagyon meg vannak; elégedve.

Profiválogatott OrosháZán.
Bombaként ha/olt II hír, hogy
él magyar váiogélfolt fllíbail.
csapa! OTI\: rendezésében ful~

bailmeccsef játszik Orosházán.
OTI, lázasan készi"d él hoi.
napj ll1ec,-'src_ Öriásj közön
ségr~~ sí'(jmilanclk, ezérJ líi Jrj~

hünökel I2pi!elll2k. A rTI-:rl<ózi2's
elleils701gál!alásal\énl a \'álo
galo!I,'jl< kél hélig rognak nya
ra!lii Gyopároson az OTK
köllségén. A profiválogalüll
összeállitásfl él kövelkezó -Ie57:

Háda - l\orál1\/Í, Biró - Lá
zár, Szn!ay. Móré - PuszItli,
Tamási, Sárosi, Toldi, Kemén\'.

(Tájékozléliásul 1cözöljüi~,
hogy él vasCtIi jegy lll. osztályon
oda és vissza 7 pengóbe ke-
rül> K

as

Értesítjük él n. é. közönsé
get, hogy Gyomán, Kossuth

Lajos utca 35 s7ám alall

AUTÓ és motorkerékpár PNEUMATIKOK
a legjobb külföldi gyártmánvokban

garal1ciával. -
AUTÓALKATRÉSZEK

összes olasz, francia és amerikai
autókhoz,

FELSZERELÉSi CIKKEK
lego!csóbban :

NAGY JÓZSEF
Bpest, VI. András5y·ut 34. Telefon: 221-97.

MAfC-kupa augus2tus 5-iki
programmja:

Mezőlúron: tvlAFC-GyTK,
MSzSC-TAC.

MAfC-kupa állása az eiső

forduHó befejezésével:

L ETK 7 6 1,- 27:12 12
2. tvlSzSC 7 5 1 1 16:8 J 1

, D. Hunyadi 7 5 l 28: 15 II
4. tvlAfC 7 ~ 4 14:20.5
5. T Ae 7 52 4 5: 19 5
6. Gyse 7 2 <"5 10:18 4
7. OyTK 7 1 5 1 9:20 2)

Boc-:ikay visszalépelJ.
GyLE törölve.

zcl fog, dc (j 1 l·-,,~I Barlik ll.
kapu meli·j fUgjel. A 50roza~os

pech él csapJiCi Je:{l's,zn h'han
golja. Berény ezi kihasználja
és gyors egymásutánban meg.
szerzi Szigeti és Szalai révén
a ő-ik és 4ik ;.zoli 37 p-ben
Bartháoak sik;z;-liil lefutrd beA

I adását él belséik jól küldik ka
l PUfé!. A lővl:'sJ él berényi kapus

golgyanusBo fo!?ja, él biró goll
HéI, amire él oerényi jálékosok.
nak egyrésze igen sporiszeriil·

j
lenüi és durva kif;:jezésekkel
illeli a birói. Erre él biró II

goltól el/ekinl és II botrány el,
kerülése \lÍgeif El mérkőzést

lefuHa,
UgyJáls:dk, hogy Berényben.

minden körülményck közt él

helyi csapijinak kelJ győzni kü
lönben box meCbre lesz kHá/ás.

Mull heli eredmény:
Hunyadi-MAfC 4: 2.

MAFC-kupa hirei:

Bocskay beieieníeHe, hogya
!ovábbi kupé] küzdelemlöi in·
dokolás nélkül visszalép. Az
L B. éi Bocskay két háiralevó
meccsc'nek ponljait O: O gói·
aránnyal éi TAC és tvlSzSC
javára irta,

Megüresedell ",[nöki tiszi
ségre Piniér LajQsi (EIK) vá·
!aszlolfák 1112g.

ETK Hunyadi elleni óvás
ügyében elrendel!ék a bizonyí,
tás kiegészire~él.

Rendfenníartásra ezuiiln l fő

rendező vezetése me!leH 10,
számozolt karszalagos rendező

fog felügyelni.
Biróküldés él jövőben 1ilko

san törlénik, Minden egyesü'
lel 2 birót nevez, ezek közül
küld egyet ki él kupá lilkára a
meccs levezelésére.

tvlAfC-kupa m i2rkózések fő

diját képező művészi kivitelű

serleget él kupa Intéző Bizott·
sága meglekiIllés vég~1I Gyo·
mára l,üld/e. - A serleget él
Bec!Jer divélléÍrúház kirakatába
tellék közszemlére,

MAFC-kupa második fordu·
lójának sorsolása ;

Auguszt. 5: tvlAFC-OyTK,
MSzSC-TAC.

OYOMAJ UJ5AO
. n .~

visszapaijanó löbd:~jái Bartha
K. bejöv] (2: 1). tl/losl már GySe
kerül fölénybe. 18. percben Kiss
kikerül él johbszélre, ahonnan
remi2k, lapos dobást küld, él

kapus dobja magát, de (IZ erós
löv~s alaHa becsúszik (2:2).
MÁV megzavarodik,eró5z.akos.
durva játékba kezd, mi! a GySC
is á/vesz. A biró helyielen itél
kezéseive! még jobban elmér,
gesili él helyzeteI s a 2ö. perc'
ben él reklamáló Fecenkál ki,
állilja, közben él jáiék lj percig
áll. GySC harmadik gólj<l 50.
percben esetI. Kiss jobbszélre
vág s él jó beadás! Bartha K.
vtírallan lövéssel él léc melletj
beleszi (2:3). Kissoé későn, most
már megjön él GySC önbizal
ma s határozoil fölényben ma,
rad. tvl.ÁV i?lkeseredellen küzd
a kiegyenlitésérl, amihez csak
Pu]ugor állal feleslegesen vé~

fell korner segfli, amennyiben
él jÓ berugásl é'l jobb half szép
lövéssel él hálóba ju!ldjja (0:3)
43. pi:'fC, tvlezónyjálékkal ér
végei él 3,perccei meghosszab·
biloH mérkőzés s a közönseg
kissé kiábrtmdulvCl hagylö el él

pályáI.

MTK-GyTK 5:1 (0:0).
tvlezőberény. biró Hainfarll1.

A OyTK WeigerI és Vatai
ni!kül ránduit ál a jól<épl?s
ségü berényi csapathoz. A ka
po!! gólok nem fejezik ki kel
lően az eróviszonyokal, mert
cl győztes csapal nem voll 4
góllal jobb e!lenfe!énéí. amit
igazo! az e[ső félidő credrn0ny
lelensége is.

Ktmikuldi h(iség!)ell állanak
ki cl csapalok. ;.\Z első percek
ben mindkét l'észrúi csak la
pogatózá.sok vÖllllal" mig ké
sőbb lelj~s egészében kialakul
él iálék és mindkél részről lel
szelős támadások jutnak kife·
jezésre. Egyenlő erők klixdel,
miÍvel ért véget i'l félidő.

Szünel ui án a gyomai csa'
pa! Rozsnyai nélkül jőn ld a
pályára, meri a védőjálékos az
első félidei forróságfól rosszul
lett és nem birta lovább a já,
tékol. Az MTK jobban birja az
iramol és igy főlénybi2 kerülJ.
5 p ben SzigeJi 20 méteres lő·

vése rlalvani feje fölöt! hálóI
ért. A polyagol él csapatot le
hangolja különösen Hatvani!,
aki az első félidőben minden!
fogoH. A csapaton mindjobban
kiülközik él fáradsáll és igy
ellenfele kényelmesen kerüli
fölénybe 10 p. SzigeJi meg~

szerzi a második goll 2:0, 15
p-ben Barlik 1- és ll. öszjál,z.
kából Barlik l. a kapuslis
kilriblizve megszerzi él gyoma
iak golját 2: 1. Pár percig a
OyTK is támad és a 20 p,ben
egy kapUfa lót! ladbát aberé,
nyi bekk büntető terülekn kéz--

6 oldan..

GySe-Békéscsabai S. E.
3: 3 (O: O) _

Gyoma, barátságos.
Biró: vitéz Szabó.

H03SZÚ sziinet után végre
izeHtőt kaptunk a fulball szép'
sé~~lböl és izgalmaiból egy'
aránt. A "meccsel nagy érdek
lődés elŐzte meg, azonban nagy
szépséghibája volt a mérkő,

z<isnek, hogy él csabaiak az !.
osztályban -elért ~. helyezésük·
höz nem méltó sporlszerűtlen

magatarícísJ és já/ékoi mulaltak.
Külön egyénenként jó, átlagjá·
léko-sokból álló együttes, de
különösebb képességű játékost
nem lát/unk köz/ük s féleime
tes összjátékukat sem voll
éllk~!munk élvezni. GySe sem
elégí/elle ki hiveit teljes mér,
tékben, de íátéka biztaló igéret
vóll él közeledő bajnoki sze'
zonn!. Pulugor! ritkán láttuk
jól játszani.

C:.apatösszeállitások. - tvlÁV:
Mesier - Zsilinszky. Kővári

- lil'obovszky, f"ecenka. Ba'
logh. Aprica. Lipiák. Vakarcs,
Böschall.

GySe: Szrenká.nyi - fekele,
Pulugor,- Jenei. Oláh 3.,
fried - Bartha ll., Zöld, Kiss,
f)51rlha 1., Nagy B.

l\.ezdés ulán nagy csabai fö
lény alakú l, majd GySC indit
láhladétsokal és él 14. percben
Kiss S. passz a ki(ünő !övó
helyieiben találja Zöldel. aid
ö/ösről félé lő. Ulána Fekele
sUlbadi'ugása nyomán kis iz,
gi'llom éi csabai kapu e:óit. r'\
jálék :<épe percenkén! váIIOZ/k,
1161 Szrenkányinak, hoi a pó,
zolva véclö csabai kapusnak
kell él közvetlen veszélyt e!há
ritani. 27. percben Oláh-Kiss
-Zö\d-Bariha IL támadást
kornerra védenek, de él bíró
Jévesen Uél s akornervonalon
feldobja él labdát. 35. percben
Kiss k/ugratja Bariha ll.-t, ki
nek ió beadásttl a belsők el,
ügyetlenkedik. 43. percben fried
kornert· vét, de Pulugor lér!
ölelő rugással felszabadít.

Aiálék képe él második fél 6

időben teljesen megváltozik.
Máv erős, gólralörő játél\b~

kezd s a 2. percben veszélyes
lóvésbőJ majdnem góll rug, de
- szerencsére - él Oiró sipja
offszeidei j~lez. 5. percben Lip
fák Böschallhoz csús:zlal, aki
fuHából belsó léclől bepallanó
szép góH lő (1 :0). 6, percben
Mes!er fö!ényeskedve akarja
Zöld beadásáJ lehúzni, de el

lisztán álló Kiss messze, az
üres kapu mellé bombáz. 7.
percben balszélső á/vág a jobb
szélre, él pontos beadást a cen
ler lesllel fogja s közelről be'
vágja (2:0), A gyors kél dúgó
végre felrázza él GySC·j alélt-
ságából, erósen rákapcsol s a
9. p~rcben Nagy b4?I~6 Jécfól
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ELŐFIZETÉSi ÁRAK:
, ~~egyedé\'re 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5·20r.

Befizetések postacsekken :
• Hungária-nyomda Gyoma" csekkOjzám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra,
Me~jelenik mindell sz?mbaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség es Id<:ld6hivatal:

"HUNGÁRIA" I(ÖNYVNYOMDA
G '! o m a, Kossl.llt-h lajos utca 64..

Telefon: 22. '

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hir.detéll
20 fillér. Ötszörí hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezménytaduiJk.

80,000 pe gös földmunkát· indit
meg a FolyammérnökiHivatal ég
augusztusban Körösladány alatt.

Gyoma egyhangú éleJé- a környék Qfi")ztohráciája.
ben új szín. új hallgol( te· előkelőségei vesznek részr
szik Unnepnapokká a más· ezeken a versenyekc!l. ~~em
kor eseménytelen napokat. szaDadna meg\:'lI?Redni ElZ

:remlisz',erSell)/, i'vIANSz- eddigi sikerekkcl, llllilcm
népünnepély', pcsti sJralld# arra l\ellen12 törekedni, ho~y
\'cndégek hozták, meg ezt rni[lél nagyubb kört vonjon

'anagy változási. Zene szólt be Groma tcnniszvcrsc~

esténként a rl.ollet előtt, sé· nyeibe, hogy egy telies hétig
tá.ló, tá.ncoló párp1\, gra- folyhassanak él \'ersenyek
mafon szó a strandon: és ezen idő alatt víf-2'élet
mind más, lllind új. t\Mlyen s/lnhC!ye lehessen a Körös
nagy jelenlöség-ge! bima port, liget és utcák. Az ideí
GYQma életében, ha ezek verseny, amelyen a I:<YO
a ritka szép napok prog- maiak a dÖíllőig szépen

rarnmszerűekl(é, á II a nd ó küzdöttek, nagy szolgálutot
jcllegtlc!(ké válnának! Ha a telt Gyomának, él helyi

léfs'3an csörgedező péllZ~ ltenniszélet fclLenélü],és011~k,

!'aj(jkot In(:;,qdU7Zé1Szthptná , hál' S7.arvas vifle Cl a pal
az idegenforgalom mindent mát a 12gtöbb 5záll1DclIl a
pénzzé- tehető és pénzben legielcn1ösebb szórnball él

átszámitható no~Y eredmé~ férfi szil1g'liben mind inkább
nye. nő ,egy fiatal tehetség, hogy

E Jap hasábjain számos Gyománai~még sok dicső-
esetben hangsulyoztuK fTJár, séget szerezzen,

hogy Gyomán1!k rörekcd- Ünncpsé~ek, mulatságok
nie kell arra, hogy von· 'és sok más \/onzhat kö
zó specialitásokat termel· l zönséget és sokakat hozon
jen ki magából. Ma már I is GyornárG él tv'IANSz
közeledünk ahhoz a jobb népülmepély. Többen tölg
bejátilshoz, hogy él magyar tik iH, é'vszámra él nyári
saját hazájálismerje meg. . hÓJltlpokat és milwr ViSl

Ünhepi hetek, iéres gyor- jJ SZéHJtElZllClk a fó\'órosba,
sok és egyébb nagyjeJen- boldogan gondolm'Jl., visz
tőségű intézkedések történ- SZél a Kanyargó Körös ,vi
tek az utóbbi időben en- zére, esti séláhlJ aHoller
ne!ro gondolatnak a meg- el6lt és sok másra, ami mind
valósitására. Azonban ke- egy kis örömlC?li állomása
vés az, högy idegeneket a nagyváros kóoszához
hivjunk, foni'osabb Cll, hogy szokott idegzettí emberek
valamit mutassunk, valami q nek.

ben kiválónak mutatkOZI Megánapithaló mans,

zunk. hogy Gyomáról sokat bel
A tenniszverseny, melyet szélnek Gyoma alkalmas

évről-évre megrendeznek a arra, hogy az idegenforga e

tennlsztársaságok, p é i d á s lom .terén tényező legyell,
rendjükkeL ~szórakozások csak eg'yrő! kell leszoknia
biztositásával és azáHal, itt minden embernek: a
hogy a term~szetadta szép nem!örődömségrő!, mellyel
liget segitséget nyujt, igen eddig az ilyen nag'yje!eníőq

na.gyeseménye Gyomának, ségŰ kérdéseket kezelté~;.,.

I EGE fa GALaM

E héten csütörtökön Halácsy
Jenő min. tanácsos, vízépilési ke
rületi felügyelő Bácsi Elek társu
lati igazgatóval kintjártak a Körös
ladány alaHi harcsáséri részen, hol
szemlét tartottak a tervbevett át
l)1etszés munkáJataira vónalkozó
lag.

A harcsáséri átmetszés szük
sége már 50 év óta foglalkoztatta
az illetékeseket. Az" erre vonat
kozó, első terveket még Vaniss
Gyula akkori folyammérnöl<i hi
vatali JiapiJijas mérnök készite1te.
Az azóta már többször átdolgo
zott tervek talán még most sem

Évek óta llem tapasztalt
erkölcsi sikerrel végződött

l

I a "Mansz" népünnepélye,
Is ha tekintetbe vesszük

hogy az egyesülelnek cz
volt az első nyilvános sze
replése, szinte példátlan a
maga neméhenaz azóri
éÍsi érdeklődés. amitkitu·
dott válJani: Megelégedés
sel, jóll2~ő ,érzéssel láttuk
a társad.3lomminden réte
g-ét egyült,te!e volt az Er
zsébe! liget a kora délutá-Ini ór6któl a hajnali órékig
anagyszámu közönség'gel,
akik' kivétel nélkül megta~

lálhallák a maguk szóra~

Kozásái. A "Mansz" lelkes
tagjai nem hiába buzgólg

kodtak, fáradságot nem
ismerve, de meg is volt az
eredménye.

I Amin1 előző számunkban
I már megiduk, f61eg az vol1

a "Mansz" célja ezzel a
bemutatkozással, hogy ösz

I szehozza az embereket és

Inem az Q~Yi:lgiJ hanem az

kerülnének kivitelre. ha Kálla}~

M(klós földmivelésügyi miniszter
"aszályátja" alkalmával Schweigrr
László társulati alelnök a minisz
ter figyelmétfel nem hívta volna
erre a hasznos munkaalkaJomra,
melynél körülbelül 1000 embert
foglaJkoztathatnak és mintegy
80,000 pengő értékü munkát vé
geztethetnek,

A kilátások szerint még ebbe.n
a' hónapban megkezdenék ezt a
munkát, meJynél a járásullkbeli
munkások is dolgozhatnak majd,

A munka meginditása a pé~z

ügyminiszter kedvező döntésélöl
függ,

:a
élyéről.

erkölcsi s.ikerre helyezte, l'l

fősulyt. Azért csinálJh~, cl.

I
hihetetlen olcsó árakéiJ,
hogy mindenki, résztvehes·

I
sen az élvezetekben. VéQ

te!enül sajnália D. vezel.?s.~g,

hogy nem, tudta a koz()n
ség egy részét már ldelé
g-iteni, soka.n, nagyon so-

. kan nem kapjak már a fi·

nom pöri<öltből, sütemény
ből, halételekb61, virsliből,

de még a fagylaJt és a vi
rág is teljesen elfogyott. A
jövő évben ismét megren
dezi a ",Mansz" népünne
pélyét, de akkor sokkal
!öbbr61 gondoskodik,-

I f@lbuzdulva él mostani si.
kertől, - hogy mindenból
elegendő legyen.

Egészen megváltozfatta
az ünnepély ri liget képét.
Ahogy beléptünk, m,eglátruk

I EJ körhint6t, céllövészetet,
a paviIlon előtt agyönyö~

rüen díszített sátrakat, íz#

Ilésesen elrendezve. A sü-
l teményes sdtor: dr. Kanyó



FÖLOGÁZ
HORTOBÁGY.

TELE
ZAL

Hozzászólás
az ország zászl
elhelyezéséhez.

Gyógyszertárban kapható.

()Ilbrecen g"ú:léiközönségQ a
vizszüksfÍglete kjelég'ilés~n~ {1'

HOflöbágVon,él ParajO::; 'hál:~

monkutaLfuralolL 'A fi.u'ás rend
kivül szép eredménnyel iarj,
már él 49·ik métcmél ~ázlört

e.lő és pedig olyall Ilagy mcny
nyiségben, amelyben cl csárda
mellell furl kutból feltörő gáz-
mQrmyiségel feliilmulicL Ez
bizlosilja azl, hogy G sokszor
érlékletermek mondolI Horio
bágyban rengelegérUák fekszik,
olyan érték, ame[ynd~ fellár6'5Cl
nemcsak igen jővedelmí2zóvéle-'
hetné I'l Horlobágyol, de cl VÓ;

ros háztarlásában is jelen/6s
szerepel jiiíszana a nyerheló
jövedelem. A város vezetősége

tehá/érdemes munkál végezne,
ha él Hortobágyon furási 1'1\(;:
dól folytatna.

'934. él ug. 11 .

A.l orszá1J.zászló elhelyezése nem
feltét/eniU kivánja azt, hogy kő

rülötte parkírozás legyen, Buda
pesten is van több olyan szobo!
és emltkmű, melyek szabadon
állanak, ilyenek pid. a Battyany
örök mécses, az 1919 évi vértanuk
emlékműve az országhdztéren. A
"zászló" fogalma maga kifejezésre

I juttatja azt, hagy aJt szabadon,
e161, látható, vezetőhelyen lobogjon
és nem kiirl1l- és beépitett helyen
legyen és éppen ez az elgondolás
mondatja velem, hogy az ország
zászló {'lhelyezése szabadon a piac- .
téren a községfzáza sarokaólaká,
val szemben abban a háromszög
ben legyen elhelyezve, amely a ref.
templom keritésen kiviU kiszögelik.
Szerintem nem is kell parkirozni,
szabadon, feltűnő helyen álljon,
állandóan lássuk, hogy ma még
fé/árbocon van és lássuk, de mi
nél előbb, hogy,oz árboc tetején
lengeti a szél> mert ismét nagy,

I egységis lett a iégihatárok kö:löÚ
drága szent hazánk.

Egy hozzászóló,

. b -

Mtzoberényi megyei út és a
Gyoma-Dévavány~ közotfi
ut miiutakká épitessenek ki
s eim munkálatok leheloleg
mielőbb programmba .véve
mtgindittassanak,

Bzen utak kiépitésenem
csak közlekedésileg, hanem
közga~daságilag is igenfon
tos, mert ugy Mezőberény

Köröstarcsáról, mint Déva
ványáról a gazdák nagy tö
mege piacunkon sokkal job
ban értékesithetné a termi
nyeiket és jószágaikat, ezzel
szemben Gyoma klJzség ipa
ra és kereskedelme is jobban
fellendülne s ezáltal több
embernek a megélhetésit biz
tositaná.

A Gyoma - Mezőberényi

ut kiépitéséveI a közvetlen
közlekedés Békéscsabdra, or,.
száges viszonylatban, ked·
vez6en 40 km.-rel rövidülne
s killönösen télen ez a tá·
lIolság ugya kocsi, mint az
a'utoforgalomra jelentőség.

telies megrövidülést jelent. I
Amidön mély tisztelettel

bejelentjiik, hogy jelen ja
vaslati·kérelmilnk másola·
tát Vármegyénk Méltóságos
Főispánjához iseljutfattuk,
az o értékes támogatását is
kérve -, a javaslat elfoga
dása és egyben a kérelem
kedvező elintéz/se reményé
ben maradunk

hazafias tisztelettel:
Nyisztor Péter közs, elnök

Domokos Jáno. vezető-titkár

GYOMA.! ln5~a

Nemzeti f;gység 'gyomai vezető'

sége munkát keres a munkáso ak
A Nemzeti Egység gyomai

községi szervezetének elnök· .
sége, Nyisztor Péter !akéuék
pénz/ári-igazgató,- községi el
nök .indilványára ésiníciálivá'
jára a; köz4lmuU napokbimEl
Ne1Tlz~jj . Egység Szervezete
Qrszág()s Központ jához az
alábbi javélslali-kérelme! ler·
jeszleHe fel:

,"Az aszály okozta kár és
ezzel kapcsolatban rayonunk
ban,elért gyen~e termés fo
lyományaként bátorkodunl(
t. Központunk figyeimét fel""
hivni, hogy községünkben
nem kevesebb, mint 66 csa
[ádfő aratás és cséplési·ke
reset nélkül maradt, ami cca.
200 egyén megélhetését su-

, ly~san érinti" a többi mező

gazdasági munkát végzettek
. pedig családfönként maxi

málisan 250-300 kg. buzát
kerestek, mely mennyiség a
tél beálltáig alig lesz kenyérre
elegendő. Még szomorubb a
helyzet a szomszédos End
röd községben, ahol cca. 600
családjő aratasi és cséplési
kereset nélkill marad/,ami
cca. 3000 egyén megélheté
sét veszélyezteti.

Tekintettel arra, hogy a
mezőgazdasági munkások
mekélhetése az előbb emlitett
okoknál fogva veszélyeztetve
van· s nehéz tél előtt állanak,
a nyomort enyhitendö. mély
tisztelettel javasoljuk. mil·
tóztassanak illetékes helyen I
odahatni, hogy a Gyoma-

Tivadarné, dr. Bartha (Jusz- ~iosnök, akik Molnár Gyula szervező és kivilelező mun.
távné; Uhrin Istvánné, Fi- rendezése mellett hozzájá· katársak érdemei fölé vitéz
seher Nándorné sátra ,e.gész rultak a délután sikeréhez. dr. Haviár Gyuláné elnöknó
virág sátonlak is beillett Külön köszöni a ..Mansz" érdemeitisfelsorakoztatjul\.
voln.a; él fagylalt sátor: ifju Papp Vazulnak heteken Tapintatos és fáradhatat-
béri Balogh Gyuláné fehér ót teljesitett önzetlen ftlrad- lan irányitásscll végezte ClZ

sótorCI, a ~csodQszépen di- hatatlan nagyérdemű szol· elókészítő munkálatokat.
:5ziteHvirágsátOfa ..Mansz" {ltllatait, ugys1.intén Bárdos Az ünnepély minden 31.ála
cimerével: Pétermann jó· József, Bodendorfer And- az Ö kezében futott össze,
zsefné, , dr. Christián Kál- rás, Nagy Benedek és meiy szálak biztos irányi'
mánné, Feiler Ernőné sátra, vitéz Molnár Pálnak az tásával vált lehetóvé. hogy
a viIágposta sátor: Tiba ünnepély napján' szives és az ünnepély egé5z lefo/yá·
.Andrásné, 'Pánczél Emil- ellenszolgáltatás nélkül tel- sa kedélyes, méitóságteljes,, , .

n?,,4r. Nagy Pálné sátra, jesitett közreműködé~üket. öntudatos volt és a legki·
ai"igazi rn,iilgyaros izlésl1 Htílásan köszöni a Mansz sebb zökkenő semzavaría
gondosao'diszHettsör,virsli, az összes adományokat, meg az állandó jó kedvet.
sóskifli sátor: Nónay Fe- felülfizetéseket, a tagok Örömmel óllapitoHuk
reti'cné, DobossyKárolyné, összeküldött sűteményeit. meg, hogy az ünnepélyen
Sliblssy Jánosné, Keleme.n Csak igy volt lehetséges, a gyomai társadalom min
S(Índomé, Kruchió Mihályné, hogy ZI gyönyörű erkölcsi den rétege jelen volt. Min'
a,vljz'arosan ,v.id,ám,-hángulatú siker mellett az ünnepély denki megtalólta {'1 maga
pörkölt sátor: Wagnerfózsef- szép anyagi sikerrel i9 zá- szórakozását ésö szegény
né,Schrőderjánosné, Palotás rult. filléreivel, él módosabb pen
Istvánné és végső, de nem A Mansz beszámoiója gőivel szolgáIm cl célt, az
utqlsó , ~ finom,. minden csak ugy lesz teljes, ha a inségesek téli megsegitéséL
ig~.nyt kielégitő hal s~tor: _--.. ...."'~_~....- ....__~
Pinjér Istvánné, vitéz Pajor
Gyuláné; Kauai! Erzsike
sátra. Nem is'ludjuk me
lyiket emeljük ki jobban,
valamennyi 'éi' legnagY9bb
dic~é'f.~J~(;,frd~inl.i.·.é?\ '~Iís'
mer~s )l{e:fi a f4TadhaJötJao .
asszonvok'at ésa beosztott- . - -' ,_.... .,.~. - ,.

leányokaJ;·'akikihoz!i!i(J~'árul~

tak munkájukkal és>,'~do·
mányui<k:al élz,tinn0pily si
keréhez.

E~t~dlels6'ki~' ,tókéjét·
a ..Mansz" arra haszn6Ijél
fel;'h~'gyaz" ősszel meg~.
vaIQ~itj.a legelsőprQ'gramm.",
sZáJ~át, 'amit már az ala~

kuló' közgyUlésén tervbe
veff :" :Ingyenebédeta' sze-:
gé~Y i~kolás gyermekeknek. .
Ez lesz a .. Mansz" legelső

munkája. Isten áldása le·
gyen,"rajta;< It.t'kösZöpi meg
a v~~eJóség. á kölcsönzött
sMrakati:, CzinKóczki' ró ..
föske:teskedó. 'ii 'Mészáros
cipe,~?:j"Eraefsiábó,f eke:
te szabÓ: Csapó rőfös,
BácsLrófos,',Hertercukrász'
urakriaF:~-' h6'g'y dijtaJáhúl,
min:a~h:")·····ellenszolgórtatás

nélkl;i\ bocSá:tottá.k,ö,.M'ansz
rendélkezés~re·:;tigy',szin·
ténif"szere-plókI1ek .. ~l .köz~
remŰkÖdésüket; -'.'. Szilágyi
Ilonka, Kért Ilonka. Imre
fef'?Í1t',"Hornok László,
Vötai Mariska,' Molnár
Gyula, Uüd SánClÓr, ifj.
Moln'Ór Gyula"Szabó La-



GYOMAl UJSÁ{3

Gran meglátogatta Khcmt bs
régi jinyképtit níugeti.

- Hát eM ki? - kérdi kezébe
viv, az egyik fényképet.

- Én vagyoK,- felfli Klron
- tEY Ives koromban.

- OylJnylJnJ. a fejed, - di,
'jíri OrÜJl - de ilyen kOfJas~

voltál?
- Dehogy - exktUálja magát

Khon - csak fOfditva tartod a
képet,

--Akinek két fillérje lIan, abból,-
ha okos, - az egyiket Teldámra
aelja, mert reklám nélkül me már
nem lehet üzletet csinálni. Hirdes
sen a Gyomai Ujsaigban.

Eladó. I frack,.2 iacket, l amerikai
rallós sltekrény, 2 ágy éj.jeli szekrény
nyel ,lószórbetétes ruganymátracca.l,
I támlálll divány, l antik szekrény, I
kályha asztal, l nagy kredenc, 1 mő

gamitura, Hősök-Emlék utja 3!1 szám.

Dr. Debreceni ~v6n háza eladó.
Értekezni lehet a helyszinen. Ugyanott .
eiY 350x250 cm szönyeg eladt».

3. aldal. .

Kerekes Károlymi] a bor litc-rje 48·
fillér.

200 q. korai rózsaburgonya eladó.
Érdeklődni lehet Gyomán D:tmjariHs-tér
l szám alatt, vagy a mezóberényiha-'
{árban félhlllmon, l{rucbió Istvanllál.

Két dIákot ell'állalok egészséges
lakásba, zongora használattal. R~mlS"l .
Plln' Békéscsaba, gróf TislO. Istdn
u. 19.

VloAM IRAsOK

Az orvos a betegtheJl:

...:... Ax alkoholról If kell mOli

dcmia.· Tejetfog inni legalább {il.
évig. A tfj [ekyen' a legfőbb fápc
láléka. Kérdis,/ltsz.-eerfje hOZl.á?

- EgJ1'!w: ,már Jcibirtam.
-' Mikor? .

- Amik()rC5ecstmó volfilm.

- Ki a ltg:lsugoribb ember al

ismer6uid ktJziJtt?
- Al /Jrtll Kovács. Ha nagy

a tolonl(Íj a vasúti pénztár eMti,
ó mindig utolsónak áll a sorba,
csakhlJgy mentül tovább magánál
tarthassa a pénzét.

*

Igy J6 karban lévő vadászfegyver
kerestetikinegvételre.Érdeklódl1i a kj
adóhivatalban lellet.

!sao cm3-lilII oldalkocsis Triumph
! motorkerékpár jó állapotban eladó.
Érdeklődni, "Áruforgalom" i(odáblAn,
Horthy Miklós ut 15 SZálll alatt lehet.

Thsztltsuk a vetömagot Ivánvi Ala
dár és István cég központi magtárábal1
él malmaiban, cséplés meg!lzünlével
ugyanott zsák kapható.

Hirdetmény.
Érlesittetik az adózó közönség,

hogy, mindazok, aki.k adóhátra·
lékukra a községi adóhivatal ál
tal haví részletfizetési kedvez
ményt nyerjek és azt időközben

nemfizelés miatt elveszijették, hogy
amennyiben augusztus ,hó 16-án
az elmaradtrészleJ~ket kiegyen
lítik, úgy a. kedvezmény ujból
életbe lép és a jövőben az illető

adózó kamatmentesen fizetheti a
megállapított havi adórészleteket.

GYOma, 1934. <lug. 9..

Dr. Szász jegyző.

A legjobb három szórakozás.
Mi líZnne; ha nem él rádió, a
szinház és él film? De egyikel.
sem élvezheti tökéletesen, ha
nem veszi meg minden hélen
a Déiibáb szinházi képeslllpot,
amely 84 oldal terJedelemhen
és' ga 4 dag farta)ommaljeleni\(
meg. Pompás burlapesli és kül·
földi rádiómúsorok('jl, remek
szin házi beszámolók öt és l1l'lgy-. .

szerű fi!mrovatot ta!61 az ol-
vasó a népszerű lapbcln. A
Délibáb egy száma 20 fillér.

Ha Szent Istvánkor Pestre
utazik, jusson eSli2be, hogy
ugy él Keleti, mint él Nyulati'
pályaudvarról 5 perc alölt az
ország legforgalmasabb uletl
i~ba a Király utcába iuJ, ahol
300 kiilönJíic S7'Clkmáju üzlet
dúsan felszerelt. leguiabb árú,:
ké'5z!ellei, '2zernél löhb szebb·
nél ?f:ebb kirakaltaléÍl! a ,vá·
sárlókrendelkezésérQ, . ~\.özlu·
dOrTlt1S11,.!logy. G • Király uica.i
ül.lelekcen . "mindgn!, . anlÍre
szü~ség Vian -.é.? ,s:ri.iJ.cs~g· lehel,
a .legjobban és:-{egclcsóbban lehet
vásárolni: MindenkHmeglepéi'
hallatlan. olcsóság ! A k iszoJgálás
pedig egyéfJiés -figyelmes. mert
maguk a tulajdonosok és fó
nökük ügyellÚ?k fel személye
sen mindenre.

Értékestarndmány. Mindenki
ludié'J, hogy·' rnily' megbizhaló
szer az Aspirin, feifájásnál, meg
hülés',rheuma- és mindennemű

erédelii fájdalmak ellen. .szá·
mosulánzala van, melyek azon
beln részben csekélyebb halá
suak. sokszor pedig klZlIemel
len melilzkhalásokal fejtenek ld.
Az Aspirin-tableiták valódi~égát

az eredeti csomago!áson és CI

lablelfákon láth1lló "Bayer"•
keresztról ismerheljiik fel.

MeqhaUakl

Koltai tvlihály 74. Ali Maris~

ka 59 nap, Nyifrai ZSUZSél Ilona
15 év, Vass Lajosné Szánlqdó .
Etelkll 54 éves,

Anya.köny.....i hfrek
SatGlettek~

Vincze' Mária EszkI', Szuro
vecz Mátyás B. Kis Lajos, Bü-'
esi Lajos.

Házall~á90tkötöttek ~

Bakonyi Sándor-B. Erzsébel
K. Szilágyi lsJván-Fekele Er
zsébei.

~~·I. A mai korszak az óvatos
politikusok korszaka, II reálisan
gondolkozó politikusoké, kü/ö
nösefl itt, a Kárpátok meden
céjében,aho! csak az viszi ma
előre a dolgokat, aki a mate
matika és nem az érzelmek sia~

bá/yai szerin! kivánja irányitani
a politikai életet.

. Gömbös Gyula.

Tnze§et~ A nagyléÍposi ura-
. dalom ban lúz íjtöll ki és elégelt
egy kazal és eg~' cséplóg'ép_
A teltesegy elboqátoH alkal·
mazoíl, aki bosszutól k{)veile
el él gyuilogaJást. Érdekes,hogy
szinlén él Tükbry. riJeuradedom
ban mul! évben is ,egy csép'
iógarrJÍlura ége!! cl. mely he·
lyébe. azl a gépel veljék, ami
01os t el lUz áldozala'Jetf..Akár
bizJosilás révQn meglérül.

FaJopás.MagYari Laios 43
éves . napszánlost effogla a
csendőrség falopás liTiall, ame
lyel a Grosz-féle falerepcIl'kö
velej! el január és f\2bruárhó
napokban. Magyari' bevallo'tta

CI lopás! és elóadia, hogy 9
10 esel1)Qil bemászofl a Orosz
fafelcpre ag'ál . felóli oldalon
és él keritésnek I'árnasztva a
deszkákat, azokal cl?ymásután
kiemeUe. Alopoj! fa egy ré·
szét feldolgozva meglalállák,
egyébbiopoH holmit is sike·
rül! lalálni: kabálol és . széke·
kel. A nyomozásJ a ~selldór·

.ség hefejezte és' Magyarit a
gyuléli ügyészség' fogházaba
szállilotlák.

Ujra' jön abukjel szoknya.
A régi világban annyiszor kj·
figurázott, kinevetell , bukjel
szoknyája ujra divat lesz,de
Ősszel ezenkivül méR' kitömött
madarakat is fognak viselni a
divalhölgyek. A legujabb pá~isi

divatról ~zebbnél szebb eredeti
raizokal közöl a Párisi Dival
ui száma, amely pompás far
lal om mell jelenI meg. A sok
k~zimunkaraj7.:on Idvül még kü
lön kézimunka-iv mellékielei
is ad él Párisi DivaL Egy számél
ára 60 fillér. KiadöllÍvafaJ: Bu
dapest, VII., DOhány u. 12:

K
1934 augusztus 11.

Aki itt keresi a pénzt, itt
is költse el! A helybeH ipart
és kereskedelmet pártoljuk !

Orvosi hir. Dr. Bárdos LászlÓ
egy.etemes orvosludor Horthy
Miklós út 11 szám alall (a
Becher·féle házban) auguszlus
hó l·én rendelésél megkezdle.
Rendel d. e. 8-10 ig és d. u.
2~4~íg.

Búcsúzás. Becher Drnókőz·

ségünkból Budapestre kÖllÖzÖJI.
jóbarátainak '. és ismeróse in ek
ezuton "mond Istenhozzádot.

Rei.Jstentisztelet Endrftdön.
E~dródönvasárnap(f.hó ii-én)
a 'reL istentisztelet a vásárra
való lekiniettel elmaröd. He"
iveJle cl tővóvasárna p lesz

;neglartva:

Ba.jtársi találkozója lesz Oyo
mán a 4.ik honvédgyalogez
rednek. A m. kir. 4.-ik hon·
védgya.logezredhez lartozók f.
lÍv augusztus hó 26'án d. lL 5
órai' kezdettel Gyomana"Hol
ler"-szálló nagylermében,á
világháboruba való hevonuliJ
suk '-tmlékére 20 éves la!álko·
zól lélr/anak. A programm két
részből áll: délután 4 órélkor
él hősök emlékszobiál koszo
ruzzéÍk 'megél megie:lénj~k. Este
nyolc órakor p.edig nagysza~

básu hajtársi vacsora. J~sz.

nagvielentöségii eseményiránk:
na-gy érdeklődés muialkozil{.
A jelentkezések ,KováesGábor
kőzségibiróllál történnek au~r.·

24·ig bezárólElg.

Harminchat ünnepi dis? be·
öJtözöll fiókílzleHel várja Bu
dapes/en szives lálogalásflt él

Szen1· István, héten él Meinl
Gyula r. t Őszinte öröméJ oko
zó vásilffitil Budapeslen csak
valamelyik Meinl fióküzlelben
vigyilnk.

ÁUandó telepheJyen űzött
A kereskedelemi

miniszter konkrét esel kapcsán
kimondotta, hogy az állandó
I~lephdyen ÚlŐJl drólosiparl
tevékenység II bádogos ipar
körébe tClr/ozik s igy annak, ki o
drólosiparl állandó telephelyen
kivánja gyakorolni, hádogos
ipari.;sulkképzetJséggel kell ren·
delke~nie.

Hidszáz ember kenyérbez
jutott! Érdekes akció folyik
Tolnai VHáglapjánáL Egy év
óta ugyanis sikerül! egész jö·
meijáUásnélküli emberi kenyér.
hez jUliatni. Ebból kifolyólag ej

milli h.élen nevezett lapol egy

4 lagból álló b.izoHság keresle

fel, aki .köszönelét feiezle ki
abból elZ alkalomból, hogy ba
rátait kenyérhez jul.föllél. Mini
halljuk a loborozás még mindig
folyik.

Szeptember 16~án rendezi a Levente egyesület az eddigieket fölülm úló szüreti ünnepélyét
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A B O R O
mint aszódaviz,
DE NEl\l IS SZÚDAVIZl

2 fillér
egy liter kadarka vavv
fehérfejteti ujbor Soltvad'
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen fe!ü1i rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a száiIitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon· belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, béi'mentve.

Soraim kellemes édeskés
Italuak. tiszta, tökéletes za.
matuak és n e m savanYl.Is'k.

Cim: Szé!<ely- ferenc
Soltvadkert, ?estmegye.

A GYOMAI TESTEDZÖ KÖR
f. évi augusztus hó 19-én vasárnap
déluUn fél 1 órakor, határozatképte
lenség esetén fél 2 órakor a H;'lIer
szállodai székházában tartandó l. évi

RENDES KÖZGYŰlÉSÉRE

melyre a t. tagck és pártolók ezennel
meghivatnak.

A közgyűlés napirendje:
t Elnöki megnyitó.·

2 jegyzökönyvhítelesitök kinevezése.
3 A belligyminiszteriulJl által jóvá-

hagyott alapszabály benilltatása:
4 Ügyvezetö, titkár, iritézö és pénz-

táros jelentése.

5 1934,35 év·, bajnokság letárg}'aJása.
G Beérkezett inclitványok tárgyalasa.
7 A felmentvény megadása..
8 A tisztikar és választmány kiegé

szitésére s választás megejtése.
9 Az első választmányi ülés, meg

határozása

Inditványol( a közgyülést megelö!ö
leg 3 nappal írásban adanlÍók be..

A közgyűlésen csak oiy tag· gY:lko
roJhalja szavazati jogát, kinek tagsági
dija augusztus hó l·ig rendezve van,
vagy a közgyűlés megkezdéséig rendezi.

GyolÍJa, 1934. augusztus. 8.
GYTK elnöksége.

EG

AUT.Ó és motorkerékp'lr PNEUMATlKOK
a legjobb kűlföldi'gyártmanyokban

garanciávaJ.
'AUTÓALKATRÉSZEK
összes olasz, francia és amerikai

autókhoz,
FELSZEREL~Sl C1KKEK

lego!csóbban: '
NAGY JOZ5EF

Bpest, VI. AndrássY-l1t34. Telefon: 221-97.

is megjelent - ünnepélyes ak111s
előzte meg.

J"iezőtúrol1 már tárgyalások
folym!: a dchrecclii Büc.3kay prc,fi
csapatával aug. 19. és 20-ra. 
Amennyiben ez megvalósul, elóre
is felhivjuk rá a gyomai sport
kedvelők figyeimét. A tárgyalá.
sok eredményéről lapunk jövő

heli számában adunk hírL
K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

, WAGNER Mi-\RTON.
Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda

vállalat, Gyomán.
felelős üzemvezető: Tekel Sápdor:

Akinek kiadó lakása van, jelentse
a kiadóhivatalban.

Mafckupa hirei:

ETK-Hunyadi meccsre tekin
tettel a mérkőzés fontosságára 
hivatalos eilenőr fog kiutazniSzent
andrásra.

GyTK-Mafc mérközésen kiál
litott K. Sebestyén (MafG) és Kurc
(GyTK) játékosok fegyelmi ügyét
aug. J6·án fogja tárgyalni a ku
pa fegyelmi bizottsága.

Miként a tabeliárÓl látható, il

küzdelem a csapalOk között két
részre szakadt. Az első hármat
nagyon nehéz, szinte lehetetlen
lesz behozni a lentieknek, viszont
az első három között idegizgató
küzdelem fog kialakulni az első

ségért. Minden leadott pont dön
tö fontosságu, minden meccset
komolyan kell venni, mert hiszen
az utolsó is elraboJhat pontot a
vezetőktől és el végzetes lehet:

Maft·kupa .fődiját képez ö ser·
leget csütörtökig Endrődön tették
közszemlére.

bir:'): dr. 1\!agyar (~,iSISC)

M5zSC-T)C 6:0 (2:0) bil'<'J:
Papp Gábor (l_Jy Tl<' )

SpoI,thirek..
Ma, szombaton iarja közgyü.

lését a DLASZ, melynek legfőbb

pontja, a hármas alosztály kérdé
sének rendezése. Csabai alosztály
egyesületei élénk figyelemmel ki
sérik a reájuk nézve· rendkivül
fontos döntést.
Endrődön az ETK 5:0 aránv·

ban lehen2erelte a' nem ré,a méo
~ '" l:>

félelmetes hirű Békési Iparos Sport
Egyletet.

Augusztus 19·én reggel 6 Óra
8 perckor indul utnak a GySC
lelkes gárdája Budapestre, 'hogy
a Pünkösdkor itt járt bpesti VIII.
ker. Nlove csapatával megvivja
esedékes revans· mérkőzését. Előre

láthatólag a GySe hűséges druk
kerei nagy számban fogják elki
sérni kedvenceiket, akik Buda·
pesten Sárándy Sándor Move
elnök vendégei lesznek. Ezuton
is kérjük iapunk olvasóit, hogy
Budapesten lakó földieink és ro
konaik figyeimét ezen mérkőzésre

felhivni sziveskedjenek.
Orosházi lapok jelentése sze

rint mintegy 3000 főnyi lelkes
néző előtt folyt le a profi válo
gatott elleni meccs, mely a pes
tiek 7: 2 (3: 1) arányú győzelmé

vel végződött. Összeállitás a kö
vetkező volt: Profi válogatott:
Kutasi - Korányi, Papp - Laki,
Somlai, Bán - Mikes. Lyka,
Székely, Toldy, Lázár. Csabai al
osztály komb: Luczó (OMTK) 
Asztalos (TTC), Adnrján (BTE)
- Gabnay (OTK), Lindellberger
(GyAC), Karácsony (CsAK) 
Mersán (AUE) , Nyiregyházky
(TTC), Csonka (GyAC), Csüllög
(BTE), Deák H. (MTE). Góllövök:
Toldy 2. Székely 3, Míkes és Bán
l-l, illetve Merzsán és Lsiillög.
Ameecset - melyen a főispán

nagyszerű keresz:L'bdáji\v::l Barta
szélsehesen Jefut, Kisshez pasz

szol, de ő a jobb helyzetben levő

Barta I. elé adja, aki 2 lépésről

bevágja (4: O). Kecskemét erősen

küzd a becsűletgÓJért. Center 16
oson jó helyzetben fölé lő, majd
36. percben 16· os sarkáról sza
badrugás megy a gyomai kapura.
Nagy összefutás, végre· Szn:nká,
nyi agólvonalon rádobja magát
a labdára. Ezufán Kecskemét tel.
jesen elkészül erejével s ahatra·
levő időt GySC támadásai töJtik
ki, de a jó kecskeméti védelem
nem enged több gólt rugni.

GyTK-MAfC 3: 2 (2: 1)
Mezöíur, biró: Or. Magyar.
, MAFC-kupamérközb.

Mezőtur kezdi a játékot, de a
lassan mozgó játékosok nem jut_O
nak el a kapuig. A gyomai csa
pat sokkal élénkebben játszik és
gyors támadásokat vezet a MAFC
kapujára. A 12. percben kapuelötli
kavarodásból Bartik I. megszerzi
a vezetést (1 : O). A gólra heve
sen támad a MAFC, sok esetben
igen durván is, de a biró azokat
elnézi. 20. percben Bartha, Vatai
akcióból előbbi hálóba vágja a
labdát (2 : O). Az elért 2 gól után
az iram alább hagyott és ezt Me
zőtur kihasználva, erŐsen ofszejd·
gyanus gólt mg (2: 1).
Mezőny játékkal kezdődik a má

sodik félidő, 10. percben Barlik
jól startol és 16·os sarkáról meg
eresztett lövéssel megszerzi a har
madik gólt (3: l). Majd gyors
egymásutánban gyomai támadá·
sok következnek, de a biró fel
tünő pártoskodása mindent meg
akaszt. 35. percben a túri szélső

beaqását a center hálóba továb
bitja (3: 2). fzzel egyidejűleg a
biró Kurtzot bírósértésért kiállítja.
Csapkodással ér véget a mérk6·
zés.

A gyomai csapat feltétlen meg
érdemelte a győzelmet, mert sok
kal jobban játszolt ellenfelénél.
Különösen kivált Hatvani jó vé
déseivel, rajta kivül még Bartik L
és Il., Vatai és Barta mutatott jó
formát. A MAFC-ból. a védelem
és a center mutatott eredményes
játékot, mig a szél ső feJtünően

durva volt.

Mafe-kupa aug 12-i prog
rammja: B.-szentandráson:
Hl1nyady-ETK. G yo m á n:
GyTK-TAC. Aug. 15 én, Gyo..
mán: GySC-Hunyady.

Multheti eredmények: 1\112
zóluron: GyTK-lv1ófc ~;2 (2:1)

MAFC-kupa állása aug. ll-én
1. MSzSC B 6 1 1 22:8 15
2. F:TK 7 6 1 27:12 12
D. Hunyadi 7 5 1 1 28:15 l 1
4. MAF~ 8 2 5 1 16:23 5
5 GyTK 8 2 ;) 1 12:20 5
6. TAC 8 2 iS 1 5:25 5
7. GySC 7 2 5 10:18 4

GySC-Kecskeméti SE.
4:0 (2:0)

Barátságos, biró: GÖndös.

Ugylátszik a GySC meg akarja
tartani nehezen szerzett előkelő

közöpségét és - szakítva az eddigi
gyakorlattal,- nem a környék ala
csony nívón mozgó, agyonunt
csapataival oltja a közönség fut
ballszomját, hanem távoli vidékek
jónevű klubjaival keres összéköt
tetést. Az elmúlt vasárnap is a
"hirös város ~ vasutas futballistáit
láHa vendégül. A kecskemétiek
nem elégítették ki teljes mérték
ben a közönség kényes igényeit.
Mentségükre szolgáljon, hogy a
mindössze (:) hónap óta fennálló
csapat aránylag elég szép játékot
mutatott, de e;;: a jó formában levő

GySC legyőzéséhez nagyon kevés
volt. Sportszerető állomásfőnökük

és Gyomán is jól ismert agilis
titkáruk .működése elég garancia
arra, hogy a csapat rövidesen a
legjobbak közzé kerülhessen. Kecs
kemétiek közü! a közvetlen véde
lem, a jobbhalf, a center és helyen.
ként a centerhalf játéka tetszett.
GySC minden játékosa megfelelt,
de Fried remek játéka még külön
szenzáció volt.

GySe kezdéssej indult a játék
s a 3. percben a centerhaJf lábá
ról lecsuszik Mattlak átadása, Kiss
váratlanul· kiugrik'a megszerzeH
labdával, kapus kifut, de a gyenge
lövést csak érinteni tudja s a sa
rokba esik az első gól (l : O). 
Kecskemét erŐs támadással vála·
swl a gólra s a 19. percben ceo
ter jól irányit jobbösszekötőhöz,

ez fejjel visszaadja,. de a center
jó lövése ofszejd miatt kárba megy.
30 perc. Bartha II. szép kornerét
Zöld kapus kezébe fejel i. 32. p.
Nagy átmegy a védelmen, szépen
bead, Kiss Jövését kapus röviden
üti ki éppen a befu,tó Bartha L
elé" aki közelről beleszi (2: O).
37. p. Fekete mellett megszökik
'a· balösszekötö, okosan a kitűnő

helyzetben levő jobbösszekötőhöz

passzol, de ez sokat gondolkozik
s Pulugornak sikerül kornerra
menteni, amit a hallgatag MaHlak
fejel ki. 40. p. Ujabb veszély, bal
szélső beadását jobbösszekötö
kapja és. tiszta helyzetböj meJJé
gurit. 43, p. Center, majd a jobb
összekötő rendkivül veszélyes lö
véseif Szrenkáoyi br~vurosa!l ki
védi. Félidő végéig erŐs kecske
méti rohamok. Második félidő

nagyréSzben a GySe fölényét D1U

flt ja, de újabb gól csak a 15.
percben esik, mikor is Nagy be
adását Barta L a ll-esről védI1e
tetlenlövéssel értékesiti (3: O). 
GySC percekig a kecskeméti kapu
előtt tanyázik és Barta L, vala·
mint Kiss lövéseit szépen védi
a kapus. Végre a 27. percben Frjed
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Hirdetések dijszabásai:
EgyhB.t:ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés'
20 filJér. Ötszöri hirdetésnéj 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, J negyedévi hirctetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2:> százalék kedvezmenyt adunk.

igazgalási bizotlságainak me
zőgazdasági albizoUságai fel
halalmazlal/ak, hogy 1935 áp
rilis 30-ig a községi, urbéres
és közbirlokosságí legelőkön

az alomhaszná!atol és az erg
dei legellelésl saját hatáskö
ltikben megengedlJessélL

4. A pénzügyigazgatóságok
uiasilásl kaptak, hogy az aszály
következIében kiszáradi réje·
ken is becsüliessék fel a káro-

ika! az elemi kár cimén igé
nyelhető földadórnérséktés
szemponljábÓI.

5. Az első lermé5>1 ért elemi
károsodásra vonalkozólag oly
rendelkezés adalolt ki cl pénJ

ügyigazgatóságoknak, hogy ha
fl szántóföld csak iunius hób,'Hl
vagy még később kerüli mri..
sodik velés alá, akkor az ehő

velésl érI elemi kár eimén a
gazdák él károsodás mérvv.hez
kép",st föJdadómérséklést kap'
!lak.

I 6. Pillangós takannánymag
vaknak 56-40 százalékos ked·

I vezményekkel való őszi kiosz
I iása biz!osillalol/ a mezőgaz~

l dasági kamarák uOán.l .AmiCl .. i~!z~l!. Gyoma- DévQb
vanya kazoHl esOyoma-Me
zőberény közöjji uJak kiépilé~

. sél Weii, az Országos KözpOn!
l k" ,. h l 'i ,OZd, ogy él Kormany az
l aszálykárra! <Jujtoll vidékek la·

kosságának munkához jut!aiása
érdekében, miként az elóbb is
emliHetetl, 6 és fél milliő pen
gó éríékli közmunkál rendeli
el s JekinleHel arra, hogy cl

békés-vármegyei államépité
szeli hivatal ebbő! a közlllun
kákra rendelt pénzből szintén
megfeielő összege i kap, va~

lószinüleg a jelzell ufak kiépi
tése is lehetővé válik. A köz
ségi szerveal lllépitési kérel~

mét ezért az Országos [{öz M

I pont Fáy f6ispán ur ióindulalu

I
lámogaiásába beaiánlolta.

Az OrszéÍgos Központ be'
ajánlásálól' függellenül is, Fáy
főispán ur Öméltósága jóindu
lalu, értékes támogatásának
már is tanujeIét adla, amidőn

él községi szervezet áltol köz,
veJlenül hozzá is inlézell ha
sonkérelmére azt a megnyug·
faló és halározolt választ ad
ta, hogy a gyoma-dévaványai

ek~esz
vagy lulnyomórészben rnező

gazdaságból származik és az
aszály kövelkezlébell oly rend-

I
kivüli károkai szenvedlek, hogy
azok következtében fizelési kö

Ilelezettségüknek lh:m tudnak

I
eleget IQnni. Az ilyen károsul,
laknak adólerlozásuk megfize·
lésére minden külön kérelem
nélkül hivatalbó! engedelyez·
nek cl pénzügyigazgalóságok él

károsultak egyéni körülményei
nek megfelelő ménékben, de
legkésöbb cl jövő élfalásig ler
jedő iM/aszlás!.

4. A gazuaadó::,ságok icrén

nyuilandó könnyitések céljából
lebeíőség~'1 bizlosil cl kormány,
arra, hogy az aszá!ysuiloll vi
dék eken a biróság cl védellség

""vi december hó 15~ig függő·

belJ tarlhassa az olyön gazda'
adóssal szemben, aki az aszály
álial okozolI rendkivül sulyos
károsodás miall mulasz/olta. el
q védellség fennlarlásához szUk
s~ges fizeiésekeJ; az ilyea vé~

dell birtOKosok iehál él biróság
állal megállapilolt határídő alatt
pótlólag leJjesilhelik az előirJ

fizetésekeL
Ezenkivüi még a köveíkező

szükségesnek mutalkozó egyéb
segHségel nyujtó inlézkcdése
ket telte:

1. A iakarmányhiánv róllása
érdekében:

I a) 200.000 pengő blzfosíltaíoU,
amelyből él legjobhan sujloH

!
lizenegy vármegye 8-50.000
pengóig lerjedő hilelkere!et ka M

I potl _r.Qvid lenyészidejü lakar'
mányvelómagvak beszerzésére
és kiosz!ására.

b) Erólakarmányok behoza·
tala kompenzáció kere!ében na
gyobb mennyiségben lélelik
lehelővé.

c) A korpa kivitele engedély
hez költeíett.

2. A szalmafüzelés meggát~

lása céljából él "Hangya" szö'
velkezel felhaJalmazíaloll, hogy

a cséplőlulajdonosohak méler
mázsimkénl 30 fillér kedvez
ménnyel szén beszerzési hitel!
nyujthasson.

5. A törvényhalóságok közg

tettek
A Nemzeli Egység PtII'! Or

SzfJgos Közponlja, él gyomai
községi szervezel javaslali·ké~

1 ['eJmére folyó hó 10· én a köIvelkezőkbcn vá'laszo!l: "Az
"aszály okozta kár és ezzel

kapcsolalbail előálló gyenge
termés miali.i munkanélküliség
ügyében iroiíGI~rc) szives ludoM
rnásu!vé!e! véged közli, hogy
él kormány mÍiidi2n rendelke
zésére álló eszköuel' igvek~

szik segítségei nyui'ani Et baj
baiuloil gazdalársadalomnck és
cl gyenge termés köveikezIé
ben keresei nélkűl maradi me

zőgazdasági rnunkásságnak.
EgybenfeliJivja Ei községi

szerveze l vezeiőségének figyeI
méI Ei ko állal ici! inléz

1 l-:cdésekr{?- és ct hiva;clos lap ~ m'2gszUn:cL~5é~ ICG"'\{2:~c~:!...~ ~{f!\,ö

I auguszius 5-j slámá~)éll1 mcg~

I íelent 7100/19b4. M. ~zárnu
rendelet UHk szaka5zára, mely
ben az aszály kövq;íkezlében

"nehéz anyagi körüLmény,ek
l közé jUloli védeH·birlokosok

Ihelyzetével számoló ínlézke Q

I dé5ekről van szó,

I
Az aszály áljal sujhH vjdé

kú megsegilésc érdekében a

I
~ kO,rmány az eJá.bbi intézkedé;

sekel foga.na!oslloiit/:
1. Az aszálysujloli vidékek

ama gazdáinak, akike! .3Z

C!5i,zály oly mértékben suj!oll,
hogy még' a szükséges ősziIveíőmaggal sem rendelkeznek

l s az! önereiükből beszereZni
nem képesek, mintegy 130,000
métermázsa minőségbúza és
rozsveíőmagot fog rendelkc,
zésre bocsátani, amelyet a gaz·
dák jövő évi utánlermésiikből

fermészelD811 téritenek vissza,
2. E vidékeken a kereset

néjkül maradt arató és egyéb
munkásoknak munkaalkalom
biztositása érdekéhen él kor'
mány minIegy hat és félmillió
per;gőnek megfelelő közmun- I

kát végeztet.
3. Az adózás terén nyuj!al1~

dó könny1lések érdekében, az
aszálysuHolt vidékeken működő

pénzügyigazgalóságok felhalal
mazásf kaptak arra, hogy iras
sák össze azokat a gazdákat,
akiknek jövedelme egészben

RA
A szent király glóriája

aranyozza be az ország
szívét Budapesíet. J-\ leg-

d b' .. r l 'el ugotta D 1,-IS ,Q u es nagy
városok népe egyformán
zará.ndokol eL hogy ranúja
lehessen az aposto!í király
jobbiának körmenelén, fel
vonulni lássa nemzetünk
nagyjait, vezéreit és a nép
fründen osztályát, rétegét
elmerűlve a szenIségbe veQ

tett nagy fana!ízlJlusban.
Budapest felkészült .szent

István hetére. A program~

mok legkölönbözóbb. és
leg'változatosabb faíát vá
logatta össze a rendezö
bizottság, hogy mindenki
meí:w:liáihassa azt a szóra ~

ko;ást, amiben kedvét lelL
Hangversenyek, szabadtéri
előadásai<, Gyöngyös Bok Q

réta, túzi játék, csónak fel
vonulás a Dunán. Monu
men IS ragyogó atraKciók,
,amelyel, feIsorakozratják
lllinden a jl2gkiválóbb,
legm'igyszerübb anyagor:
emberbl2l1, munkában, telje

sítményben.
A magyar vid é!;: ölelke m

zik most össze BudéJpest~

él una gyöngyszemé o

vel, a káprázatOSan szép
fővárossal, hogy ebben a
nagy boldog találkozásban
feloldódjon minden vetél
kedés, rivalizálás, érdek
ellentét és csak a szebb
jövőbe velett rendithetetlen
hittel emlékezhessünk a
nagy szent király emlékére,
István király napján ...

Egy szomoru momentum
homályositja el az István,
király napját: eszünke jut
az ezeréves magyar határ,
Szent István Magyarországa
és arra vágyunk, hogy régi
fényben, régi nagyságban
ünnepelhessünk egyszer
már ujra! (Sz. M.)
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nosok
kérni.

,találka
l II éJ K és :ll Clködésének öt{J

! dík évforduló)iához.
,!

t Jvlinden esztendőben a
l fényes és ha!ö!mos kererek
I küzöi[ megrendeze!1 orszá-

gos frontharcos összejöve Q

telek országos események
l szoktak lenni.
!I A Szövehég' egyes üiQ~

külatai már most érde/{a
lődnel<, hogy mikor és mi
lyen keretek l{özön fog le
zajlani az idei találkozó. A
kérdezósködésekre a Szö-

l
·vetség Országos Elnöksége
egyelőre általános tájékoz
tatásui közli, hogy az ok,
tóber első vasárnapján meg

rendezendő hatodik fronl
harcos találkozó előkészü

letei megkezdődtek.

E beielentéss31 kapcso~

latban az Országos Elnök
ség már most' felhívja a
helyi alakulatok vezetősé'

geit, hogy saját hatáskö 6

rükben is tegyék meg a
szükséges előkészítő iníéz-

őtől -négyszáztíz pen
ő segélyt apnak'

IcsönI,ötvény-tu I
év végéig lehet

ah

Az idén megrendezendő

Országos Talédkozón ha
todszor fognak összesereg
leni a magyar frontharco
sok. A találkozásnak kü
lönös értéket és sulyt ad
az él tény, hogy az 1929.
év októberében mega!a 6

kult Országos Frontharcos
Szövetség október havá
ban érkezik el fennállásá-

!
ITrz

Nagy értékú kék antilop öv elveszett
csütörtök délután a Holler szálló előtt.

Becsületes megtaláló illő jutalomban
részesül. Megkereséseket a szerkesz
tőségbe kérünk.

nemcsak enn

tÉ1sa ál

fcilödésére.
Gyoma község lakossága é"

az érdeke!1 munkásság !levé
ben, valamin! ... a magunk ré,
széről is köszönetet mondunk
él Nemzeli Egység Pár! Orszá
gos Közpon!iának, nem külön·
ben vármegyénk fóispánjának
dr. fáy István Óméllóságának,
h01:H községi szervezetünk 121-

li nökségének kéreiméi jóindu
latu, értékes lámogalásban ré
sZ12sHeni méitóztaHak, de kö
szönelünkel II köz'
ségi .'izervezeliink c!oök5égé~

nek, elsősorban Nyiszlor Pé~

· lel' lakarékpénzlári 4 igazga
, kÖz5zgi·e!nöknek, a müí!
~I kás'3ág szeQénvség:él é2 nvo-I - - ~,~ •
~ morá~ enyhilendő, ci rnegfelzlő

'lépésekel (;zlr6r1yban meg/ej-
lék és 12lles odaadÉissa! rm;n-

I kálkodnck ci a h,Jz~ és
ezek kapcsán a Nemze:: Egy~

nak fcleHek rneg, hanem
( közüiükJl\.:m értékek vji~
l ~

~ , ki!·~ helyüket El g'uz-~

II d " l l' " k ,. ,aSaQ'1 a {aaemlB ..Oil re-
• fl,ye";n rn(/o?lil,~17Fk '" '"

I
"0 - h, -.'" U" V l ».1 • , , ~, u

· helyi gazcla.társadalmi moz 3

lQalmakbéJíl vezető helvre
• kerültek, g3zdálkod6sukkal

pedig ural nmíarrak gazda
I társaiknak. Ezt métányolta
i mOST a Kormány, amikor
I .. tf 'l '

I
megszunt21 2 aZT a l(Ona-

tozás!, hogy kÖZÜlük csak
I a jelesen képesiteHek me;

I
Ihessenek az akadémiái,,'á,
i s korlátozás nélkül meg
'I nyitoHa előttük ugya gaza
idasági akadémiákat, mint

az uj gazdaságtudományi
Iegye/em mezőgazdaságifa
I kullását. Nemcsak ők, de

hazánk gazdatársadalma is
nyert ezzel a liberális ina
tézkedéssel.

aalzl::la::~ác~~ 31~{~I(j~;:ii~jJlé,fi{P-nt~ ~;z;:arvas~

'ié~zeU

i
I

I
I

A be!ügyminisz!érium hadiköl· 2000-2500· ná! 20, 2550-
csönosztálya igen sok olyan 3000-nél 25, 5050-:--3500-nál

ImulIévi kérvény!. (111lely a ha# 50, 3550-4000 nél 35, 4050-
, diköicsön segélyakcióra vonai- 4500 nál 45S0-4950.néilkozoU, fiem ,Iudo!; elinlézni 50, fiOOO-7500·oái 60. 7550

1934. jUlliLJS végéig, ameddig 1O.000·nél 75, 10.050-12.500-
I eredelijeg kl akar/a dolgozni ná! 90, 12.550-15,OOO'nél í Jű,

az anyagoi és igy október ele· 15,050-9.0.000·nél 150,20.050 .
ién mindenekelőll az elmaradi -25,OOO-né! !85, 25.050
igény!őke! elégiJil{ ki és visz. 3~.OOO:"né! 225,30,050-40,000

nel 260, 40050-50,OOO'né\ 300
sZéHnenőleg kiu1al.íák számukra "'O o"n (;~ u"')·O -, ~25 6501';0'i u . ~"',-,-U()" 'I -ne. uu i) .

! ti rn_l1!I kÖ!I~é~Vei(C.~S; éVl\2 lar- I :-80~OO'nél 37S, 80,050
i iOZO ;Onmdo5ögoki:lí. I !00.000 korona oévériél<né!

l Októberben ilyilják meg a ~ 410 pengő,
,I ! " l . ; "'l' ,. - ~ T-I m~s._ 10:'1'0 '~ol,seg\i_'eie5J c\:re I . amogaiásérí mindazok fo~

ség 2:; mOn-s?]-= ~ I l tr - \ ~ ~ I d'
. '-<;- ;.' 5.Z0 O UJ. sc/ge YOi\C,'OL H. sege- 'I YCJ.rno lla1iJak, . akiknek 1000

lén'dHása érdekében, I' , ' i! qrezesi ku.cs ugyöf!GiZ marad, I pengó, vo;"ry ennél nagyobb

~~""""__C~_""~ 1 minl aZ elóző 2'/~nr~ volt. igy I hödikö!csöncinllelükvan éSlö-
~ a rnodók elö"i2 iájékozód· !vedelmük él m:ZJál!öpiíoU ha~

.műszaki· és I~lalnak, hogy i~:;Ji~Cl:1 sc:~~~vb~n I Járl nem lépi ~ui. , ..
l !.ognak res7:esulm nadIKoic>OIl, Ez a batar le[en!eg 'évi 1500
I clmlctei ul,jrL 1-': 2imul! évben pengő, amely 'feleség után

Ia segi!íyezésí kulcs J gyz,n,ekek utá r. 3-400 pengő-
1100.000 koronáig a köv(llkező vel eri1elkedi~;.

. l voli: 1.000-1250 koro:la név- 'Ini A kérvények bé!yegmen!esek

j ériéknél 10 pengő, 1250-" és !egkésőb december végéig

l
,keM S,z&kéfielernrnet ..g~z- ! JÖDD·nál _~2 50, 15DD-l?~O' I kell ",ok'. l .el.őlCI'ieszJeni a bel-
· ne3S0n, S él kozep~ I nel 15, 1fvO-2000"nel i ,uO, I ugY!1l!nJs:derJumbb,·

I ... belölrhesse I~~"""------_......_----_.---.---
I ezáltal hl\réltását ,.. ..

l (j föidbirtokának rnegtar' I
ninléxelc,t I

végz2H '" képesite:! ják '" l
11 h']\'atás.:r i

l Az (JrszáQos frönthar-I ~

,l;...... {tS C::,...,.o··pnj --60' 1rozdorne',! k~'" ,_J t. J , <;:..,:::S '_ <> " _ 1;;..".

~ rry'czése folytán rni év

l oktjbersnek elsö vasár'
I

l
napján az orszáR nlmden

,tájáról találkozóra ,jönnek

I
I össze a 'megmaradt élő

t,·,.,~j·harcosok. esztendők

!óta október első vasárInapja az élő frontnéJfCO
i soké, amikor is fegyeíme c

IzeTt. hata!mBs ünnepség
keretében emlékeznek és
emlékeztetnek a nagy via
lágégés nOSl haIoHaira,

Itrianoni megcsonkHoHsá
, gunkra.

m.,

A gazdatársadalom régi
kivánsága teljesült most,
amiker él szarvasi nl. '.

küzépfoku gazdasági 1anQ

intézet végzet! növendékei
"képesített ;:2i:lZ k" elöJt
korlá tozás II kLi I lT!2.::'rl 'li-'

tották él lTI. r. gazdasági
akadémiákat, és egyutlal
megengedté!.;, hogy cZ uj

lTI. kir. József nádor mű~

szaki és gazdaságiudomá Q

nyi egyerem mezőgazdasági

osztályára szintén korláto
zás nélkül beira!kozhassa Q

nak. Ezzel lehetővé telték
számukra, hogy G legD
magasabb fo\.w gazdasági
szaktudást megszerezzék
és állami- és magángo:zda;
sági elhelyezkedési lehető

ségük legyen.

A szarvasi m. kir. kö
zépfoku gazdasilgi taninté
zetet a földmivelésUgj/i
niszter azzal a céllal léteD
sitette, hogy iegyen a gaz
datársadalomnak egy olyan
iskolája, ahol a négy kö
zépiskola iZlvégzése után az
általános műve!Jség meg'
szerzése mel!'21t a modern
gazdálkodási formákkal
me:g'ísmerkedve megfelelő

szakképzettséget szerezzen
arr::!, hogya saját birtokán

ul közigazgatási beíárása már
folyama/bem van; a föJdmuD6
ká!aio( augusztus 20-Q körül
veszik kezdelükel ; s valószi
nüleg ez évben befejezési is
nyernek.

A gyomca-mezőberényi ut kl 3

épiJésére megfelelő anyagi fe,
d<?zef hiányában ez évben már
nem kerülhe! sor,

KivánolOs és fOlllOS volna,
ha a szomszédos Dév'aványa
község NemzeiiEgység Sz:er

vzzeie éi Gyoma Dévaványa
közölti ulnak községükeí illeive
vármegyéiükei terhelő szaka
szának alésél 520rgal
maw3, hogya földmunkála 6

!ok egyideíüleg vehessék kez
deWkei s majd jövő év
kezdetén él kőalapozás 2S
ieri:és, hengere!ési-m éló:!ok

meginditásával dkészü!hcl a
Gyoma-Dévaványa kŐ7ö!ri jz,
íenlóségte!ies mf.\u!, mindkél
község' hasz.nára és további



1~4 augusztus 18. GYOMAil 0. oldal.

Ha a szénben csak karbonium, hid
rogén és oxigén volna, ugya szén eJ
tüzelhetése aránylag könnyű probléma
lenne. Azonban a SQk millió év alatt,
míg az elrothadl növényből és állati
maradványokból szén lesz, sok idegen
anyag bepréselődik a szénrétegekbe.
Egyik ilyen nem kivánatos anyag a kén.
Amerikában az aJac8on)' kéntartalmú
szenek állandó fogyáslil komoly gondot
okoz és kísérletet folytAtnak arra nézve
hogy miképen lehetIle a magasabb kén
tartalmú :izénböl a ként legalább ré>sz
ben kivonni. A széub~n a kén kétféle
módon van kötve. Az eddigi eljárá~ok

során sikerUH az anorganikus ként il.

szénből kivonni, az orgMúkust azonb31n
nem. Ezeknél a kisérieteknél chlórgázt
használtak. Újabb kisérleteknél már
biztatóbb ered,nények mutatkoznak és
érdeklódés~elvárjuk a további fejlemé
nyeket.

LEHET-E A SZÉNBEN LEVŐ

KÉNT KIVONNI?

j ~~---.----------
FiGYElMEZTET~zSe,~z_1
A legnagy.ohb sa.inálattaJ ~ •~

tünk tudomást arról, hogy a tllJll'
kevei 1ŐQrvcsi hivata! elkoboz
ta a iűszer- és vegyeskereskedé
s.ekben raktáron levő> eddig általunk
és körzeti képviselőink által fo;:ga
Jombahozott "ROJO',' ta!:lllettakat
azzal az indokolássai, hogy "ROjO"
tabletlákat fasza1'- és vegyeske·
I"eskedések!:llen tilos árl.lsitani.

Ennélfogva a lllai nappal a neve
zett cikk terjesztését beszűntetlük

és annak vezerképviseletet Ielet1ülc
Minthogy hallgatásunkkalnem

akariuk t. vevúinkel. akik eddig ben
nünket bizalommal támogattak. eset
le~es l1ásonló hatósági eljárásoknak
és azzal járó károknak és kellemet
lenségeknek kitenni, jelen figyeimez-

. tetésiinkkel magunkról ez irányban
minden felelősséget elháritunk.

I
Budapest, 1934. julius 25.

. 1=000r Vilmos okI. mérnökésFcd.or
Imre a "Rojo"-tabletták eddigi

vezérképviselöi.

larok kiépitése körül szer
zett érdemeik elisrneréséüL

Az é:ldomfmyozott kitiill
teJések és él hozzájuk jCjr~

tozó oklevelek már meg l

érkeztek a budapesti Olé!5Z
Kirtllyi Kövelségre. - melv
nek ünnepélyes tItadásCI
szeptember hó első napjai
bon fo~ megtörténni.

A Gyomai Ujság előfizetési

ára negyedévre 1 P 30 fillér.

ADOHÁNYOSOK
ÉDES EMBEREK.

Ez a furcsának tetsző megállapitás
Dr. Howard W. Haggard és Dr. Leon

. Greenberg, a Vale University tanárai/61

. származik. E két tudós kimutatta, hOllY
azért csmd<en dohánnás következtében
az éhség és fáradság' érzete, mert a
dohányzásslI.l a vér cukortartalmanővek·
szik. A nikotin hatására ugyanis bizo
nyos mirigyek nagyobb mennyiségűad
renalin-t juttatnak li 8ze(vezetbe, mint
rendesen és ennek következményeképen
májban és izmokban felhalmozott

l glycogen cukorrá váltoúk és a vér
I cukorkoncentrációját gyarapítja.

Olasz királyi
kitüntetes.

tásnak megfelelő mértékií enged·
ményt adjanak, annyival is in
kább, mert ilyen el;árásra a
jöldfulajdonosok javára már
praecedens van, mert hiszen a
pénzfomlás idején, mikor a

összeg semmivé zsuga,
rodott, miniszteri rendele.t köte
lezte a bérlőke! uj és méltánJlos
egyezség megkötésére. Ez ellen,
ennek méltányosságát belátván
a Mrlők nem is tiltakoztak, sőt

. azt teljes készséggel teljesiteffék
. is, Most az egyenlő elbánás

elve alapján kérik, exisztenciájuk
megmentése érdekében egy ilyen
értelmLi, az Ő javakat célz6 ren·
delettel segitsen a magas kOJ
mány az Ő nehéz helyzetiikön is,

Gyoma, i934. aug. i5.·én.
Hazafias tisztelettel:
NYISZTOR PÉTER

községi-elnök,
DOMOKOS ]ANOS

vezető-titkár.

tek él gazdasági háboru
eleseHiei mellé.

Szomoru magyar nyár
ulál'l nem köve-rkezik-e még
sok más szomoru nyár,
tél. tavasz és ősz, hogy
ne maradjon a gazdasági
élet sivár harcában több
hórcos, csak elesett, csak
halott. Csak az tudna fe
lelni erre, aki mindnyájunk
sorsát intézi, ítélkezik fe~

lettünk. Mikor fog már le
tekinteni csonka haz6nkra
és nagy ilyomoruságunkra!

Az olasz király az Or~

szágos Frontharcos Szö··
vetség orsz6gos elnökének
gróf Takáeh Tolvay !ózsef
ny. <jltábornllgynat{ az
Olasz Korona Rend nagy
keresztjét. _. Kertész Ele,
mér országos alapit6 611el
nöknek és gróf Pálffy
Daun józsef dr. vezetőségi

tagnak pedig az OlaszXo..
rona Rend tiszli keresztiéi
adományozta a magyar és
olasz fronlharcos kélPCSO-

A Nemzeti Egység gyomai
szervezetének f. havi vátasztmá
nyi gyiilésén felvetett alábbi in
dilványi van szere!1csé~k tisz·
telettel jelterjeszteni azon kére
lemmel, hogy amennyiben az
általános, kihérdekii. és kivihető

lenne annak megv.a.lósitásáf a;?

aIra illetékes helyen szorgalmaz
ni méltóztassék.

Az aszály miatt a földliJlai
dallasok egy miniszteri rendelet
alapján adóelengedés, illetvt
mérséklés eimén a kormánytól
támogatást nyernek, holoU azok
a jöldtulajdonosoJc, kiknekjöld
je haszlmbérbe van adva, a ki
alkudott jöldhaszonbért teljes
egészében követelik és meg is
kapják, igy tehát ök az aszdly
ból jolyó károsodást nem érzik,
az a kár teljes egészében II

földbérlőket sujtja, akiknek
exisztenciája ily módon alapjá
ban veszélyeztetve vau.

Méltányos dolognak látszik,
hogy bérbeadás esetén a támo~

gást ne a jiJjldtulajdonos, ha·
nem a kár által sujtott bérlő

kapja meg, vagyis a földtulajl
donos részrire megállapitott adó·
kedvezményt (:f bérlőnek kellene
megadni, vagy pedig rendelettel
kellene a földtulajdonosokat arra
kötelezni, hogyabérlöknek a
bérleti összegböl is szalgálta
tásukból az általuk élvezet!
adókedvezménynek és támoga-

mind c~ak arra a gyer
mekkoraban metftanuH tő

mondatra gondolt, hogy
..nyáron mele.g van.'" EI
lTILdl a junius, julius, vég,e
fe~é jál' az aU~JJsztus is, II

reménye?k sz:ertefoszolva
huHa,nak s!zét IsJ\encsa a

pás ez, ugyanaz, mint ami
elvitte a buzatermé's oly
nagy részét, az, ami az

yáronmelegvanL. éltető napot adja, vagy el~

Gyermekkorunk el~őép veszi. Ujabb íönkrement

d t . 1·'0" .~tart ··k lexist.en..ciák sorakozn.. ak azmon a al l\ ze OZI él dd'" k JI p • k
f . 'Ii·' I' e· I~J-e. me ie, UJ ere5Z-erIH mega apltás, az e emI .-. ---. ''''''--..-. ~c-e.,......~ -- -. - .-. .-... .-. - """lIl:l....I:l.Av .-. - --- -- - . -- ... -- -. -- -. -- -. ..... -. --- -. ...... -. - -. ~iskolai tollbamondás első OV'""'_~ A_ -- __So- _.-..........-...v~ -.r",","""ohl _47_ -.hXV__ hMiVh

mondatai közé tartozik, az fou Id-bérlök megse í-
első dolgozat címe erről

szól, idegen nyelvek Um~ tésén fáradozik a
könyvei is evvel a mon·
dattal kezdik oktatni a tu- emzeti ysé ártia II

dásrö áhUozókat. \I
Ki is gondolna arra, A Nemzeti Egység Párlia gyo·

hogy ne fogadja eI igaz. mai községi szervezetének elnök-
sége folyó h!J 15 én v.itéz Marton

ságként ez! amondatot, BéliwrszággyilJési-képviselőÓmél-
amelyet belénk idegzet! az tósága, mint a Nemzeti Egység
élet örökké vi$szatérő ke· Pilltja Országos KázPfJnlja Fő

reke, amelyet ug.)" mei- I titkárához az alábbi inditvtiny(.
szoktunk, hogy már nem is mint javasfati-kérelmet terjesztette
csodálkozunk rajta. Nem fel:

csodálkozhatunk tehát
azon, aiíadnak embe
rek, akik abból éh:Iek. hogy
nyáron meleg van, télen
pedig hideg van. Ez nem
lutri és nem vabemqueszá
mitás, mert az élet egy
olyan píHérén alapul. mint
él szénbányászat földmű,

velésés egyéb foglalko
zások.

- Egy nagyvárosból küJö
nősen nagy számban kerül
nek ki olyanok, akik idény
váHalkozásokkaL idény
munkákkal és hasonló dol
gokkal fog'lalkoznak, mert
ily munkák kisebb tőkét

igényelnek, mint egy szte'
reotyp jellegü vállalat, vagy
munka, rövidebb időre köti
le azokat, akik más mun·
kakört munkzmélküliség
okából hagynak el, de av
val él meggondolással,
hogy az idény alaH sike'
rül saját ügykörükben fog·
lalkozást találni.

Az idei nyárra is felké
szült minden ipzu, minden
dolgozni akaró munkás
kéz, vállalkozó szenem és

kcdésd(et, hogy az idei

Vlik Országos Taltilkozó
ugy kÜJsÓsé~zeiben. Illi fl t

bclsö tartalmáná! fO\l.va

méltö legyen Mdgyarors?ág
IegFe.gyelmezettebb társa
dd!mi szervc7eréiJez, azaz
az Oi'::>zágos F ro, illlaTens
SzÖ \' e rséghez .

zu os át ütrágya jövö évi fizetésre
elójegyezhetö agne Fiai cég·

nél, Gyoma
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Figyelem!

GRAFOLÓGIAI ·UTALVANY
Né'\r. __ -_ __ -_ -_ .

Cim:

Családi állapot

Testi hiba.

Szül. év, hó, nap,

grafológia
csodája.

ZSOillbok Zoiián a rádióból
is ismeri iró. grafológus az
egyén írása és egyéb ada/ai
alapián, lap\ln~ -olvasói rcszére
(loalizisekel készil, ha az aléloii
szeIvényi kilöllve beküldik. Ez
az akció nem üzleti jellegű,

merI az iró a kidolgozás ho;
noráriurnáí elengedik. s csupán
a hirdelés és a megválas70lás
kölJségeire kér 60 fillér bé
Iyegö:;,szegei. Minden olvasá
jelentkezhet, akii pedig sze
mélyi kidolgozások nem érde-

I
kelnek, az bárki másnak pár·
soros írását és korának meg;

I
jelólés'él küi~beli be. A .1ev~l~k

igy cimzendok : Gyomai UJsag
szerkeszlósé'ge.

ÉRTESITÉS.
Értesitjük a tisztelt közönséget, hogy Gyomán

Horthy Miklós ut 27 sz..alatt

,i.l.l d n. s 2l e r e l ö ,és Jrnüszeré§z

Raktár készleHinket megnövelve állunk a tisztelt közönség
rendelkezésére, minden e sUIKmába tartozó cikkben.

Több évi városi és helybeli tapasztalatok alapján, vala
mint jól berendezett műheivűnkbenmódl.mkban áll iCi

legkényesebb munkákat is elvégezni.
Kérjük él t közönség pártfogását

lACH és
viilanyszerelő és műszerész

Pontos mllnka I Előzékeny kiszolgálás!Szolid ár3.k

há ...

mez6-

as

stb~

összes

rOs\,:monc 5-

és vásár e.lő

teljes erőve!

lek
!arai

helyiségében

3zegedj

Hi ...,..........
cim1Ű politikai naplilap mindern
nap képesmelle};leHel jelenHi
meg, kiváM irógárdája szer
liesztésében ma Bt legtartal
masabb poUti!<ai és szépiro
dalmi lap és mégis a legol
csóbb napilap. mutatvány
számot kiván, jelentse szer
I{esztőségfin~~ben. Előfizetési

ár: egy hónapra 250 pengő,

negyedévre 1-50 pengő.

Bövehb felvi!ág'osirást ő

kiállítási iroda ad, Szeged,
SzéchényHér 9 sz. IL eme d

let 7 ajtó.
A szegedi gazdák ezuton

is meghívják és szivesell

látjáK a kitWilókm és láton

qaiókat.

gondGsk

részére kedvezményes va

suli uta,zá.:o;ról lS fognak

szes

kek.

OOCJ'::ln éS2iadási ElIka;• b

om ig-enjeleiltékeny. A ki-
állitás f6!árgyai: f.raboná
háztartási és aIk ól cik-

Dévaványai Sport Egylet vasárnapi
sportmlpján részt vesz Énekes I. il los
angelosi olimpiai világbajnok, három
szoros Ellrópabajnok. A verseny kere
tében il mezőtúri MÁV-Budapesti O.
S. C. (országos csapatbajlllok) büxcsa
patai mérkőznek, előtte SáíTét válaga- I,

rüH csapata a mezötúri MÁV csapatával
rnérkőzik. Be!épődíj vacsorával 80 ml. i

i l
I

á !
Ie !

Gazd.as,~g-t --~
i

I_(w~i1il\'~~il\l*ií~~T1ol'i~~"~NtIlí~tp",~~'~~il!l~WlINKUjlll~,"_
~

I ,I Tanár (fizikúuvlzsgán a dlák-
I 1 hoz): . Mondja meg kérem, hogy

I I nút ért ön lekötött meleg alatt?
ii itt a itt ,I. Diák' Zálogba tett télikabátot.

I,is költ.se ei.! A lhle,lVll1leH
I és keresked.elmetpártoíjuk! I. '"
I Dl. S3"ger !stván fOgorvOS! - Nem adhatnal kölcsön szdz~
II , , .. , '" '
I ezuton llldolla, 11o.gy az eJko:- . peng6t?
li :özéséföi lcrieszieH' kósza bir l, - l~em. te.heter:.-
!.j vaióségnak zgvá1íaliin nem l Hát [egafáob tizet.
I fe!rzi .meg·, merí, ez nem csak EJ ii Annyit sem,
I jelenben ,cizü jövöben sem ,i -- Akkor kfnálj meg egy szi,
i rog megiörJéDni.és rendeJ-isél. l varral.

mez()~'Cí2:dö, állaHe- li iovábbra isváHozaHanul ru I - j"lem· dohánF;Wl:n. .
• J. " \.,'''". '1-.', a~ l' - I.,. '1 ""J'a Q-7.. eddI' Q" ~l nndeIő)'ébell. i -- Hat akkor mondd meg..nyeszlo, ,:lZ eze " u,.. ~'''', _

kozásDa ipar és k;;:~ ; SZékesi'Ő'Jáms'!s,! óm van?

re5kedek:rn. . ! koiánkivüli N mu.'lelési Bizoil- l,. '''''=s''''Zoo",Ew':'R,M·K6..*E~'S··~Z~"'T-Ő'I-.wO.'ZE"-NJE·Tm".-,--oi ságö Tanulmányi Társasága ',' _. _.A. l :rnéJ pro- l

II S~21d heiér: ~~=YSz~~ I
í bélSU uu!guLoJI í, l. Dr. J. V. Szarvas. l\ vésztői állomás-
r , 'főnök érdeklödik, forduljon közwtle-I él vIdékről fe.!uta7Cik részére.. p,

, nül hozzá.

lprogramm .1;)-29·ig Icrjeo.
. LeRnaQ'robb je!eniőséggeJaZ.0n

I !::(1~ a; ougu5zILlS !8-tól 20 c jg
,;
i programmponjok hir,

! nat;, 'iS-án a királyi peklt·:!. or-
I .

.1 szágház. Magyar kir. Kuna
I épülefei nék megíeldrJíés,cscikély beiépődijak mellelL 19 én

I a Idrá polola, Országos Jc;
I véíiár és fóvárcsi Képtár van
I nak soron.' 20-án este a Júz!,
i jáiéket mcgkintésérc iP-ős rész
I 'IQ/eli dijial sélahajó indul 600
~ 0.l személlyel és cgy különhajó
I 1200-2000 befogadóképesség
l
'I gel. A löbbi napokon megic,
I kinlésl nyernek GÜI··Baha sirja,
i él Svábhegyi. csillagvizsgáló,
I Torbábz és TörökbálinI vidéke
I és sok más érdekesség. Ból vebb felvi!ágosi!ásl szerkesztő
I s(zgünkben kaphatnak az ér·

Ideldődók.• Antologia címmel f. hó 20-án
I ieienik meg él "Magyar Fákja"
I lroda!mi Társaság' ldadásában
l, fl legiobb magyar ifju köllók

verse, mely egy lakos tárSUDk
Biró ls!ván versétis JarlalmBzza.
,!\kik e könyvel megvenni óhajt
ják iS pengő bolli ár helyei I 2
pengőér! nála' előjegyezhelik.

Ha bármit eladni vagy venni akar, ha
állást vagy alkalmazottai keres, hirdes
sen lapunkban.

zi1par,
iak,

A kiá!!ilás

pengől hsvolna
Sárvári azonban a

legharározol1abbJll 'lillakozoll a
liryal1usilás ,,!'ezn. Farkas eue
megl.zlie cl ene a tési s
a felmerüll ai(lPlan

a csendőrség Sárváril érizerbe
vel/e. A. napszámos a vaJie!ás
során azután beismzrie, hogy
a ío!vajiös! ő kövelle cl. E!#
rnondoHc:, hogy amikor a ré,
szeg' társaságo! a kocsin cl·
nyomia az álom, Farkas zse
béből kiemeile llz!árcáiá és
zsebóráiál, majd pedig, hagy

él gyanLI! elhárítsa ;;:agáról,

Farkas kabáliának jobb felső

zsebéí kimetszciJe. Ezzel azl a
látszato! akaria. hogya
tolvajlásI a vbsároD köv elle el
valamelyik zsebmQlsző.

A zsebóra és él pénz hiány
talamll megkerülI, Sárvári ellen
csendőrség él bűnvádi eljárásI
megindilO!la.

Farkas Máríon dévaványai ló;
kereskedő Sárvári istván nap
számos alkalrnazollj,:'Jva! és né
hány lársával szombéllon be-

a gyomai vásárra, A vá
sár uian a társaság mulMozásl
rendezell az egyik gyomai
vi?ndégíöben, ahol Sárvári ki·
vélelével valamennyien alapo
san löllek a garall'a, Már
virradi, amikor kocsin elinonl;
lak hazafelé. Vasámcp délben,
amikor Farkas Márion a laká
son j'21" c!szömyüiködve
á!!apilolia meg, hogy kabáiía
jobb fel:,ő 75i2be ld van melszve,
120 ima rn5zé,
Járcáia é.'3 El

h]á Farkas rIVO ban Sar
vári ra R'yanakodoii, akii telis
szó!l -cdia vissza
zél és az óráT, me!'! ki.i!önben

csendófségen. Ké-
h'21 l

és
Juhász Lajos 13 évesgyo;

mai Sáskatelepi Jakos nagyo
atyjával Kánya Ferencce! f. évi
Vlll. hó 10nén d. e. 10 órakor
él Berényi országút me!lel1i VI.
ker. 366 sz. tanyáról annak ké!
lovas kocsiián kimen/ek len
geri ridd,ásérL Mig nagyo

. él kévékceköíöll tengeri rilkjo
tás! a kocsira fzirakla, il kis o

fiu fennmaradt öl kocsin. KÖZe

ben a lovak valamiiő! megiied
tzk s él kocsit "dragadva, neki
szaladlak egy ulszéli akácfá

nak, mell' az alsövc?n cgyüi!
il gvermekel is kivágiöl a ko;
csibi)l, ki onvaa api íörést
szenvedve azonnal meghalt.

Szeptelllber 16""án rendez] a Levente egyesület az eddigieket fölül m ó szüreti ünnepélyéí
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GYOMAI JJ}SAG 5. oldal.

NEM OLCSÓBB MÁR
A BOROM
mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZ!

26 fillér
egy liter kadarka vae:v
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 szállitás tar-
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentveI
küldendő vissza. SzétküI
dés utánvéttel. Egy penaő

levélbélyeg ellenében kGI
dök mintát a borból l11in
tásdobozban, bérmentve,

Soraim kellemes édeskés I
italuak. tiszta, tökéletes 221-
matuak és II e m savanyuak.

Cím: Székely Ferenc
Soltvadket1:, Pestmegye.

_Y~iHlHIIo~~IIiHHM~~~~

eányinternáíus
közép,- szak,- és főiskolás ben!
lakó és félbenitakó ~e;;ínyolk i'é
szére. Kötelező lársalgá~;i nyelV:
nél11et. Ta'nulmányi felügYélet.
korrepetálás, zene, sport, idegen
nyelvek. Naponta ö!szöri bősé

ges étkezés. Mérsékelt árak.
Prospektust készséggel küld az Igaz
gatóság: Budapesi, VIII. Luther ucca
1. A) H. 8. Telefon: 335-85.

50-150 hold
nagyságu egy tagban lévó földf
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gosítást a Gyomai Ujság szer.

kesztősége ad.

Tisztitsuk a vetőmagot Iványi Ala
dár és István cég központi magtárában
és malmaiban, cséplés megszüntével
u~yanolt zsák kapható.

Kereke~ KárolynáJ a bor liter ie 4&
fillér. .

200 Cl. korai rózsaburgoílya eladó.
Érdeklődni lehet Gyomán Damjaníts-tér
í szám alatt, vagy a mezőberényi ha
tárban f'élhalmon, Kruchió istvánnál.

Két diákot elváUalok egészséges
lakásba, zongora használattal. Román
Pálné Békéscsaba, gróf Tisza I"tván
u. 19.

Eladó. lfrack. 2 jacket, 1 amerikai
rollós szekrény. 2 ágy éjjeli szekrény
nyel, lószőrbetétes ruganymatráccaJ,
1 támlás divány, 1 antik szekrény, 1
kártyaasztal, 1 nagy kredenc, 1 ülő

garnitura. Hősök-Emlék utja 39 sl-ám.

Dr. Debreceni Iván háza eladó.
Értekezni lehet a helyszínen. Ugyanott
egy 350x25D cm szőnyeg eladó.

Beinschroth Gábor borbélynak áz
t)regpocosban levő szőlős és gyümöl
csöskertje, valamint egy kétfelenyiló
nagy ajtó eladó. Hősök útja 83.

Ha valamit eladni vagy venni akar,
ha állást vagy alkalmazottat keres ne
várjon, hanem azonnal hirdesse :neg
lapunkban. A gyors és eredményes el
intézés a hirdetés költségeinek tizsze
resét is megéri,

Szépen berendezett különbejáratu

I
u~cai sz~ba 1---.2 ur részére szept. l-re
kiadó. Clln akiadóhivatalban..

Dr. Debrec-eni Iván földje felesbe
kiadó. Értekezni lehet naponta 10-12
óra között.

i

I

500 cm3-es oldalkocsis Triumpl1
motorkerékpár jó állapotban eladó.
Érdeklődni "Áruforgalom" irodában,
Herrhy Miklós ut 15 szám alatt lehet.

Egy jó karban lévő vadászfegyver
kerestetik megvételre. Érdeklődni a ki
adóhivatalban lehet.

i EGH

I :cl. GYOMAi TESTEDZÖ
f. é\'i augusztus hó 19-én vasárnap

I délután iéI 1 órakor, határozatképte
J lenség esetén fél 2 órakor a Holler

szállodai székházában tartandó I. évi

RENDES KÖZGYŰlÉSÉRE

Mussolini

I M~SS:,~~:,~SI~:Ó~~t 'ö-
l rekv('se a' ilL'li lllunkdidö le

s/állililsa, hogy cl f\!lfokozoli
gépmunka ej az emberi munka
kÖt.ül! meglere-ll'l~C a Idegyen

lÍ!ödésl. Mussolini abböl indul
ki, hogya modem, úíahb és
úiabb gépek nem arra valók
az Íl)örban, !Jogv él munk ElSO

kal kiszorilsák ll1ullkallelyeik
ról s őke! lllunkanélküliekké,
kenyérJetenekké tegyék, hanem
arra. hogya munkás munkáját
megkönnyilsék. Ezt a célt SZOl.

gália Mussolini nem régen meg'
ielenl íanulmánva cl 40 órás
munkahét bevezeléséről.amely
bell kifeíli, hogy nlinc!cnt ci
kell követni a munkaidő nem*
zelközí szabályozásál1<lk és él

heli munkaidő icszá!íílásállak
ilZ érdekében. /.\ :;!"élí:dasági
szakemberek azl ál!apítollák
meg. hogy CI munkanélküliség'
f60ka él technikai eszközök,
a gépek nagyarányú fcjlődése,

ameiyek az embe;'j munkaeró t
kis7oríriáll) él minimumra szái
lílják le az iparban. Az ujabb
gépek évcnkél1lál!ag 1.000.000
embert kllek munkanélkUlivé.
Amit Mussolini szükségesnek
tari, az azcgycn::su!y helyre·
áliílása dZ emberi sziikségle!ck
és a gép nélkülöl.helel!cIlsége
kiizöil. Ezér! az olasz kiildöll
ség a Nemzelközi Munkélérle
kezleten azt az indítványt ler
íesztejje elő, hogy fog!alkoz
zék az értekezlet a 40 órás
munkahét beve7Clésr2l1ek a
szükségével, továbbá afogvasz
lóképessége foko/ásának az
eszközeivel és módjai va!.

melyre il. t. tagok és párto16k ezennel
meghivatnak.

A közgyülés napirendje:
I Elnöki megnyitó,
2 Jegyzőkönyvhitelesitők kinevezése.
3 A belügyminiszterium állal jóvá-

hagyott alapszabály bemutatása:
4 Ügyvezető, titkár, intéző és pénz-

táros jelentése.
5 1934/35 évi bajnokság letárgyalása.
6 Beérkezett inditványok tárgyalása.
7 A felmentvény megadása.
8 A tisztikar és választmány kiegé

szités'e s választás megejtése,
9 Az első választmányi ülés meg-

határozása

I
Inditványok a közgyülést megelőző

leg 3 nappal irásban adanc:lók be.
A közgyűlésen csak oly tag gyako

rolhatja szavazati jogát, kinek tagsági
dija augusztus hó l-ig rendezve van,
vagy a közgyűlés megkezdéséig rendezi.

Gyoma, 1934. augusztus 8.
GYTK elnőlcsege.

DÁM IRÁSOK
Orvos: folytatta a mély léleg-

zés!?
Beteg: Igen!
Orvos: És milyen eredménnyel?
- Beteg: A mellényem hátul

megrepedt!
-}( *

Anyakönyvi hirek
SziUettek&

Márton Erv~éDet, Cs. :Szabó
Péter A.ndor, forgács halva

szü!elell lány.

MeghaUaK2
Kaló Lajosné SLaniszlai Etelka
51 éves, luhász Laios 12 éves,

Hunya János 76 éves.

- Tanár úr megigérte) hogy
előadás! tart nekünk az agyvelő

ről.

- Majd más alkalommal. Most
más van a fejemben.

*

Beszámoló a vásárról. f. hó
10, 11 és 12 napjain országos
vásár voll Gyomán. Az \Zlsó
ké~ napon az állalvásárnak igen
jó idő kedvezell, él vasilrnapi
ktfakodó vásárra a7.onban meg
érkezelt él szokásos gyomai
vásári esó viharral cgyüll, ami
a szépen indult vásárlási ked·

i vel megakaszloita. A felhöj!oit
! állalok száma 4407 drb volt,

amelyból 257 darabol adlak el.
991 szarvasmarhából 651, 150b
lóbál 626, 610 juhb6i 533,
1505 serlésból í68 tic!.:otoH eL

BohÓCOK furcsa nyilatkozata
a szinészekről. Err61 közöl
rendkivül érdekes cikkel él Dé
libáb ui száma, amely 84 oldal
teriedelémben és pompás tar
JalorÍ1mal jelent meg. Remek
budapesti és külföldi rádiómű*

sorol,at, slágerszövegekel szin
házi és filmbeszámo!ókal, foly
tatásos regényt, egyfelvonásos
szindarabot és számlalan ké·
pej falál az olvasó él népszerű

szinházi képeslapban. A Déli~

báb egy számá 20 fillér.

Tizgyermekescsa!ád adó
mentes. Olaszors'lá~baI1 Hz
gvcrl1hl~Cs ~zülók ildái nem
fizeinek Az agg!egénvekH~25
60 éves korig le!cJ\t\Zs kiiiön

adÓI vetnek ki.

I Gyoma község képviselőíes

tüRete f. hó 16·án rendkivüli
közgyülési 101'1011.

Vandál kezek pusztitása a
tenniszpályán. !s!1J(':l'cllen lel
lesek bel,alollak (lZ I. számu
tenniszlár:'>asl'lg ligeli pályályára
és részini él kerilé5'.1 váglák
fel, Dlásrészl a ilálól leljék
tönkre, több alkatrészl maguk
kal vive. /.\ nyomozás megin·
duli éJleltesek kiderilésére, akik
hizOllyárá elveszik méltó [Jűn

ielésüket ember!elen és okla,

lEln puslilásukérL

200.000 mázsa magyar búzát
vá::,ároílak az elmult hónapban
Ausztria részére.

Német-francia nyelvoktatás.
Kellószámu jelentkezés ese
lén f. év szeplember 15-lól
kezdódóleg egyenkénli, vagy
csoporlos oktatásra francia és
némel nyelviönfolyamol nyil
négy évi külföldi tartózkodás
ulán Nagy Margit okI. lani/ónó.
Felnólteken kivűl gyermekek
tanításál is vállalja, 4 éves kor·
tól já~ékos módszerrel. :Szc
mélyes érdeklődóknek agyo
maj r. kal. Jani/ónó, Horlhy
t\.1iklÓs u! 12 sz. ad bóvebb

felvilágosilás!, vagy levélbeli
megkeresés! (jyoma. Póhalom
puszi B kérek.

Állami gépjárómlivezeíőkép
ző (soffőr) tanfolyam nyílik
meg leszáJlitott tandijakkal
a m. kir. Technológiai és
Anyagvizsgáló !niézel kereJé
ben szeplember 0,án esle fél 7
órakor, az inlézcl Budapest,
VIII., József-köml 6 SZRm aiaIli
helyiségében. Beirás naponta
d. e. 9-1 óra közölI az igaz
gatósági irodában, ahol a fel
vélelhez szükséges ürlapok' a
hivatalos órák ala1l beszerez·

helók. Jgazgatóság.

13-as klub, /.\ babona ellen
küzdők 13·a5 klubjáról rend·
kivül érdekes képeseikkel kö·
zöl Tolnai Világlapja uj száma,
amely 52 nagyoldal lerjede
lemben és gazdag tarlalommal
jeleni meg. Magyar irók legre·
mekebb novellái, pompás ké.
pek, nagyszerű riportok, foly.
!atásos regény és számlalan
tudomanyos és szórakoz1aló
aprósá.g a népszerü képeslap
ui számában. Tolnai Világlapja
egy száma 20 fillér.

Seriésorbánc. A vármegyei ál
latorvosi hivatalhoz érkezett jelen

tések szerint ÖcsiJdön és Kondo
foson Ilagymére!ü sertésorbánc
járvr30Y lépett fel.

Az oroszok magyar hússai és
zsírral akarják ellátni az inséget
szen ved6 Déloroszország egy ré

sz~t.

Békésvármegye búzája
a legjobb az egész

országban.

A földmiveiésügyi minisztérium
jelentése az idei lermésről most
jelen! meg. Ji. termésjelentés sze·
dnt a legjobb minőségű búza Bé·
kés vármegyében termett. Az or

szágos átlagos búzatermés kat.
holdanként fi mázsa. Békés vár
megye déli része eléri ezt az át·
lago!, az északi közsegek legna
gyobb részén azonban alig ütí

. meg a 4 mázsál. Ezévi termésünk
mintegy 10 millió métermázsával
kevesebb a multévinéL
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Nyomtatta a "Hungária" ~önyvnyomda.

vállalat, Gvoman.
felelős üzemvezető-; Teket Sáfldor.

Fischer Gyula
a.z lB litkára.

AUTÓ és motorkerékpar PNEUlUATIKOK
a lecrjobb külföldi gyártmányokban

'" garanciával.
AUTÓALKATRÉSZEK

összes olasz, francia és amerikai
autókhoz,

FELSZERELÉSI CIKKEK
legolcsóbban :

NAGYJÓZsEF
Bpest, VI. Andrássy-ut 34. Telefon: 221-97.

K.

Érik a bajnoksága.
Az országús fellebbvitelibizoHság
kimondotta a végső szót az js

meretes Mezőberényi Textil. SC
elleni tömegóvások ügyében,
amennyiben Kertes József kapus
igazolatlan szerepeltetése miatt
a TexWnek, a Turul, KTE és
GySe elleni mérközéseít meg
semmisítette és azok 2-2 pont
ját gólarány nélkül a fenti _ egye
sületek ja vára irto..

Bankó András hiV3. q

tásos futballtréner Gyomáról való
távozása alkalmából ezutonbu
csuzik sporitársaitól és kedves is·
meröseiiől.

GySe eredeti terv szerint 19
én vasz,rnap reggel 6 óra 8 perc
kor induló vonattal utazik Buda
pestre, előre lefoglalt kűiön ko;
csiban. A vezetőség a következő

játékos keretet jeJöite ki: Szren~

kányi, Papp János, fekete PulU·
gor, Fried, Mattlak, Oláb Sándor.
Oláh Károly, Zöld, Jenei, Bartha
Károly, Ba;·tha József. Nagy 8.,
Kiss S., Cs. Nagy Gábor. Biamk
fiainkban, hogy szereplé
sükkel kivivják az ottani közön
ség elismerését is. A meccs a
Kőbányai-uti Máv-pályán lesz,
délután fél 6 órai kezdettel. Jővö

heti számunkban részletes tudó-·
sitást közlünk a meccsről. Jó mu
latást és sok szerencsét. Tempó
Gyösöcö ...

OyTK panaszát az TAC ellen
nem tárgyalta a bizottság, mert
EI TAC a 12-i meccs lemondása
mia tt olyan etégtételt ajánlott fel
a GyTK-nak, hogy az ügyet a
két egyesület barátságosan fogja
elintézni egymás között.

GyTK az el maradt TAC meccs
két pontját 0:0 gó!aránnyal meg
kapta.

Elrendelí az IB, hogya· kupa
hivatalos hirei a jövőben a "Gyo~

mai Ujságban" jelenjenek meg.
A hirek közlésével a kupa titkárát
bizza meg.

GySC részéről . birókul vitéz
Nagy Szabó Bélát és Kádár Sán
dort jelölte.

GySC-Hunyady meccsen kiál·
!itott Hetlmann (Hunyadi) játékos
ügyét íegközelebb fogja lárgya!ni
az IB.

au
?

en
Intéző Bizóttság hivatalos

ei:zle
MAFC=kupa 'UJI"",," aug.
í. )vjSzSC 8 6 1 22:8 15

2. Hunyadi 9 6 2 32:21 13
3. ETK ~3 (:, 2 28:14 12
4. GyTK 9 5.5 12:20 7
5. GySe 8 ,3 5 15:20 6
6. MAfC 8 2 5 16:23 5
7. TAC 9 2 6 5:25 5

érte el Knapp révén, aki a 10
percben Matuska átadását a há
lóba lövi. Hunyadi sorozatos aur
vaságokkal válaszol. 15 percben
Hunya L-et kit már előzőleg két
szer is megrugtak, most gyomron
bokszolják. Percekig eszméletlenül
fetreng az ETK leáll s a labda a
hálóba kerűl. A biró a gólt meg
adjEI. (1:1). 20 percben egy jog
talan ll-esel beállitják a vég
eredményt. Második féJidőben

Farkasinszky sportszeríitleniil el
hagyja a pályát s ettől küzdve a
9 ember oroszlánmódra küzd.
Büngösdi szenzációs formája és
a 2 bekk fáradhatatlansága menti
meg az ETK-t a nagyobbarányu
vereségtöl.

Nagyboldogasszony napján"
barátságos. Endrőd.

Nivős mérkőzés, melyből a jobb

fízikummai rendelkezőETK került
ki győztesen. Góllövők: 20 p.
Szentesi. lVíásodik félidő 12 és
24 percében Kurilia. A 40 perc
ben Szentesi védhetetlen iövéssel
állítja be a végeredményt. Jók
Bocskayból Kiss L és .H. ETK
bói Knapp L Hunyá A. de kü~

jönősen Szentesi) a Mez6berényi
TK volt já.ítkosa, aki nemcsak
góljaiviJl hanem mezőnybeni s;cép
játékával is magára vonta a közön·
ség figyeimét

kmyökesapatok méirk5zése.

!'r1afc-kupa programmja aug.
19-én: Mezőíuron : MSzSC
MAFC, biró: (közös megegyezés
sel) Heinfarth (GyTK). Gyomán:
GyTK-ErK.

Aug: 20,fÍn: Turkevén: TAC
MAFC biró: Szita (TAC), Gyo
mán: GyTK-Hunyadi.

Az IB f hó 16-án tartott ülé
sén a következő határozatokat
hozta:

ETK-Hunyady óvás ügyében
bizonyítás kiegészitést rendele!.

.A Virág-ügy végleges tisztázása
miatt kikmdi a kupa titkárát Szar
vasra és Békssszentandrásra.

Kurtz (GyTK) és K. Sebestyén
(MAFC) játékosok fegyelmi vét
ségeit eddigi felfüggesztés ükkel
eléggé megbtinteteHnek vette,
azonban Farkasinszky (ETK) já
tékost, mivel a pályát minden
bejelentés nélkül elhagyta, dorgá
lásra Héli.

Hunyadi-ETK 2:1 (2:1)
MAFC· kupa. Békésszentandrás,

biró: Herbály (Mezőtur)

(Endrődi tudósitónktól) E.T.K.
két legjobh csatárát volt kénytelen
nélkülözni. Vezetögólt az ETK

GySe-Hunyadi 5: 2 (3:
MAfC-kupa.

Biró: Takács (Túrkeve.)

Ez a meccs már is. igazolta
mult heti jóslatunkat és az utolsó
helyre jutott GySC 2 értékes pon
tot rabolt ei a j6képességíi szent o

andrási csapattól. Egyébként a
a GySC csak az első félidóben
játszotta ki szokott formáját', má
sodik félidőben kissé visszaeseH
s igya Hunyadi gyakran látoga
tott el a gyomaiak kapujához. A·
GySC imponáló gólarányú gy6
zelme még a klubhoz közelállók
nak is meglepetés volt. A 2 ön- .
gól csak emeli az eredmény ér
tékét. Külön élmény volt a !úrke
vei Takács biráskodása. Az egY6
kori válogatott játékos, aki utoljára
1921-ben öltötte magára a címe"
res trikót, mindvégig kezében tar
totta a csapatokat s Gyomán rHq

kán látott kWln3 bfráskodással
em !ékezetessé tette nevét.

GySe kezdéssel indul a játék
és már a 8. percben a Hunyadi
kapujában táncol az első gól (1:0).
GySC nagy fölénye szél ellen is
állandósul, s il. Hunyadi alig tud
átjönni Ei félvOD2JOil, 27. p. Bar/a
L és remek összj,átékkai lefu.t
nak s a kis Barla ravasz lövése
a kapu balsarkában köt ki
GySe csatársora elemében van ..
Kiss, Barta és fried szemkáp
ráztató trükkökkel dolgoznak.
nyadí megJarn zavarodva s egé
szen kezdetleges hibákat követnek
eL Ezt használja ki a 33. perc
ben Barta aki maga mögött
hagyja a Hunyadi védelm ét, oko
san Barta l.-hez Játszik át s ö
közelről beteszi (3 :0). Félidő vé
géig frontb2D marad a GySC. de
., 'I 'k f, .. 'ék ru"t!jato go nem es\.". ,~l 13.\ r Li-

sodik félidőbenieljesen megvál~

tozik. HUI1J3di energikus táma
dásba kezd. 4. percben Fekete
kornert vi: s a korner rugás Pu
lugortól sajá t kapuba paltán l)
13 p. Nagy szépen lemegy, Kiss
hez passzol aki átdolgozza ma
gát 2 emberen, élesen lő, cie a
kapus a labdát kiejti s a befutó
Barta I. agóiba továbbitja (4:1.)
32 p. Kiss! a ]6-oson felvágják.
Szabadrugás elé sorfalat állnak s
Bencsik kornerre fejel. Korner jó.
a bekkek elengedik s a szemfü~

les Kiss bepöcköli 5: 1.. Két perc- .
mulva 20 méteres szabadrugás
GySC ellen. Bencsik lövi, Fekete
fejjel akarja védeni, de szerencsét·
lenül saját kapuba továbbítja 5:2.
Gól után a Hunyadi centerhaIfját
durva játék miatt cc biró kiállitja.
Erős Hunyadi támadással ér vé
get a mindvégigizgalmas mérkőzés,

Akinek két fillérje van, abból, 
ha okos, - az egyiket reklámra
adja, mert reklám nélkül ma már
nem lehet üzletel csinálni. Hirdes
sen a Gyomai Ujságbal'l.

Textil-GyT 3:1
Majdnem mérkőzés nélkül ma

radt a testedzők csapata, mert a
Turkevei A C vasárnap d. e. 10
órakor lemondta a mérkőzést.

Hogy mégis legyen mérkőzés, sok
telefonálást és költséget nem ki
mélve sikerült az utolsó percben
megszerezni a szabadnapos me
zöberényi Textil!

Fél órai késéssel (kü!önösen a
GyTK-ra vonatkozik) szitáló eső

ben állanak fel a csapatok. Me
z5berényi kezdéssel indul a jálék.
Az 5 percben Kurtz a tizenhato
son szabálytalanul szerel, a bün
tető rugás kapu fölé száll. Textil
van fölényben, de Kertész jó na
pot fogott ki. 15 percben Bartha
bead.ására a belsők elkésnek 
tiszta helyzet volt. 20 percben.
hogya mérkőzés ll·es nélkül
ne maradjon Kurtz 16-osol1 belül
kézzel leüti a labdát. amit Hoff
mann értékesít. l :0. Változatos
mezőnyjátékkal ért véget a félid.ő.

Szűnet után Csikós helyet cse
rél Lakato:'jsal és ezzel teljesen
megváltozik a játék képe. Erős

gyomai támadások indullJak Sras
sányi kapujára, de az egyenIités
sehogysem sikerüL 12 percben
egyelőre adott labdával iRozmann
megszökik és közelröl megszerzi
a második berényi góit 2:0. 16
percben sportszerütlen vi·
selkedéséérk megítélt büntet 6vel
fölénybe kerül a Texiii és csak
hajszál hogy elmaradt a
harmadik góL 22 percben Csikós
átverekszí magát a berényi vé·
delmen és berugja a GyTK gólját
2:1. Ettől kezdve a gyomaiak is
erőteljesebb játékba kezdenek és
ugy látszik, hogy a kiegyenlHés
nem is marad el. A szélsők

adiák a labdát. de a jól működő

be;ényivédelem is helyén van.
38 p.-ben a védelem kapu elé
tömörül és egy rosszul sikerült
rugással Kéri saját kapujába emeli
a labdát 3: l. Gyomai fölénnyel
ért véget a mérkőzés.

Mindkét csapat tartalékosan ált
ki, ha a gyomai kaput Hatvani
védi és Bartik sporlszerüllen vi·
selkedése nem maradt volna
el, - ugy könnyen meglehetett
volna nyerni a mérkőzést. Az
ujonc Heinfarth első .szereplése
az els5 csapatban bel/ált, c:Bak
igyekezzen még, hogy a szerelése
is pontosabb legyen. Kert~sz a
kapott gólokról nem tehet. A be
rényi csapatban Rozmann, Hoff
mann, Huszár és Büngösdi játéka
tetszett, de a többi is igyekez~tt.

Matuska biró jó volt.
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IX. ~vfolvam 34. ~zám.

ElŐfiZETÉSi ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2-60 P, EgészévreS'20 P.

·Befizetések postacsekken :
)"iüngária-nyomda Gyoma· csekkszálll 18.2&).

Lapzárta c s il t ö r t ő k este 6 óra,
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szel"kesztiS: WAGNER MÁRTO!IJ
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G II 'o m 111, Kossuth Lajos utca 84

Telefon: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdete"
20 fiJU:L ÖtSZÖr! hirdetésnél 10 százalék, tiz8zencéi
J5 5z1h:aJék, J negyedévi hirdetésnel 20 százalék es
félévi hirdetés ese1én 2G százalék kedvezményt adunk.

AZ ÖSZI
EXPORTKIAllJTAS
JELENTŐSÉGE.

I
eset,zll ·él köurdókr~ meg
állapílorr kamatot keH fi
zetni.

A hangversenyek enge·
gélydOát mérsékelték

A dobolási dOM 2 doh·
ballpengőben.a piaci do
bolást 50 filJérben állapí,
tották meg. A hírde!ési dí
jakat 16 fillérröl 10 fillérre
mérsékelték éspediglen : 5
gépírásos sorig 10 fillér,
azon felül 20 fillér. A do·
balásnál és hirdetésnéi vi
dékiek duplán fizetnek.

Sertésvágásért vágóhídi
díjat nem szed addig a köz
ség, míg a sertésvágóhíd
fel nem épü L (Mikor lesz
az? Szerk.)

A községi haszonbérlők

bérleszállításában egyelőre

nem hozott határozatot a
képviselőtestület.

Ez év őszén lesz Budapeslen
az első Országos Mezőgaz

dasági Export-kiállílás. A mi
niszterelnök kivánságára éleln?
hivolt Nemzeti Munkahéíen ed
dig főleg az ipar és kereske·
delem nemzeti munkája sze'
repel/. Ez évben mezőgazdasá·

, gunk is kiveszi éi! részél ebből

a demonslrációból.

"Nemzeti Munka a Magyar
roldön." Ez a cime a kiállilás-

Inak. Már maga ez mondalis
jelzi, hogy él magyar agrárlár
sadalom munkájának minden
vonatkozása bemutatásra kc#
rü I.
Mezőgazdaságunk lé/érdeke,

hogy feleslegeinket minden za'
varó körülmény nélkül jó áron
érlékesilhesse kűlföJdön és az
Őszi Mezőgazdasági Kiállilás
egy halalmas lépést j~Jenl ex
portunk fejleszlése terén.

A kiállítás célja, hogy kül,
föld felé dokumentália a ma
gyar mezőgazdaság feilellsé p

gél, amely képes a legkénye-

gyomai kerületi országgyű
lési képviselőnek gyomai
mandátumait a képviselő

házi muzeumnak adják át.
A járdaépítési szabály,

rendeletel úgy módosítot·
ták, hogyabetonjárda épí
téséből kivetett hozzájáru
lási költséget 5 évi egyenlő
részletekben fizethetik ka·
mar nélkül. Aki egy összeg
ben és előre fizeti be a hoz
záiárulást, az 10% térítést
kap. A részlet~kre megálla
pftott fizetés elmulasztása

épviselőtestületi

köz űlés.

Gyomai és endrődi munkásokkal
végeztetik a földmunkát.

átfőn me kezdik
ma-dévaván i út

ék sme yeiszaka
JP'i!iOlllJ!lS'!!lllllak földmunkálatait

a

A mult héten tartot/ák hogy az elkészített tervek
meg vitéz dr. Pánczél Józse! .szerint a földmunktliatokat
vármegyei főjegyző elnöK; már a jövő héten megkezd~

·Iele alatt a hivatalos köz- l hessék, valamint Kovács
igazgatá.si bejárást a gyo- János földjéből 60 I. i-ölet
ma-dévaványai út föld, kisaiátftsanak, mel!yel megp

munkálatainak kiépítésére szüntetik az útnak ott a
vonatkozólag. Abejáráson törését,
jelen voltak Ritter Sándor Vitéz dr. Pánczél József
kir. műszaki ..tanácsos. flZ vármegyei főjegyző eken
államépitészetihivatál fő- delte, hogy ennél a mun
nöke, Harmatha Aridrás és kálatnál csakis gyomai és
Gödry Lajosállamépitészeti endrődi munk6sokat aikalI
hivatali mérnökök, dr. Pá/ka mazzanak.
Pál föszolgabiró, Pánczél Ezuton is köszönetet
Emil községi főjegyző, Ko- mondunk vitéz dr. Pánczél I
vács Gábor biró, Uhrin lst~ József vármegyei föjegy-.
ván községi mérnök és zőnknek, amiért járásunk
Bácsi Elek társulari igazp inséges munkásai részére
gaí6. tartotta fenn ezt cl munka-

A bizottság hozzájárulJ, alkalmat.

Auguszlus 16;611 rendki
vúli közgyűlést tartott Gyo
ma község képvisdőtestü

lete, melyen a következő

.érdemleges határozatokat
hozták:

A Lampelpféle malom le
bontását tavaszra halasz
tották, akkor építik fel az
iskolát is.

A polgári~ és gazdasági
iskolák részére padok és
más iskolai szerek beszer-

Iiését határozták el.
. Néhai Barabás Béla volt

Leperzselt legelőnk

aszott tógyű tehenek
sétahelye.

A faHyasi legelőnk lesűlt.

Még" a szaharai szárazság,
ga! is dacoló egy~kéi sza·
márkóró vagy szerbtövis
díszlik és garral hírdeti a
tönkrement növényzet mel
lett, hogyatehénpásztorok
az Istenadta hosszú napo,
kon annyit sem tesznek
meg kint a legelőn, hogy
ezeket a szerbtövis dfszpél-:
dáriyokat kifrtanák.'

Szegény teheneink reg
gelenként kimennek az egy
hónap előtt még üdezöld
le~előre s a hosszú nap
tikkasztó melegében tömeg;

"koplalókúrát tartanak s este
korgó gyomorraL aszott
töggyel haza ballagnak.

A novemberi zöldmező

tanfolyamon olj!an meg
győző előadásokkal és ké~

pekkei igazolták, hogy ke
vés költséggel és kitartás'
sal sokat javíthatunk lege
lóinkön. 5őt nálunk, ahol
teheneink legelőjének több
száz holdja a Körös hul
lámterében fekszik, amely
mellett naponta elfoJyik
többezer köbméter élran~lat

érő Körösvíz, tehetetlenül
nézzük, tűrj~k, hogy lege
lőnk lesűljön, teheneink
koplaljanak.

Ugyanígy lehetséges volna,
hogyafattyasi legelőnk

egy részét is öntözzük a
Torzsászugi holt Körösből.

Aki pedig még mindig
nincs meggyőzve a Körös·
víz csodás öntöző értéké;
ről, az vegyen magának
fáradságot, nézze meg a
vasúti állomás országhíres
virágos kertjében' a zöldelő

füvet, azt Körösvízzel ön
tözik. Ilyen lenne a legelő

füve is. ha öntöznék.
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ibaeh Árpád,

OyTK
@@zgYűlése

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkén t. Csakis
50 literen felüli rendelés!
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szálJitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza_ Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levél bélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve_

Boraim kellemes édeskés
HallJak. tiszta, tökéletes za
matuak és n e m savanyuak.

Cim: Székeiy Ferenc
Soltvad!l:ert, Pestmegye.

NEMOLCSÖSB
OROM

a. szódaviz,
DE- NEM IS SZÚDAVIZI

2 fillér

g

Aki itt keresi a pénzt, itt
is költse el! A helybeli ipart
és kereskedelmet pártoJjuk!

Az Őszi MezőgazdaságiEx
porl-kiállirás már maga is egy

olyan érdekes lálvtmyosság
lesz, amely bőven kárpótol az
utazás fáradalmai-irt. A TESZ
ilHal egy ieióben rendezett Nem~
zeií Munkahél is érjékes látni-

valók és szórakozások egész

sorozatát nyujlia él !álo~Fjlók.

nak. Az Előkészitó Bizottsá!;

II Krudy Ferenc elnök.letével a Föld

mivelésügyi miniszleriumban

működik és bár milyen feivi

lágosiiá:st készségge! megad.

vasárnap volt, amelyen
aZ új vezetőséget válasz
tották meg. A Hsztikar név
sora a következő:

Tiszteletbeli elnök: Páo R

ezél Emil.
Elnök: Bácsy Elelc

Társelnök : Gecsei 5tm
dor, Grosz Salamon.

I Alelnök: H~nczman Fe-
I ren.~, I-lekelle László.

I U~yész: dr. Leg:za.Tibo~.

I Orvos: dr. Nemeny! Honfi,
. dr. Nagy Pál, dr. Bárdos

LászJó_

lés újra a csutkái gyujtotta Főtitkár:- Varscmdán
lászló"

'I. m:g a titokzatos gyujto~ató,
mig az emberek a Varga Fooihal! ügyvezető:

Iáltal "itt szalaqt" " :'32a- farth Mihály.

I
la~" gyujtogarót .keresték. Háznagy _ Gábor Antal.

Lz él többszöri gyujtoga- Jegyző: Szepesi Sándor.
Itás, oltás és gyuitogafó ke- Intéző: Papp Gábor.

I resés 5-6 óra között tör: p é II Z J á f o s: Szoko/ai
! térü. György.
i Az oltósn61 segédkező Ellenőr:

I, Scl1uszter Jánosnak ~'/Janus "C' J'
':o ,I a lal anos.

,I volt Varga Islván béres vi~ lSzárnvizsgálók: Szabó- Bá
Iselkedés<2_ Schllszjer észre- llint,_ Bedő , re, Szendrei

l
,~~~~~'J~~;~~ '~:~_~~~~r~l;j~~~ I Ferenc.

~J I Szertáros: Imre Elek.
Vargára vetette magát s

Válaszímányi tago!.;: Csá-
i egypár baráfságosarcsimo- ki Dániel, !{iss István, Szj~

I·galás után Varga beismer-
lágyí r\á!rnán, Varga Ká a

I
te, hogy ő a gyuitogató.

foly, Vatai Lajos. Mayer
Közben egyszerre égett két

I
ferenc, Némefh Lajos, Nagy

, törekkQzal, két szénaboglya Károly; Tandi Imre, Szabó

i és három eSlltkakup. - Imre, Mártoíl Bálint. Kiss
A társuiati gátőrtől bete-

Sándor. Póttagok: Pfeifer
lefonáltak a íűzőrségre,

Márton, Arany lános,Ba=
honnan 6-30 óralwr Sep=

logh Lajos, Podani Mihály,
renyi Laios őrvezető és
Kovács G. Lajos önkéntes
fűzoHók idvonultak egy ko
csifecskendővel. - Gecsei
Imre kerékpáron ment utá~

Duk. A szomszédok a vitéz

Purgly Emil Ufadalmából
ka lajt segitségével és
a fecskendővel megvédték
az épületeket, a szalmát és
egy boglya szénát. Az el·
égett takarmány értéke 800
pengő, .mely biztositás út
ján megtérűl.

Varga Istvánt esütörtö#
kön beszállitották a gYlllai

szedel es
arázdálkodott

fak és haíőzási vállalatok fél·
áru kedvez'l1ényt engedi21yez·
lek a Budapestre ulazó iá/o-

i >!-alók részére. Az igazolvÉlnyok
melyekkel éi kedvezmény igény
be vehető, már kapha,ók a

I

, községi eióljároságná!. illeíve

. él?: IBUSZ-nál és kirende!lsé'

. gciné!, de készséggel küld cl

kia!lilRS Elókésziló Bizolisága
is A jeg\! ára BudopeslIól 100

I km. iévolségig 1.- pengő,

~ ~zenlul 2_50 pengő, ebben az
I összegben a kiál ilás belépő

iegye is benne van.

sebb igények kiszolgálására ís,
másrészrői ulól:lbi évben a kül
földi imporlőrök részéről m~g

oyi vánuló vánságokhoz mér
ten lllmula:ásl nyuilson gaz·
dáinknak, hogy milyen fajtóju
és minőségű termények azok,
amelyek külföldi elhelyezkedésre
számfthatnak, hogy milyen irány
ban alakitsák át gazdá!kodásukat.
lit első sorban cl minóscg kel

d'2se iöhel számi1asba. AkkO!"
amikor a külföldi imporlőr vá
logathat abban, hogy meJy;k
országból szerezze be szlik
ségle/ét, egészen természeles,
hogy egyéb mellékkörüimé

nyeken kivül első sorban azi
akarja, hogy él vásárol! lermény·
minősége kifogá"lalan legyen.
Hála kormány?ö!unk évek óla
foly!alolt céiluoalos lörekvésé- I __ _ _
nek, ma már az éj helyzet, hogy I Varga lslvCin elvetemült gyújtoga.tása.
mezőgazdcr.ságunk kivitelre kerillő -I

feleslege,inek. ~~e.~1 j~~en;ékeny. ~é- I ,A halrnagyi Iranyák tulaj
sze eléra rO! fwljold cuta. meg/mant donosait naDokig rémületa
minőséget . '-'0'1 r;rcy ayu;-, Id I> - \ - b b jA magyar fö ,a magvaI' ég-
hajlal speciá.!is adollscígel1 egyes I aogatÓ.
jerményeink mínÓségéi olyan i Auguszlus 18'án este Lo
különlegessé leszik, hogV azok Isonezi ferenc tanyálánál
szinte versenyiárs nélkül álJél- fdgYllii a búza és záb-
nak a ncmzclközi piacokon. I .sza .mát, nt á töre}(et
Természeies tehá!, hogya ki

és ezek cl is égtek.nálkozó iehe1őségeke! meg
kell rag,:;dnia mezőgazdösá· I Szenl istván napján esre

fl

gunknélk és főleg ezekbő] a 111 órakor Erdélyi hály
cikkekból kelllermeiését fOKOZ- . g-azda Varga i:3rván nevű

ni. A mczőga.zdasági tömeg- 20 éves bérese kerékpáron
áruk minőségéí is javilani kell.

bejött az ügyeletes iűzo!íó
Mindezeket a szemponlokal
szakszerű egymásuiánban fog- hoz és jelení-eHe, hogy va-

szemlélielni az Őszi Mező- lami gyujtogató meg-gyuj'
gazdasági ExporH<iáliiJás ugy, toHa a tanyájuk melle!1i
hogy gBzdáinknak különleges _ csutkakúpokat, kérje vo·
alkaimuk nyi!Ik megismerni Inllljon a tűzoltóság (21
azokat éi jényezókel, amelyek I oltani íj tüzeL Gecsei ügye-
kell, jövő g-azdálkoclásu- I
kat irányilsák. Egyetlen gyo- • !etes tűzoltó feltelefonáll a
mai g-azdálkodőra nézve itoronyőmek, ez a.zonban
sem lehel közömbös, bogy nem látott semmiféle tüzet,
milyenek a mezőgazdasági ter- mi:-e Varg-a elment.
mények árai, bár e tekintetben Reoael 5 órakor kiavul~
fliggóségi viszonyban vagyunk ~<:> "",

a külföldi piacokkal szemben, lladt az Erdélvi ta·
mégis az íElpaszla!halő, hogy nyáján, \farg; gazdáiánál
CI i<ülönlegesen ió minőségű a szénakazal. Az oltásra
termények könnyebben és job~ összeszaladt ta!lyaszom~

ban ériékesilhelők_ szédoknak oltás közben
Az egyes lerrnényekhől a

Vanza elmondta, látta, ami-
minták már !órész! beérkezlek ~

a ldiek:ill kis~r!elügyi á!lomá... kor a meggyujtás után a
:,O;Z,O::: é~ azok vizs'tálaiB fo- gyujtogató íj tanya lIleIletIi

Od)!! erúvel folyamaiban van_ tengeribe szaladt. A szom~

ÖrÖl11 Ille tölli el él szemlélőI, szédok előbb eloltották a
11'1 lá'IÖ, horzV El nagy és kis kezdődő tüzel, utána a ten
gElzd35dgokbói beérkQző min-

geribe bujt gyujtog-alót men-
IÉlk minóségi slempolllbóJ mi·
ven kiválóak_ Elismeréssel kell tek keresni. Ezalatt ismét

mzgemlékeznünk kisgazdá# meggyulladt aszalmakazal
in al"iknek lermésercdmé·

l
l S megin! Varga lármázta

n az.1 íg-awlják, hogy in/en- össze a tengeriben gYllito-
ziv gazdálkodás! folyJalnalc galól kereső szomszédo# ügyészségre.

Akiállitás szemtember 29-től --------.----
kat, kik ismét eloltották aoktóber 8-ig tart Budapesten az

Jparcsarnokban és ez ald!1 az idő tüzeL Ez négyszer ismétlő·

alall az összes magyar vasu· dött meg. Ezután a töreket
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Még dalol a ya
hetykén és vidáman, de valahol messze, a rozsdásodás
nak indult hegyek között már dohog az ősz. Éjszakán
kint idáig ér a lehelete, elsápad egy-két jalev(:/ és ha
rezzen a szél, leperdül a tavalyi avaTra.

Még a nyár, de már az ősz szele bágyaszt
és meglehet, hogy mire !akólló bamu! a hatór, én is, te
is lehullunk a tavalyi avarra: bevágódunk a semmiségbe.
Mert ez a sorsunk: fa/evélé és emberé egyaránt Egyi
künk korábban megy el, a másikunk kisőbben, de mind
elmegyünk, ha megcsap benünnket az elmulás lehelete. (.)

agyar Őrállók!
Békésvármegye Té"rvény'

halósági Iskolánkivűli Nép·
művelési Bizuttsá:-!u 13 évi
működésénekemlékére Év
könyvet adott ki. A7
ses kiállirású kÖilyvet 
m'2lyet igaz lelki gyönyörű
sl2g'I<"[ LElpozgólllJllk -Tan
tó 1(lz5C'f író, \'ánnegycl
népművelésitirkár szerk'2sz p

let/e. ABizollság 13 évi
munkásságát találiuk meg
benne írásban és számada
tokbal}. Békésvármegye te
rületén a népművelési te
vékenység 1921-22. évben
összesen 271 előadást és
16 cl6.adót murat. Ezek o
számok EJ bizottság ügy
buzgósága folytán évrő[p

évre emelkedtek, úgy, hogy
az 1932-33 év már 964b
előadást és 986 előadót

könyvelhet. - Ugyanilyen
aránybcHl növekedett a l1all
gotók száma is. Ezek a
szürke statiszlikai számok
égő fáklyaként lobognak a.
magyar éjsza.kában! Békésn

vármegye Népművelési Bi
zottságának munkája nem
meddő igyekezet. Hatalmas,
nagyj'elentőségű kuiturtevé
kenység ez, melynek ha
tása mindjobbanmutatko

zik.
Az Qvkönyv közli dr. Hó

mafln Bá t m. r. vallás
és közoktatásügyi miniszn

remek 76.800-933. számü
iránymutató rendeletét a
népművelés legközelehbi
teendőire. Értékes dolgo
zatokat találunk a kÖllYVI

ben: Herczeg Ferencz, dr.
Korniss Géza, dr. Ravasz
László, dr. Bibó István, Kal
rácsony Sándor, Hegedüs
Margit tolla iból. Végül a
Bizottság magasztos szó
zattal fordul a magyar
népművelők táborához: ...
"Magyar Öráltók, kérünk
benneteket, adjátok lelke
tek melegét, hiszen érzitek,
hogy e hazában "Sósabbak
itt a könnyek, s a fájdalmak
is mások, ezerszer Messiások
a magyar Messiások"

Magyar Örállók vigyáz l

zatok, résen legyetek, mert
"Ha minket eljá az Idők zi

vatarja,
Nem lesz az Istennek soha

több magyar;a«
- m. gy.-

Felvétel a Márta Diákotthon
ba. A budapesii IV. U!ic'll1 u.
li. sz. alatli tvlária tvl a ter Diák
ol/honban megiiresedell helyek
re, az 1954/;35 janévre szóló
felvételi ,.kérvénvek augusztus
25·ig beadhalók. Piilyázhatnak
oly szegéllysorsu, példás vise
lelü és jó előmenetelűegyetemi
és főiskolai hallgatók, kik la

nulmányaikat Budapesten vég
zik. A szobák 2-6 személye
sek. A város közepén az egye
le:~lhez; közel fekvő szép ker
tes oHhonban, hol külön tanuló,
iársalgó és fogadó szoba, fürdő,

i zuhanyozó, fiHés és gázrezsó
I használat, tornaszer és telefon

szolgáliák ahallgalók kényeI
méi : a benllakás dijtalan. Bő;

vebb felvilágasitásl készségge!
nyujt póslán is (bélyeges válasz
borilék melléklendó) 07. Otlhon
háznagya reggel 8-=-9 óro kö
zölt. Telefon: 37-7-49.

Öngyilkosság. K. Molnár
Sándorné BaráJh Juliánna 81
éves tanyai asszony hélfón dél
után 4 órakor az ajlókiIil1csre
felakaszloHa magá!. Teltének
oka végelgyengülés és éle1unt
ság voll. Mire rátaláltak már
haioli voll és a kihivot! köz
ségi orvos is csak ezt tudta
konslalálni. Temetése szerdán
délelótl voll.
, A szilva feldolgozását ismer-

Iteti él Növényvédekm és Ker
tészei legujabb száma. Cikkekel
közöl még éi helyes permele-
zésről, a permelezőgépek meg
választásáról, a darazsak irIii
sárói, a gyümölcs szedéséről

és raklározásáról, a rácürmös
késziléséről, a nilro~énirágyá

zásról stb. A kél dúsan illusz~

tráll'lapból egy alkalommal dij
talanul küld a Növényvédelem
kiadóhivalala (BudapesI, föld,
mivelésűgyi Miniszterium, Vc
ker., Kossuth Lajos-IéI', e lapra
való hivalkozással mutatvány
számol.

Háztartási' és továbbképző

tanfolyam nyilik szeptember
havában a LUlher,Szövelség
védnöksége aial! (IV. ker. Veres

IPálné·utca 36. sz. alat j), A nö
vendékek a modern nyelvek és

az állalános rnűve!lséghezszük
séges eiméie1i ismereteken ki
vül a főzésben, kézimunkában,
fehérnemű és felsőruha varás
ball. valamin! a csecsemó és
gycrmekg'ondozás, illetve él

gyermeknevelésben is gyakor
lali kiképzést nyernek. A tan
folyam egyéves illetve 5 hóna
pos, Felvilágosilás személyesen
vagy irásban (válaszbélyeg kül
dendő),

Munkásjut:almakra pályázat:.
A kereskedelemügyi miniszler
pályázatol hirdet olyan ipari
munkások 100-100 pengővel

és oklevéllel való kiHintelésére,
akik 50 élelévükel már be/ölI
töllék és legalább 25 év óta
megszélkilás nélküi állanak
ugyanazon munkaadó szolgá
latában. A pályázatok a keres
kedelmi és iparkamaránál f. évi
szep/ember hó 30·jg nyujthatók
be és a pályázaH kérvényhez
a munkakönyvet, ez évben ki·
álli/oli erkölcsi bizonyilványt

, és él munkaadó szolgálail bi
zonyílvéÍnyát kell csatolni. A
miniszlerium által már kitünle·
tett munkások uiólag' nem
pályázhatnak.

A legjobb csemegeszőlő,

fajtákról, él ktsebb méretű

gyümö!csaszalókról és azok
kezeléséről, homokleriilejeken
a gyűmö!csfa űlle!éséről, az
őszibarackbeföll késziléséről, a
dió szedésér61 és száriIásárói,
a keverlen ülletendőgyümölcs
fajtákróI, a gyümö!csösben és
szőlőben él szeptember havi
leendőkr61, a vértelő irtásáról,
a férges dióról és számos
egyéb gyakorlaJi aktuális kér
désről ír, képekkel bőven ilusz
Irálva "A Magyar Gyümölcs"
leguiabb száma, melyből la
punkra való hivatkozással egy
alkalommal ingyen mutatvány
számot küld a kiadóhivalal,
Budapest, V!., Andrássy ut 8.

Akinek két fillérje van, abból, 
ha okos, - az egyiket reklámra
adja, mert reklám néHdU ma már

I nem lehet Uzletet csinálni. Hirdeslsen a Gyomai Ujságban.

REJTÉLYES
GYILKOSSAG.

, Nem találják az áldozatot.

,A lIg11S:lj us 19, én cslc fl (k
l.öválJyai cscndörségnél kl.?n!
h'7Ci( Takács Antal 9.2 éVl?s

j' ~112\'aviJnv~i Icg éll Y,éS elmondja,
nogy 18-élO este (lvoma VélStl

Iton Juli r~,s7.éhell.. Be~en\:sh'~
I gen meglajja ez/hat Laszlo iur

ki?vei s7ükié511, 20 él.' körű;j

régj haragosiJI, kj va](l$/ioú
Ic~,t Turkevébe menj gya!o~', ("',
400-500 lépés jávolságban

l nyomon követie Czjh~iol s ami
kor az a kÖZllii hídon álmen!
és El Körös hullámlerében It"I

posoll gyalogutoo haladl, utána
, sieJeH s mikor utólér/e, revol;

verrel fejbe lölte. Czilla I aZOll

nal meghat/, mire ó (Takács)
felkapja a hullá!, clvWe a Kö
röshöz és a vízbe dabkl 5

ul.!lna. mint aki jól vigezle dol
gál, hazament Dévaványán l(ikó
szüieihez.

Ollhon Takács elmondolla
teljél, mire közbecsülésben álló
iómódu szülei rábeszéllék. ie
lenlkezzcn önkén! o csendőr

ségnél, mii ő rneg is tell és

Irészlelesen elmodia az egész
gyilkosságo!.

Czihat László hulláját eddig
nem ialálták meg. A nyomozás
sem tudla eddig kideriteni 
dacára él szorgos kulatásnak
- voilaképen ki is hát az állí
lólag meggyilkolj Czihat László,
kinek scm Turkevében, sem
Ecsegen eddig nem tudtak
nyomára akadnL

A gyilkosság helyszini szem
léjén laláliak vérnyomokat, le
hál valaminek kell lenni Takács
vallomásában.

Takácsol pénteken reggel
vitték agYlllai kir. ügyészség
hez.

Liliputi-olimpiász Budapes
ten. A törpék budapesti olim
piász[~ról rendkiviil érdekes
fényképekkel illusztrál! cikket
közöl Tolnai Világlapja uj szá
ma, amely 52 nagyoldal terje,
de!emben és gazdag tartalom·
mal jelent meg. Ezenkivül ma
gyar irók remek novelláil találja
az olvasó a népszerű képes
lapban, valamin! foly~ajásos re
gényt, számtalan érdekesebb
nél érdekesebb cikket és közöi
száz pompás képel. Egy szám
ára 20 fillér. '

Anyakönyvi hirek. Születtek:
Szász János, 5ar/olf Zsuzsánna,
f. Nagy Róza, Fekele Erzsébe!.
Házasságot kötöttek: Miháli
Lajos-Kurilla Mária, Laskai
Lajos-Fülöp Mária, Wolf La·
jos-Papp Teréz, Vidá János
Kovács B. Erzsébe/. Elhaltak :
özv. Fekele Andrásné Debre e

ceni Sára 79 éves, Gyöngyösi
Sándor 4 hónöpos, K. Molnár

I Sándorné Barálh Julia 81 éves,
I Molnár László 7Déves.
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Köszönetnyilvánítás.

Az e hó 20-án este és 21-én nappal
aHalmagyi tanyánkon történt tűzeset

alkalmával tanusított buzgó tevékeny
ségért köszönetet mondUnk mind
azoknak, akik e nagy szerencsétlenség
ben segitségünkre voltak, különösen
nagYI>. Purgly János úrnak és személy
zetének, ugyszintén ifj. Kovács G. La
jos es Seprenyi Lajos községi tisztvi
selők, önkéntes tíizo!íqknak.

Erdelyi Mihály és családja.

Adás-vételi ügyleteit leggyorsabban
lebonyolithatja egy apróhirdetés Utján.

lyet haladéktalanul folytatni kell,
részt nem vehet.

4. Vevő köteles a vételárat az
árverés napjától járó 5 % kama
fával együtt a békéscsabai m. kir.
ad6hivatalnál mint birói letétpénz
tárnái három egyenlő részletben
megfizetni, még pedig az első

részletet 15 nap alatt. a máso~

dikal 30 nap alatt, a harmadikat
45 nap alatt az árverés jogerőre

emelkedésétől számitva. A bánat
pénz az utolsó részletbe fog be
számlttatni.

5. A vevő köteles az
ingatfant. ferhelö és az árverés
napja után esedékes adókat, az
átruházási illetéket, valamint az
e/árverezett ingatlant a je'nndlló
törvéilyek szerfnt terhelő szőllő

dézsma, urbéri és más hasonló
természetü váltságot a blrtokren
dezési költségjárulékokat, ugyszin
lén a vizszabályozási tartozásnak
az árverés napja után esedékes
részleteit a vételárba betuáás nél
kül viselni.

6. Ha az árverés náp/ától szá·
mított 8 n.ap alatt előterjesztéstés
]5 nap alatt utóajánlatot nem
adnak be s a vevő a vételár 213 ad
részét befizette a tkvi. hatóság a
vevőnek vételi bizonyitványtad
ki, amelynek alapján a vevő a
megvett ingatlant birtokába veheti.

7. Ha az. árverés jogeráre emel
kedett és a vevő az árverési fel
tételeknek eleget tett, kiilőnösen a
vételárat egészen lefizette az in
gatlan tulajdonjogának a vevő

nevére bekebelezését a tkvi. ható
ság hivatalból rendeli el.

8. Ha a vevő az árverési felté
teleknek akitüzött időben elege-t
nem tesz, a bánatpénzt elveszti, a
bánatpénz letétele alól felmenteti
árverelő pedig a tkvi. hatóság fel
hivásának készhezvételétől számí
tott 8 nap alatt a bánatpénznek
megfelelő összeget birói letétbe
helyezni köteles és az érdekeltfelek
bármelyikének kérelmére a !kvi.
hatóság ujabb árverést rendel el.

Gyoma, 1934. év Julius 12 napján:
Záhonyi s. k. kir. jb. elnök

A kiadmány hiteléül: Pulugorsk. kiadó.
A kivonat hiteléül:

Gyoma, 1934. augusztus 23.

Dr. Szász jegyző.

hirdetmény
és árverési feltételek.
Kir: Kincstár. végrehajtatónak

Iványi Miklós és Iványijános vég
rehajtást szenvedők ellen inditott
végrehajtási ű15yében a tkvi. ható
ság a végrehajtató kérelme követ
keztében az IX. t.-c. 144.,
146. és 147. §. értelmében elren
deli a végrehajtási árverést 663 P
60 f. köztartozás tőkekővetelés, en
nek 1932 évi junius hó végéig

: számitott ]48 20 f. eddigi vala-

Imint a kifizetésig járó 9 százalék
kamata 18 P 38 1- eddig meg
állapitott per és végrehajtási költ·
ség stb., behajtása végett a gyOmai
kir. járásbiróság teriiletén levő

Endrőd községben fekvő s az end
rődi 1004 sz. betétben A. t 1. sor
szám, 683 hrsz. 297 négyszögöl
területü végrehajtást szenvedetfek
nevérz álló be!telkes l1ázra 1500 P
kikiáltási árban.

A tkvi. hatóság az árverésnek
Endrőd községházánál megtar!á
sára 1934 évi november hó 3 nap
jának d. e.9 óráját füzi ki és az
árverési feltételeket az ]881. lX.
t.-C. 150 §-a alapján a következők

ben állapifja meg.
J. Az árverés alá eső ingatlant

és pedig a csatlokozottnak kimon
dott Grosz Zoltánvégrehajtafó ér
dekében 4050 P-nél, Hartenstein
Herman és fia csat!akozottnak ki
mondott végrehajtató érdekében
5170 P·nél, Kir. Kinc.'>tár vp.gre
hajtató érdekében 6400 P-nél ala
csonyablJ áron eladni nem lehet.

2. Az árvereini szándékozók
kötelesek bánatpénzill a kikiáltási
ár 10 százalékát készpénzben vagy
az 1881. lX. Le. 42 §-ábanmeg
határozott árfolyammal számitott
óvadékképes értékpapiwsban a ki
killdöttnél letenni vagy a bánat
pénznek előlegesen birói leltétbe
helyezéséről kiállitoft letéti elismer
vényt a kiküldöt!nek átadni és az
árverési feltételeket aláimi.

3. Az, aki az ingatlanér! a ki
kiáltási ámál magasabb igéretet
tett, ha többet igémi senki sem
akar, köteles nyomban a kiháltási
ár százaléka szerint megállapitott
bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészi
teni. Ha ennek a kötelezettségének
eleget nem tesz, igérete figyelmen
kivül marad és az árverésben, me-

d

AUTÓ és motorkerékpár PNICUl\,\ATIKOK
a legjobb külföldi gyártmányokban

garanciával.
AUTÓALKATRÉSZEK

összes olasz, francia. és amerikai
autókhoz,

FELSZERELÉSI CIKKEK
legoksóbbalí :

NAGY JÓZSEF
Bpest, VI. AAlllrá5sy-ut 34, Telefon: 221-91.

Csövestengerit és heremagot a
"Futura" (Wagner Márton Fiai cég)
legmagasabb napi áron vásáro!.

Dr. Debreceni Iván földje felesbe
kiadó. Értekezni lehet naponta 10-12
óra között.

nagyságu egy tagba n lévő föld!
birtokot vennék. Bővebb felvilá
gositást a Gyomai Ujság szer·

kesztősége ad.

Beinschroth Gábor borbélynak az
('lregpocosban levő szőlős és gyümöl
csöskertje, valamint egy kétfelenyiló
nagyajtó eladó. Hősőkútja 83.

Szépen berendezett különbejáratu
uccai szoba 1-2 ur részére szept. l-re
kiadó. Cim akiadóhivataIban..

Tisztitsuk a vetömagot Iványi Ala
dár és István cég központi magtárában
és malmaiban, cséplés megszüntével
ugyanott zsák kapható.

Eladó. 1 frack, 2 jacket, 1 amerikai
rollós szekrény, 2 ágy éjjeli szekrény
nyel, lószőrbetétes ruganymatráccal,
I támlás divány, 1 antik szekrény, 1
kártyaasztal, 1 nagy kredenc, 1 iilő

garnitura. Hősök-Emlék utja 39 szám.

Dr. Debreceni iván háza eladó.
Értekezni lehet a helyszínen. Ugyanott
egy 350x250 cm szőnyeg eladó.

200 q. korai rózsaburgonya eladó.
Érdeklődni lehet Gyomán Damjanits-tér
1 szám alatt, vagy a mezőberényi ha
tárban Félbalmon, Kruchió Istvánnál.

Két diákot elvállalok egészséges
lakásba, zongora használattal. Román
Pálné Békéscsaba, gróf Tisza István
u. 19.

Szept,

li. BUDAFlEST~ RLAP ,-,--,,---,K_i-,-,vo-,-,o-,-,oa=!o-,-,s=m"---,,ás_o=la=t-,,-o__
dmii politikai napilap minden
nap képesmenéklettei jelenil"
meg, irógárdája szer~

keszfésében ma a legtartal
masabb politikai és szépiro
dalmi és mégis a legol~

csóbb napilap. Ha
számot Jdvcám, jelentse szer
kesztöségünkben. .Előfizetési

ár: egy hónapra 250 pengő"

negyedévrre g'50 pengő.

Kerekes Károiynál a bor literje 48
fillér.

UTALVÁNY
Név -- -_ ~ - - .

Diszmagyarbao vonullak fel
Szell! ISI va n napján a magyar
élet kitúnóségei . A Tükör au'
g'usz!usl száma erről érdekes
és gdzdagon iilisz:ráH cikkel
közöl. Persze egyéb érdekes
ség is nagy számmal akad, la
!'w1ságos és érdekes cikkek,
elbeszélések és versdc A mel
leli ez a szám is beszámol a
színház és él film úí eseményei·

ról, divatról, konyháról, gyer'
meknevelésról, kép és raiz,
fényképészeklől és grafikusok-

rejtvény-, sakk", bridzs-,
fényképpályázalok leszik vál,
lozalossá a Tükör ragyogó
augusztusi számáI. Ha előfizeini

óhail, szíveskedjék lapunkra
való hivalkozással él Tükör
kiadóhivé1!öiéHÓ\ (Budapes!, .,
Egyelemaulca 4. Sz.) mutatvány

számol kérni.
Nagyemberek papucsban, Ez

cl cime annak a rendkivül ér·
dekes cikknek, ameíy fl Délibáb
ui számában jeleni meg és
C1me\yben rendkivül sok inlimjv
jás! olvöshalmü< él nagy embe
rel,ről. A kllünó szinházi képes'
lap remek budapesH és külföldi
rádiómüsorokat, nagyszerü film
rovalol, slágerszövegeket. fo!y
tatásos szilldarabol és nagyon
sok képel közöl. Egy szám ára
20 fillér és minden ujságárus·
nál és dohánytózsdében kap

ható.

Cim: 0 .. 0 0 0 0 .. 0 __ 0 .. 0 ..

grafológia
c áJa.

Zsombok Zollán a rádióból
js ismeri iró. grafológus az

egyén írása és egyéb adalaí
alapján, lapunk olvasói .részére
önaliziseket kés7if, ha az alanti
szelvény! kitö live beküldik. Ez
az akció nem i.izleli jellegű,

merl az iró a kidolgozás ho'
noráriumát elengedik, s csupán
a hirdetés és a megválaszo!ás
köliségeire kér 60 fillér bé·
!yegösszegel. Minden olvasó
jzlenlkezhel, akil pedig sze
mélyi kidolgozások nem érde
kelnek, az bárki másnak pár'
soro'> irásál és korának meg·
jelólésél küldheli be. A levelek
igy cimzendók: Gyomai Ujság
szerkeszlősége.

Testi hiba ·.. · .. __ .. ···o o__ o ..

Szül. év, hó, nap.. · ·o .

.........................................................................

Családi állapot _.. -- 0 -- ••• .. •

6e

mu jövőévi fizetésre
előjegyezhetö

M. fiai cég·
nél~ Gyoma



GySC budapesti futball meccse
alkalmábó! nem lehet szó nélkül
hagyni azt él - szinte tu!zásba
vitt - vendégszeretet, melyet a
Vili. ker. Move vezetői és játé
kosai a GySC-vel szemben tanu
sitottak. Megható volt az a gon
doskodás, mellyel költséget és
fáradságot nem klméJve, kellemes
sé és örökre felejthetetlenné tették
fiaink első bpesti szereplését.
Minden igazi sportember őszinte

köszönettel adózik a sportbarát
ság és testvériesség megnyilvánu
lása fejett.

Külön köszönet és elismerés
illet( azon Bpesten lakó, gyomai
származásu családokat, akik a
mai nehéz viszonyok között is a
legnagyobb készséggel vállalkoz·
tak, hogy földieik részére lakást

l adjanak. Talán még adódik az

!eg::es takar:áOnyal bőven ke~erve,
nJÍnden veszély nélkül lehet etelm

Ha nem sikerült volna az üszöggoly
vákatidejekorán eltávoliiani és meg
semmisiteni, akkor a legnagyobb gon
dot kell fordítani arra, hogy az üszögös
kukorica-szárrészek a trágyába :-,e kerül
jenek.Semmi esetre sem szabad az üszö
!;ös tengeriszárat száritott állapotban
feltakarmányomi vagy allllozásra fel
használni, mert ez esetben az istálló
trágyának tengeri-üszöggel való meg
~ert(izése elkerülhetetlen. Azért, hogy az
ilyen tengeriszár takarmányozás céljár"
megmenthető legyen, azt hözvetlenül a
csövek letörése után szártépóvel felcl.o!
gozva, le kell zsol1lbolyázni, mert zsom
bolyázással azt a veszélyt, hogya fel
etetett tengeriszár útján fertőzőképes

üszögspórák jutnak a szántóíöldre, a
legcsekélyebbre lehet korJátozni.

Amint lIlár megemlitettem, a friss is
tállótrágyázás az üszögferiőzést igen
nagy mértékben elősegiti, azért ahol
nagyobb mennyiségű tengeriüszög fellé
pésétöl kell tartani, a tengeri alá történő

trágyázást kerülni kell.
Tekintettei arra, hogy a kukorica-

golyvásüszög nem a csiraoövényeket,

!hanem a már fejlődésben levő tengeri
földfeletti részeit támadja meg, az ellene
való védekezésnél a vetőmag csávázá-
sának nincs szerepe és c!Sak akkor cél
szerű él vetömagot valamely csávázó
szerrel kezelni, ha az erősen üszögös
tábláról (csövekrői) származik és igy
attó! kell tartani, hogy a vetől1laggal

együtt nagyobb mennyiségű üszögsp6ra
kerülhetne a kukoricaföldre.

A kukorica-golyvásűszögön kivül, a
mdy nálunk a kulwricaüszög-károk leg
nagyobp részét okozza, még két, az is
mertetéttné! sokka! veszélytelenebb és
nálunk aránylag ritkán előforduló üszög
élősdik a kukoricán és pedig a kukorica
magüszög néven ismert Uslilago Reili
ana Kühn. és a hozzáhasonló UsWago
Fischeri Pass. Mindkettő a kukorica nő

virágzatát, vagyis a csövel lámadja meg
és magvakat teszi tönkre. Az előbbi a
cirok szemeinis előfordul.Nálunk mind
két üszögféleséget - kártétel szempont
jából - alárendelt jeleníöségünek tar
tom, azért részletes ismertetésüket mel
JŐzöm. Az ellenük való védekezés: tel
jesen egészséges, üszögmentes vetőmag
használatából áll és csak ha ilyen egy
általán nem áll rendelkezésre, akkor
kell a vetőmagot csávázni.

OYOMAt.,UJSÁG

MAFC- pa
Intéző Bizottság hivatalos

özleményei:
MAFC-kupa állása aug. lS-án
!. tvlSzSC 9 7 1 1 25:9 15
2.F.TK 972-31:1614
5. Hunvadi 10 6 2 2 34:23 14
4. OyTK II 5 6 2 16:25 8
5. TAe 10 5 6 1 5:25 7
6. GySe 8 3 5 15:20 6
7. MAFC: 10 2 7 l 16:23 5

5. oldal.

életben alkalom, hogy ezen ked
vességüket él megvendégeltek va
lamilyen formában viszonozhassák.

S, ha még valakit elismerés il
Jet a bpesti meccs megszeryezése
és kiviielezése érdekében, az a
GySC szeretel: alelnöke, intézője,

a csapat lelke és él játékosok bál
ványa: dr. Vincze End:'e. Min
denki aki a GySC-llez köze] áll,
iudja, hogy mit kiiszönhet neki
'IZ Egyesület. Tadsa meg spod
szeretetét il jövőben is Egyesülete
és az egyetemes magyCll" sport
igaz örömére.

Befejezésül még egy kedves sor:
GySe bpesti szép szerepléséhez
ezuton is gratlllál a GyTKG

Maje-kupa programmja aug.
26-án: Gyomán: üySC-TAC,
Mezőturon: MAFC-ETK, Békés
szentandráson : Hunyadi-MSzSC

Ezutofl is felhivja az Egyesüle
teket az lB titkára, hogy a mér
közésekrendezése körül a jövő

ben a legmesszebbmenő erélyt
tanusítsanak, és szükség esetén
karhatalmat is vegyenek igénybe,
mert a beérkező birói jelentések
alapján - különösen Oyomára 
ismét sok a panasz.

A- kétnapos ünnepi programm
két fegyelmi ügyet eredményezett
nevezetesen Farkas és Dávid Hu
nYéldi játékosoké!.

MSzSC-MAFC 3:1 (0:1) biró:
Heinfarth. Ha a Mafc első féli dei
formáját tartani tudja, ugy nagy
meglepetést okozhatott volna. Ne
héz győzelem volt s csak az utol
só negyedórában dőlt el a meccs
sorsa. Heinfarth, mindkét fél leg
nagyobb megelégedésére, kitűnően
vezette a mérkőzést.

TAC-MAFC mérkőzés elma
radt, mert a Mafe-ot vivő kocsi
kereke összetört az utOll s igy a
Mafc nem ludott beérkezni idejére.

Az első forduló gólrekordere
Kovács Imre (ETK) 10 góllal,
utána Bencsik Mihály (Hunyadi)
9, Molnár Béla (Hunyadi) 7, Kiss
Sándor (GySC) 6, Tóth József
(ETK), F. Kiss Mihály (MSzSC)
5-5, Lukács Gyula (MSzSC), Zsi
dó András (Hunyadi) 4-4, Zol
tán Sándor és Balogh István 3
gólosok. (jövő héten az utánuk
következő 10 játékos listáját kö-
zöljfik.) fischer Gyula

az IB titkára.
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li levő lenteb? leirt ö~s~eálló anyag sötét
~ barna porra válwZlk es a felrepedt hár

tyán keresztül, mint a kukoríca-goiyvás
üszög spórája, egy-egy go1yvából több
milJiárdnyi mennyiségben kihullik. Ezek
a spórák il kukorica-golyvásüszögnek a
szaporodásra, áttelelésre és továbbter
jedésre szolgáló szeri,ei. Ahhoz, hogya
tengeri tÖlJeken a fertőzés létrejöhessen,
a golyvákból kihulló spóráknak ki kelJ
csl;-ázni. Az idevonatkozó tudományos
vil.sgálatok megállapitották, hogya spó
rák közve!1enül a kiszóródás után viz
ben igen nehezen csiráznak, azonban
élettelen szer'fes anyagokban, pl. gom
batáptalaiokban, istállótrágyában és az
zal irisse~ trágyázott, vagy igen humó
zus tCllajbóll1 csirázásuk gyorsan és eré
lyesen történik. Aspórák csirázása bí
zonyos nyugalmi idő eltelte után a leg
kedvezőbb, A csirázás alkalmáva! il spó
rák rövid, befüzödött váíaszfalak· által
több sejtre osztott fonalat növesztenek,
amelyen újabb spórák jönnek létre. Ezek
a spórák a szél útján a tengeritövek
földfe/etti részeire kerülnek és egészen
fiatal növényeken a talajhoz közel a
gyökérnyakon, idősebbeknél a hajlásak,

I!evelek és him- és nővirágzat fejlődés-
ben levő zsenge részein megtelepedve,

I. behatolnak a növény szöveteibe és a
megtelepedésüktői számitott 3·-4 héten
belül kifejlesztik a már ismertetett
üszöggolyvákat. Egy spóra fertözése
nem terjed ki az egész növényre, amint
a'1: pl. gabonafélék repülő és fedett
üszögjeinői előfordul, hanem a fertözés
helyének közvetlen környékere korláto
zódil{. Tehát minden egymástól távolabb
fekvő üszöggolyva külön-külön fertőzés

nek az eredménye. Ezen körülmény a
védekezés szempontjából nagy fontos
sággal bir, mert az üszögfertőzésmeg
szüntetéséhez elég a golyvás növény
részt egy darab egeszséges résszel

. együtt eltávolítani és neiTl szükséges pl.
a leveleken lévő golyvák miatt az egész
tengeritöveI kivágni és megsen-imisiteni.
Az· elmondott~kbói m~gáI!apith'ató, hogy
az üszögdaganatok előidézésében370k
nak a spóráknak van a legnagyobb sze
repük, amelyek a talaj rel szinén, vagy
csak kevéssé alátakarva, csirázásukat
elősegítő tr.ágyacsomócskákba jutva,

Ierőteljesen csirá~nak és ~étrehozz~k a
közvetlen fertözest okozo, levegoben
továbbterjedő spórákat. Ezért a kuko
rica-golyvásüszög elleni védekezésnél
elsősorban arra kell vigyázni, hogy a
leendő kukorí"catáblára vagy annak kö
zelébe akikelő növényeken fertőzést

előidéző űszögspóra ne kerülhessen. A
tengeri-vetőmagot tehát teljesen üszög
mentes tábláról, vagy legalább is tövek
ről kell venni. Ha a tengeri fejlődésé

ben - rendes érőteljes növekedésű nö
vényeket véve tekintetbe - az egy .11é~

ter magasságot elérte, gondosan át kell
vizsgálni a töveket és az esetleg már
mutatkozó üszöggolyvás növényrészeket
- kis darab egészséges résszel együtt
levágva, össze kell gyűjteni, a tengeri
tábláról eltávolitani és megsemmisiteni.
Mível a kukorica-üszögspórák csirázó
képességüket a talajban hosszabb ideig
betemetve is megőrzik, ha a tengeri
kapá!ásakor vagy egyéb módon a talaj
felszínére jutnak, újra csiráznak, tehát
a növények egész fejlődési idejük alatt
ki vannak téve az üszögfertözés vesze
delmének. Azért az lÍszögdaganatok el
távolitását a tengeri tenyészideje alatt

többször és mindaddig ismételni kell,
amig azok valahol egy kicsit is mutat
koznak. Az igen sok helyen fertőzött

tengeri tövet legcélszerűbb teljes egé
szében eltávolitani. A tengeritáblát az
üszögtől akkor kell megtisztitani, mikor
még a golyvák éretlenek, vagyis a mun
kának a golyvák felrepedése előtt kell
történnie. Az éretlen üszöggolyvákat a

l szarvasmarhák szivesen fogyasztják és

SOK KORICA-
GOlYVASOSZÖG Vi~N

,iiJI,. HATARBAN.
'For;:lyászás közben sok gyö

nyörÜsfget szerez a szehbnél-szehb
tengeri láblák szem léiése. HyenKor

beszédes összehaso~lijisr is tehet
az emher a földminőségek mellett
a föld míiveléséröl is.

feltűnő, hogy milyen sokan
hanloliák még fel a. tengerit.

Ugyancsak feltűnő,llOgy egyik
másik táblában mennyi kukorica
golyvásüszög van. Ennek a kiirtá
sára lekőzőljüka" Növényvédelem"
1933 évi julius 15iki számáb'ín:

Védekezzünk
a kukorica-golyvásüszög

e!!en.
!I"ta; TABA.!iDÜ KÁLMÁN dl".

Kevés növénybetegség ellen lehet
olyan kis áldozattal és mégis er~dll;é

nyesen felvenni a küzdelmet, mmt a
kukorica.o:roiyvásüszöggel szemben, ha

b ,. •

a védekezési eljárást szakszeruen es
"'Italánosan alka!mazzák. Kártéte!ét a
~p"csekélyebbre lecsökkentö, mondhatni
teljesen kiküszöbölő védekezési eljál:ás
focranatositása nem jelenti a kukOrica
te;melési költségeinek a védekezőszerek
árával történő megterhelését, hanem
csak egy kis gondot, körültekintés! ~s

a kukorica művelésekor az üszögferto
zés mértéke szerint kisebb-nagyobb
munkatöbbletet kiván. Avédekezést olcsó
és egyszerű voltának ellenére - tal~n

nemtörődömségből vagy mert nem IS·

merik - igen kevesen hajtják végre és
ennek a mulasztásnak következtében
teno-erivetéseinkben a golyvásüszög év
ről.."'évre jelentkezik és évenként ismét
lődő kártétele szakszerií becslés alapján
az ország tengeritermésének körülbelül
5 ,;zázalékára tehető, de egyáltalában
nem tartozik a ritka esetek közé, ami
kor egyes vidékek kukoricaterméseben,
25-30 százalék, sőt még ennél is na
gyobb~ kárt okoz. Ac utolsó 5 év ten
o-eritermésének átlagát véve alapul, a
~ukorica-goJyvásüszög kártétel e követ
l:eztében körülbelül 8400 vagón szemes
tengerivel csökkent az él'enkénti orszá
gos tengeritermés.

Ennek a tengerimennyiségének -az
alább ismertetett egyszerű védekezési
rendszabályok pontos betartásával és
általános alkalmazásával legalább két
harmadrészét biztosan meglehetne men
teni, ezért kötelességemnek tartom, hogy
a tengeri termesztésével foglalkozók fi
gyeimét a golyvásüszög elleni védekezés
fontosságára idejekorán felhívjam. A
védekezési rendszabályok feláHitása
ezen üS7öggomba fejlödésmenetének is
merete alapján történik, az alábbbiak-·
ban tehát röviden leirom a kukorica
golyvásüszög (Ustilago-Maydis D.C.Tul)
szaporodásának, elterjedésének és a ku
koricán való megtelepedésének módját·

A kukorica-golyyásüszög, amint azt
neve is mutatja, a tengeritő különböző

részein mutatkozó golyvaszerű kinövé
sek (daganatok) alakjában jelentkezik és
annak bármelyik részén előfordulhat,

mégpedig a szárán, levelein, főleg· a
levélerek ~öz.elében, továbbá a tengeri
hím- és nővirágzatán(csöveken), a gyö
kérnyakon, söt néha gyökereken, még
pedig leginkább az u. n. harmatgyöke
reken is.

A borsószemnyitől gyermekfej nagy-
ságig terjedhető golyvákat fényes, fehé#
resszürke, kissé lilába játszó hártya
fedi. Belső részük éretlen állapotban
összeálló, kissé ragadós, eleinte szür
kés, később fekete és barna anyagból
áll. Ha a golyvák megérnek, a bennük
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Nyomtatta .~ "Hungária" köny'l'nyomda

vallaiat, Gyomán.
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

ról haza ad. Erős GySC támadás
közben végződik a félidő.

Második fé!időben megváltozik
a játék képe s az első félidőben

lámpa!ázzal dolgozó GySC veszi
át az irányításf l p. . Cs. Nagy
szökteti Barta 1t-6t, kinek lövése
alig megy léc fölé. 4 po Cs. Nagyot
kornerre szereHko PulIIgor és fc,
kete félpáJyán állva verik vissza
a Move rohamait8 p. Cs. Nagy
Nagy Bélát szökteti. aki Bartáhez
szépen bead. Kornerre szerelik
de a biró kapu-rugási itél. IIp:
Barta IL gyönyörűen meglóg,bead"
de Cs. Nagynak nem sikerül a
lövés. 13 p. Balösszekötő szép
Jövését Szrenkányi szépen védL
14 p. Szrenkányi összerug ajobb=
összekötővel, mindketten elterül
tek. Utána bravurosan véd egy
lövést, de Fried karnerre rugia.
15 p. Barta IL bead Zöldhöz,aki
jó helyzetből alig lő fölé. 16 p.
Fekete a balszéls6t kornerre sze~

reli. Berugást Szrei1kányiteszi
ártalmailann<'i. 17 p. MatJak iölös
legesen kornert vét. 18 p, Bal.
szélső lefut, Jövését Szrenkányi
vet6dve kiüti s a befutó Friect
felszabadit. 20 p. Cs Nagy meg~

szökik a lövése hajszálnyira megy
kapu mellé. 23 p. Zöld kiugratja
Cs. Nagyot, aki nehéz szőgböl

mellé lő. 25 p. Jobbösszekötö éles
lövést küld mellé, félperc mulva
Pulugor balösszékötőt kornerre

,szereli. 26 p. Nagy s.zépen ad be
Barta ll.-nek, aki Cs Nagyhoz
passzol, de őt taccsra szerelik,
28 po Move támadás fut, erős

ofszejdon, biró nem látja, szeren
csére a lövés fölé megy. 29 p,
Matlak leteríti Kiss centerhalfol
20 méteres büntető! ugyan ő él.e~
sen fölé lövi. 30 p. Barta l. ki.
ugratja Zöldet,de komerre nyom
ják, azonban a biró gólkit ítél.
32 p. Nagy R-Bartha l.-Zöld
-Nagy B. a labda utja, de mel
!élövéssel végződik. 35 p. Barta
liA ketten is nehezen szerel ik
taccsra. Move állandóan okosan
ofszejdre állítja a GySC csatáro
kat. 38 p. Bartha l. az áJ!andó
szorongatás után kapust is kicse
lezve szép gólt mg. 3:2. Meg
élénkül az iram az egyenlitésért
A Move inkább csak védekezik.
A tribün ütemes "hajrá Gyoma"
kiáltással buzditja a GySe-t, ami
nek meg is van az eredménye,
mert Barta ll. a 42 percben a
meglepett kapus mellett váratla
nul kiegyenlít 3:3 Élénk GySC
finis közben végződikanagymeccs,

E. L

Örömének adott kifejezést, hogy
viszol1ozhatják a Gyomán töltött
felejthetetlen Pünkösdöt, utána dr.
Vincze Endre köszönte meg a
szivélyes szavakat s hatalmas vi8
rágcsokrot nyujtott át GySC a
következőképen állt fel: Szrenkányi
-Fekete, PUlugor-Jenei, Matlak,
Fried-Bartha H. Cs. Nagy, Zöld,
Barta l. Nagy B.

GySe kezd gyenge szél és nap
ellen és Nagy B. az első percben
meJlé lő. Move támad s a 3 p.
Szrenkányi elvetéssel véd, de a
4 percben már Barta I. szöktet!
Cs. Nagyot aki nehéz szögból
mellé lő6 p. Ujból Szrenkányi
llak kell védenie egy erős lövést
majd a következő percben Pulu
gor ment fejjeL Most már ~ Move
teljesen átveszi az irányitást. 8 p.
A. kopasz Kisscenterhalf fejesére
Szrenkányi dobja me<gát 10 p.
Fekete elengedi a balösszekötőt

s PUlugor kornerre ment. A jó
korner Szrenkányi tsákmánya.
12 .p. fried és Pu!ugor közösen
szereli a iobbszéIsőt. Kis mezöny
játék után 17 percben balszélső

lefut, éles beadását Szrenkányi
lehuzz2I. Szrenkányi . ma szenzá
ciós formában van s több veszé~

tyes lövést tesz ártalmatlanná,
amiért udvarias tapsot kap. 19 p,
Nagy R jó helyzetben hátrafelé
ad be, 20 p. Szrenkányi kifutás
sai véd. 21 p. Balszélső Feketé
vel történt összecsapás után el
terül, de abevált futbalista gyógy
mőd-megrázás - után. gyorsan
meggyógyul. 25 p. Move támadás
fut. Fekete, Fried, Pulugor és CSo
Nagy sorra hibáznak, de a lövés
-szerencsére- mellé megy. 26. po
Balösszekötő beadását jobbszélső

kiengedi majd ujabb beadását 27
percben Szrenkányi gyönyörü ro
binzonádda! védi, amiért óriási
tapsot kap. Az állandó ostrom
következtében kissé meginog a
GySC védelem, mit a Move ki
használ s a következő 3 perc
alatt 3 gólt mg. 28 p. Kavarodás
a gyomai kapu előtt, balössze
kötőé a labda. aki előbb kapufát
lő, majd a visszapattanó labdát
a hálóba sodorja. (1:0). 30 po
Balszélső elhuz Fekete mellett és
laposan belővi (2:0). 31 p. Ismét
balszélsönél a labda, kinek kapu
fától bepattanó labdáját SZren
kányi - álJitólag - vonalon be·
Iül fogja és a biró gólt ítél (3:0)
Gól után GySC magára talál s
félidő végéig fölényben is marad
35 p. Pujugor összecsap a bal 8

összekötővel, nagy csattanás, de
baj nincs. 36 p. GySC csa-
társora nagy helyzetbe kerül, de SOO cm3-es oldalkocsis Triumph
gól csak a 37 percben esik, Bar- motorkerékpár jó állapotban eladó.

Érdeklődni "Áruforgalom" irodában,
ta ll. gyönyőrüen lefut s komerra Horthy Miklós ut 15 szám alatt lehet.
szerelik. Berugást Zöld belövi 3: 1. iiij",iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

41 p. VjMI Barta ll. fut le, ma·
gas beadását Zöld szépen lehuz
za, de magasan a kapu fölé lö
vi. 43 p. Barta lJ. szökteti CSo
Nagyot, de előle a bekk féJpályá.

GyTK-Hunyadi 2:2 (2:0)
Gyoma. MAFC, kupa.

Biró: Herbály (Mezőtur)

.Az elöző napi mérkőzés fára
dalmait még erŐsen állott ki az
izgalmakban bövelkedő - mér
kőzésre a GyTK csapatao

Első félidőben nagyszerűenment
a játék. A másodikban viszont,
bőven adódott jelenet ami a mér
kőzés menelét megzavarta, de ezt
anagyszámu közönségbő! kivált
vidéki drukkerek idézték elő, A
rendezőség hiába követett el min 8

dent, hogy megakadályozza a
a kirobbanásokat miután <; biró
teljesen kiengedte a mérkőzést a
kezébő l a megfeszitett munka
sem járhatott kellő eredménnyel.

Hunyadi kezdi a játékot, azon·
ban a GyIK balszárnya viszi az
első támadást. Nagy iramban fo
lyik a játék. 10 p. Barta rohan,
szépen ad be és Bartik erős lö
véssel megszerzi a vezetést (l :0)
Oyönyiirű akció volt Gyomaiak
í13nnakfölénybe. Támadást táma
dásra vezetnek. 25 p. Vataí
Barlik szöktetésből Bar~a a vé
del met kHátszva, éles szögböl
hatalmas lövéssel berugja a má
sodik gólt. (2:0).

Szünet után Hunyadi erősebben
támad. Belemenös játékáír ,lI a
GyTK térfe1ére került és meleg

if;
helyzetet íeremt a HahTani kapuja
előtt. 10 percben Bencsik egy
szélről kapott labdával megszökik
a védelem nem éri utól és szép
lövéssel megszerzi a szentandrási
ak gólját. (2:1), 18 p. egy kapu
előtti kavarodásbóJ Hunyadi ki,
egyenlit (2:2). Innen kezdve igen
meleg légkörben folytatódik a
játék. Mindkét csapat kiizd a
győztes gól megszerzéséért Szent
andrás folytonosan reklamál és a
biró még jobban elveszti uralmát.
25 p. Vatait a 16-05 vonalon ki
méletlenül felvágják, amiért a
Hunyadi játékos kiáJlitásba része
sül, A büntető! a sorfalat álló
védelembe mgjá!c Majd a 35 p.
a Hunyadi bekkje a birót meg
sérti és igy őt is kiállitja. GyTK
teljesen uralja a pályái, ellenfel ét
kapujához szegezte, lövés-lövést
ér, de ös"zetömörült védelem ön
feláldozóan védekezik - és ez
sikerült is-40 p. alkalom nyilik
a GyTK-nak a győzelem rneg
szerzésére, mert ! l est vét a
szentandrási bekk. A rugásnak
Rozsnyai készül, de látszik rajta
az izgatottság és igy hatalmas
lövés::ei küldi a labdát a kapu
fölé, GyTK a sorozatos balsze 4

rencse révén l(edvét veszti s az
ostromot eredmény nélkül fejezi be.

ker. Move SE-GySe
3:3 (3:1)

Budapest. Máv-pálya. 2000 néző.

GySC a közönség tapsai kö
zöt! futott ki a pályárao Előbb a
Move népszerű elnöke Sárándy
Sándor üdvözölte a csapatot s

3:2 (1:2)
Gyoma, !Vlak-kupa,

biró: Dévai (Mezőtur)

ETK: BÜllgösdi - Hunya A.
Kovács I-Ma1uska, farkasinszky,
Szulyó-Kovács IL, Szentesi, Hu-
nya [, Kurilla Knap L

GyTK; Hatvani-Kurcz, Hein
farlh - Csikós, Weigerlh, Kéri 
Tóth, Bartik L, SarIlk Vatai,
Barta.

Nagy GyTK fölénnyel. indul a
játék. de gól csak a 20. percben
esik. Valai ügyesen kiugratjd Bar-

aki fultábói remek gól t lő 1)
25 p. Veszélyes korner GyTK
eHen. Védekezés közben Kéri
csunyán felvágja Hunyát s a meg
Hél! 1lest Szentesi bevágja O;
További GyTK akciók Bartik L
lassuságán s él ki!űnő Büngösdi
éberségb törnek meg. 35 perc
ben vezetéshez jut cc GyTK, mert
Csikós 30 méteres jól ívelt sza 8

badrugását il nap ellen védő Büo
gösdi elnézte (l :2). Ujabb g6iok-,
tól Hunya A. és farkasirJszky
önfeláldozó játéka menti meg az
ETK· kapuját. Utolsó percben
Szentesi remek szöktetését K08
vács H. durraníja kapura, mit
Hatvani csak kapkodva tud men·
teni.

Az ETK nagyobb tudása csak
a második félid6ben bontakozik
ki. Csatársora .a fáradt GyTK
haIfsor és a csapnivaló I-kinfarth
meilett nagyon él. Kü!önosen
Szentesi és Hunya L mutat erő

sen gólratörő játékot. Viszont a
GyTK csatár3in3k tulkom binált,
széteső támadásait Hunya A.
elegáns stílusban veri vissza.
Közben Hunya I.-et Kéri leteríti,
de a biró sipja néma marad. 12
percben Kurcz recsegő szerelése
fölött nem lehet szemet hunyni
s igy az ö jóvoltából Szentesi
ll-sel egyenlít (2:2). 19. percben
minmszerű ETK támadás. Hunya
L szép kiadásával Knap I. maga
mögött hagyja Kérit kinek zugó
sarkos bombája !écről pattan visz
sza. A gól a levegőben lóg. Bar
tik I. hendszet vét, a szabadru*
gást Csikós elé esik, aki röviden
ad haza s a befutó Knap!. be 8

lövi a győztes gólt (3:2). 20 p.
a kapott pótyagól után elkesere
dett küzdelem indul mindkét rész
ről, melyhez Kurcz, Kéri és Ko
vács L szolgálta tják a csontzenét.
26 p Meccsdöntő pillanat. Kor
ner Utál1 fault miatt, Endrőd el
jen ll-es mit a 680 néző őszinte

e\képedésé:e Sarlik L gyengén
Bün\!ösdi remegő kezeibe gurit.
Utána durvaságlk menő, kímélet
len él{ melyben minden
lálékos teljes tudásával vesz részt.
Végre az idő letelik s az endrő·

diek kitörő örömmel fogadják a
boszantóan rosszul biráskodó
Dévai keLlős sipjelét.

A Gyomai Ujsáj! előfizetési

ára negyedévre 1 P 30 filléro
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bankigazgat6~ addlMda
elnöke önzetlen és odaadó
munkával fáradozik; bjzo~
nyára szép és felejthetet'len
lesz, sok barátot szerezve
a Gyomai Dalárdának. I

Ké:PVISElÖTESTOLETI 
.KÖZGYŰlÉS.

Az 1924~ben'vég'zett polgári
iskolai iqQulók augus{.:tus hó
22'én este 8 órako~ rendezl~k
Hz éves lalálkozóiukat éi tio1!er .
vendéglőben. A találkozó ban
kettel kezdődöIt.amelyen a régi
tanári karból Pétermann Józsefné
és Wagner Mártonné lanárnók
jelentek meg. . . ,

Az ünnepi szónok Varga Béla
.békési tanító volt, k.i .~z!ÍP
szavakkal emlékezett vissza.éi~

iskola padjai közölt elteli ked
ves időre és rámuta/oli azokra
a szoros szájakra, ame!yeknek
össze kelieIt hozniok él régi
iskolatársakat erre a bolctog

.megemlékezésre. . .

Többen Jávolmaradtak, i voli
iskolatárs meghalt, többen meg";
házasodtak, igy hát sok válla,
zás történt és' indokolttá lelle
ezt a találkozói, amelynek
valóban csak akkor van jelen
tősége, ha nagyobb vá!lozások
Jörténtek az összegyűltek éle~

Iében.
A bank eltel jól sikerül~ lánc

követle, amelyen sok idegen is
részi vett. A j ó hangulatbéll1 2
óráig tartoti el a· mulat~ág,

amelyről mindenki· kellemes
emlékekkel távozott.

Augusztus 28-im rendkívüli
közgyűlés! tartotta képv,iseló

, testülel, melyen él feleke~C?li is
kolák segélyezésére a refor,
málusegyháznak 1652 P. az

- "_1

evangeliku$ egyháznak 526 P
40 filléri és a katolikús ~gy'
háznak 489 pengő 60 fiflirl'
sZélvaz/ak meg. "

Elfogad/ák a. iárdaépittsi-, .ft

vámos-uli alapok, cl sze~zfőzde,

a faliyasi tehéntartóga'zdc:lságl?s
a házipénztár köUségvetéSél.' .

A Horlhy,segéJyalap és.Ta
karékmaglár gabonái~l a jövő
ben bérlet utján házi-l-ag.1eze-lik.

aalá
ag

Jövőre a kenderáztatók
nevét is feljegyezzük, hogy
olvasóink tájékozva legye~

nek, kik azok a szorgal
mashóziasszonyok, akik
unalom helyett kenderfel
dolgozásra is ráérnek. W.

vetendő, mivel cl békés
csabaiak rádióban szerep
lő dalárdája nekünk gyo~

maiakIlélk fog először be~

számolni az ott előadandó
számokról, miáltal Gyo~

mának jut a főpróba kri~

tizá!ásának művészileg igen
értékes lehetősége.

A Békéscsabai Máv 50·
60 dalost és kisérőt igért
be, élkik véllószinüleg egy
kis idegenforgaimat is pro
dukálnak az este rende~

zend6 táncmulatságon,
amelyen Farkasinszky imre
cigányzenekarának muzsi
kájára együrt látjuk majd
szórakozni Gyoma és kör
nyéke aranyifjuságát.

A táncmulatság egyéb~

ként társas vClcsorával ve·
szi kezdetét, amelyen egy
teríték ára él táncmu!atsá·
gon való részvétellel együtt
1 pengő 20 fillér. Valószi
nüleg sokan jegyeztetik elő

magukat a vacsorára és
az e célra szánt fiatal bor~
juból nem sok mélrad élZ
utókor számára.

A táncmulatsá.g jó han
gulatot és kedves emléke
ket igér és végre nem éj
fél körüli véggel rendezett
bál lesz, hanem a reggeli

. órá.kig együtt maradhatnak
a tánGolók.

A szép reményekkel jop
gositó nap amelynek meg~

rendezésén Nyisztor Péter

A torzsászugi kenderáz~
tatóDa nagyobbrészt idegen
határbeliek hoz'lák el a
kendert. Tót szót is hal~

lottam ott. Pedig a gyo~

maiaknak mennyivel kö
zelebb a TorzsásDzug, mint
a berényi határbelieknek.

Kender áztatás.
A T orzsás-zugi csorda~

lejáró mellett, a hullámtéri
régi Körösmederben, mint~

ha újra feléledne a nálunk
haidéln elég virágzó ken
deráztatás. A vízből kisze
dett és szárftásra kibontott
sok apró kenderkéve sátor
megannyi igéret, hogy a
tilolás5al, megfonással és
megszövéssel sok munka~

alkalom mellett egy már A Gyomai Dalárda régen
elhanyagolt mezőgazdasá4 foglalkozik azzal a terrvel,
g'i és háziipari termelési I hogy szokásos sétahang
ágat újítanak fel, melynek versenyeit minél szinesebbé,
nyomán - hacsak a kül- eseményteljesebbé tegye és
földről behozott silányabb a közönség száz százé:llék
és aránylag drágább juta- ban m1zgtalálja ét maga
anyagot tudjuk kiszorítani szórakozását, a vissza'
s a zsákszükséglefünket hat El rendező egyesületre
magunk' tudjuk fedezni. és anyagi valamint' erköl
máris szép eredményt ér- csi sikerével állandó tápot
tünk el. Pedig a zsákon ad további életére és bolp
kivűl még a sok előnnyel dogulására.
biró és aránylag oIcsóbb Szeptember 2~án délután
háziszőttesekkel a pénz- 3 órai kezdette! tartja meg
beli haszon menett nagy a Gyomai Dalárda séia
erkölcsi hasznunk is lenne. hangversenyét az Erzsébet-

Még negyven évvel ez- ligetben. A hangversenyen
előtt gazdasszonyaink és közreműködik II jóképes~

rnunkásasszonyaink is a segu es többszörös díjat
ház nőtagjaivaLhelyenként nyert Békéscsabai Máv.
il férfitagok segitségével, Zene- és Dalegylei is.

maguk látták el a" házné- A sétahangverseny sike
pét a fehérneműhöz szi.ik~ réhez nagYOll hozzá fog
séges maguktermelte vá- járulni az a helyes megol
szonmd. A törüiközők, az dás, hogya délután folya,
asztalterítők a népművé- mán a ligetbe való be!é;
szet darabjai voltak, egy- pés nincsen fix belépődij

uttal nyűhefetlenek is. hoz kötve, hanem minden-

Az olcsóbb, silányabb ki tetszés szerint adakoz
gyári árú térhódításával hat. Ez az eljárás alkalmas
elmaradt a kendertermelés, lesz arra, hogy népszerü~

az áztatás, a tilolás, a fop sitse és mindenki szá.mára
nóka, a szövés. Asszo~ elérhetővétegye a sétahang'
nyaink egy nagyadag kép versenyen vClló részvételt
nyelemmel lettek gazda- és evvel is jutalmazzák
g~bpak és n~m számitoí- dalosainkat derék és ön~

ták azt a sok pengőí, mely zetIen munkájukért.
így a-_háztilrt~sbÓI kicsuI A hangverseny, mint ze~

szotí. nei esemény sem lesz meg~



2 1934

Ezelöli 5 c'vl'cl választoliák
meg először la 0\'1'12 szóló
megbízássol il megyebizo/lsági
tagokat, de ezek közü! mosl il

felél kisorsollök s mos! mnr
ezuián öl ~ évenkéni lO évre
válaszlénk megyebilollsági ta
gokaL

kisorsoUák: ifj.
Beinschróth Márlonl, Szabó
Józsefet é'3 Papp Zsigmondot.
Endrödről: Szabó Frigyesi,
Vaszkó Pált és Kalmár Imrét.

A választotltagok közül ben/
maradiak lovábbi 5 évre Gyo
máról: Eiler Márton, Oláh Lajos
és Vincze Andor. Endrődről:
Dinya Vilmo'), Dinya Imre és
Frolyó Islván.

A kisorsoH tagok megbiző

jása f. évi december hő 31-én
jár le.

Az uj jagok választása még
ebben az évben !esz.

Akinek két fillérje 'lan, abból, -:
ha okos, - az egyiket reklámra
adja, mert reklám nélkül ma már
nem lehet üzletet csinálni. Hirdes
sen III GyomllIi UJfi,ágball1;

delkezésre áll. Azérl k'zrem
korán éi le'lentkezés<?ket

mer! szeplember 15-en jelente
nem keH felsőbb haíóságom G

nak, hogy 61 tanfolyam meg·
tarthaló lesz-e?

A lanfolyarD. tárgyai és eló~

adói lennének: o4.!laHan és
gazdasági vegillan Tólh István
járási főálJaiorvos ur e!őacJá~

sában, él növények élele és la
laiismerelet 'vitéz Pajor Oyub
gazd. isk, igazgató adná dő,

a házlarlásésapróállalokra
vonatkozó felvilágosilásokat és
vilákal a gazd. isk?la szakla~

ni/ónőí rendeznék. Az eslékel
azzal óhajljuk gyakorlalivá és
vonzóbbá termi, hogy Qlsősor~

ball és főképpen él haHgalók
álla! felvete!J kérdésekel Jár-.
gya és bocsátjuk vita alá.
tehál gyakorlati kérdésekel
igye~'2Zjjnk !iszlázni, a hallga-

érdeklődésének megfelelő

en. Azérl mtir ilt is kérem .él

telen/kező hallgatókal, szíves,:
kedjenek már él ielentkezés.
a!kalmával beielenleni, hogya
tanfolyam alaH miféle kérdése·
kel óhai!an6k· részle/esen -tisz· '
l.jzni.

A vitaestékel külbnösen' fj.,

gyeImébe élJánloma helybeli
gazdasági népiskolál végzeItek

figyelmébe, akik az -összejö
vetelek alkalmával beszámol,
hcrlnának' arról. hog-V az isko
lában haHoHak .mennyibeo_';
lellek meg':az éleJ:kövelelmé,
nyeinek () Minél IÖhbe.n!eszünk,
annál löbb. \u.'rdést tiszlázunk I

vitéz Pajor..

ita esté
la rendezésében.

i eslékeJ nem töllhe!tiik ej e"yüil,
~ es
! hasznos dolgokról vjL3tkozva.
l

A tervezeH L:mfolyam nov..
dec. és ianuár hÓl1apo~ban leH

i ne meg/arlva, ug·v minden
l l1élen2 nap jönnénk össze az
I esti órá:(ban 2.5-2.5 órai meg-

Ibeszélésre. Az órák minden
. eselben a gazdasági Iskola laG

i nonciskolai jól világíloU és fú
lön tantermében lennének meg·-

tarlva. A beiralkozott hallga lók
kötelesek él tanfolyamai végig

I hallga/ni, miről él záró ünne G

pélyen hizonyílványt kapnak.
je!enlke7ni szeplember 15~ig

keH vHéz Palor Gyula gazd.
isméHő iskolai ig-azgalónál, aki

~ él jelenikezéseket szívesen fel·
i veszi akár él révlaposi lakásá,
i nál, akár az ulcán való talál-

kozásnál, dc e~célbó! minden
szerdán és szombalon cl ia G

nonciskoJában lévő irodájábal1
, délelóH 9 órától 1 óráig ren·

ki éi 4-es honvéd bajlársak
nevében ö közönségnek kÖG

szc\1elél w!mácsoHél és a bélj~

járslőI5"ág szellemében ugyan",
csak ai magyar összefogás és
nemzett egység megleremté
sére és szükségességére

illég hovács Libor
endrődi 4 es honvéd, kl él

bajlilrsi összejöveleire megje
lent POllVicz!-ci K31mán szarvasi
v.5:osi fómémököL volt ncipföl
kelő századosi, min! századG

parancsnokot rneleg szav~kka!

ürm
A hAzigazda! jj sztet Kovács

Gábor kö<,:ségi biró (öltötte be,
ki a megjelzníek minden
egyes tagját nagy szereleHel
fog."ldia és El rendezés nehéz
feladatá ügyesell megoldoHa,

A han,gulaf emelkedell
volt, fJ9gy él bajlársias szellcrll
hatása ak,a, mely mindcnklÍj)
kivál1aios, reggelig marasztal la
a rn·zgjelerd kŐ7önség részét.

Tekil)/(tI!eí orra, köz'3é~

günk lakossága nern csak a
4'125 ho!wéJeknck, hanem a
101 -es gyalog·ezrednek is az

. állonJtínyáJ képez!í?, kiváoalos
volna, hogy a Wt-esek és
hasonlóképen mq;rmozdullanak

,is ha nem is kLilön,-dcaijövőben egyiiJtesenévről·évn:

! ápolják aZI El baiiársiasságqt,Imelyre maimegcsonkitoHsá-.
" gunkban .01Y nagy szükség van
l s mely hivatolt lenne a magi'ar
I összetartozandóság s ezáltal a
I nemzeli egység remléséi
i eJósegileni éc; ilitlláma.;;:dani 1

n
ri

maf~~~33Z é rn"{ af ásu
a lársias-

Gy
ga

1\ mull esztendei kudClfclól
el nem rdlenvc, edból clhalá~

roz/am, hogy amennyiben 15~

16 hallgató ie!e;11kezík. él kö

velkező télen nov., dec. és ja

nuár hónapokban gazdasági
irányú gyakorlati !anfolyamot
rendezek az aziránt érdeklő·

dők részére. A mul! télen a
jelcnlkezeil hallgalók csekély
száma miatt Ilem lehetett, nem

voll érdemes meglarJani az!.
Mindössze 12 halígaló jelen/
kezelt, akik mosl megengedik
nekem, hogy b. neveiket nyH-.
vánosságra hozzam, s a kö~

vetkez6 tanfolyamra előjegy

zésbe vegyem: viiézBiró Endre,
Erdős Mihály, Erdős Ferenc,
viléz os József, vitéz Lévárdy
Béla, Lukács Sándor, }Jlolnár
Pál, Oláh Károly, vitéz Terz
nyei György, Veress Sándor
és ifj. Wagner Ádám. Nem raj
lunk hogy a mul! téli

megszokol
beszédde!
összejöve~elmagELiztosság61-és
kegyelettel efr'iékcze! !lJ·zg 57

eleseít lniÍtársak ösjességéról
és beszéde mán helyesen,
utalJ a ö?,"yor egység :3züksé-
~~ességére ésfonlosságára,

Az y j EJ OilJoi

Dalárda kÖ,éi'zneklc"se is emelte
és az ünnepség él Szózal köz":

éneldéséve! <Ír! vc'geL
cs/e él lel' Sz:áll,jjö elói li

lerraszon 280 lerHékes s-
vacsora z cl elycn a
bai!ársakon kivül községünk
inki!ig'e nak nagy része is
részivelI. AVacsorél alaH Rérás
Pál ref.
k,ös;,-önJÓi olt Kürmányzó
tirunk ófómélióságara, az ii n.,.
nepi b·úzédef pedig iZZ alka ...
lommai Tiba András rel'. lelkész
mondolia

fe! szólaljak még 5z6!<e Fe~

rene reL Tsko!F11 !Qa7~Q"a~ó·tan

Auguszlus hó 26-án vasárnap
II vol! 4$es honvéd gyalogezred
hadbiJiíl Ü'lluH liszl;
ségi ál!om?m'j'"
bavorJUlásuk 20 éves évfor~·

dulóiá;
laríolták meg· m
alkalomból d.
Hősök emlékszobráná: szép
számu közönség jeleniéjében
az elesed bajl.ársak iréÍn hisz:.
JeleHel kegyel,eli.:krl és
az em!ékszobroi m.eg·::oszo~

iuzlilk.
Az ünnepl szónok Répás Páli

ref. elnÖk-J.ikész voli, ld a tőle

ét
i'

ara.
Sze

Apályaudvarok e!őnezrekre

menő lömeg-, a vonaiokból
végeláthatatlan emberáradat:
Szent istvánra érkezik éi! vidé!z,
csomagokkal, esemyőkkel,min
denki hoz valami em~éke!, va·
lami ajándékol cl pes li rokon
nak, üdvözleicI, csókol az
oflhonmaradollaklól. A ilag·y
város képe hatalmas vál!ozá~

son menl át, él rő utakat eJönii
II paraszlruhába, fejkendőbe

öltözöl! nép, !léha kiválik egy
egy díszmagyar, vagy pánUika
CI kalap mellelL

A pes1i nép pedig élia maga
éleiéi és elmosolyodik néha
valami furcsa jelenelen, amil él

si:ol<aliiHl és várallan pesH dol~

gok .ezekben az egyszerCíbb

emberekben ldvállanak.
.Az előadások, lillványossá-

gok jókrli:d{ bi , rn~gis

sokan nem lak helyei mbr

sehol, a arra kel! birja

a fendezóbi2.0Ilságol,p:ogy
máskoro): szeme eláll:
inkább üresen n GO
h.z!y, mini hogy egy emb~r, Ciki
ldvol falujaból feljöl~ él "nagy
Pestre" elli:edveilencdve, szóru-
k01.áshijáil kerüljön haza.

oA '\Szeilf lslván héj legna'
gyób'bosz12l1záci6jCl . 0(j külföld'
monumemálís hdvoBulása
AUIÓbusL~' vooeú;': ~ fD·a-gái1all/ó
s'úiHiájlld sOK'e:ceT':' kiilfölclH
Budapestre,. hogys?61:akoz~éI
sz_6rj~k '... el pénzüI::Ct.· amire

, szeg-ény hazánklJök oly ,nagy
szüksége van. Es megfigyel,
he!lük, hogy ezeknek él kül~

fö'ldieknek ragyogoíl az arcuk,
csillog'oll él szemük, neveteH cl

szájuk,' mer! amil láttak és
lapaszlallak az nem vol/min'
dennapi.

fi, kiviiágitoll, rag·yogó. szép
Budapesi, aDunakorzó . édes
romanlikája, a nvájasan hivo,
gat;ó. zöld hegyek Budán, mind
oly szépek és felejthetetlenek
voltak. A magyar népvisejel
megannyi változatos pompája,
él Szenl Jobb körmenel monu
menlális, pazar látványa, li

magyar vendégszeretet, G! nagy
város kul/mája mellett, egy
szép vidék mennyi szenIimeniá·
lizmusra, raíollgásra csábítása.

Szép voll ez a SZ(wt Islvim
hét és anyagi, valamint erkölcsi
tekinletbe.n is párallan.

A nyugalot védő Buda ime
összetalálkozoH nyugal ke
lellei a nagy szent magyar ki,
rály, Szent István ünnepén. A
magyar rónák népe pedig
találkozott nagyvárosi testvérei·
vel, hogy az öle'és szenvedély
kitörésében elfeledjék él nagy
különbségekel le!kivHágban,
!2rkölcsben, gondolkozásban
és ne lássanak mást, mini egy
nagy magyar boldogságol, di,

csó~éget, ünnepet. (Sz.
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mert él n€mz-etélefében
minden a lelkeken fordul

·meg, Az ci:Hath összebm
lás<ít, él lelkek összeomlá·
sa előzte meg. Arilimi~t

minden jaVa, mindén ;6
vagy bálsorsa éi lelkek dM.,;
kitásáiiák függven'ye,(Í Ié..;;
lek az dmi épiti >6 festetcí
szelfém aZ, ami épiti é~

· fenntarHci (ÍZ cinámőf, '8

láthátó világ eién ti láth6~

· tat/an vif6gonépúr föl.
A nép'múveJes éi télket

· forníálvá ti jövŐ Mag5'é.7r,o;
orsiágotéPiti. LegVéri te:':
vékeny'séiülÍkO'n ISteii'rúZ'k

, áldása.

A ·MEFHOSíZ
őszi ta'!ulmányutja 91aoor
szág, Francia, és Spanyol
Afrikába, Spanyolorsiágba .€s

P~rtugálCiá1;ff.

A MEfHOsi ú'lazéisi Úsz':
liály'á sieptémber 2'o-'ólh6Der'~,·

, kö'zölli id6fYen rerid;:eii' ei ev;
· ben utolsó rendkivüli kedvei:"
, méi:tye'$ köfu1'a2á'sál él" f'őltlköii

t~ng.ereI'lés az Atlanti oceánOft
'egYf5éges oszlályu oceánjáró
hajón Nápoly.Capri.Szidlia,
Algir·Ceut, fétoltém-S~'viU~·
Lissabön és Vi~ó meglekiril(f:"

I
séve1.

A tifnuf(ilá·oYlIton' valóté:Sr..;·
véle!' óHa Budffpesfól~5ud'a~5titi
szólo ulaiásslil,éihajób kiit6
és háromágyaskabine'lhe'Iy'~
zéssel és elsóosztályu ellátéis·
sal 39() Ptffi~;.

Ac utél2á~ utvomtl-a'; Bu-da-'
pesí~Velence.. MU~mo-Őenova·
Bbriifádó:'Na;poly;;Caprr~'Pó1<i't
mcr'AIg.-ier- Ce'ú{~T elOi.w:ifl...(;6.

dix-Sevilla).;LiS's:abob~VigO'''B-re

ma-..OOlin·Prága..,gud,a~t.
Az uta:iás irántérdeklódók..

nek részletes prorammot dij·
menlesen küld és minden fel
vilagosHli'sf készséggel ,Oiégda'
(levéltien is)' CI MEFHOS:Z Uta.
zásÍ! Irooá1ff; Bbdape'5l, IX; Fe~

rene krt 3&; fsz. 2. T~
4'312-74.

Dr. vitéz József Ferenc kir.
herceg nyitja meg az orsz.,ma
gyar iparművészeti' társulat
nyíregyházi propaganda kiél
litásáí. Az Iparművészeti Tái'.
sula' oklóher végén Ny;ireg;y...
házán nagyszabáslI kiállítási
rendez, amelynek anyaga ?JI

magyar iparmúvész.el, él 3uv
bolcsmegyei népmúvészel' és
háziipar igen érlékés alkotá
sail fogja> m:a.gábön foglarhL
kiállHás iránt máris igen nagy
érdeklődés rtiüliitkozik kümno:
sen azáltal, hogy az O rs-zágc(}S
Magyar iparművészetiTársulat
elnöke, dr. viléz !ozse(Ferenc
kir. herceg Úr Ó f.ensJigec> kHá;.'
lásba helyezte, hogy személye
,S~11 fo~Ja megnyiírir akiaml~sL

Dé!uttlll szabod szinpad.
este 8 óra.kor pedig Pesta
Pista vigjá~ték előadása

Molnár Gyula tollából, ren
dezésében és reIIéptévél, él

szinla.-pon szerepró műked

velő gcírda már régi isme..
rősünkés valószinüleg most
is öregbifení fogják szin
pi:1don szerzett eddigi si
kereiket.

Az elóadéJs után a haj
nali órákig tánc lesz,

Délután tetsiés szerinti

belépódijak, este 60 fillér·

től 1 peng6ig váltakoznak

Nagy érdeklódéssel várja
Gyoma közönsége, él leven'·
ték ezen megmozdulását
és valószinüleg nem fog

, elméll'adni a várt siker.

Iskolánkivüli Nép;m.űvlH€s~i

Bizottság felhívása,
Az

a gyomai Lévente
szeptember hó 9-é

Nagyszabású szüreti bálat rendez
Egyesület
a ligetben.

A ,gyomai levenfékről is
mét sokat hallunk. Az ér
dekelf tcíborban nagy sür
gés-forgi'Ís jelzi, hogy él.' ,le
vente egyesületet [nrgy terv
foglalkozta~ja, az egy hó..:
nappal elmult Mansz nép
ünnepély után szüreti bálat
és népünnepélyt rendeznek
a ligetben, amelyen álltmdó
szóra.koztaf<ísr61, bő prog..:
ranIról és j'Ómulatságr61
biztositjtlkGíz érdeklődőket.

Délután 2 órakor kez
dődik él népünnepély me#
Iyen diszfelvonuli'Ís, hanigu
latos szüreti mókák, sző

lólopás, szépségverseny

lesz állandó zeneldséretteI
a Levente zenekar és f ar
kasins-zki Imre muzsikájá,.
vaL

annyira l~becsmnL Hiszen a amely harmóniába kell hogy
kapflaliz01usból él a világ. Még kerüljön él nemzeli illlarÍl érde·
él kommunisla államok is rájön· keívél, egy uj kapitaliz.mus van
nek lima, hogy csak il kapil<í· kHejlódőben, iill1elyben talán
Ifzmuson keresztül lehet jer· nagyobb rend akar születni,
melni. Nem az él hivatásunk, I nagyobb kiegyenliíódés. amely
hogy ól kapilalizi11Usl ronlsuk, _beil a szociális elgondolások

,hanem az, hogy iavifsuk. ',és az összlidng meg'teremfése·
Kétsé~telen dolog, hogy egy lehetséges. De soha se higyjük

uj kapitalizmus van kifej/ődá· azt, hogy ez az ~yén kikap
herJ, egy mögánkapilalizmus, dsoléÍsával törtérHk.

kapitalizmus
lrta~: Dv. Budjénos.

Uj

A. mai kapitalizmus nem
ugyanaz" ami husz' évvel, vagy
ötven évvel ezelőtl voll. A /,;(1.

pHalizmus i:l maga feilódésébell
nagyon_sokátalal<uJáson ment
át. Az individualista liberális
kapitalizmus sok fekirHeH5en
megváHozolié-sélz organizálás,
az egész vonaloIl. nem az ál-

I ~~~~.""'.9.·_S;5"""~~~PJ;;~
lamok részéről iridult meg, ha·
nerilrnagiibÓI a:g"cizdásögilé1121
ból. A tulzöU verseny ellen
akartak fellépni, arrlikorrátérlek
aZ élet s'zabályozásárí:t és á
iulzolI verseny káros hafásai 4

nak megakadályozására.
Haa ka:pHc:rlizjfl'1uS országok

szednt va:Jó··a'lakulását nézzük:
a szélsőséges individualista jel·
legüang'01 kapitalizmus nem
ugyalleIZ, ami a kontinens ka..
pilaIizmusa, ahol él kapi'ld!ilSzti
lws kifejlódéshez-azonban ezl
aláhuz,om, soha sem azégyé·n
ellen, hal1-em mindig az egyén..
nel karöltve, - végere.arr'f'ény'
ben az állélmerós keze jiáruH
hozzá. Nem tudom magaimé.vá
tenn·ia szélsőséges. i-ncUviáliz
mus él bszoluHzmuséitdesemmi,
körülmények között nem fogad
halom el él. kollektivizmus des
potizmusál sem. Én azt lalá
lom, . bog,y épen ezek a
tények szabják meg tulajdolÍ D

'

képpen azt, hogy hol wrn a
hatá-i',"i!lmeddigaz állam be'
aV.a,tklozhaük.

Én végigéltem nagyon sok
változatát ennek él 'problémá
nak. Csak egyre hiv:atkozom.
idézni szoldam 1'lztaz adatOl,
hogy amikor közélelmezés]
mrrriszter koromban él termelés
nemi1ldoH egy lépésl sem
eiórehaladni, bátran fe1oldoltam
minden korlátozás alól azós
termelést, első lökést adva meg
mez6gazdaságunk feilódé5é·

nék. Egy má'sik példát is idé, Ai iskolai 'év kezdetével ! fjgyelembeveteléve4 él vég~
zek :z'fl1ük6rmint állam jöt!em '

él népművelési tevékenység zendü llépnHlvelltsi tevé:'agaczdasá:gi élei segítségére,
aff:lik6r310 milHós deflcitünk elókészítésének ideie is el· kenységet gyűlésen letár-
vGlt a'kulkeresked~Jmi mérleg· érkezett. Midőn Békés vár' gya.ltatni és bejeJentólapoí
bén,~-athi! már rég' elfeledtiink, megye népművelőinek él él tudnivalók ala.p.ján kitölt::.
-amikor ezfa,de·ficitlel.el kellett multban végzett önzetlen, ve a. Békés vármegye Tör
tiinte1rli, néTfl-nap mellett órák áldozatos tevékenysélléért vényhatósági IskolankivGli
hosszát 011 üllem a különböző .

ezuton ii) hál6s köszönetün· Névmúvelési BizottsdgérdekcltSégekkef; vezetlem a ~

jár~yaláso:kat é.s meg,állapod- ket nyilvánitjuk, kérjük, hogy (Gyula, VármegyehéJza) ci-
tuók olt, ahol lehetett, az állam él népművelés nemzetmentó mére legkésőbb szeptem~

lárno2'-atása megterrríe/!e ama- munkáját, hazafias lélek- ber hÓ 15· ig feltétlen visz'
ga gyümölcsét, eltünt él deficil ból fakadó szeretettel ismét szaküldeni sziveskedjék,
és 8Ó millió plusztérlünk el.' karolják föl egyes vagy hogy a tiszteletdija.kat költ,
Viszont ezzel szembeállílom a
másik oldalról azt, hogy ahol soroZatos népművelési,ségveté"sünkbenelőirányoz·
kénytelen voltam mllgamis de· közmtiveHségi előadások, hassUR. Az utóbb érkező
feráln:i, ahol az állam gazdösá, avagy különféle tanfolya- Bejelentőlapot csak kellő

gi'tevékenységel folytatol!, sem· mok, műsoros delutá'nokindok6lás után fogadjuk el.
mitsem értünk e!. Ezek az irány- stb. tartásával. Tiszteletlel kirjük ez év..
elvek megvilágitják az áUamiin· F lk' ... k h It b I k. e erJu ogy a mu en i5 egyene' segitőtéJr-tervencionizmushelyes irányát. •

Nem:his2em, hogy nagy.on ,I év folyamán megküldött sa.ink, a·karjunk egyet: (l.

hel~s: kapHali2ftljj.si ffitndlll: TájéközHüÓ Körrendeietünk magyarság ujjászületésé't,
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egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkéllt. Csakis
50 Hteren felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok aszállitás tar-

. tamára kölcsön; hord6m
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül~

dők mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za
matuak és n e m savanYll.lak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pesfmegye.

Ha valamit eladni vagy venni akar,
ha állást vagy alkalmazottat keres, ne
várjon, hanem azonnal hírdesse meg
lapunkban. A gyors és eredményes el
intézés a hirdetés költségeinek tizsze
resét is megéri.

Két· birtokos egymás mellett la"
kott és folyton porlekedett. Alig
beszéltek egymással. Rendszerint
csak €/5y két mogorva szót vál
tottak télválról.

- Jó napot.
- Jó napot.
- Mondja, mit adott maga a

tehenének, amikor kőMglJU?

- Terpentin!.
- Terpentin!? Jó napot.
- jó napot.
Másnap ujból szóba ereszked-

nek egymással.
- jónapot.
- Jó napot.
- Mondja, mit adott maga a

tehenének, amikor a télen. köhö
gött?

- Terpentint ?
- Hát én is terpentin!' adtam

a tehenemnek tegnap és megdeg
/ölt.

- Az enyém is megdöglött.
- Jó napot.
- Jó napot.

'" '**

Magyarország szándékai
abszolute békés természetüek,
s őrült ember s őrült peliti
kus az, aki a meg nem ol
dott nemzetközi kérdlseket a
háboru utján és a háboru
segitségével akarná megol~

dani. GömMs Gyula.

VIDÁM IRÁSOK:

I

rft'U'ftft~~A~~fHiI'~

'II NEM OlCSOBB MÁR
A B R

, mint a s2:ódaviz~l DE NEM IS SZÓDAVIZI

\ 26 fillér

- Hallod, leányom ez a Pista
már bizonyára megcsókolt téged,
másként nem meme a levelében
ezer csókol küldeni. rI - Esküszöm neked, anyukám,
hogy ez az első ezer.

. .

II í
ete

j szöve; 6 pengő 55 fillér, be·
II kecsnek Vi'lló 4 pengő 83 fillér,

Iél Slrux-nadrágszövet 1 pengó
: 4 fillér, pamutszövet (fehér vagy,
j szines) 49-69 fíllérméterenkil1L

:1 A .rendeléseket él Hangya~Szö

Ivelkezeleknél VElgy él kereske
i dőknél lehel' feladni. A minlák

II' ugya~ol.y~nok, ~jn: a tavéllyi~.k
s ezert Ujabb mmtat csak kll-

Ilön. kivánságTa küldenek.

Válók

delkezését
,", / e

sa egnYlrba él az
.g-azg'atási rvénytervezet.

férf]A

A községe! közelról érinli Iha gyilkosság, húHenség, kém-
az a lörvén vaslal, amí mos! i k~(lés. '~éli?Y ezeknek kisél'lele
készüll el él beIJgvmjniszleri-! mlall JteJtellek el.
umlnm s amely c községek l. A. képviselöle5tü!et összeál
képviselótesIWcié'-rek ié/számái ~ litásábön is változás áll be.
o felére száll le s inkább l Kétféle jogon lehet valaki kép~
tanácsadó, mint halározalhozó II vise!ólestüleH lag: virilis jogon
leslülel lesz. és érdekképviselet jogán, vagyis

A iavaslat szerini öl községi Iaz iparosok. ol kereskedők. cl

képviselój~>slülel tagja nem 1e- közllszlviselók, i;l munkások,

hel, akii nyereségvágyból elkö- I. f1lagánHszlviseJók, az érte!mi
vele!! véiség vagy büntelt miatt ség a maga köréból választás
jogerósen eliléJt él biróság' mézg lulián küld megbi70llat El kép-
akkor scm, ha jogaik i víselőlesiülelbe.
felfüggeszive nincsenek. (Ezek I A javaslat szerin! öl községi
él. büneselekmények: lopás. sik- I fójegyzők és a községi álkal
kasztéÍs, rablás, gyujtogalás, ImazoHak nem választás, hanem

11dm~.'3itás, \'élkes bukás, I kinevezés utján kerülnek hivo p

csőd, hiJeiron:ás s!b. é" mind- ! talukbö és az alispán áihelyez-
kísédc N-2lT1 lehel iagia I heH óket más községek he.

A kormány mullévi ruhaak·
eiója annyi\,a hogy Q

kereskedelemügyi miniszter az
idén is megisméHi a szegé
nyebb néprétegek jóminóségLi
qlesó ruhával való ellátását. A
rendele! szerinl' a? akciószö
velek ára 30 százalékkal ol
csóbb min! a hasonló minősé~

gG közönséges kereskedelmi
r forgalomban íévőké.

mznE

MUTASD
MEGM\IJ~''lIIiJ_nl~

.: :..H" uk" oso
III. CsiHagíúrája.

Név" "." ..

Cim: ."" .." " "" ..

Családi állapot .

Zsombok LolIÉm a rádióból
is ismert iró, grafológus' az
egyén írásél és egyéb adaléíÍ
alapján, lapunk olvasói részére
iJoaUzisekel kés7H, ha az alanti
szelvénvl kitölive beküldik. Ez

. ','"

az a~ció nem üzleti jellegű,

meri az író él. kidolgozás hal
noráriumát elengedik, 's csupán
il hirdetés és él megválaszolás
köHségéite kér 60 fillér bé
lyegösszegei. iv1inden olvasó
jelentkezhet, akii pedig sze
mélyi kidolgozások nem érde
keInek, az bárki másnak pár':
soros irását és korának meg-
jelólését küldheli be. A levelek
igy cimzendók: "Dévaványai
Hírlap" szerkesztósége, Déva-
ványa Széchenyi,u. 13.

GRAFOLÓGIAI UTALVÁNY

Az ,Országos Fronthm'
cos Szövetseg auíó és mO a

.

iorsportosztálya 1934. évi
október hó 7pén vasarnap
rendezi meg ('I Vlpjk Orp

sziÍgos froniharcos talál p

kozó'Ial' kapcsolatban a
már hagyományossá váll'
"Hősök ,Csillagturáját".

A Csillagtura. autó és

motor:os,vezetőibárhonnan
indulhatnak; adfszes em'
lékplakettoi -. dazo.k meg
kapják, 'akik 'október hó
7-én, vasárnap délelőtt 9
és- 1 óra között a buda
pesti Hősök Terén lévü
célvonalon áthaladnak. Ér
tékes. tis~telntdijakat kap
nak ci 'legföbbbenevezert
taggal beéJ:kező

ugyszintén leg'!ávolabbról
stclrtolt. auí6sok és moto~

rosok.
Nevezési határidő: 1934.

szeptember 29. Nezezésí
3 pengő..

A túro szabályait, vala
mint r/evezési íveket fe]hf~

vásra' póstán dZ Or;
szágQsfronlharcos SZÖ~

vetségCiu'to és nlotorsport- .
os'ztálya," :~Buda.pest

Rákóczi ut 27.

Testi hiba " .

A Gyomai Ujság előfizetési

ára. negyedévre l p. 30 fillér•.
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A Gyomai Ujság előfizetési

negyedévre J P 30 fillér.

A gyomai kir. járá,;biróság, mint te~ek

könyvi hatóság.
2032/1934. szám.

A VIDÉKI
SZINIKEROlETEK
ÚJ BEOSZTAsA.

A közoktatásügyi miniszter
most osztolIa be él vidéki
színikerületekel és Gyomát is
mét Homonnay István szfn
igazgatónak adta, kinek a ke
rüleléhez lar/ozik még Turkeve,
Szeghalom. füzesgyarmat, Kun- .
szentmárton, Tiszaföldvár, Sar·
kad, Mindszent, Battonya, Elek,
TÓlkomlós, Kistelek, Kiszom·
bor, Monor, Vecsés, Pécel,
Rilkoscsaba, Abony, Jászapáti,
Püspökladány.

Ugy tildi uk, Homonnay 5zep~

lemberben Turk<lvén kezdi meg
a szezont.

.. Ha élni akarsz: HIRDESS!

Arverési-hirdetmény
kivonat.

Magyar Általános Takarékpénztár r.t.
végrehajtatónak Kiszely István és neje
Habzda Mária, ifj. Kiszely István (nös:
Katona Honával) és Kiszely já!'os vég
rehajtá,;t szenvedők ellen inditott vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság végrehajtási árverést lOln P. tőke

követelés és járuléka behajtása végett a.
gyomai kir. járásbiróság területén levő

Gyoma községben fekvő, s a gyomai
3475 sz. betétben A t 6 sorsz. 10062/11
hrsz. 1375 öL Nagyállás dülőbeni Kiszely
István és neje Habzda Mária nevén álló
szántóra 343 P. 50 í, a gyomai 6108 sz.
betétben A t 2. sor. 10062/10 hrsz. 2
hold 574 öl Nagyállás dülőbeni ifj. Ki
s2leJy István (nős Katona Honával) nevén
álló szánt6ra 588 P. 50 t, a gyomai 6109
sz. betétben A L 1-3-4 sor. 10061 hrsz.
368 öl, 10062/8. hrsz. l h. 800. öl., 10062/
9. hrsz. 2 hoid 32 öl területű Nagyál!ás
dűlőbeni Kiszely János néven álló ház
és szántóra 1648 P. 50f. kildáitási árban
elrendelte.

Az árverést 1934 évi szeptember hó
25 napján délelőtt 9 órakor telekköny
vi hatóság hivatalos helyiségében fogják
megtartani.

A árverés alá kerülő ingatlanok a ki~

kiáltási ár kétharmadánáJ alacsonyabb
áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzüi a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
számított óvadékképes értékpapirosban
a kiküidöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147.. 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáitásj
áruál 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 kiegészíteni
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1934 évi junius hó 5 napján.
Dr. Molnár sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül

Pulugor
kiadó.

(P.)

A 1iilágh.áboru emberveszte
sége tizenegymillió halott volt.
Ha kOpolsóikat egymás mellé
helyezn.énk, Párizs tá l Vladivosz
tokig rwzódrw. a szomoru vo
nal. A liadiköfiségek 1055 mil
liárd pengőt emésztettekfel. Egy

. ember megölése 95.580 pengöbe
kerillt. Egyetlen országban,
Franciaországban 741.883 há
zat pusztitott el a világháboru
ezenkiviil23.000 ipartelepet, 165
millió hold földet, a vasterme
lés 90 O/o-át, a széntermelés 37
százalékát, a gyapjutermelés 94
százalékát és a cukortermelés
70 százalékát. Az országok
gazdasági értékbén2500 milliárd
pengő! vesziteitek. Ezzel az ösz
szeggel Németországban, Auszt
riában lVIagyarországon, Orosz
országban, Belgiumban, Fran
ciaországbcln, Angliában, Ame
rikában; Kanadában és Auszt
ráliában minden csaláának épite
ni lehetne egy-egy házat 14.000
pengő értékben, 6000pengő fel
szereléssel 2500 pengő értékű

kerttel. A maradékból mináen
20 ezer lakosa várost el lehetne
látni szép könyvtárral, kórház
zal, szegények menheiyével és
ingyenes felső iskolákkal.-

A békéscsabai felső keres~

kedelmi iskoiába és a vele kap
csolaios nói kereskedelmi szak·
tanfoiyamra a beiralások szepA

. tember 6. és 7. napjain (csü
törl ökön és pénleken törlén
nek. TáiékoztaJól készségRel
küld az igeugatóság.

Tenniszversenyo A gyomai
és kórösladányi Jenniszezók
szerdán 22.-én délutáu játszol
lák le kupáéi'( folylatol! mér;
kőz12sük második gyomai sza·
kaszát. A mérkőzés összesi p

Izií eredménve 26: 24 let I Kös
rösladány ja'vára. Tenniszező-

~ ink közül Illyés Islván vált ki.

· !~E KErdJlT
A lÁGHASORÚ?

LOPTAM
Paraszt kölyök voltam . ..
Pattanásos arcu és tizenkét éves.
Szerettem játszani és a szomszéd
kertjéből vörös szilvát .lopni.
Az apám rajtacsipett a lopáson
és megvert görbe meggyfabotjával.
Sosem feleilem el ezt a verést,
de az anyámat sem,
Sirt szegény, amikor
az apám veri, majdnem agyon vert
Tizenegy szem
vörösszi/váérf.

Búcsiizás. Kó-?zeg állomásra
való álhe!y,aésem folyt6n az

I idő rövidsége miatt,ezúton mc)n
dok "Islen Hozzád~'OI bará
taimnak és ismerőseimnek. 
Vass László Mélv lisz!.

Dr. "aUer J. József ügyvéd
irodáját Endrődról Budapes(
VJll., józsef körút 53. em. 19
sz. alá helyez/e áL - Telefon:
38-3-51.

A Nemzeti Egység választ·
mányi gyűlése. A Nemzeti Egy
ség Pár! gyomai községi szer;
vezetének elnöksége felkéri vá~

lasztmányi . tagjai!, hogy él f. hó
$?·án d. u. 2 órakor Jariandó

l vá/a:3ztmányi gyűlésre CI párl
kcirbt (Br. Wodiantr utca 5.)
megjelenni szíveskedjenek.

A gyomai polgáriiiú- és le
ányiskotában a javiió; és 1an-
tárgykülönbözeli vizsgálalok l

I.szeptember 4. és 5·én d. e. <3 l
órakor larlalnak. A pó/beíralá- !

d k ll'sok az igazolian elmare la,
részére szeptember 6. és 7~ én

lesznek. Tan?:v megnyitó isten- II,

tisztele! szeptember 9 én reggel
8 órakor.

Megnyilt a Nemzeti Egység I
helyisége. Örömmel érit?,; i

Isülti1nk, hogya Nemzeti Egy. I'
ség Párt gyomai községi szer-

. vezete pártirodáját é:s körheiyj;

ségéi Br. Wodiáncr utca 5 sz. I
, alal! bérelt helyis'2ghen meg4 I

nyitolta. I
VizbefúHás. Sáfri Lajos 23

éves nőtlen gazdasági cseléd
auguszlus 24·én délután S óra
körül belefulladt cl Körös Sira~

lói !ejárójánáL Sáfri löbhekkel
indult fürödni. azonban csak ő

ment bele egyedül cl vízbe. Sze

rencsétlenségére éppen laO
centis vízbe ért és mivel úszni
nem ludotl, fuldokolni kezdelí,·
halálkűzdelme majdnem nC 4

gyedóra hosszat larlol!, még;
sem tudta senki sem kimenteni.
HolHestél cl halászok igyekez·
lek kihalászni nagy hálóiukkal,
ami azonban nem sikerült. Rá-

Iadásul hálójukat egy iönk ki...
szakitoHa.

HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyomán

MINDEN EMŐ
nyomtatványt
biZalommal
rendeljen
(i

VAlORIZALT
ÉLETBIZTOSITASOK

KIFIZETÉSE.
.A. kormány az 5.702/1934.

M. E. sz. rendeletével a biz/o
siló magánvállalalok m. kir.
állami felügyelő Ha/óságát fel
halalmazta, hogy az élelbizlos i

sitások valorizált érjékének ki;
fizelésél 1935. évi január l;én
megkezdheti, éi rendelet ki;
mondjCl egyben. hogy völlorizá- .
cióra cSélk azoknak van, illetve
lesz igényük, akik biztosilásai
kat átértékelésre beielen!elték s
amelyeket a bizlosHó társasá
gok cl Felügyelő Halóságra
átruháztak, azok részére pedig,
akik.igényükelmindezideig még
nem jelenlellék volna be, él

rendele! az ulolsó beieleniési

határidó!' 19i4. október 51-ig

!üzte ki.
Hogy pedig mindenkinek, aki

eddig már jelenjkezett, módjá~

ban legyen meggyőzódnie ar~

fól, hogy.biztQsHása él valori·
Tációra fel van-e véve, cl fe!·
ügyelő Hatóság él biz!ositó
társaságok állal reá átí'uházoíl
kötvényekrőlkészitellvalorizá
ziós jegyzéket folyó évi szep·

tember hó 30·jg közszemlére
leHe ki, amit azonbal1El vidé~

ken 'Iakó érdekel/eknek·nincsen
Gilka!mnK s.zemélyesen. megle
kinteni, s ha cseileg' :J jegy
zékbe felvéve nem volnán.ak, a
póHásjránl .-:- az. átérlékelésre
való joguk megó\'ása érdeké
ben záros határidőn belül 
intézkedni. E -tekinlelben a
Pesti Takarék és Előleg Tár·
$ulal Tís7tviseló Egylet (Buda~
pest, VJH., Ráköczi ut 19. fé!

emelet12/a) a kötvény számá
nak, él bizlosifó társaság;, cl

szerződő fél·, valaminl él. bíz
tositoií p és kedvezményezell
nevének közlése esetén kivá,
nain:! eljár, az eredményt, ugy
szintén kifize/ésre kerüló valo p

rizáll összeget is készséggel
közH s szükség esetén a pói·
bejentésl is eszközli. Akik pe·
dig az átértékelésre vonaJkozó
igényüket bejelenteni eddig 12]

mutasztollák, annak póllása
végeI! közöljék fent nevezell
Tisztviseló EgyleUel él kölvény
számát, kellé!, a bizíositó tár·
saság, valamint a szerzódő fél,
cl bizlosilotl és kedvezménye~

zett"nevét
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AUTÓ és motorkerékpárPNEUMATIKOK
a legjobb külföldigyártmányokban

garanciával.
AUTÖALKATRÉSZEK

összes olasz, francia és amerikai
autókhoz,

fELSZERELÉS1 CIKKEK
legolcsóbban : .

NAGY JÓZSEF
Spes!, VI. Andrássy-ut 34. Telefon: 221-97,

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Nyomtatta a "Hungária" könyvnyomda
vállalat, Gyomán.

f@le!ös ü:,;emvezetö: Teket SáDQ.QL

A BUDAPESTI HIRLAP
cimű politik.ai napHap minden
nap képesmelléklertel jelenik
meg, kiváló irógárdája szer
kesztésében ma a legtadaJ
masabb politikai és szépiro
dalmi lap és mégis a legol
csóbb napilap. Ha mutaívány
számot kíván, jelentse szer
kesztöségünkben. Előfizetési

ár: egy hónapra 2'50 pengő,

negyedévre 7'50 pengő.

Aki itt keresi a pénzt, itt
is költse el! A belybeli ipart
és kereskedelmet pártoljuk !

6 OYOM,~J U~S40

_:2...~.~r~a~':- -""""--I----""""---"""""'-"'~"""r='~·=""'-:--A---F''''C------""""i'I-H-O-s.;-é-g-e-$'-:g-O-n-dO-Z-Ó-jS-,-,á"'P"'ol-Ój-a-le'""""':~
Oyomai anyakt>nyvi hirek: l f\q = a I n~k magányos idősebb urnak-urnönek

Slu"i"'I·I,'k'.' PO'!) Ilona, R S/ÜCS l, _. L, l eset/ell há:iasIJámak, 3nyahel
v
cttesnek

'" ~, > l l Intéző Bizottsag l1l1'irata~Os! _. J

János, F. TÓ1h Gábor Dá!licl, l I is mennék lehetőleg vidéken. nem :J.ny-
Q"Told Józs,.ef Löíos, Molnár GySe-TACi. zleményei :1 nvira iizetére, mint jó bánásmódra és

l otthonra \lágyon!. 25 éves jórnegjetenéEszter, Weidrnann Mihály. Há- [v;afc-kupa, Siló: I r1,lAFC-~upa á1~"étsa szept. l-én l sú, független, kis barna leány vagyok,
ZCJsságo! kÖ1ÖII: l{aló Laios- I v Dombovárv, (B.-Szem:lDdrás.) l J. MSc)C 10- I 2: 26:;0 16 I~álaszt l1:egbizható jeligére kiadóhiva-
Szerelő Erzsébet, Na5,?Y ISlván I 1 2, ETK 10 (5 2. 33:t6 16 talba kér~k.
-Ko-szeg/' t'szler. Hala'lozás: GySe könnyen győzött éi töbD 24 1:; --",--_ ----o__ ' _

- - .0 "H'u""ou'í II ;.;, (O '" ':<;1':. v Cs"';veslennerit es hereman@t;p,
Sáfri Laíos 24 éves, Bucsi J[1- tartalékkal feiái!ö Turkevei A'I~ , ~' Ql s"e" .' '-"~. :: '" ~~'20 8 "futura" (wa;ner Márton fiat cégI'
Iif/noé! 81 éves, Demc(er Mária ellen. A feltöl!és alzH 21J6, láZ.'! S'" -:V

TK
· 117 ~ ~ ~ ~ (: <:)5 ~ legmagasabb napi áron vásároL

talaju pályának köszönheti a l-',/\C '. tJY .. ' i) J c.. ):~ l . ._._.- ~_
39 éves, Imre Sándor 4 hö- é 6. TAC l 1 ö - í 5:33 7 Tisztítsuk a vetömagot !ll,ánvi Al",-

hogy nem kétszámjegyU veres g- dal' és István cég központi magtáráball
na~~:tobágyihidi-vásár. A Ti· gel tért haza. GySC, il betegsé~ ~ T. tvlAfC í 1 2 8 i 17:285 és malmaiban, cséplés megszüntével

szánlu!i Mezőgazdi'Jsági !{amö- géből felépüit Kiss irányitása I MAFC-kupa programmja szept. u_g_y~'!n_~t_~s_ák_k_ap_jl_at~_. , ._

rel felhivja az érdekel! gazda- me!leH, a rossz pálya miatt, csak i 2,án: lVlez6turon: MSzSC-GySC Kerekes Károlynál a bor literje 48
közönség' figyelmét. hogy él a második télidőben tudta teljes ITurkevén: TAC---ETK. (A Bé- f~~~ .. ...""!>A''''''.
hires horlobágyi (hidi) őszi tudását kifejteni, de akkor aztán késszelllaadrlÍsra kisorsoll Hunyadi \ Pk. 45 sz. 1934. vghtói 14 :>zám,
or"-,·"'''o''' va' ,-.a·[' "'zeplember hó, 11dpótolta mul.asztását, am._,i.,t,.•.q 8:2 i --MAFl' mérkőzés elmarad, meri \

V~"'@O ~ - J ", _ I Arverési hirdetmény."4 •6n (lu>dden)' d IlOrlobá0yi l komerarany IS !'Ik", r,cl- ú Jl/Iafc-vButifséae fl mult liűsár- !
"'.. .,., <> , ~ l' " M - 05 í.:s, Tóth Geyza dr.. ügyvéd által kép-,C""'rd" el')ltl: "a' S; o""/'/'c'ror' j;'flalikl' gyon jó it GySe, jUd\..lc~" ,. ."{l,". C'.?e''lfa'ndrásorJ történtek után

~... lA , ,- ~'u • lé <,h viselt Első Magyar Altaláos, Biztosító
meg. A hortobágyi vásár ked, "SZÖVŐgYár ellen elv(:\c~t ~~:érl~ő: nem engedj a csapatot Szents Társaság javára 97 P. tőke és több
vező alkalmélt nyujl magyarfajla zése óta hetrŐJ,-·bét; c "Ü,L,za,o~ Q!tchásra menrú.) követelés járulékai ",rejéig:a budapesti

Jenyész, igás és vágó mal'hák, győzelmeket arat. Oy3C-ben min .Mult vasárnapi meccek ered~ közp, kir. járasbiróság 1933 évi 203640
NOfJ,ius Jáiféljla 10Vélk, hazai fé- dell játékos kielégit6en játszott, I ménl'e i : Mez{}tllrów ETK-MAFC ,sz. végzésével elrende!t kieJégitési vég-

a 'h S' d I d ta k; '.1 J r~hajtás foly tan végrehajtást st:envedö~"u"" e'" nlaav"r r"'c"a 'UllOk be- talán la, an, or nem ,u ,[- I' 2.'0 (~':O)' biró: Heinfarth (GyTK\
-' -' ~ 6 Z u ... '" j C - ! töl 1934 évi január hó 20-án lefoglaltszer_-·e'se're. feJ'leni i-elies tudását, TA ~ban 3 \ E'rK'm,',efJ,f.rdem""lten ,!~'o':-,.o"t't .. ele l O ~ - ih "It' '. I

' • o' - v. Ö-'" l l c' p e n g o ~ e uecsu mgOSág",,{-
Héjnélkiili dió terem már kapus, a centei és ,c, jobbösszt- l il MAFC is szépen tartotta n:a- ra a gyomai kir, járásbíróság fenti.

három év óla Hrabovszky lvjj· kötő volt j6. lgát és ~ .meccse,t gyenge cs~ta.~. Is~ámu vég~~~é\'el az áf\'e~~s .elrendel,
hbly szarvasi földbirtokos öt· GySe keld s mindjárt kitüllik sora nild!! vesziteHe d, Beke~- tdvén, anndi\. ''', 1908, élI XLI. t.c.
éves diófáján. A lermés :tö!d, k' "1 " '"S~' 20. §-a ",lapján a fent IJ1.égnevez"tt 5

h · a csapatok ezöttl nagy ero ,u- szem'andráson: Hunyadi---}\, z~l.. a y'oglaJa'sl' j'egy;;:ó"kön'.'vb,őlki nem tüne-külső burka ölatl a kemény ej ,
liréskor le!iesen hibnyzik, de a lönbözet. 3 percben Nagy, az ;:, 1:1 biró: Szita (TAC), A mérkő- más ÍoglaJtatók javára js az árVerés
dióbél rende~en' fejlődöli. Az percben pedig Kiss lő ka.pufát. zés után óriási hotrány volt, va- megtartását elr,endelem de csak arra
Ilyen diól lermő fél a legna- TAC csak a 6 percben tud eJö, lósággal j')cgrohant81k az MSzSC-t az esetre, ha kielégUesitési joguk m-'l

bb k ' k l" '. I 'I G c: " +"" k is fennáll é,~ ha "lJeniik halasztó hatá-gyű ril asago <oze lélhOZI <. ször atmenni a .Jy~L ,erreiere, és hati',!mds k6záport zudítoHa
kb

,H lyu igénykereset folyamatba ninc,; végr.Az ujjlenyomato' V~ meg- 9 p;;rCbeJl Barta Károly már il. I ','a·J·uk. \!aJósággal szökniök kellett, " l)

u szenv, lakásán, Endrődön VI. kel". 2lehet állapítani, be- harmadik kapufát rugja, GySe I hogy ép bőrrel megmeneküljenek. házsz. alatt le~ndő megtartására . Íla-
tegségbei~ szem'ed. A .. egész csatárok 2. puha talajon nem lud- Ezzel az ügy még nincs lezárva, táridőül 1934 évi szept. bó 5 napjának

viJélgon nagy f.zl!űnl2s! !{i,;IICllj nak lövéshez s il gól ne\1e- vaiós:::ílliileg togunk még hallani déli 12 órája tüzetik ki, amikor a bi
egy vHághtrú judós ilagyjclc!l~ zen aka.r megs"lüle!nL Végre Jenei róla. róiJag lefoglalt Jó, diswó, buza s egyéb

ingóságoka, a legtöbbet igéi"önek kész-lőséoú felfedezése, amely sze· a félpálY'án taccsol dob Kisshez Augusztus 29-re tervezett l B
eo ~ pénzfizetés meHett, e~etleg becsáron

finl az uiJ/enyonlalokhól Illeg· akinek váratlan Jövését a kitűnőeil ülés a titkár kbzbeiött betegsége alul is _ d~ a klkiáltási ár ketbarma-
Iehet áJfdpilani. ki ndiYl?1l oe, Ivédő MüJler kapus csak érinteni I miatt elmaradt. Ujabb terminus dánál alacsonyabban csak a vegrehaj-
tegségre hajlamos. Erről ö fcl· tudja (! :0) GySe n,yoma.sz,tó nagy, még nincs megállapitva. tást szenvedt, heJeegyezéshel, _ el

'-I I' . I . - >" j" '" e c é h, fogom adni. j\:-:ün ,ngóságokra, ame-fedezesro egy r\lva o 11Jögyor fölénvél 22 elsO lell\. O:.; Kom rc. A birókérdés körül ism 1 ua-
'J lyeknet a kiki aJtásí ára egyezer pengőnjudós rl2!dkivűn érdekes nyj~ "űen fej'ezi ki, Mé"sodik félidőben l,,", J'ok vannak, Olyan kÖlsé.,'Zben,

li ,~ felűl van, az :" 610,931 Nl. E. számu
latkozalOI tett Tolnai Viiaglapja. TAC tellesen beswrui, percen- il· a~o} botrányok szoktak lenni, e~yjk , rendeleT érlellJieben csak ,EJk árve-.

munkatárSa előtt és 11 cikk a i ként 11'l egy lövés, 4 perc:-en Bar~ l bJrO sem akar meccsvezetesre " rezhetnek, akik .\ bkiáltás! ar egytized-
népszerű képi.?slap ui szám6- II ta lL ügyesen !efw, BaLa, i-nekiI vállalkozni. Békésszentandrásra részét bánatpen:cüJ leteszik
b l T l . \'j'l';'ü b 1 k ll' k or"<> l h tf t Gyoma, 1!>l34, évi aug, tH) l:~an jQ eni meg. o ildi ' u",,- ad, aki a eK, me et. 'mg '''' '! CSák vasárna.p délelö,ll ,c etc, ,e-

. V1I.U\.NYI, fISCHER NÁNDOR.l · '00 fl' l'!n l' .. 0\'" "t R",rt I é k taPia egy szama ~ " , go'a nl!!. /,i: }. ~ p. Isme D«',- lefonan. nClgy nelézs ge' II an '. , . , 'k' ct
'~. = ~ kir, bír. vhallö, mint blrosaglk\ til önEgykeleti fejedelem és egy ha l.ntl a labda, Ö a GySe jobb- I birót szerezni. Elő~ő!eg három~__"""~ ..

pesti úrinő romantikus házas- Iösszekö!ójének adj,a" ki,l,lek erős Ikiküldöt! biró ,ne. m vállalkozott asága. Erről közöl rendk,ivűl ér- , ) B !
lövését il kapus KIeJü, L:e ana meccs ]é'leletesere.dekes képtokkel iJJusLtralt c\k~ ,

kel a Délibáb új száma, amely Imár rajta van és beteszi (3;~) I A kupa titkára heiyesbili mult
84 oldal teriedelemben és gélZ~ i Most egy szünet van a gOl' l heti aion figyelmezteiését, mely
dag IafIa/ommal ielenj meg, I Jövésten, egészen a 20 percig,! szerint il bíróknak "Gyomára" ís-

- Remek budapesri és külföldi j, m,ikor is Kiss felső ~ark~s ~ó!lal mét sok panaszuk van, Ezt egyen
rádióműsorokat, slágerszöve- négyre emeli a gólOk szamai. 25 lőre csak a OyTK meccsefre ér-geket, érdekesebbn,~j ~rdeke. =

sebb szinházi és fJImnporto- I p. Bartha ll. az összekötő helyére tet/e, de megjegyzi, hogya GySC
ka!, pletykákat, folytatásos re· kerül és éles, lapos lövése a ka- nek is van még hátra otthon
gény t, egyfelvonásos szil:dar~' pu alsó sarkába köt ki. (5:0). A mecese.

bot és közel 100 pornpi1s ke· remekül játszó Jeney Kisshez folytaljuk az első forduló gó]-
pet talál az olvasó a kitúnó b b!' é édh t t
színházi képeslapban. A Déli, passzol s a om a bv s v e e - ,Iövőinek listáját: 3 gólosok: Veress
bab elSY száma 20 fillér. len (6:0) 36 p, TAC kombinációt IJános (Hunyadi), S. Tóth Sándor

Jó minőségű lesz az új bor. IPulugor biztos lábbal rombol, és KudJacsek György (MAFC),
Székely ferenc sol/vadkerti bor- Jabdája Bartha l.-hez száll, aki WIasz Sándor és Kiss Endre
kereskedőiől, lapunk állandó Nagyot szökteti s már is a ka- (MSzSC), 2 gólosok : Bartha Jó
hirdetőjétől kapluk él hírt, hogy puban táncol a hetedik dugó. zsef és Nagy Béla (GySC), Csi
az új termés minősége olyan GySC jobbösszekötője 43 percben l"ós László és Bartha István(GyTK),
kiválónak mulalkozik éi korai jobbszélen lefut, de éi kapus ki- Kocsistyák János (MAFC).
fajok szüretelé$e alapján, hogy futva kornerre mentL TAC rneg- fJSCHER GYULA
parádézni lehel maid vele. Az adja magát sorsának. Két perc az l. B. titkára.
időjárás is kiválóaD kedvez a hosszabbítás után Nagy közelről

szőló érésének és fejlódésé, beragas'ltja az utolsó gólt. (8:0).
nek. Lesz lehá.t az új kampány- Vitéz Dombováry kissé bizonytalan
bem jókedv a borfogyasztók itélkezéseive\ zavarta a mindvégig
táborában. fair meccs sima lefolyását.
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ELOFIZEl'ÉSI ÁRAK:
t"egyedévrel'30P, fél évre 2·60 P, Egész évre 5'20 P.

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

Lapzárta c s ü t ö r t ö k· este 6 óra,
M~giele!1ik minden s~oml:!aton reggel.

Felelös szerkeszt6: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

- - - - -

Hirdetések dijszabássi:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százajék, tizszeriné!
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 szá'zalék-és
félév/hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk;

Szeptember 2'ára Jüzte ki él l és pianók pompils válto Z ill ta, él

Gyomai Dalárda sétaha[Jgver~ v~gletek kidomboritásél és élZ
senyél és lársasvacsorával áímene/ek hatásos hullámzása,
egybekötöl! jilncmulalságál az Mindez rövidesen megnyerte a
Er7séQ'il-ligel ben, a 5ékéscsabili szép szá m ba n megjelent közön·'
Máv. Zene és Dalegylet közre- ség szimpáliáját és hél.talm~s

müködésével. Mindenki nagy taps üdvözölt mindent szá:mot.
és szép reményeket fúzöll él Az éllekszámok után 150
dalosnaphoz, amelyre minden teritékes lársasvacsora velle
e!őkészületet megtelt ilZ elnök- kezdetét. A felszolgálást a
ség, az időjárás azonban Gyomai Dalárda voll vegyes.
tönkreteIle a délutáni sétahang- karának hölgylagjai végezték
versenyt, ami jelentékeny anyagi dicsérendő buzgalommal és
veszteséget okot:o/l a rendező körü!lekirJféssel. A csinos leá
egyesületnek, a délulé:ni bevé~ nyok és a jó vacsora" nagy
tel elmaradása következtében. hatással voll a esab-ai és a
N~gy kár volt továbbá az is, többi vendégekre. Az" igen jó.
hogya nagyközönség nem le- izü és bőséges vacsora után

! hetetl tanuja a múvészi esemé- Nyisztor Péter, Q Gyomai Da.
nyeknek. Járda zlnöke frappáns rövid.

Este 8 órára gyü!tek össze ségű, dalostestv~ri szereteUől

a társasvacsora részlvevői, a~ átitatott, kedves, szines szavak-

I
melyen a:megielent szép számu kal iidvözölfe a Békéscsabai
közönség sQraibóJ a követke· Máv. Dalárd-át és a többi meg,.

I zők~t ~ik:r~l! feljeg:.eznün~: ielent vendéget s örömünkre
i Repas l~al ref. elnok~Jelkeszl, i szolgál, hogy ezt él lalpraese!l

Záhonyi Aladár kir.· járásbiró, Ibeszédei sikerüil szószerint fel·
sági-elnököt és nejét, Pánczél jegyeznünk és ezuton leközölni.
Emil községi főjegyzől, Nyisz- "Hölgyeim és Uraim, Dalos·
tor Péter lakarékpénztári-igóz' testvérek I Kedves kötelessé'
galót, a Gyomai Dalárda ei~ gemel teljesítem. amidőn a
nökét és nejét, dr. Tardos Gás- köriinkben megjeleni .Békés·
pár ügyvéde! és családját, dr. csabéli Máv. Zene és Dalegyle/
Legeza Tibor ügyvédel, vitéz karnagyáJ Simor János Máv.
~ad~ras Gyuia malomigazga- intéző urat, dalosait és kisérő·

tól, dr. Bárdos László orvosi, vendégeit, valaminI mező/uri

Kner Eíldr~;a Kner-cégbeltagjál vendégeinkei meleg daloslesI,
és nejét, brassói Oreiszing Jó~ véri szeretettel köszöntöm,
zsef ny. telekkönyvezejól. él hog-y részvételükkel esaiádias
Gyomai Dalárda lb. elnökét. mulalságunk fényét emelni és
Simor János Máv. intézőJ, él bennünke/ meglisz!elni szivesek
5ékéscsabai Máv. Zene és Dal- voltak.
egyle/ karvezetőjél és nejél, " A Békéscsabai Máv. Zene és
Kató L(líos községi-jegYLőt és Dalegyle! nemcsak várme~yei,

nejét, Szőke Ferenc igazgaló. de daloskerületi, sől országos
lanitóí, Hajdu Béla ígazI dalosszövetségi viszonylatban
galó·lanitót, a Gyomai Dalárda is igen ió hirnévnek örvend,
karvezelőjé/, Törzsök 5éJát amil eddig elért eredményei és
a Mezőluri Iparos Dalkör kar- mai szereplésiik is mindenkép
vezetőjét és Bódi Jánost, a igazolnak_ Tevékenysége tradi·
5ékéscsabai Máv. Zene és Dal. eiónális dicső mult bázisán
egylet Htkárál., alapszik, amennyiben ludomá-

Fél 9 órakor a vendég~ som szerint az ollhonából me
dalárda énekéve! kezdődöll a nekülni kényszerült és oilhoná
programm, mely kél halásosan lól megfosztol! Aradi Máv, Zene
előadott énekszám ból álloli. és Dalegylet méltó jogu/óda.
Nagy feltűnési keltetl a csabaiak A Iradició/ szimbolizáló dalos.
kilün~ együttese, él magas han, zászót mini ereklyéi félló gond
!lok érc"s lisztasáljl"él, él for/ék J dal őrzi,ápolja;!londo:zzi:l, hogy

Sárgult levelek hullanak
fáréldtan" alá, borong"ós,
kora s.ötét nélpok, napsugár
nélküli szürke égbolL Na.p4

meg-szokássa!, min·
d.ennel szembe száHvél, da·
éosan, fenyegetően jön a
fáradt, koravén ősz,

Máskor méganmyló nap·
su,gáJ' küldötte csókjáfa
földre; nyíló virÉIgra, em~

berekre, mÉlskor a nyári
munka utáni édes bódulat
ban íÉlvoli zsongás volt
még_ él szüret, a szölóérés,
must, uj bor. MélI hol va.
gyunk máf a vágyaktól,
ábrándozástól, benne va....
gyunk a kemény munká·
bem. Kukorica törés, szüre'
teles: lassél-n .vég~ minden·
nek és jönnek él végtelen·
nek tetsző, borongós, l-éli
esték, élmelyek hfrnökeiker
5űrgetve küldték esőben,

s&ban, koranapnyugtával,
kimondhatatlrinul, hosszú
éisz"akákkaL

'.4-
ts .a munkél, a robot

lélssan véget ér, egybekel·
nek a párok, akik régótél
vá,rnak már a boldog· percre,
megpihenhet a munkás
keze, hogy végigtekinthes
sen egy év megélnnyi verej·
tékér., gondján, lássa min
dennek eredményét: a
gyümölcsöt, a termést, a
a kenyeret, az éltető áldást.

Nemzeti munka a magyar
földön. Ez jut eszükbe, mi
kor látjuk mindezt A kora
őszi napok talán jók lesz
nek arrél,hogy mindenki~

nek ideje legyen kiválogatni
termésének, munkájának
le,lovát, él legszebbet min·
denból, hogya Nemzeti
Munka hét boldog öröm·
ünnepén megmutathassa
ország·vilógnak, hogy mit

alkotni nagy emberi
akarat, nélkülözésteli verej~

tékes" . meg az isten-
áldás. (..--y _I,)

Dal sest dalosnapból majdt:ll1, a -magyar feltámadás·
be:! vetett hillel el~r~nd6 fel~

szabadulás pillana/á'ban, az.í
teljes épsil?b~n jogelódjének
vis5Zé4adhassa. Adja a Mind~tl·

ható, hogy ez éli lehetóség mi~

elóbb bekövelkezzék. '
Mos! pedig, hogy a magYQI"r

r&Cdiá S/udi6iának kapui előUiÍ

tek dölo51estvérek megnyílnak
s otl egy hangverseny kerelé'!'
ben szerepeltek, az éter hullác~

main keresztül és a zengő"

magyar dt:llok szárnyán hir...
dessélek elszakilott véreinknek,
hogy ilz Aradi Máv. Zene és
Dalegyle/, ha Békéscsabai Máv.
Zene és- Da~egyjet név ala-lt is;
de él ~s a többi dtl1o~iylettlÍl

karöltve, haz,ink régi hatifrainalc
vissú'fállilásé'l- és: egy szebb;
boldog.abb magyar jövő kitpi~

tése érdekében IfAnkadallan ld.
lattá5sal delgozik, munká~koolk;

Befejezésül, szives közre;'
müködestekért ismélellen h8!ifs
köszöneíemet nyilvánilom é$
kívánom, hogy rádiószereplés
tekeI szép siker koronázz-a,

, mely sorozatos-eredményeltJgk-

Inek koronája le~yen.
Köszönet és háHii n'lgyrefoe.

esüH közönségünknek és da1.
barátainknak. kik mulalságaink.
nak cf méHó keretet alkotni és
"záltal bennünket táiTIo g-aIni
mindenkor készek. '"

Az ill elhan~-zoH üdvözlő

beszédre Bódi János, a Békés
csabai Máv. Zene és Dalegylet
Jilkára keresetlen szavakkéll
válaszolt, mQ>gköszönvén" él

Gyomai Dalárda szíves megfl
hívását ésvendégli1Jásál. Öröm
mel emlékezett meg az t933.
.évi BudapeslenlezajJoU Orszé14
gos Dalosversenyről, amelyen
az állaluk elért szép sikerhez
elsőnek a Gyomai Dalárda
gratulált és ez a gratuláció
ŐSZinte, 'Szívből fakadó volt.
Emelte poharát Nyisztor Péler.
lakarékpénzliirí-igazga/ó, aGyo
mai Dalárda efnökére és él

ielenvoll közönségre. ls/en ál.
dásá/ kérve él Gyomai Dalárda
további müködésére,

Ezulán ismél éne.kszáfnok
kövelkeztek. Előbb él csabaia"k
~évffy Géza kéldalá/: Oda;'
bent a nagykocsmilban és
Ml!iyar dal és- maiy~r zenE;~
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IlHetven mimóval kevesebb az
idei búzatermés. A római nemI
zetközi mezógazdasági intézet
közlése szerini a vílág buza·
termése 70 míllió mázsávell ke ..

, vesebb él tavalyintlL

vedelt, éi későbbi elfelejteUség,
közöny és hálátlan igazságta
lanság keseriíségei! összeszo.
ritott foggal, de vasfegyelme.
zettségijkben némán viselő

tízezrek láltári'l talán megszólal
végre egyszer ci társadalom
lelkiismerete? Talán eszébe jul
majd, - talan belehasil majd
az ország polgárstigának kihüll
sziv~be a felelősség érzése, éi

f~lelősségé, hogy ma', tizenhat
eS71endővel él világháboru után,
még mindig. adósa azoknak
akik annakidején az ~életüke;
viflék vásárra, a iesti épségl.ikei
adták él Hazáert.

Magyar Társadalom I Vezérlő

férfiak, közéleti és társadalmi
vezetők, városok, községek,

i falva.k .Októ~er hó 6-~n, 1'17

I aradi TlZenharmak emleküm:e
pén és október 7·én lássátok
meg őket is, a TizenMrma,k
mél1ó ulódait mennek majd
elótle:lek a hősök, akik ma is

I k~z~e~ek" ma is csa!ifzria~,Ik~z~lok sokan betegen, sok~n

I
b_€nan, nagyon sokan az iliSlfl?
tol nyomorullan, de ott lest~

. nek, - mert odatarioznak, ahc;!
ma is csatázni, küzdeni 'keila
mélgyar jövőért - de nekik
még küzdeni kell, azért ci

megé!hetésért is, ameHyel ti
vagvlok nekik 'adósai.

A találkozóra oklóber hó é)
án érkezó vidéld és k ülfő/ej i
fron/harcos bajlársakal él buda
pesti fócsoportok' ünnepélye.
SiZn fogadiák apályaudvarokon.
Este - él Hósök Terén -él

kőemlék elólti tiszteletadással
nyílik meg ünnepélyesen a VI
ik Országos fronlharcos Tao;
lálkozó, - vasárnap októbe,r

17·én a Hősök lll. Csillagfuráiö

I
befutása, felvonulások, lisztel
gések, bajtársi ünnepségek kö~

vetkeznek. A bailáriiiiközebé
dek után a külföldi nemzetek
I'ronlharcosainök részvéleléve!
najtársi értekezlet les?, utána él

"frontharcos" filmet mutatják
este pedig résztvesznek a

Kormányzó úr Őfőméltósága

ti'5z!elelére - a TESZ által ""'7

rendezendő csónak, moloros
és auiós diszelgése!'!.

Hisszük, hogy a fronlhill'co"
sok ünnepélyes megmozdulá
sár. ott lesznek nemcsak azok,
azok valamikor szintén front·
harcosok vollak, de ott lest az
egész fóváros társadalma, hogy
megjelenésl2vel hile! tegyen,
hogy i'l TalMkozó végét jélzó
"Lefuvás" után is olt lesz, oH
marad szivével és teHeivelhősei, .
a fronfharcosok mellett.

I

HATODSZOR
A

t-iatodszor hi'lrsannak a kürtök,
hatodszor indul meg az ország
férfierdeje, hatodszor gyülnek
őssze évi nagy találkozóiukra
cl fronlharcosok! Október hó
7lén halodszor vonulnak fel
Budapest ulc~in a vitézségi
érmeklól csillogó frontharcos
ezredek, hogy megemlékezze
nek a világháboru kHörésének
huszesztendós évfordulójáról,.
lelegyék a kegyelet virágai! el;
eselt hősi bajtársaik jelképes
sirhanljiin, - de azért is, hogy
felemre hívják cl magyar UIY'

sadalmai!
Tefemre hivják otl, a iiősök

köv€nél, ahol a zászlók
ko~zoruzla Emlékkó elóll a
vHágháború poklall végigszen·

1

4 középiskolai osz!éJlyt végzett
oly leányainak érdekeit szolIgáija, akik egy ével él gyakor~

I lali életben szükséges és hasz-
nosilhaló l smerelek szerzésére
óhajtanak fordítani.

A lanílás kizárólag délelóll
B-l óráig tart, ugyhogy a
Békéscsöbára bejáro I\?ányok
az onnan 1 óra ulán inúuló
vonatokkal ek. A
heiratások f. hó lO-én 8-12

, óráig él felsó kereskedelmi is
kolában (Andrássy-ul L) történ
nek. A felvételi 24 az ev]

tandij 140 P, amelv havi, ne
gyed vagy félévi részlelekben
fizetendő. Szegénysorsu, jó
elómenetelű TllnlJlók lankönyv
segélyben és landiikedvezménv
ben részesülhetnek.

A lanév ünnepélyes megnyí-

It~5a ll-én Ies.:z, .12 J éil reggel 8
I orak01 kezdodJk él rendes
I taní/ás. ,

nyomozást az iUdozat kilétére
és a szerencsétlensé~ lefolyá·
sára vonatkozólag. Megáliapi g

toiták azl, hogya szerencsét,
lenül járt fii'l/alember K. Kovács
Mihály 25 éves tur!<evei lakos,
aki gazdája kocsiján slombat
éjjel elaludt és vezetés nélkül

I
maradi lovai CI mély árokba
borilolták. A kocsi erősen meg
voU··terhelve és ily állélpoíbi:ln
m~ga alá kapva él fiatalembert,
teljesen össz~ny'omoritolta,ugy
hogy több sérülést szenvedett,
amelyek halálá okozlák.

al 1---.....

ittassuk leányainkat?

s eren1llil-,.,;::]lIl
Vi'lsárnap délelőtt öl cirkáló

csendőiőfs uyom~ község
határában dlnl lelt figyelmes,
hogy az ul melleit fekvő árokI
bem egy kél lovas kocsi fekszik.
MeglepeHen észlellik a réndkig
vüli esete! és csakhamar hozzá·
kezdtek CI rejtély megoldásá
hoz. Hosszu,fáradtságos munka
után sikerült a kocsit kiemel-O
niök a méter mély árok,
hól. 'A kocsi araH borzellmas
látvány tárult él nézők elé

összetörve, élellelenül találtak
egy fiatalembert.

A csendőrség megkezdie a

A megnehezül! élelkörülmé·
nyek és az élet megvál!ozolt
igényei llj felada/ok elé áilHa·
nak bennünket leállvgyerme
keink nevel~se és lanittatása
jvrén. Az általános ismereteket
nyujló iskolák melleIt egyre
fonjosabb hivatást töllenek be
azok az intézetek, amelyek
praktikus, .az életben azonna!

I hasznosilhaló tudnivalókat
Itanak és egyben rövid tanítási

ídejükkei megkimélik a szűlÓ

kela hosszabb iskoláztalás
köJlségeilől s az iskola elvég
zése után növendékeíknek
azonnal kenyél-keresetí leheló,
séget nyujtanak.

Teljesen e célok szolgála/á
ban áll vármegyénk egyetlen
ilyen tanintézete, a békéscsabai
felső kereskedelmi iskolával
kapcsolatos női kereskedelmi
szaktanfolyam, ahol a leányok
mÉlr egy évalal! í?!sajáliiják él

legszükségesebb kereskedelmi
és irodai alaf:'lsmereteket é.,
ügyességekel, ugyhogy nem
csak mint gyors· és gépirónók,
hanem mint levelezók, könyvel
lók, pénziárnokok és általában
irodai munkaerők alkalmazíatl

halnak, vagy ezekben él lTIun
kálalokban szi.ileiknek és leendő

l'érjeiknek hathatós .segitségére
lehetnek, illetőleg mint saját
üzletük vezetői e munkáiéliokai
önállóan, kelló szakértelemmel
elvégezheHk. Hogy pedig a
végzelt növendékeknek az el·
helyezkedés állami vagy köz
ségi hivaiaiban is lehetó legyen,
a leányoknak a szaktanfolyam
módot nyujt arra is, hogy a
tanév végén az iskolábem a
gyors- és gépirásból ánam~

viz$gálatot lehessenek.
A nói kereskedelmi szaktcw·

folyam tehát leginkább keres~

kedók, iparosok, gazdálkodól<
és Hszlvis\?lók polgári vag)'

fRRnnnnnnnnnnnnnnnnn.nAt
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NEMOlCSOBBMÁR

B
mint 8. sz6daviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZ!

26 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kíSlállitva
s feladva. Vasutí fuvar kb.
4' fillér literenként. Csakis
50 Hteren feliili rendelést
fogadok el. Hord6t díjmen
tesen adok a szálIitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon bellil bérmentve
küldertdövíssza. Szétkűl

dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból mín
tásdobozban, bérmentve.

Boriam kellemes édeskés
!taluak. tiszta, tökéletes za,
metl.lsk és n e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestm@gye.

majd Auspilz N.: Falu vegen
kurta kocsma c. 'dalát énekel·
ték. Utóbbinak frenetikus hatása
voll. Az a csodálatos párbe·
széd, tenorlszóló, .szemléltető
dalolás, a káromkodás pallo·
gásáoak oly nehéz és mégis
sikeres megoldása éj legjobb

..számá avatta Auspilz szerze·
'. ményél, A megjelentek nagy
csodáiaflal adóztak a dalolás
J].agy.mesl~reillek.. ezeh~' Szám'
, u1án.

Ezután a csabaiak él gyomai·
akkal Hajdu Béla, II Gyomai
D alár.d,a' k.arnagyának vezeny~
!eté.v.el, ös~zkarnag elénekeltek
a "Dalürlliepen" dmü dalt, majd
Törzsök Béla, a Mezőluri Iparos
Da!o$kör karvezetőjének didI
gálás'fj alall Ámer: Nem, Nem,
Soha 1 c. dalát. Az összkélr tele
j'esilménye próbél nélkül meg
lepőeh kiváló voll, élmi mindkét
kar dalosainak fegyelmezeHsé
gál és alkamazkodó készségél
jutlalli'l kifej ezésre.

Végül á Gyomai Dalárda,
Ha,du Bélakarveze!ó vezény·
lete aláH önállóan muiaHa be
felkészüllségéL Legjobbélll si·
ked.iH számai: PetréJnyi: Sze
renád, Hajdu karvezetó össz·
hangzosi/ásában : Szeressük
~gymá5t gyerekek és Can1ó,
can/are... c. dalok vollak, ame·
íyek frenelikui lelkesedést vál
tot·tak 'ki él megjelen/ekból.

kéi dól in!erprztáláso.
nemcsaK helyi, de ország'os
viszonylatban is oly kiváló volt,
hogy ezekkel bárhol szép sikert
érhet ~I az igyekvő, ambióZlls
Gyomai Dalárda.

Az énekek után iól' sikerült
táncmulatság következet/, ame·
Iyik a legjol}b hangulatbtm reg
gelig tartott.

A nagyszerú rendezés érde
me a Gyornai Dalárda elnökét,
Nyisztor Péter takarékpénztári
igazgatót dicséri, aki agilitás·
b éln , munki'lteliesilmél1yb~w is·
mét f?lülmultl'l magát,

A dalárda minden tagja buzgó
segítőtársa' volt él rendezésben.

. Sz. M.
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MINDENÜTT
még a legkisebb falvakban is

kapható a
TUDOR"

ACCUMULATOR-OYÁR R.-T.
világhirű gyártmánya a

T

z=::zza

Aki itt keresi a pénzt. itt ftfinR""~'UUU!lft"RRRflfu'lIIlIfU!lrulI..

is költse el! A helybeli ipart
éskereskedeJmet pártoJjuk!

A szivarozö "csecsemő". A
legkiVálóbb orvosok is bámul
ják azt a hároméves fiul, aki
lizennégy hónapos kora óta

I szenvedélyesen szivarozik. A
gyerrnek fO~JYni kezd, álmallclll·
ság gyötri és ilem eszik, ha a Z S e b I ál m p a el e m.
napi 4 szivart nem kapja meg. WU16WUW• .,UUUIiIlI!IjUUUUWWWiiU.W
Az orvosok nem tudják meg- :1

fejleni ennek cl kiilönös beteg
ségnek a rejtélyét. Erról az ér
dekes' eselről remek képpel
illuszfrált cikket közöl a Tolnai
Világlapja új száma, .:Imely 59
Mgy oldal terjedel.émben és A XXV. jubiláris Országos
gazdag larlalommal jelent meg. Katolikus Nagygyűlés szeptem
Egy szám ára 20 fillér. her 25·ik napjára az orsz~g

. Magyar énekesek Afrikában. mhlden nagyobb városából s
Négy magyar énekes afrikai illY B2késcsabáról is kereszíes
kalandiárÓl rendkivűl érdekes gyorsok szálJitják él nagyközön
cikkben számol be a Délibáb séget. A vonalon természete...
uj száma, amely 84 oldal ter... sen nem kalolikusok is részt·
íedelemben jelent meg. Remek vehetnek. Indul; Békéscsabáról
budapesli és külfötdi rádiőmű- j.50, Bóké:ii[ÖldvárróI6.04, Me·
sorokat, slágerszövegekel, sz!n- zóberény ból 6.li, Gyomáról
házi és filmriporlokat, folylalá- 6.35, Mezőturról 6.59, Puszla
sos regény/, egyfelvonásos szin-
darabot és közel 100 képel fa- fenyőről 7.28, .szajol ból 7.36,
lál az olvasó a kilűnő szin' Szolnokról 7.'fJ7, UjszászbóJ
házi képeslapban. A Délibáb 8.12·kor, és érkezik Budapest
egy száma 20 fillér. keleti p. u.-ra 9.39-kor, onnan

Három választék a nők ha· visszaindul 20.25.kor, érkezik
ján. A párisi nők már három Békéscsabára O.02-.kor. A sze-.
választékol viselnek él haiukon mélyenkénti részvételi dij odél.=
és ez a frizuradivat rövidesen vissza Békéscsabáról P 6.24,
hozzánk is elkerül. Az őszi dio Békésfötdvárról P 5.94:, Mező

val különben is sok meglepe- berényből P 5.74, Gy:omáról P.
téssel szolgál és, ezekről pom, 5.24, Mezőlurról P 4.94. Puszta·
pás képekel, remek loaletlraj· fenyőrőlPi.94, Szajolból P5.94.
zokat közöl. aPárisi Divat c. Minimális lélszám 500.
divallaj), amely nagyszerű lar- Jelenikezések a pléb~niéli hi...
lalommal jelen! meg. A remek • vata.lnál, vagy a máv: hiv. me
laphoz külön kéz,imunkai'll-mel- neljegyíroda békéscsabai fiók.
lékielet ad a kiadóhivataL --c- A I jánál esz!<özlendők.

Párisi Divat egy száma 60 fill. I trtesülésünk szerint a Békés.
A mai magyar irodalom lege I csabán tul fekvő községek,

kitűnöbb nevei adlak egymás- valamin! az utközbeni. áilomá...
na.k találkozói a Tükör képes sokon csat!~kozó községek
havi folyóirat mosl megjelent plébániai' hivatalai már 5zor
szeptemberi számában; Kosz, galmasan gyüjlik az előjegyzé.

tolányi Dezső,Karinthy frigyes, sekel s minthogy férőhelyek

füsMilán, Hunyadyi Sándor, csak korlátolt számbéln állnak
Bodor Aladár. Tamási Áron, rendelkezisre, aiánlatos mi,
Szerb .Anlal. Riportok, uliraizok elóbb jelentkezni. .

ai első magyar oceánrl2pülő:

Magyar Sándor és a világjáró
Megyery EIra tollából, Lékay·
Lingauer Albin élvezete.s cikke
az ünneplő Szombalhelyről,

krilikák s különböző pályáza'
tok gazdagilják az élmugy is
páratlanul gazdag szeptemberi
számát, amely a Tükör halai·
mas fényképpályázatának ered,
ményéról is beszámol s közli a
nyertesek névsortiL- Lapunkra
való hivatkozás esetén él Tükör
kiadóhivatala (Budapest, IV.:
Egyetem utca 4., f'raklin·Társu
lat) szivesen küld mutatvány·
számol.

GY@MAI

Csáki imr:e.

ŐSZI HANGULAT.

Sajnálatra méltó emberek,
kik rheumától szenvednek l 
Könnyen segílheiünk azonban
raÍluk néhány Aspirin tablettá
náL A tabléHán lálható Bayer
kereszl szavatol a vill6diságért
és jóságérI.

Cseng' a csend.
Fél a fény.
Valakit vár

. a bús határ
ünnepiben.
Csőpög a kőd.

Nézd, a jégkllcsmás hegykaput,
akol a .varjú száll,
jőn a halál . ..

Búosúzás, Miután azidő rö,
vidsége mi alt mindenkilől sze
mélyesen el nem búcsúzfam,
ezulon köszöntöm és mondok
ls/en hozzádot jóbarálaimnak
és kedvesismeróseimnek. Kleif]

lenŐ.

Iskolai hk A Nm. VKM. Ur
Merkovic's Mária rendes tanárt
Szabadszállásról él gyomai m.
kir. állami polgári iskolához
helyezte ál.

A pénzUgyminiszter Genf,
ben. Imrédi Béla pénzügymi,
niszter szerdán Genfbe utazolI
dr. Csizik Béla miniszteri OSZ

tálylanácsos kíséretében Gl

Népszö'letség pénzügyi bizoJt·
ságának iilésére. Ezen fogja
ismerleini Magyarország pénz
ügyi helyzetél.

Református iste:ntiszteletlesz
Endrödönszepl. 9-én agyo·
ma-végi községi ovodában. Az
istentiszteletre gyülekezés már
10 órakor megkezdődik. Pre
dikál Berényi Dániel s.lelkész,

A gyomai m. kir, polg.
I fiu~ és aeányiskolában él Nm.

VKM. Ur 34.400/19~4. sz. rel1
delete értelmében él pótbeiratá·
sokat szepl. tO-én reggel 8
órától larljuk. A lanév ünne
pélyes megnyilása f. hó t l·én
regge.l 8 órakor les7.. A rendes
tanitás 12-én veszi kezdetét.

- Igazgatóság.

A vagyonváltság búza ára.
. A pénzügyminiszter a vagyon'

váltság buza szeptemberi árát
16 pengóben állapilolta meg.

Csökkentik a búzaterülete
ket. Winkler Is1ván a külkeres·
kedelmi hivatal vezetője beszá~

molt él buzaértekezlel tárgyalá·
sairól és közölte, hogy a buza'
árak emelése céljából sikerült
cl buzajerületek 15 százalékos
csökkentését keresztülvinni.

. -

I I+IIREK
1934 sz~ptember 8.

A békéscsabai felső ke-
reskedelmi iskolában él beír€!

sok szeptember 6., 7. és 10.

napjaínjörlénnek. Tájékoztalól

szívesen küld az igazgatóság.

..

A VALORiZÁLT
ÉLETBIZTOSITÁSOK

FiZETÉSE.
. A kormány az 5.702/1934.

Iv!. E. sz. rendeletével él bizIO
silÓ . n1ag-ánvállalolok m. kir.
$llami felügyelóHaiöságát kl
halalmazlél, hogy ilZ életbizlo·
sHások valorizál! érlékének ki·
fízelésél 1935. évi január l·én
ineikezdheH, a rel1d.ele! ld·
lT10ndjCl egyben. hogy valorizÉi
dóra csak az.oknak van, illetve
lesz igér;yük; akik bizlosÚáséli
katálértékelésre beielentellék s
ömelyekel él biztosító társasá
gok a felügyelő Halósagra
átruházlak, azok részére pedig,
akik igényüket mindezideig még
nem jelel1tellék volna be, él

;'endelet az utolsó bejele!Jj;,~sl

haiáridőt ] 9i4. oklóber bl-ig

tiizte ki.
pedig mindenkinek, aki

eddig már jeíenJkezelt, módjá·
ban legyen meggyőződnie ar'
ról, hogy biztosHáséla valori·
z~cióratel van·e véve, él fel·
ügyelő Hatóság a biztosíló
t:ársaságok által r~á átruházoH

. kölvényekről készitett valorizá
ziós jegyzékéf folyó évi szep'
fember tió 30·ig közszemlére
telte kl, amit azonban él vidé,
ken. lakó érd.ekeltl?knek nincsen
élikalmlik személyesen megle
kinfení, ~ ha esel!eg él· jegy
zékbe felvéve nem volnának, él

póllás iránI -: az átértékelésre
~'~ló joguk megóvása .érdeké
ben záros határidőn belül 
intézked.ni. E· tekintetben a
P~sti Takarék és Előleg Tár·
sulat Tisztviseló Egyh~i (Buda,
pest, Rákóczi ul 19. fél
emelet 12/a.) él köl\:,ény számá
nak, él biztositó társaság·, a
szerzódő fél-, valamin! a biz
tosHotl· . és kedvezményezeH
nevének közlése esetéo kivál
natra· eljár, az eredményt, ugy
szintén kifizetésre kerülő valo·
rizál! .össugetj§ készséggel'
közli s szükség eselén él pót·
bejentést is eszközli. Akik pe'
dill azátérléklllésre vonatkozó
igényükel bejelenteni eddig el
mulasztollák, annak póHása
végei/közöljék fen! nevezetl
Tisztviselő Egyleltel él kölyény
számát, kei!ét, él bíztosiló tár,
saság, valGmint a szerződő fél,
El biziosilott és kedvezménye·
zeit nevét.

ap: Leve te ál li etben!



M. Szöv6gyéri SC-.
GySC 7:1 (3:1)

Me~Otur. MAFC-kupa.

7tgé~z nyáron át minden
valárnap meceset játszó GySe-n
a f4radti.ág jelei ütköztek ki s
mindjárt a~ első per~ekben látha
t~vá ~ lett, hogya kupa Iistaveze
löiének ez alkalommal nem lehet
méltó ellenfele a GySe. HOlzá~

járult még ehhez az a körülmény
is. hogy. a feltöltés alaH álló gyo·
maicpá,lyán egész héten át nem.
le!il~tetlk.iadQs _ tréninget tartani,
minek hiánya azonnal meg is
mutatkozott. Nem akarjuk ezzel
4" sulyos :vereség~t menteni. de
aki: A . állandó :formáját is·

A bajnoki $~~zon elé.
A mai vasárnap. nevezetes for·

du.ló lesz, Gyoma, sportéletében.
It. község két, futtmIIcsapata ez
alkalqg'ulliit ~ls6iJbeJ1 indul egJötí
közeli és,· távoli vidék 10 más
ciapat4vat egyetemben ll. délma
gyacrorS7:ági fu.tbaUbajnokság, csa,.
bai n. oszt. balhokságának elnye
réléért.

Az_ elkee~f.ed~tt kU~delem-, mely
a község; futballoznt tudó fiatal
$ágá~ mf!gában fog.lalÓ két helyi
egyesületet oly élesen elkülöníti
egymbtól, most rendszer be- fog
lalt és súgoru szabályok kerete:í
köué szorított nemes vetélkedés
sé fog vállni. Megfognak szOnni
az eddigi kHengések a játékosok'
és a közönség részérŐl. A rakon
~átlankodó játékos ezután a SziM

g9ru szövetségi biró jóvoHaból, a
tegyeimi bizottság?k komor szine·
előtt nyftri majd el méltó bünte
tését. dl' módot találnak a néző"

ldlzönség részéról tanusított reni·
tenskedés megtorlására is. Tehát
lassan a testtel i A játékos legyen
ura cselekedeteinek li ne ragad
tassa el magát játékostársaival
szemben, PI. közönség pedig őriz

ze meg higgadtságát s ne akar
jon feltétlenül többet tudni a vizs
gázott szövetségl bíróná1. Ne ne
vezte ílzthólyagnak, ne ajánljon
neki seszemüveg~t, se szamarat.

Most mindkét- csapat egyenlŐ'

pontszárnmal és egyenlő- esély jel
startol, a vezetőkön és nem kis
részben a közönségenmulik, hogy
egymást megelőzve; mindfeljebb
törjenek a listán. AkOzönség hall
gasson éi - fiiessen: A vezetők

pe4igugy vigyék előre csapataik
ü&y6t hogy abból ne disz önma
~Qknak, de dicsössége legyen a
futballnak, a efomaifutball sport
nak;

Csituljon el teMt minden sport
s:z;erfJtien eUentétésteitvéri, lel
k.e~u:gy'ütérzésiel figyeljünk a biró
sipszavára, mtllyel a· gyomai fut
ballgályán az 1934-35~ösbajnoki
sz;~zont ma elindítja.

Tisztelettel hozom becses tudomására, hogy

HUNOÁ-RJA
könyvnyomdában .

Gyomán

MINDENNEMŰ
nyűmtatványt
bizalonlmal
rendeljen
a

Uradalmi nagy járgány, szeC$
kavágó, répavágó, morzsOló
eladó. A járgány daráló haj
táshoz is megfelelő. Megte..
kinthetö Sági István termény
keteskedönél, Dévaványan.

Egy 500 m'.sa csövestengeri bé:
fogadás.ára alkalmas góró' haszonbérbe
kiadó. ErdeklödniJehet a Tiszamalom
nál.

. liladó 2 ágy töltött ru~anymatraccal
2 éjjeli szekrény, l rUhásSzekre..y;eg~.
rollós irodai szekrény, l ebédlő:uek

rény, 1 használatlan állapotban levő
fraki{ és z.saket, Hősök emlékUtja39~z.

Ccthl'ilatengerlt és hill".m~gGt él

"f'utura" (Wagne-r Márton Fiai' cég)
legmagasabb napi ároll vásárol.

Laky jobbhalf, és- az- Hju Roósz
jobbszélső.

Csabai H. oszt. bajnokságban
az 1934-35-ös szezonban ál kö
vetkező 12 csapat vesz részt:

Szarvasi Bocskai, Mezöturi Máv.
Gyomai SC, Gyomai TK, Mező ..
berényi Törekvés, Mezöberényi
TK, Békési ISE, Orosházi fC
Kondorosi TK,' Sarkadi Világos~
ság SC, Medgyesegyházi Kinizsi
SK. A 12-ik kérdésében az
Országos [ntéző Bizottság mond.
.ja ~i a végső szót, amennyiben.
az .Ismeretes Textil-Turul harc
végére pontot tesz mai napon
tartandó ütésén. A látszat az, hogy

I a Szarvaii Turul leSi: az ui els.ő

oi1;tályu csapat, amit igazol a~ 'a
körlilmény is, hogyaDLASZ ba
tároza.ta alapján már meccset is
játszott az elmult viasámap az Eleki
TC ellen. A sorso/ásban egyenlőre

X·el jelöltük a 11. o$ztáiyban ma
radó csap&tot, mivel lapunk zártá
ig. ez ügyben döntés még, nem tör
tént.

Szerkesztésért és kiadásért Íelelós :
WAGNERMÁRTON.

INyomtatta &.. "HU.ngA.fI.-a" kö.nyvnyom4a
vállalat, .Gyomán:'

f~.I()f;"ÜalemYe"t6 ~ Teket iUQ{,Íl',

Kerekes Károlynál a, bor merje. 48.IÍillér. o

Tilllztltauk a veíömagot Iványi Al<:i
dár és·István cég központi rnagtáráfian .
e:3 maJrnaiban, cséplés; rnegsZüntéve~Iugyanott zsák kapható.

Kiss mutAtott elfogadhatóf. Remél
hetőleg vasárnap a bajnoki mec·s ..
csen szebb játékkal fog kedves
kedni a közönségnek a GySe,
amit már megszoktunk a csapat
tól. -Báthory-

futball-szabálymódositás.
A futball birák testülete bízonyos

tapasztaiatokra hivatkozva utasi
totta; tagjait, hogya most folyó
futball szezonban a. következő uj
rendelkezések szem előtt tartásá~

val vezessék a mérközéseket :
]. Ha valamelyik játékos felese!

a bíróval, szabadrugás jár él játékos
csapata ellen. A szabadrugást arról
a helyről kell rugatní, aho! él feie
selöjátékos áll.

2. A birának nem szabad fi.
gyelmeztetni a játék közben beál·
ló játékost, hógy várjon, amig a
labda nincs játékban, hanem sza
badrugást kell ítélni.

3. Ha a játékos eJlenfelét meg
akarja. téveszteni kiáltással (pl.
hagyd). ezért is. sZibadrugás . jár.

Sporthirek..

I
DLASZ intéző-bizottsága, te."

kintettel a ·;;sabai 1933-=-34 il.
oszt bajnokság még mmdig el
intézetlen voltára itgyenlöre' csak
a következő két fordulót sorsolta
ki a II. oszt. részére.

Szept. 9. M. Törekvés-M. Máv,
OfC-Világosság, GySC-MTK,
Kinizsi""':"BISE, Bocskai-GyTK,
KTE-X.

Szept. 16. Világosság-M. Tö
rekvés, X-Bocskai, M. Máv.
BISE, GyTK-OfC;, KTE-GySC,
Kinizsi--'-MTK. (PáJyaválaszték az
elölálló egyesületek.)

GyTK játékos igazolásait az
IB alaki hiba miiltt egyenlőre

nem tudta elintézni s igya most
vasárnapra kisorsolt Bocskai el
leni meccsét hivatalbó! elhalasz·
tották s lejátszására uj terminust
tűznek ki.

MTK-GySC elle~ küldendő
csapatát csak ma, szombaton fog.
ja összeállitani : Kapus a nem fitt
Konyár helyett, valószinUleg Var
ga les.z. és feltétlenlli helyet kap
a csapatban az MTK uj szerze
ményeiközUI Havas, centerhalt.

OYOMAJ SAO

Az nA r LI f o r g II I o mU b.vásárlási helye.

dSZI CIPÓUJD·Q SÁ6AIM
megérkeztek.

Nai·Y választék úgynói, mint férfi és iskolacipókben.

Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Szives látogatálJt kér

KEREKES KÁROLYNÉ
Gyoma.. Horthy Miklós utca.

I meri és cd a meccset i! látta
annak tárgyilagosan meg kellett
állapítania, hogya; GySC hóna
pokóla mOit játszotta ki leg:
gyengébb formáját és - szeren
csétlenül - éppen legerősebb

ellenfele ellen.
Alig kezdődött meg a_ játék,

már is bent volt az- első gól a
GySe hálójában. A balszélső meg~

fut. fekete- csak kisérni tudja, de
a góllövésben nem tudja meg
akadályozni (1:0). Szövőgyár to
vábbra is fölényben marad 5 a
10 percben szép összjáték után
rugja a második gólt (2:0) 18p.
GySC szép támadás' hajt· végre.
Cs. Nagy jobbszélen lefut, Bartá·
hoz küJdi a labdát, aki Kissnek
adja át és ől ügyes testesel után
szép lövéssel szerzi meg a GySC
egyetlen gólját (2: l). Ezekután azt
hittük, hogy most már a GySC
fog támadni, de fordítva leH ugy,
hogy Szrenkányinak kell soksl.Of
beavatlmzni a játékba, de a 37 p.
Ö. sem tudja· a harmadik gólt
megakadályozni . Srovőgyár kornert
rug; melyMI a ceater szép gólt
lő: (3:1). AMlralevő idOben is
Szövőgyár támad. Második félidő,

ben Szövőgyár még. n&gyobbfö..
lél'lybekerül ugyhogy fried ishát·
ramegy harmadik bekknek. Később
Pulugor előremegy bajszéire és
Bartha jön hátra, de· már ez sem
segit. 6 .p_ korner GySC· ellen,
amit szépen küldenek kapu elé.
Szrenkányi mellé üt, igy a bal
összekötő berugja a negyedik gólt
(4:1). 16 percben rugja a Szövő

gyár legsz.ebb gól ját. Centerhalf
keresztül megy három emberen
és jó lövéssel jobb felső sarokba
lövi a labdát (5: l). 25 illetve a
31 percbeft rugják a 6·ik és 7-ik
gólt. Volt még. Kissnek -egy szép
lövése, amit amezőturi kapus csak
kornerre .tudott védeni. Még az
a pechje is volt a GySC-nek,
hogy 3 kornert rugoH és mind
a hármat kapu mögé rugta. Szö·
vőgyár I~iobb napjaira emlékez
tetö játékot, mig a GySC egye
nesen a legrosszabb napot fogta
ki. QySc.böl nagyon jó volt Fried

Iaki a. bekk posz.ton is jól játszott.
Riljtakivül Szrenkányi, Fek.te· ts

RTp
4 oldal.
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ELŐfiZETÉSI ARAK:
Negyedévre )'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

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

Lapzárta c sÜ t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggeL

Felelös szerkesztö: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G lj o ln a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hir(h~tések dijszabásai:
Egytasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
2Qfillér. Ötszöri hirctetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 .százalék, I ." negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk..

Pár

alelnökét, Garai Imre volt
községi esküdtel és Kőszegi
Mihály uj külterületi választ
mányi tagját s ezután az
ülést berekesztette.

Ez alkalommal tudomást
szereztünk arrÓl is, hogy
községi szervezetünk párt...
helyiségében hétköznap dél
után 2 órától 4 óráig hiva...
tatalos órát és este 6 órá
fól 9-ig pártköri életet tart,
vasárnap pedig ~ hivatalos
órát délelőtt 9 órától 11
óráig tart, délután pedig 2
órától este 9 óráig pártköri
életet vezetett be. A hiva
talos órák alatt a körzeti
alelnökök és körzeti titká ...
rok az érdeklődőknek ren
delkezésére állanak.

vőképessége még nincsen ki#
meritveannál kevésbé, mert a
gYi,imölcsfogyasztás fokozására
irányuló akciók is most veszik
kezdet üket és ezek fokozni fog·
ják a belső piac felvevőképes

ségél. Minden lermeJőnek, aki
gyümölcsfát akar lelepiJzni ér
dekében áll ennélfogva, hogy
akiállitás tanulságail közvelleQ

nül tanulmányozza és e rész,
ben nemcsak él magyarországi
termelőknek, hanem aszom'
szédországok termelóioek is
iránymutatásl fog nyujtani az
őszi Budapesti Mezőgazdasági
Kiállilás, mert hiszen a nagy
arányban folyó oszlrák, cseh·
szlovák, erdélyi és délvidéki
gyümölcstelepitések érdekelt
magyar gazdái is meglehetősen

táiékozatlar.ul, iránymutatás
l1élkül állanak ezzel az igen
fonloskérdéssel szemben.

A Budapesli Úszi Mező.

gazdasági Kiállilás, minthogy
ídőponlja éppen összeesik az
ültetési évad kezdetével, kifünó
aIkoimat fog rJyujlani arra, hogy

If

gy!S.
gyűl "se~

A Központi vármegyei
titkár egyéhként a választ#
mány tudomására. hozta,
hogy folyó évi OKtóber hó
21-én, vasárnapi napQn dél-.
előtt II órakor él .. község
háza udvarán,kedvezőtlen

idő esetélI ánn-ak nagyter#
•• 1

mében több, közismert,
tekintélyesbrszággyülési
képviselőnei< +uevonásával
nagygyülé~t óhajt tartani,
amit a választmány öröm
mel vett"tudomásul.

Nyisztor Péter takarék
pénztári~igazgató, községi
elnök a központi vármegyei
titkár megjelenését és érté,
kes direktiváit megköszön
ve, meleg szavakkal kö
szöntötte a községi szer...
vezet m~ik körzetének uj

nek és a faiskolai Szövetség'
nek, amely ebből él célból ala,
kult és éppen az a célja, hogy
a lennelók irányifásánál lis
megnyuglalásánál szerepet vál...
lal;on.

A kül· és belföJdiútékesitési
viszonyok leromlása és sok
más csapás annyira megviselte
ezl a nagymultú mélgyar lel"
melési ágai, hogy reprezentá
lásra évek óta gondolni sem
lehetet!. Ez lesz az első eset
hosszu évek óla, hogy csemete
kerljeinék ismét a nyilvánosság
elé lépnek és a lermelók és
gyümöfcslelepilők bizalmái ma
guk fQlé igyekeznek fordi/ani.
Tudvalevő, hogy Magyaror,

szágon még nagyon kevés a
gyümölcsfa, tehál szaporilani
kell és !C?het, meri él piac felve.

emzeti
ilii

gy mal

A fa ültetéssel kezdődik.

A gyümölcstermelés irányításában nagy
szerepe lesz az Oszi Budapesti Mező

gazdasági Kiállításnak.

A Nemzeti Egység Párt
gyomai községi szervezete
folyó hó 9-én, vasárllap
dé!utcín 2 órakor a báró
Wodiáner-utca 5 sz. alatt
levő pártköri-helyiségében
választmányi ülést tartott.
amelyen dr. fáyl Gyula ny.
polgármester, a Nemzeti
Egység Párt békésvárme
gyei központi titkára is
részt vett.

A választmány adminis
tm!iv ügyeken kivül, ezal
kalommal is él munkásság
érdekében, l11unkaalkalmöK
megteremtésének biztositá
sával foglalkozott s ez'
irányban a központi vár"
megyei titkár agilitllsára és
tevékenységére számitani
lehet.

A földmivelésügyi kormány
ŐSZ! bemulalójának egyik leg·
nagyobb érdeklődéssej vári
csoporlia ~ faiskolák felvonu·
lása lesz. Tudvalevő, hogy
Magyarországon évenkint Jöbt
millió darab csemele várja az
érlék12silést, az ulóbbi években
azonban az ellenőrnheleHen

fakupeckedés elhalalmasodása
fo/y tán a megbizható és jól
vezelelt faiskolák is rövidséget
szenvedlek; abban az értékesi
tésben ugy a belföldön, mint a
kivitelben zavarok álltak elő.

Ezzel szemben minden beava
10ft tudia, hogy a gyümö!cs
lermelés megalapozása volla~

képpen már a facsemete elül~

leléssel megkezdődik. Ezen a
ponton lehát teljes megbizható
ságot kell kövelelni a termelő",

VENI SANCTE l
A héten elindult az ország

hatalmas hadserege, hogy
a betűhadállásokat 10 hó
napi ostrommal bevegye.
Van,aki kedvvel megy ebbe
él csatába, van, aki szive#
sebben játszana az isko lai
idő alatt is, de cl kérlel~

hetetlen élet nem tágit és
a pötömnyi gyerekeket is
rákényszeríti, hogy az ábé
cével vívjon fárasztó tusá
kat.

Uira megszokjuk, hogy
az úfca megélénkül iskolá
saink apró soraival s az
iskolától távolabbra esőek

pajkos hancurozással tér#
nek haza a napí tudomá
nyos adag beraktározásá Q

val.
MikQzben gyermekeink

játékos ifjuságukat az is#
kota fegyelmébe kényszerí
tik, nekünk, felnőtteknek:

szülőknekiskolafenntartók

nak az adható tanulási €s
nevelési lehetőségeketkell
előteremteni.

Időszerűnek tartjuk derék
tanítóinkat felkérni, hogy az
elemi iskolákban szervez
zék meg a cserkészetet.
Nem gondolunk éjZ egyen
ruha beszerzési nehézsé
geire, anélkÜl is meglehet
kezdeni a cserkészszellemű

-gyermeknevelést.

A nemzeti életükben
megujhodott népek nagy
gondot fordítanak a nem~

zeti és erkölcsi szellemben
történő ifjusági nevelésre
(Bdlillák, Hitler, Jugend),
mely a mi cserkész szel~

iemün!mek felel meg. Min
den okunk megvan, hogy
a mi elemiiskoJásaink cser
készszeJlemben történő ne#
velését kívánjuk, de ezt
csakistanítóink tehetik meg,
tehát őket kérjük, szervez Q

zék meg összes elemiisko
lásainkkal az elemiiskoIás
cserkészetet.

Jó munkát!
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101 ....esek és 4....es
honvédek

együttes ünnepe.
Folyó év szeptember 23-án Békés

csabán együttes találkozóra gyülriek
össze a volt JOl-es és volt 4-es hon
véd bajtársak. Ugyanakkor leplezik le
ünnepélyes keretek' között av. lOl-es
laktanya falába elhelyezett lOl-es és
4-es honvéd emléktáblákat is.

Az ünnepélyre szóló meghivók a'na
pokban lesznek kézbesilve, 'mil!lán
azonban a legtöbb bajtárs eim;) isme
retlen, a rendezőség e<.ulon hiv meg
minden lOl-es é!> 4-es honvéd, 4
es népfelkelőbajtársat, hogy ezen együt
tes ünnepélyen megjeleni sziveskedjék.

Gyülekezés szept 23-án d e. 9 órakor
Békéscsabán ; a városháza II. udvarán
a IOI-esek, a !ll. udvaron a 4-es hon
védek és népfelkelők. Ih 10' órakor ka
tonazene mellett kivonulás a pályaud
varra az ezredzaszlók és,abudap.esti
bajtársak fogadtatásához.1h II órak'Pr
az' emléktáblák ünnepélyes leleplezése
agyalogsági laktanya előtt.' í2 ·órakor
TÁBORI EBÉD alaktanya' udvarán.
(50 fillér). .

Délután 4 órakor bajtársi körCik ülé
sei: !Ol-esek a vigadó nagytermében
a 4-esek a városháza nagytermében.
5 órakor térzene a Sz.éehényi ligetben.

Este 8 órakor az ezredzászlók és il

budapesti bajtársak kikisérése a pá
lyaudvarra.

Budapestről eddig mintegy 500 '.. v.
lOl-es és 4-es honvéd bajtárs jelezte
érkezését.

A vidéki bajtársakat kéri a rendező

ség, hogy az ünnepélyen való részvéte
lüket önállóan szervezzék meg és szept
20-ig jelentsék az érkezők. valamint a
TÁBORI EBÉD-en résztvevő bajtársak
számát. (Rendezőség cime: Békéscsaba,
Városháza I. 42.

A vidéki bajtársak igényeljék az ál
lomásfőnöknél társasutazás eimén a
33 o/o-os menetdijkedve.lményt.

Akik szerkesztőségünkben, vagy fe
kete Sándornál jelentkeznek. IS-ig
(kedd este) azoknak megszerezzük a
kedve7.ményes vasutijegyet és bejelent
jük őket a ünnepélyre is.

Az Állomásfőnökségtöl a kedvezmé
nyes utazásra nézve azt a felvilágositást
kaptuk, hogy legalább 15 jelentkező

esetében, csoportjeggyel a rendesen
közlekedő vonatokraaz utiköltség Bé
késcsabára és .vissza személyenként
2.44 pengő. Ez esdben a reggeli tör
vényszéki vonattal kellene beutazni.

Ha legalább 60 jelentkező lenne, kü
lön motoryonatot is adna a vasut, amely
a jelentkezők kivánsága szerint indulna
Csabáraés onnan vissza. A külön mo
torra az utikö\tség oda-vissza 3.40 P.

értékes. beszédét és fára'"
dozását.

Az Ipartestületben és a
Népszövetségi Kisgazda·
körben tartottak még be·
számoló gyülést. Este a fő-

. titkár Bakoss József tb. fö·
szolgabiró kiséretében részt
vett az Ugar-Peresi kör
avató vacsoráján, ahol ha
sonlóképen igen értékes
beszédet mondott a szép
számban megjelent tagok·
hoz.

t

. Ezen a téren fellépése óta
igen sokat dolgozott és
eredményeket is ért el. A
védettség, a bank kamatok·
nak 5 százalékra való le·
szállítása. él római egyez·
mény stb. mind a gaz
datársada!om helyzetének
könnyitését célozza. A mi
niszterelnök tudja azt, hogy
a nemzet minden rétege
értékes, de legnagyobb pil·
lére CI nemzetnek Ll gazda
társadalom, mely mindnyá
junk betevő falatját, él ke
nyeret termeli.Kétszáz év
vel ezelőtt Tessedik Sámuel
szarvélsj lakos az akácot,
hogy íj futóhomokot meg
kösse. Ma az egész ország
ilyen futóhomokkal van tel
ve, - a tala it megkötő

akác Gömbös! ki megmen
telte a nemzetet a pusztu
lás/ól, atlól, hogy dobra
verjék az ősi földet.

Egységre a nemzet min
den tagjának szüksége van.
Nem a vezér a fontos, ha
nem az összetartó szellem,
a zászlótarlót lelőhejik, de
tovább viszi azt más. A
Nemzeti Egység gGmdolata
nem egyéni ambiciója él

Nagyvezérnek, a nemzet ér
deke ki'lánja ezt.. Nekünk
Trianon után kevés maradt.
Egy erősségünk van csak,
ha összetartunk. Csal< ez
lehet a kivezető út a mai
nehéz helyze/ből. .szüksége
van a vezérnek katonára,
szüksége van Gömbös Gyu
Iának arra, hogya magyar
nemzet táborát mögöJte
érezze, hogy összetartással,
egymást meg'értve dolgoz
zunk, mert csak igy való~

sul meg mindnyájunk ál
ma, a régi boldog Nag'y
magyarország l

Ezután a választmány
több kisebb aktuális ügyet
tárgyalt, végül KJinghammer

ILászló helyi tilkár köszön
te meg a vm. fótitkárának

ségre a
minden tagjá
szüksé vanlU

A Nemzeti Egység Pártja
gyűlése Endrőqön.

II

A Nemzeti Egység Párt
endrődi csoporlia <2hó 8·án
d~u. 3 órakor választmányi
gyűlést tartotta község
háza tanácstermében. Jelen·
vóltak:Dr.Fayl Gyula a
párt . vármegyei ' főtitkára,

Bakoss József, a iárás tb.
f6szolgabirája, Timár Imre
községi· biró, a párt helyi
csoportjának elnöke, Kling
hammer László titkár és o
különbözókerületek elnö·
kei, alelnökei, tirkárai csak
nem. telte,s számban.

TimM Imre helyi elnök
üdvözlő szavai után dr. Fayl
Gyulél vm. főtitkár emel ke·
dett szólásra. Örömmel je A

lentettebe. hogya Párt
jubilál, mert egy évi sike·
res, eredményekben gazdag
működését zárja le.

Sokan emlegelik, hogy
Gömbös Gyula a kitűzött
95 ponfból semmit sem va
l;ÓsiíoHmeg.Q ezzel szem·

'ben megállapftja, hogya
kitűzött pontok 50 száza·
lékát már megvalósított~L

Hátra van még a legna
gyobb, niingnyáiunk álma,
a revizi6. Enékül Közép
Európában nem lehet béke,
mert ez mindnyájunk boi·
dogulásának fundamentu
ma. Ezen a téren legleJke~

sebb támogatónk akü!föl·
diek közül az olaszok lel·
kes .. nagy· vezére: Musso
lini. Most a politikáb<m
nagy változás van kiellaku
lóban, melynek megvalósi
tásáért Mussolini oly sokat
fáradozik: az olasz-francia
barálság megteremtése. Ez
Magyarország részére ki,
számithatatlan hasznot hoz·
hat és eredményezheti
Naffiimagyarország- fehá·
masz/ását. Enélkül él revi'
ziót megoldani nem lehet
séges.

A másik hatalmas terve
.Gömbös Gyulának a gaz'
datórsadalom talpraóllitása.

Tisztitsuk a vetömagot Iványi Ala
dár és István cég központi magtárában
és malmaiban, cséplés megszilntével
ugyanott zsák kapható.

A Gyomai Ujság előfizetési

áfa negyedévre 1 P 30 fillér.

Kerekes KároJynáJ a bor literje 48
fillér." .

mindazok, akik felepilést ter
veznek, a kiállilás szinhelyén
személyesen gYőződien'ékmeg
arról a faanyag~ÓI,a~eIy ren~
delkezésükre állhal s lájékozód'
hassanakazokrój a garanciák~

ról is, amiket a'fac~em,eléket

termelő érdekeltség nekik nyuj,
tani lud.

Felkerestük Krudy ferencet,
a Magyar faiskolai Szövetség
elnökét, aki egyultal a Őszi
Mezőgazdasági KiáHilás" ren~

dező. BizolIságának az elnöke,
aki lapunknak a következő fel~

vHágositásokat adta:,
- A BUQap,?sti 6sú M~z~.

gazdasagi Kiállitás felöleli mind
azokal a fontos lerményeket,
amik Magyarországon az ősz~

szel beérnek. A legfontosabb
kiállilási csoportok, mini pl. él

buza, a tenged, aburgony~, a
gyi.im6Icsfélék,a bortermékek'
és az irányi/oH magtermés €gy- .
aránt gazdag csoportokkal fog:"
nak szerepelni. Különös sulyt
fogunk azonban helyezni arra
is,' hogy bemulassuk a m('lgyar
termelő munka cs~meleterme~

lési eredmenyeit S1~bbÓI acél
ból szerepelnek a kiálliléÍsQn
önálló csoporkgyan,ánt a. fi:l~

iskqlák. Ezt a csoportol .II
Magyar faiskolai Szövetség
rendezi, am'ely gondoskodni!
fog arról, 'hogy az érdékl.6d6 I

közönség hozzájuthasson , a,
kellŐ felvilágositásooz é~ 'min
dennemÜ tudnivalókróL táiéko- .
"z'ódhásson~f_l': ;',',. ,.,;:

; ',' ':'--'1 _ : ~.' i~' " i ... :.,,' -L ;L.-'j;" :

---,'Ma már tisztában vagyunk
".',-,.1-/ ~._ '.d_' ,I:: - 4. '" ,~, ,.,J,''..,':-!

azzal, 'hogy. az ossze'VISSzCl;
'felepileit'!?y'umöICs 'ne'ffi' erik,!
nanilm bizonyos rendszert kell
bevinni ebbe a •munkába. vi
szont azoknak atermelőknek,

akik alávetik magukat' a lég
utóbbi tudományos megállapi
tásoknak és magukévá leszik
a pia€: szükségleteihez yaJó
igazodás észszerűköveteimé'.

nyeil, garanciát kell kapniok
arra nézve, hogy munkájuk n~m;

;vész kárba s 5-1 O év mulva,
amikor az elülieleH csemete te·
remni kezd, nem éri 6ket ke
serű meglepetés, ami egész be
feklelésüket kockáztalia. A ki·
állításnak tehát az él célja, hogy
megnyugvást, bizalmat és terv-,
szerúséget vigyen beje abba a
gondolatba, hogy CI, magyar
talai olyan gyümölcsöt tud pro
dukálni, amí izre, zama Ira, piaci
kelend6ségre nézve versenyez·
ni tud él külföldi piacokon ki·
élesedell kinálalokkal szemben.
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Moratóriumot kért
a Hartenstein.,cég.

A gyomai gazdasági életnek
egyik 80 éves régi szerve, a Har
tenstein Herman és Fia termény
kereskedő cég beszüntette fizeté
seit és a hitelezőktől moratóriumot
kért.

Vasárnap a községházánál né
pes értekezletet tartottak a hitele
zők, melyen Ba.tári Antal elnökölt
FIlkérésre Szabó Sándor ny. fő

ispán, volt ország~yülési képvi
selő terjesztette elő a Hartenstein
cég szanálási programmját, mely
szerint, ha a hitelezökmoratóriu.
mot adnak a cég 100 °/o-os ki
elégitést ad, amit annál is in'kább
ajánl a hitelezöknek, mert csak a
magánegyesség költségmentes és
minden más m-egoJdásesetén az
eljárási költségek, valamint a'-z
erőltetett gyors, mindenátorl való
értékesítés a hitelezők rovására
történik.

Az· értekezlet egybizottságöt

Itja~~to;~_~~I~~e\i~~~d~ltie~í~~~t
hHel~zők ~Ié cterjeszti a cég vá
gyoni helyzetéről szóló" jelentést.

A jelek szerint minden remény
megvan, hogy az egyesség a 100
0(0-05 kielégitéssel megtörténik.

Egy 9 éves gyermek kimentette
anyját II Tiszából. Tiszakarádon Ke
lemen Ferenc gazdálkOdó felesége a
Tilzában fürdött 9 éves Pálnevű fiá
val együtt. A gyermek egyszer csak
megdöbbenve látta, hogy édesanyja ful
dokolva elmerül a Tiszában. A kis
Kelemen Pál odauszott anyjához, meg
ragadta a már-már eszméletlen asszonyt,
kivonszolta a sekély vizbe, ahonnan
aztán a partról besietök segitségjvel
kivitték a szárazra.

Beteg, aki folyton beszél.
Furcsa betegség még furesább
tünetei mutalkoznak egy 32
éves soffőrön. Hl?tekkel ezelőtt

beszélni kezdett és azóta nem
tudja abbahagyni. Éjjel-nappal
beszél és csak akkOr tud né·
hány órát· aludni, ha az orvo
sok injekciót adnak neki. Erről
és él világ sok furcsaságáról
pompás képekkel illusztrál
cikket közöl Tolnai Világlapja
uj száma, amli?ly 52 nagyoldal
terjedelemben és gazdag tarIa
lommal ielent meg. Egy szám
ára 9.0 fillér.

Sertéspiac zárlat. Kondoros
község serléspiacál serléspestis
mialt lezárlák, így oda tilos
mindenfél€ serté$felhajlás.

Dr. fáy István főispán a
napukhao hazalél' szabadságá
ról és átveszi hivalala vezetését.

A Gazdasági Népiskola téli
lanfolyamára az eddigi(>khez
jelentkeztek még Gaál Imre
(gróf Tisza István ulca 24 sz.)
és Csapó Endre (Baross utca
30 sz.) lakosok. Az eddig ie·
lenlkezeltek 14-en vannak. Leg
alább egy ielenlkező kellene
még, hogy az előirt 15·ös lét·
szám beteljék. F'elhivjuk gaz·
dáink és gdzda Hiaink figyel
mér, hogy ielenlkezésükkel
(vitéz Pajor Gyula igazga!ónál)
iárulianak hozzá e tanfolyam
megnyitásához.

Csékl.lmre.

POCSOLYA.
Csepp, csepp, csepp.
Nedves a föld,
sáros a föld,
pocsolya.

Csepp, csepp, csepp.
Több ember lett,
sok ember lett,
millió lett,
pocSiOlya.

Eladó 2 ágy töltött ruganymatraccal,
2 éjjeli szekrény, 1 ruhásszekrény, egy
rollós irodai szekrény, l ebédlöszek
rény, l használatlan állapotban levő

frakk és ?;saket, Hősök lilmlékutja 39 sz.

Egyenruha a hadirokkan
taknak. Gömbös Gyula minisz
terelnök a HONSz hadirok
kani lagjai részére formaruha
viselését engedélyezte,egyrészt,
hogyezállal is megkülönböz
telhetők legyenek él világháhorú "
élő hősei, másrészt pedig ol·
csóbbá teszi számukra a ru
házkodás!. A miniszterelnök
enel egyidejüleg· megengedte
azt is, hogy a HONSz tagjai,.
de különösen a hadiözvegyek
rész"ére egyesületi jelvényi rend·
szeresilhessenek. A formaruha
és jelvény a HONSz országos
központiától lesz igényelhelő.

Hány lakója vatt az erdélyi

Megyei Gyümölcs és Kerté- városoknak? A román Orszá-
szeti Kiállitás Békéscsabán. gos Slatiszlikai Hivatal augusz·
Békésvármegye törvényhaló- lus havi ielenlésében feldol
sága a Békésvármegyei Kerlé- gozta él januári népszámlálás
szeli EgyesülelIel karö!lve rel1- adatait, amely szerint Erdély
dezi .meg f. évi október hó 12- legnaQyobb városa Kolozsvár
14-én a megyei gyümölcs és 99207, maid Temesvár 91.004.
~,erlészeH kiállitását Békéscsa. Nagyvárad 81,841, Aréld76.695,
bán II Széchélly-Ii~elb"'n,melyre Brassó 59941, Szalmár 50,575,
felkériük a kiállilani szándéko- Nagyszeben 48.781 és Maros-
Lókat, hogy azon él hely bizto vásárhely 38.261 lakossal kö· .
silása érd",keben mielőbb, de velkezik a nagyobb városok
legkésóbb oklobcr l-ig ielenl- I sorrl!ndiében.
kl!Lni szi\ e:-;I,edwnek. eleill-. Kik a legnagyobb birtoko
kezni ich"'l: él Bácsvármegyei ,sok az országban? Az orszag

I
l-<'erlésziZli f:gycstileí Elnöksé· legnagyobb birIokosa Eszter
genel Bekescsaran ll, Szeché- házy Pal herceg, akinek 213413

, nyi-u. 4. vaRY él 0\ OE !lelyi- 1I1OId fÖldj~ :,an. eb. b?l ~..05.2..9.7
csoporljáoak békési. mvőb'e~ 110ld a hltblzpmaoYI bIÍ'lok .. A
rényi, szeghalmi,gyulai Elnök-, második legnagyobh birtokos
ségénél. Debrecen város 92 66'9 holdd~l,

Pótdijat kapnak II vitézségi ér. majd a Vallásalap85.667hofd
mek tulajdonosai. Gömbös Gyula dal, az egri főkáplalan 81.267
honvédeimi miniszter a minisztertanács holddal és Fesletich György
hozzájárulásával rendeletet adott ki, herceg 75.196 holddal.
amelynek értelmében az igényjogosul-
tak részére _ ha kérelmezik, _ visz- A külföldi urileány és a
szamenőleg julius l-től kezdve a legény- magyar cigányprimás. A fél·
ségi arany vitézségi éremmel kitűntet· világot bejárlo egy előkeÍő lj

teknek havi 20 pengőt, a legénységi I. zenhal évés külföldi urilány,
osztályú ezüst vitézségi éremmel leg- mert beleszereIelI eay maoyar
alább három ízben kitüntetteknek havi ~ (5

10 pengőt, a legénységi I. osztályú ezüst cigányprimásba.Erről él roman-
vitézségi éremmel kétízben kitüntettek- tikus szerelemről rendkivül ér
nek pedig havi 5 pengő vitézségi érem- dekes cikkben számol be él

pótdijat fog folyósittatní. Délibáb ui száma, ámely 84 ol...

A Gyomai Levente Egyesület dal teriedelemben jelent meg.
birkozószakosztálya f. hó 16- A népsz.zrű szin házi képeslap
án, vasárnap este 8 órai kez- remek budapesti és külföldi rá
dettel az Erzsébet-ligeti pavi!. diómüsorokat, slágerszövege"
lonban birkozóversenytrendez. kel, egyfelvonásos szindarabot,
A birkozómérkőzésen ellenfél. folylatásos regényt. számos
ként él Turkevei Allelikai Club pompás cikket és közel száz
birkozói jelennek meg, kik él képet közöl. A Délibáb egy
Nagykun-Kiskun közöIIi via. száma 20 fillér.
dalon szép sikereket értek el. Folyik az almaszüret Hala·
Ugy ezen birkozók, mint saját son. Amire a legöregebb szólős·

levente"birkozóink képességét gazdák sem emlékeznek, él

mérlegelve, szép mérkőzésre szőlőkben megkezdték a téli
van kHálás s reméljük, h~)gy a alma szüreliél. A különös nyár
sporlharátok a verseny meg· miaU, minden egy hónappal ha
tekintését nam fogják elmulasz· marabb kezdődik. Már szüre·
tani. ielik a korai szőlőfajtákal is,

nem egy helyen 18-21 cukor
fokos must van, ami igen jó
minőség. A nagy mUsi piacok

Ikél hét mulva megkedódnek az
Alföldön. '

Az endl'6di téglagyár kedvező fi
zetési feltételek mellett eladó. esetleg
földért is elcserélhetö. Érdeklődök for
duljanak Wagner Márton Fuli fakeres
klldőkhö2i, Gyomán.

Az esőmegzavarta

aleventék
szüreti bálját.

Vasárnap szeptember 9-én tar
totta a gyomai Levente Egyesii
let szokásos szüreti bá/ját prog
rammal egybekötve. Délután 2
órakor napsütésben kezdődött a
diszfelvonulás. Akózségháza ud- .
varán gyülekeztek a csősz-párok

és lovasok, majd a levente zene·
kar hangjai mellett végigvonultak
a Horthy Miklós, gr. Tisza Ist
ván és Kossuth Lajos utcákon.
Amerre csak elhaladtak, óriási
tömeg kiváncsi és gyönyörködö
szemei tapadtak rájuk.

A ligetben már várta a közön·
ség a leventéket és minden ment
volna a maga rendjén, amikor
hirtelen beleszólt a terve kbe az
ég és lassan, de biztosan megkez
dődött egy kétórás eső.

Pél 5 re elállott és megkezdő .
döft a szőlIő/opás. az 1 és fél
mázsa szőlő fél óra alatt elfogyott,
mégsem volt meg a kellő bevétel,
a nagy sár és eső sokakat visz
sza/artoit a szórakozástól.

Öt órakor a tervezett· szabad
szinpad helyett a pavillonban elő

adást tartottak, amelyen. Tótka
Teréz, Molnár Gyula, Imre
Ferenc. Szabó Lajos, Kató István,
józsik László és Kegyes Mihály
szépen szerepeltek.

Fél hatig tMtott az előadás és
ekkor mindenki hazament, hogy
az esti műsorra és mulatságra
erőt gyüjtsön.

Nyolc órakor szinrekerült Pesta
Pista Molnár Gyula és Igrécz Ede
3 felvonásos zenés vigjátéka Mol
nár Gyula sikeres rendezésében.
A megjelent közönség igen jól
szórakozott és sokat tapsolt a tö
rekvő és kitűnő szereplőknek.

Pfeiffer Magda, Vata i Mariska,
Molnárné, Kéri Ilonka a női sze
replők mind tudásuk javát adták.
jók voltak a férfi szereplők is
Molnár, Gyula, MeTó Gyula, Ke
gyes Mihály, józsik László, Imre
Ferenc és Szabó Lajos.

ll-kor kezdődött a bál amely
igen jó hangulatban reggel 4
óráig tartott.

Szépségverseny is volt, amelyet
Bácsi Matildka 377 szavazattal
nyert Tótka Terézzel szemben 3.
left Kucsmik Mária. A győztesek

szép szervizeket nyertek. Amerikai
árverés is volt és a szőiőkoszorut

Kiss Zsigmond nyerte 60 fillérrel,
amit valóban megért a gyönyörű

koszoru, ami az asztaltársaság
jóvoltából azonnal elfogyott.

A xenét Farkasinszki Imre és
teljes zenekara szolgáltatta.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTüN.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Teket Sándor

Csövestengerit és heremagot a
"Futura" (Wagner Márton Fiai cég)
legmagasabb napi áron vásárol.

"34 szeptember "15.

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:lállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítáS tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétküI
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélveg ellenében kül
dök milltát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Bor ai m kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za·
matuak és n e m savsnyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

Veszélyben a MAFC-kupa.

A MAfC-kupa sorsa komoly
veszélyben forog. AMAFC, mely
a nyári szünet alatt kupamérk6
zések rendezésével állandó - tré
ningben tartotta a környékbeli

Iegyesületeket az utóbbi időben
Gyomán és Szentandráson történt
botrányok, a Hunyadi viszalépése,
a szept. 6-i IB ülés teljes csődje

és különösen a gyomai egyesüle
tek közömbössége folytán eJked·
vetlenedve, a további játékok be
szüntetését határozta el. Vasárnap
16·án Endrödön lejátszásra ke
rülő ETK-TAC meccs - való
szinüleg - már az utolsó lesz.
jövőheti számunkban bövebben
referálunk az ügyről.

I Október 21 Bocskai-M. Máv.
Világosság-Kinizsi, OfC-BiSE,
Törekvés-GyTK, GySC-Textil,
MTK-KTE.

Október 28. M. Máv-Textil,
KTE-Világosság, Kinizsi.,-GySe
BISE-Törekvés, MTKc-Of'C,
GyTK-Bocskai.

November 4. Világosság-Máv,
GySC-BISE. Textil-GyTK.

November ll. Máv-MTK, Tö
rekvés-OfC, OySCc-Világosság,
KTE-Textil,

November' 18:, GyTK-M Máv,
OrC-Kinizsi, Törekvés-GySC,
Bocskai-BISE, Világosság...Textil.

November 25. Textil-MTK,
Világosság - Bocskai, GyTK
Kinizsi, KTE'-Törekvés.

December 2: Bocskai...,.....OFC,
Textil - Kinizsi, BISE - KTE,
MTK-GyTK.

December 9. Törekvés-Bocskai,
GyTK-KTE; Kinizsi-BISE.

Pályaválaszlók az eJőlálló egye·
sületek.

CSABAI II. oszt. bajnokság
őszi sorsolása.

Szeptember 16. Világosság-M.
Törekvés, Textil-Bocskai, Máv.-
BISE, GyTK-OFC, KTE-GySC,
Kinizsi-MTK.

Szeptember 23. Kinizsi-M Máv,
BISE-GyTK, OfC-KTE. GySC
-Bocskai; MTK-Vitágosság.

Szeptember 30. Bocskai-MTK,
Világosság-BISE, GySC-OyTK
KTE-Kinizsi, M. Máv-OfC,
Textil-Törekvés.

Október 7. KTE-Máv., BISE
Textil, MTK-Törekvés, OfC
GySe, GyTK-Világosság, Kini
zsi-Bocskai-

Október 14. M. Máv-GySC,
BISE - MTK, Bocskai - KTE,
Törekvés-Kini"l$i, Textil-OfC.

ETK-OyTK 5:3 (1:2)
(Endrődi tudósitónktól) .. Esős

időben is szépszámu közönség
előtt folyik a küzdelem. Kezdés
után a vendégcsapat hamarosan
megszerzi a vezetést, melyet a
20 percben Hunya I. kiegyenlít.
24 percben 'Bartik egyéni akció
ból ujra megszerzi a vezetést.
Második félidőben ETK mindjob
ban belefekszik a játékba a sze
rencse is kedvez, s őngóllal egyen
lit. Sorozatos lövések mennek a
GyTK kapujára de Kertész kapus
mindent pariroz, majd Szentesi
két bombája foglalkoztatja. 35 p.
Hunya L a 16-osról felső lécre
lő, melyről élesen a hálóba repül
a labda. Pár perc mulva ugyan
csak ő éles szögbő! lő, a kapus
kezéből kicsuszik a labda és Ko
vács Imre hálóba küldi. A gyomai
védelem hendszet vét, melyet si
mon értékesit góllá. A mérkőzés

végén egy birói itélet miatt Bartik
igen sportszerütlenül ront a biró
nak, amiért kiállitás jár. jók ETK
Simon, Szentesi és Tóth, GyTK:
Kertész, Rozsnyó és Weigerth.

H. I.

Iendrődi védelem, élén az ujonc
Simon centerha1ffal, mindent ment.
jók: ETK részéről Simon, Hu-
nya A. és Szentesi, a Textilből

Kertes, Rozman és Tótka.

Tisztelettel hozom becses tudomására, hogy

GYOMAI

Az nA r u f o r a I o mU bevásár!ási 1I"Ij:l.lu;~

ŐSZI CIPŐUJD
megé ezte

Nagy választék úgy női, férfi és iskolacipőkben.

Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Szíves látogatást kér

KEREKES OLYNÉ
Oyoma, HorthyMiklós utca.

igen jól játszik és állandó táma·
dásban marad. 12 p. Bartha hosz
szu szöktetésére kapus kifut, de
vonalon kivül fogja a labdát. Sza
badrugást Rau vágja a mezőnybe.

16 p. percben MTK vezet erős

támadást, a labda Pulugortól kor
nerra pattan. Rossz kornert távoli
lövés követ, Pulugor luftol, de
Szrenkányi jól helyezkedik. 18
p-ben Jenei szökteti Barthát, Rau
és Földesi kornerra mentenek előle.

Veszélyes korner Rau a kapu szá
jából vágja ki a labdát. 21 p,
Ismét Makai fut le, de Pulugor
lekeresztezi s a labda kimegy,
viszont Makai nyögve tapogatja
csontjait. Közben a biró vitábá
száll egy nézővel s a játék 2
percig áll. MTK egyideig még
támadásban marad, majd kibon
takozik a GySC és gyakori lefu
tásokkal veszélyezteti a berényi
kaput. MTK kezd kifulladni s tá
madásaik befejezetlenek marad
nak. GySC már erŐs fölénybe ke
rült s a 40 p. megszületik a vár...
va várt gól. Barta elhuz Földesi
mellett, lapos Jövését a kapus védi
de Nagy a kezéből a kapuba
rugja 1:2. Egy percig sem örülhet
a GySC a vezetésnek, Kezdés;
után MTK váratlan hevességgel
támad, a gyomai kapu előtt terem
Pulngor messze elöl kalandozik
s a villámgyors Ancsin védhetet
len, fordulásból lőtt sarkosgóllal
egyenlit 2:2. Nagy taktikai hiba
volt a GySe-től, hogy 2:1-es ve
zetés után nem vonult az egész
csapat védelembe. A hátralevő

4 p. alatt már nem változik az
eredmény. Havas távoli szabad,
rugását Szrenkányi kibokszolja,
még egy-két akció mindkét rész·
ről li utánna a biró sipja tesz
pontot a fél sikerrel végződött erŐs

mérkőzés ütán.
fiTK-Mezőberényi Textil S E

2:1 (2:0)
(Endrődi tudósitónktól.) Nivós

mérkőzés, melyben kidomborodott
az ETK nagyobb tudása. ETK
góljait Kurilia IL főtte az első
félidő 15 és 23 percében, mig a
Textil részéről Rozmann H. volt
eredményes a II. félidő 25 per-

I cében, Textil a második félidő

I véaén nagyon ildurvul, dea jó

PORT
Me1.őberénYiTK-GySC2:2 (1:1)

Gyoma, II. o. bajnoki,
biró: Gallovics.

Szezonnyitó bajnoki: meccsén
szép közönségre számitott a GySC
Kissé bürus, de egyébként ideális
idő ígérkezett a meccsre. Alig
vonultak ki a csapatok, mindin-.
kább' erősödő záporeső zudult a
játékosok és a kisszámu, de lel·
kes közönség nyakába. Az első

félidő legnagyobb részében a sza·
kadó eső és a ragadó sár meg
gátolta a játékosokat teljes tudá
suk kifejtésében és reális játék;
nem is aIakujhatott ki. GySC
különben is erősen érezte a ka
tonai szolgálatot teljesítő Bartha
Károly és az átigazolási eljárás
alatt álló Kiss Sándor hiányát. A
helyükre beállitott· két halfjátékos
igen gyenge játékot produkált,
különösen Oláh Sándor nem tud
ta magát feltaJálni a neki sza·
katlan összekötő poszton.

MTK: Varga-Rau, Földesi 
Laki, Havas, Balázs - Pangert,
Gyebnár, Szigeti, Ancsin, Makai.

Gyse: Szrenkányi - Fekete,
Pulugor- Jenei, Matlak, Fried 
Bartha, Oláh S. Cs, Nagy. Oláh
K. Nagy B.

Szitáló esőben, élénk MTK tá-
.madásokkaJ indul a játék az első

gólt mégis a GySC rugja, 8 p.
Oláh .Károly kiugratja Nagyot,
kinek lapos lövésszerű beadását
a befutó Bartha bevágja 1:0. 10
p, Nagy ismét kitünő gólhelyzetbe
került, -elhüz a bekk mellett, ka
pus rosszul fut ki, de ő tisztán

,áÚvacélesen mellé lő. Az eső már
teljes erővel zuhog, PuJugor a

:12 p. megcsuszik, a jobbhalf előre

adott labdáját elluftolja s igy a
tiszta helyzetbe került Pangert ne·
héz szögböl, védhetetlen góllal
kiegyenlít (1:1), 28 p. Pangertlö

,vésébe Pulugor belelép, a jó kor
nert Fried kifejeli, GySC csak a
30 p, szabadul fel a nagy nyo·

'más alól és a berényi kapu előtt

táinadkis ízgalom, de Nagy fölé
lő. MTK megismétlődő támadásai

'folytán GySe védelmére nagy
feládat hárúl, de a fiuk- szósze...

'Hiltiértelmében véve állják a sarat.
:) ~ [

:41p. Gyebnár fut le, balszélre
jáfszH<, a gyorslövést Szrenkányi
kiejti, de Fekete felszabadit. 44 p.
Pangert lő, Friedtől és Pulugor.
tól erősen zavartatva s a ravasz
lövést Szrenkányi elvetődve , szé·
pen védi. Utolsó percbén Szigeti
gyenge lövése jut a kapu mellé.

Második félidőben - váratla
nul .-'. á:öySC veszi át az irá
nyitási, Mr nekI' jutott a nehezebb
sárolllabb talaj a városfelő\i kapu
nál. 5. p., Nagy kornert 'erőszakol
ki , de mentik; 8 p. Nagy B. Oláh
K. labdájával remekül Idut s a
kapus bl'avurosan fogja szép Jö
vését. Gyse ,meglepöfrisseséggel,
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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" csekkszám 18.280.

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

Felelős szerkeszté: VifAGI\lER MARTON
Szerkesztőség és kladé!'ll!vata~:

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

Tele1on: 22.

H;, -, u dijs:zabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l Cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén ~:> százalék kedvezményt adunk:

Kner or
kitüntetés

Pálka Pál és Bakos József
f6szo1gabirák és Tüköry Jó
zsef földbirtokos társasá...
gában.

Ebéd után dr. Fáy főis...
pán az endrődi községhá
zánál fogadta a Nemzeti
Egység pártja, az előljáró

ság, a községi tisztviselői

kar és a tanitóság tisztel...
gó látogatását, valamint a
főispán ur külön kivánsá
gára megjelent munkásküI
döftséget, kiknek a mun.
kaalkalmak és kereseti
lehetőségek előteremtésé;

ben minden támogatását
megigérte a főispán, mely
segitséget a küldöttség tag
jai hálásan megköszöntek.

Dr. fáy István főispán a
délutáni gyorssal Pestre
utazott hivatalos ügyben,
vitéz dr. Márky Bllrna al;
ispán este Nagylaposon
Tüköry József vendége volt
és másnap Szarvason foly.
tatta hivatalos vizsgálatait

,
an
a

a homlokon, mi minden
van a háttérben, ami nem
látszik, mert a végén nyo
moruságon, nélkülözésen
át mégis boldog vég jelzi

a gyermek iskolába vonu
lását. Végül mégis meg van
a nagy öröm: elvonulnak
párosával a kis ember;
palánták dalolva, vagy
csacsogva, háíl,lkon az
iskolatáska könyvekkel,

uzsonával. Kicsi a gondjuk,
kicsi a felősségük és mégis
bennük van egy ország,
világ minden boldog, öröm
teli reménykedése. (Sz. M.)

körzeti elnöke, vitéz Mada-~..~-..~ ..~~
ras Gyula, a Nemzeti Egy
ség párt ja kerületi titkára,
Répás Pál ref. elnök-lelkész,
Csernay Géza r. kath. plé
bános, Feiler Ernő ev. lel... Örömmel szereztilnk tu
kész, Záhonyi Aladár járás... domást tirról, hogy az eszt
birósági elnök, Kner Izidor kormány magas kitüntetés..
nyomdatulajdonos, vitéz dr. ben részesitette községünk
Haviár Gyula kir. közjegy- szüiöttét, cl mindnyájunk ál.
ző, dr. Christián· Kálmán
ügyvéd, Máday Aladár tal szeretve tisztelt és nllgy-
gyógyszerész, Bácsi Elek rabecsüJt Kner Izidort, ki
társulafi. igazgató, Oláh La... nek az eszt kormány a
jos hentesmester, G. Nagy balti államok Írói irodalmi
László gazdálkodó, Wagner munkásságának ismertetése

ta~cerles~(edlő és Wag- érdekében kifejtett irodalmi
ner Márton építési vállalko;

tevékenységét honorólta.zó, a Gyomai Uiság szer-
kesztője. A magas kitüntetést, (lc

Délben Csemus Mihály mely osztályú vöröske·
endrődi apáfplébánosnál resztrend, vitéz Bar-
voltClk ebéd~n cl főispán na dr. f. hó 19. , szer-

~~ez~s~~~~o~~'elő~~~~i~; l~~~~ :t~űk családi i{örben

ispán l' gatás
ai járásb

,
es

ISa ete

Az

. szülőké, akik féltő gonddal,
a el. jelen ezernyi

Elhangzotr a hálaadó ima tapasztalatával igyekeznek
el. különböző templomok- tanítani gyermekeiket, hogy

az utcák táskás apró- I ezáltal minél biztosabb
ságokkal, az iskolák udva- Iexistenciát teremthessenek
rai nevető, játszó fiatal! számára. A szülők gondja
haddal meg, gond- " ma hatalmasabb, mint az

kis arcok, nyitott előtt, a kenyérből keH egy
n-!1l1lTuc'k számok, ákom- részt leszakitan'i, hogy meg

DaiKOmcvl'; fölött, felelet,osz- legyen a tandíj, könyv,
tályzat, drukkolás, ezernyi ruha, vizsgadíj, meg a.
izgalom: az iskola sze; többi. Álmatlan éjszakák,
zon. hosszú hónapok számtani

műveletei előzik meg az
iskolai évet. Mennyi könny,
gyűrött párna, komor redő

napról-napra,
többet és többet

vár azoktól, akik meg akar
ják állani helyüket, akik
egy darab száraz kenyeret
áhHoznak. Kisebb megél
hetési lehetőségek,alacsoD
nyabb élet nívó és mégis
magasabb intelligencia és
műveltség kell, mert két
pályázó közül, amennyiben
szubjekHv befolyások nem
érvényesülnek, mégis csak I

az lesz a győztes, aki na-

gyobb tudás és műveltség Folyó hó 19-én, szerdán
megszerzését igazolja. délelőtt érkeztek a gyomai

De a gond, a tanulás járás látogatására dr. Fáy
gondja mégsem az ifjusáD István főispán és vitéz dr.

a, hisz a IMárky Barna alispán dr.
P,ZíCWlí:!Oí:!IGI míndin!\ább mo- Heinrich Dezső központi

lévén~ ma I előadó kiséretében a gyo-
"'~'-"'-'''' gyorsabban m[li főszolgabiróságra, hol

egy átiag tanuló, mint más- a járás tisztikarának élén
kor. Különösenegy iól fel- dr. Pálka Pál főszolgabiró

szereh könyvtárra!, szerD fogadta az előkelő látoga
tárakkal, képekkel ellátott tókat.
egészséges, szép iskola Vitéz dr. Márky alispán
igen hozzájáru! a tanulási azonnal megkezdte hivata-

emiz!éséhez és naD los vizsgálatát, mig dr. fáy
gyob eredményeléréséhez. istván főispán dr. Pálka
E téren csak az a gond, Pál f6szolgabiró kiséretéD

egy kis város, vagy ben több látogatást tett.
község nem képes elérni A főispáni látogatással
egy nagy várost, részint i megtiszteltek a következők

IanUlO ·létszáma, részint voltak: dr. Pál és
az anYíJlgi fedezet aránYD Bakos józsejfőszolgabirók,

Nyisztor Péter takarékpénz
nagy gond tári igazgató, ugyis mint a

azoké a I Nemzeti Egység pártjának

raKansága UH'_U.

Az igazi és
mégis él



Stefánia központjának
köszönete.

Gyomai jótékony Nőegyesillet

Gyoma.

Gyomai védőiatézetiink legutóbbi
ellenőrzése kapcsán értesültünk ar
ról a meleg érdeklödésröl és mesz
szemenó támogatásról, melyben a
Jótékony NóegyesüIet a védőínfé

zet szegénysorsú védenceinek ügyét
állandóan részesiti. Nemeslelkű fá
radozásainak volt köszönhető, hogy
az intézet védencei közűl nagyon
sokan részesűlhettek karácsonykor
jelentős természetbeni segdyezés- '
ben, Ezen értékes szociális mUn~

kásságával a jótékony Nöegyiet
jelentős mértékben segitette elő a
védöinfézet működésének eredmép
nyességét.
Midőn ezért a jótékony Nőegye

sületnek Szövetségünk Igazgató
sága nevében hálás köszönetet mon
dunk, egyben kérjük. hogy az in
tézet szegény sorsú védenceinek
sorsát a jövőben is figyelemmel
kisérni és istápolni szivesked;ék.

Fogadja a jótékony Nőegyesü

lei kiváló tiszteletünk őszinte nyil
vánitását.

Budapest, 1934. március 21.

ügyv. igazgató.

Örömmel hozzuk nyilvánosságra
fenti levelet, melyben legfelsőbb

helyen is elismerik a Nőegyesü[et

közhasznú munkálkoddsát. Szerk.

Csövestengerit és heremagot a
"Futura" (Wagner Márton Fiai cég)
legmagasabb napi áron vásárol.

Egészségügyi sorozás
alá veszik a kultuszmi,

niszter tervei szerint
az elemiiskolai
tanköteleseket.

Hómann BálhJt vallás· és
közoktatásügyi miniszter a
napokban nyilatkozatot tett
arról, hogy az iskolaorvosi
intézményt az összes hazai
iskolákban rend~zeresÍleni

kfvánja. A kultuszmilliszter
tervei szerini arról van szó,
hogy a hatesztehdős isko
laköteles gyermekeket ugy..
nevezett "egészségügyi so..
rozás" alá vegyék és a fer
tőzőképes gyermekeket ad
dig ne engedjék be az ele·
mi iskola első osztályába,
amíg fertőzőképességüket

el nem vesztették.
Ez a rendelkezés termée

szetesen öS5zefüggésben
lesz különféle intézmények,

. a szabadlevegős-iskola,

gyermekszanatóriumok, er·
dei..iskolák stb. létesftésé
vel is.

polgári iskolai tanár mond.
A további esték előadói:

Szőke ferenc, dr. Legeza
Tibor, Tiba András, Kller
Imre, fehér István, Tari Já ..
nos, Domokos János, Nyisz~
tor Péter, Wagner MárIon,
vitéz Varga Kálmán, dr.
Bartha Gusztáv, Göndös
József, Ruszka Sándor.

A Gyomai Közművelődési

Egyesület kuJtur- és ismeret
terjesztő előadásai 1934 októ
ber hóban este 7 órai kezdettel:

Október 6-án, szombaton, a község
nagy tanácstermében. Ünnepi megnyitó
előadás. Ruszka Sándor: Október 6 em
lékezete. A Gyomai Dalárdaközremű

ködésével.

Okt. 10, szerda, Egyetértés Olvasó
kör. Dr, Legeza Tibor: Az igazság és
a valóság.

Okt. 17, szerda, Kisréti Olvasókör.
Tiba András: Helyi kérdések.

Okt. 24, szerda, Németvárosi Olvasó
kör. Kner Imre: Közgazdasági kérdések.

Okt. 26, péntek, Apolló mozgó. Kul
tur est. Fehér István: Magyarors;;;ág a
XVI-XV!l. században,

Okt. 31, szerda, Ipartestület. Tari Já
nDi: A céhek élete.

! l::::~te, de most, amikor
I add~lfo;~.~ '?gyik előkelő bu-
I zjntézet nagyobb
i összegü kölcsönzését

vetette a vármegyének,
elsősorban cl gyoma-me-

I
zőberényi út kiépítésére gon
doltak cl vármegyén.

l Hálásan vesszük, hogy cl

megyénél figyelemben tart~

Ják, hogy erre az útra
úgy Gyomána mint Me~

I
zőberénynek nagy szüksége
van s ezen úl még a vár
megye is hasznát látja e)l-
nek a kiépitésnek, mert ha
Szolnok megye kiépfti, vagy
az állammal kiépfiteti él hi
ányzó 5 kilométert az end·
ród-mezőlúriútból, Mező~
berény - Gyoma -Endrőd
-Mezőtúron át mégis kö
zelebb érH, el autóval a
budapestre vezető utat.

Állandó hiányérzele gaz
dasági életünknek Gyomán,
hogy nincs elég kiépített
utunk. Különösen hiányzik

.dévaványai és mezöbe·
rényi utak kiépftetlen volta.
A dévaványairól egyelőre

két okhól kell lemondanunk :
Dévaványa a Békésmegyé
hez kivánt átcsatolásról le

mondott, viszont Békésvár~

megye az út kiépitését az
árcsatoláshoz kötötte. Bár
tudjuk, hogy az emlfreít ér
vek nem helytállók, mert él

gazdasági szükségk:t mégis
s:;sak a gyoma-dévaványai
út kiépHését kívánná, - és
mégis le kell mondanunk
erről egyelőre.

Azonban a gyoma-me..
zőberényi út k!épíTésének
most Iehelőségei kinálkoz~

nak. Szeretett alispánunk
ezt a ki épftést csa k 1936, fa

Gyoma község Közmű

velődési Egyesülete 1934.
szeptember hó 12~én Pán
czél Emil főjegyző elnö~de;

tével gyülést tartott, , mely~
nek tárgya az 1934-35 év
ben meginditandó népmű

velési tevékenység volt. A
gyűlés határozata értelmé;
ben 1934 október hó 6~tól

1935 márc~ius hó 14-ig be..
zárólag tart az egyesület
22 ismeretterjesztőés 4 kul
turestét a különböző Olva·
sókörökben és az Apolló
mozgóban. Az· ismeretter;
jesztő esték szerdai napo p

kon, a· kuHuresték pénteki
napokon tartatnak este 7
órai kezdettel.

Ünnepi megnyitó előadá

sát október hó 6-án, szom~
haton este 7 órai kezdettel
tarna az egyesület a köz
ségháza nagy tanácstermé·
ben a Gyomai Dalárda
közreműködéséveL Ünnepi
beszédet Ruszka Sándor

Illi

IS

TANFOLYA ÉS
TERM TATÓ

HELYBEU KÖZSÉGI
GAZDASAGI

NÉPISKOLAsAN.

AUandó talajvíz vizsgálatot
tart Országos Talajvizvizsgáló
Intézet az Ivilnfenéki Ármenle..
silő Társulat székháza előtli

kerJben .785 cm, mélyen, 50 cm.
~zélesen furt nyiláson.Á talaj
víz magasságát hosszabb ideig
havonta mérik.

Az e helyen már egy izben
meghirdetelt gazdasági irányu
téli tanfolyam november elején
minden valószinüség szerint
meg: fog kezdódni. A hallga/ók
létszáma Nagy Károly l., gróf
Tisza Islván ulca 7. szárn alaIli
kishiI'íokos társunkkal teljes leli.
A hallgatók létszáma fölf",lé
nincs korlátozva, azért él tanfo
lyam megkezdésének napjáig
f)ajor ig-azgató elfogad' jelent,
kezésekel. Az előadók száma
is emelkedik, amennyiben a
méhészeH kérdések fejlegelé
sére Schusztek Sándor tanító
ural szándékozom mel?kérni.
akinek méhészeJi szaktudását
már él kél éve rendezett méhé·
szeli tanfolyamról ismerjük. Ok,
tóber végén pedig a mull évi
hez hasonló termény bemulatót
is tervezünk tartani, amelyre
jelenikezésekel szintén már
most elfogadunk. Bemutatunk
mindenféle arra alkalmas ter..

ményl, gyümölcsöt, különleges
és praktikus szerkeszlésü kert
eszközt és baromfi tenyésztési
eszközökel is. Beielentésre ké·
rem a Gyomán már szép szám..
mal lévő saiá! készilésü és
használatban bevált keltetógé
peket is. Akinek tehál bemuta
tásra érdemes /erménye ván
(hiszem, a nagy ha/árban olyan
sok lehel), ne Mjnálja a kevés
fáradságot,amellyel a gazdasági
iskola lanonciskolaí lanlermé M

hez szállítia. MerI a bemutatás
semmibe sem kerül. Bemutatót
az esti órákban kedélyes kós·
IÖlóval - de nern burgonya,
hanem iskolai lermésii csibe
pörkeltlel, kacsasiilllel, küiön
féle (leányaink állal készileti)
gyümölcsbefóllekkel s amit talán
elől kellett volna' emlitenünk,
Kner-féle pocosi borral - fo·
gunk bezárni, illetve folytalni.
A legutóbbit azonban csak re..
mélni tudom! A kóstolóra még
a legnagyobb örömmel foga.
dunk el szintén már most ie
lentkezéseket, annál is inkább,
mert az ilbból remélhető iöve
delemb6J szegény sorsu tanuló
inkat látnók ellankönyvekkel
már ci folyó lanévre. Tehát is"
mételve, fel cl iel~nfkezésekre,

mi mind~nben rendelkezésre
állunk!
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esül Imre.

Az eső megzavarta
aleventék

szüreti bálját.
Vasárnap szeptember 9-én tar

totta a gyomai Levente Egyesü
let szokásos szüreti bálját prog
rammal egybekötve. Délután 2
órakor napsütésben kezdődött a
diszfelvonulás. A községháza ud- ,
varán gyülekeztek a csősz-párok

és lovasok, majd a levente zene·
kar hangjai mellett végigvonuliak
a Horthy Miklós, gr. Tisza Ist
ván és Kossuth Lajos utcákon.
Amerre csak elhaladtak, óriási
tömeg kiváncsi és gyönyörködö
szemei tapadtak rájuk.

A ligetben már várta a közön·
ség a leventéket és minden ment
volna a maga rendjén, amikor
hirtelen beleszólt a terve kbe az
ég és lassan, de biztosan megkez
dődött egy kétórás eső.

Fél 5 re elállott és megkezdó·
döft a szóllólapás, az l és fél
mázsa szőlő fél óra alatt elfogyolt,
mégsem volt meg a kellő bevétel,
a nagy sár é.s eső sokakat visz·
szatartotl a szórakozástól.

Öt órakor a tervezet! szabad
szinpad helyett a pavillonban elő

adást tartottak, amelyen, Tólka
Teréz, Molnár Gyula, Imre
Ferenc. Szabó Lajos, Kató István,
józsik László és Kegyes Mihály
szépen szerepeltek.

Fél hatig tartott az előadás és
ekkor mindenki hazament, hogy
az esti műsorra és mulatságra
erőt gY!ijisön.

Nyolc órakor szinrekerült Pesta
Pista Molnár Gyula és Igrécz Ede
3 felvonásos zenés vigjátéka Mol
nár Gyula sikeres rendezésében.
A megjelent közönség igen jól
szórakozott és sokat tapsolt a tö
rekvő és kitíinő szereplőknek.

Pfeiffer Magda, Vatai Mariska,
Molnárné, Kéri Ilonka a női sze
replők mind tudásuk javát adták.
jók voltak a férfi szereplők is
Molnár. Gyula, Mercz Gyula, Ke-
gyes józsik László, Imre-
rerenc és Szabó Lajos.

ll-kor kezdődött a bál amely
igen jó .hangulatban reggel 4
óráig taTtott.

Szépségverseny is volt, amelyet
Bácsi Matildka 377 szavazattal
nyert Tótka Terézzel szemben 3.
lett Kucsmik Mária. A gyóztesek
szép szervizeket nyertek. Amerikai
árverés is volt és a szőlőkoszorut

Kiss Zsigmond nyerte 60 fillérrel,
amit valóban megért a gyönyörű

koszoru, ami az asztaltársaság
jóvoltából azonnal elfogyott.

A zenét Farkasinszki Imre és
teljes zenekara szolgáltatta.

Az endrődi téglagyár kedvező fi
zetési feltételek mellett eladÓ, esetleg
földért is elcserélhető. Érdeklődők for
duljanak Wagner Márton fIai fakeres
k~ökhöz, Gyomán.

Dr. Fáy István főispán a
napukban hazatér szabadságá
ról és álveszi hivatala vezetését.

A Gazdasági Népiskola téli
lanfoJyamára az I2ddigiekhez
jelen/kezlek még Gaál Imre
(gróf Tisza István utca 24 sz.)
és Csapó Endre (Baross utca
39 sz.) lakosok. Az eddig jel

lenlkezellek 14·en vannak. Leg
alább egy jelenlkezó kellene
még, hogy az előiri i5·ös lét·
szám beteljék. felhivjuk gaz·
dáink és gdzda ifiaink figyel
méi, hogy ielentkezésükkel
(vitéz Pajor Gyula igazgalónál)
iáruljanak hozzá e ianfolyam
megnyilásához.

Megyei Gyümölcs és Kerté
szeti KiáUitás Békéscsabán.
Békésvármegye lörvényható
sága a Békésvármegyei Kerlé
szeli EgyesülelIel karöltve ren
dezi .meg f. évi okióber hó 12
14-én a megyei gyümölcs és
kerlészeH kiállilását 5,zkéscsa·
bán II Széchény-Iigelben,melyre
felkériük a kiállilani szándéko
zókal. hogy azon II hely bizto
silása érdiZkeben míelóbb, de
llZgkésóbb oktober J -ig íelenl

~ZIZLlli szi\ eskeclienek. lekill

kezni lehlZl: él Bc:kesvármegYlZi

Kertészeli Egyesulei Elllöks<z
g<iilcZl Békescsarim II , Szeche
nyi-lj. 4. va:;;y a 0\ OE he
csoporljának bék.zsi, me/ób-e
rényi, szeghalmi, gyulai Etnök
ségénél.

P6tdijat kapnak II vité:zségi er
mek tll.llajdonosai. Gömbös Gyula
honvédel mi miníszter a mínísztertanács
hozzájárulásával rendeletet adott ki,
amelynek értelmében az igényjogosul
tak részére - ha kérelmezik, - visz
szamenőleg julius l-től kezdve a legény
ségi arany vitézségí éremmel kitlintet
teknek havi 20 pengőt, a legénységi I.
osztályú ezüst vitézségi éremmel leg
alább három ízben kitüntetteknek havi
10 pengőt, a legénységi I. osztályú ezüst
vitézségi éremmel kétizben ki/ülJteltek
nek pedig havi 5 pengő vitézségi érem
pótdijat fog folyósíttatni.

A Gyomai Levente Egyesület
birkozószakosztálya f. hó 16
án, vasárnap esJe 8 órai kez
del/el az Erzsébet-ligeti pavi!·
Ion ban birkozóversenyl rendez.

. A birkozómérkőzésen ellenfél·
ként a Turkevei Atlelikai Club
birkozói jelennek meg, kik a
Nagykun-Kiskun közölli via·
dalon szép sikerekel érlek el.
Ugy ezen birkozók, mint saját
levente·birkozÓink képességél
mérlegelve, szép mérkőzésre

van kilálás s reméljük, hl.)gy a
sportbarátok a verseny meg
lekinlését nem fogják elmulasz·
tani.

Sertéspiac zárlat. Kondoros
község sertéspiacat sertéspeslis
miatt lezárJák, így oda tilos
mindenfél€ serléliifelhajtás.

Egyenruha a hadirokkan
taknak. Gömbös Gyula minisz
terelnök éll HONSz hadirok-.
kant tagjai részére formaruha
viselését engedélye7Ie,egyrészt,
hogy ezáltal is megkülönböz
tethetők legyenek él világháhorlÍ .
élő hősei, másrészt pedig ol·
csóbbá teszi számukra a ru
házkodás/. A miniszlerelnök
ene! egyidejüleg megengedte
azt i5, hogy a HONSz iagjiii,.
de kű(önösen a hadiözvegyek
rész"ére egyesületi jelvényt rend·
szeresilhessenek. A formaruha
és jelvény a HONSz országos·
közpon ljától lesz igényelhetó,

Hány lakója van az erdélyi
városoknak? A román Orszá
gos Slaliszlikai Hivalal auguszl

tus havi jelentésében feldol·
gozla él januári népszámlálás
adalaif, amely szerint Erdély
legna\.lyobb városa Kolozsvár
99207, maid Temesvár 91.004.
Nagyvárad 8t ,84f, Arad 76.695,
Brassó 59941, Szalmár 50,575,
Nagyszeben 48.781 és Maros·
vásárhely 38.261 lakoss-al kö· '
velkezik a nagyobb városok
sorrendjében.

Kik a legnagyobb birtoko
sok az országban? Az orszag
legnagyobb birtokosa Eszter
házy Pal herceg, akinek 213413
'101d földje van, ebből 205.297
h,Old a hilbizpmányi bínak. A
második legnagyobh birtokos·
Debrecen város 92 66'9 holdd~l,
maid él Vallásalap 85.667 hold
dal. az egri főkáptalan 81.267
holddal és Feslelich György
herceg 75.196 holddal.

A külföldi uriJeány és a
magyar cigányprimás. A fél·
viltlgot bejártil egy előkeió fi·
zenIlat évés külföldi urilány,
mert beJeszereteft egy magyar
cigányprimásba.Erról él roman
tikus szerelemről rendkivül ér
dekes cikkben számol be a
Délibáb uj száma, ámely 84 ol..
dal teriedelemben ielent meg.
A népsurú szinházi képeslap
remek budapesli és külföldi rá
dióműsorokat, slágerszövege •
ket, egyfelvonásos szindarabot,
folytatásos regényI, számos
pompás cikket és közel száz
képet közöl. A Délibáb egy
száma 20 fillér.

folyik az almaszüret Hala·
son. Amire a legöregebb sZólős

gazdák sem emlékezl1l?k. él

szőlőkben megkezdték a téli
alma szüreljét. A különös nyár
miaU, minden egy hónappal ha
marabb kezdődik. Már szüre·
telik él korai szőlőfajlákal is,
nem egy helyen 18-21 cukor.
fokos musI vari, ami igen jó
minőség. A nagy mUsIpiacok
kél hél mulva megkedódnek az
Alföldön.

POCSOLYA.
Csepp, csepp, csepp.
Nedves a föld,
sáros a föld,
pocsolya.

Csepp, csepp, csepp.
Több ember tett.
sok ember left,
millió lett,
pocsolya.

Moratóriumot kért
a Hartenstein..cég.

A gyomai gazdasági életnek
egyik 80 éves régi szerve, a Har
tenstein Herman és Fia termény
kereskedő cég beszünteUe fizeté
seH és a hitelezőktől moratóriumot
kért.

Vasárnap él községházánál né
pes értekezletet tartottak a hitele·
zők, melyen Batári Antal elnökölt.
Felkérésre Szabó Sándor ny. fő

ispán, volt országgyülési képvi
selő terjesztette elő a Hartenstein
cég szanálási programmját, mely
szetint, há a hitelezőkmoratóriu

moladnák a cég 100 Ofo-os ki
elégítést ad, amit annál is in'kál:Jb
ajánl a hitelezőlrnek, mert csak a
magánegyesség költségmentes és
minden más megoldás esetén az
eljárási költségek, valamint az
erőltetett gyors, mindenáron való
érték~sítés a hitelezők rovására
történik.

Az' értekezlet egy bizottságot
alakított, melynekfeladata,hogy
f hó 16-án, az i ujra, összehivott
hitel~zők~lé ,terjeszti a cég vá
gyoni .helyzetéről szóló jelentést.

A jelek szerint minden remény
megvan, hogy az egyesség a 100
oIO· os kielégitéssel megtörténik.

Egy g éves gyermek kimentette
anyját a Tiszából. Tiszakarádon Ke
lemen Ferenc gazdáikódó felesége a
Tilllzában fürdött 9 éves Pálnevű fiá
val együtt. A gyermek egyszer csak
megdöbbenve látta, hogy édesanyja ful
dokolva elmerül a Tiszában. A kis
Kelemen Pál odauszott anyjához, meg
ragadta a már-már eszméletlen asszonyt,
kivonszolta a sekély vizbe, ahonnan
aztán a partról besietök segitségével
kivitték a szárazra.

Beteg, aki folyton beszél.
furcsa betegség még furcsább
tünel~i mulalkoznak egy 32
éves soffőrön. Hetekkel ezelőtt

beszélni kezdeti és azóta nem
tudja abbahagyni. Éjjel-nappal
bes7él és csak akkor lud né·
hány órát· aludni, ha az orvo
sok injekciót adnak neki. Erről
és él világ sok furcsaságáról
pompás képekkel iHusztrlll
Cikket közöl Tolnai Világlapja
uj száma, aml6'ly 52 nagyoldal
terjedelemben és gazdag larla
lommai ielent meg. Egy szám
ára 20 fillér.

Eladó 2 ágy töltö~t ruganymatraccal,
2 éjjeli szekrény, 1 ruMsszekrény, egy
rOll6s irodai szekrény, l ebédlöszek
rény, 1 használatlan állapotban levő

frakk és 'ZsakIIt, .Hősök Imlékutja 39 sz.
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LORIZA
ÉlETBiZTOSITAsOb'<.

FJZETÉSEo
A kormány az 5.702/1934.

M. E. sz. rendelejéve! a bizlo
:,;iló magánvá!ialéilok m. kir.

allam! Felügyeló halóSa~áIIQI
haíalmazia, hogy az éleibiZIOn
silások vaiorizá I énél"ének ki
fizelésé! 1935 evi ianuár j-én

megkezdileli, cl rendelel ki.

mondja egyben, hogy vaioiizá
dóra csak azoknak van, i!ielve
lesz igén akik biztosilásai
kai á!ériékelésre bejelenlellék s

amelyeke! a iJizlosiló iársa.sá
gak cl FelügyeJó Hatóságra
álr,l1házlak, azuk részére Dedig, ,
akIk ii?ényükel mindezideig meg
nem jelenieiték volna be, a
rendelet az ulo:só bejeleniési
haláriJÖi 1984. október 5Hg
lüz~e ki.

Hogy pedig- mindenkinek, aki
már ielen 1kezell, m f5diá,

ban legyen meg;;ryózódnle ar;
ról, hogy bizlosiláó5a a valorl
7ációra fel van-e Véve, a Fe:~

ügyelő Hatóság él bizlosiló
lársaságok állai reá álruházoll
kÖivényekró! ké'lzilcH va!orizá
ciós jegyzéket fciyé évi szep A

lember hó 30-ig közszemlére
leiJe ld, ömit azonban a vidé.
ken iakó érdekelleknek nincsen
aikaimIlk szemétyesC'1l megie
i<inler:j, s ha eselleg éi iegy
zé,(be feivéve" nem voinának, a
pói/ás iráni - az átértékelésre

való jog·uk me.góvása érdeké
ben záros határidőn belül
inlézkedni. E lekinieiben éi

Pesti Takarék és Elóicg- Tár;
su!af Tisz!vise)ö Egylet (Buda

pest, V1!I., Rákóczi ul 19. fél

emele! I 'i/a ) a kötvén Vszámá
nak, a biziosiló lársa"ác'- él
szerzódó fél-, va!amin!~ ; biz
!osiloll- és kedvaményezell
nevének közlése eselén kivár
ndlra eljár, az eredml'nyf, ugy

szintén kifizelésre kerülő valo,
rizaÍi összegel is készség~el

közli s szükség eselen a POl
b2ien 1ésl is eszközli. Akik pe
dig az áléllékelésre vonalkozó

ig,z!l'y'ükel bl'ielenleni eddig el

lTlllraszlal!ál<, annak pótlása
végei! közöljék fent nevezeIt

Tisz/viselö EgyielIel a kÖívény
számál, keilél, a biziosifó lál".
saság, valamin! a szerződó fél,
a bÍZiosilol1 zs kedvezménye~

zeit nevét.

Szeptember 23-án Orszáeros
Katolikus NagygyiHés Buda
pesten,

Szeptember 29-töloktóber
8·ig Nemzeti Munkahét Buda
pesten, Ugyanekkor Orszáo-os
Nl.ezögazdasági jKiáHitás. ""

. Oidóbe, 6-án és 7·éfTI Or
I szágos frontharcos találkozó
i Budapesten.

Mind a három alkalomma! 50
százalékos menetjegy-kedvez
ményt ad a

~ iszá I
IPi- ff, p

l~laSara.

Ha valamit eladni vagy venni akar,
ha állást vagy alkalmazottat keres, n~
várjon, hanem azonnal lJirdesse meg
lapunkban. A gyors és eredményes el·
intézés a hirdetés költségeinek tizsze
resét is megéri.

Inevel~5 há~om é~'c alaíl,Az,_on
balJ cl gyckorlalban ezek él

II>.?tckk nagy merl,:kbep
I csökkellhelllek. ;;',Z iSli'JI[nbl<r

Icsa~ dbbcll!_a[ e~cl.ben.. ilven

l
:" n," a5,', ha, 0/ dl1:0ri:/QC10' il::
gVül1 ~rondo:"an !ldPJuk véRr,,,

I " e~yebk,zlli o ga/dánok fon
i lOS, tJo~y n igy is történiék,

mei·1 egyéDk<inl az ci veszedelem
fenyegeli, ho,,ry amikor az!

i hiszi, 511al01nok árá! fogyaszlia,
l voltaképen épűleleit éli fe!. A
! cseléd bérI a g'azclaságok lu!p
I ilvomö részben saia! lermé~

I nyeikkel fiLClik, a ka mal .is

I
lők.e:züks,zgleL valamin I él biz.
iOSllas ,elelc is él

!,
tenYlegeS ~zük.s~gleí szerin,I,. A
marhatenyeszies tehál a ter-

I n:e!ési köllségnek 52-75 %-ig

i amfj~,zk.odil~ a gfjZ?CJság· sajál

II,ermel<~:re e~, enilY.l~e!l ielenli
i ezeknei" lOVélOb vala nemesi

! téseL sz kiadások a máso
i dik és harmadik évben arányI iag emelkednek, már csak
~ amialI is, meri fl marha ilÖ'

~ vekszik, "Iőke,szüksél,iielc"

I mind nagyobb lesz. Ez él ma~

l gyarázcla annak, hogya'pér17-

l
lelen kisgaLdélságok fialal mar
hakal kénytelenek eiadni, levén

'I "L' ..; r-l' , I( í' -. f) 7 ?..... • . ....'I v Q,J ,o> Q< ~ uL. Ig·dZI pendOI-

I
, ~ás. és ~en,l.. él szemes lermény,

amI a leglobb esel ben saiát!sziikség\elükel sem fedezi.

I közönség rendelkezésére.

I A hilelakció nem egy hi lel
kereind, egyszeri rendelkezés
fl'bocsáíáséból állona, hanem
löbb évre C!oszlva vehel,'ék
igénybe ez! a kerc/el. /\ feh5•

ie lek kedvezőek, ugyhogya re
;;zcncra:ódó állaiáJJománv hasz'

nábó! js el ludná ak tenni

I
kÖ~e!eZelt~éi?[jknl'k.,A, h_í!e,lal<ció
modozaia!ra vonalV070 largya
lá:'iok 1110s1 folynak a földmi~

velésÜlni mini"izieriumiJan és
él"iesüléseink szerii]i már él

közeli helekben él nyilvánosság
elé lép a kormtJnyezzel a;
akcióval, ameivnck !ebonyoli~

! iá sa valóS7inüieg él péllzin!é~

I zelek és szövelkczclek utján
I íöriénik meg.

I~~~~~

a

24- P.
24.45 P.

H.46 P.
50.75 P.
35.- P.

ál attenyésztés
gazda a k lá tia

•.t ~ ! ." ,
! [8iaKCIO il

latállományá

A kormány elhatároz/a., hogy
.0 Tiszánlul gazdasági megse~

gitésére gyökeres intézkedése

ke( l.{ezdeményez. A közmU[1A

kák és egyéb segítségek csak
kiindulási jelen/enek és azt most

na::zyszabásu hitcJakcióvo] akor
ja betelózni o kormány. .:'I.I"I"Ó!

van szó, hogya Tiszimiui 51161
állományának helyreállilására
különleges hiteiakciói indi/sac

nak már él közelli helekben és
ez él bitelakció kedvező fellé~

telekkel és könnyü visszafize
lési módozél!!a! tIlIjon il gazda-

A Tiszánlul megsegilésére a
kormány számos akciÓi kezde

ménvezeH. Ez a vidék tvJa\?yar-
. országnak az elemi károk!ól

leginkább sulyto!t vidéke es
évról-évre szinle váiiozóal1 na~y

átadások puszliliák a velé~i,

vagy pedig aszály okoz helyre'
hozhalatlan károkaI. Az évek
folyamán akároktól suHoil vj

dék álJalállománya igen meg
rilkull, viszonl a iemJÓlaiai he
lyes megművelésé/ teszi lehelei
Ienné.

Varsányi Emlí dr. adalgyüi
tése szerini egv 5\0 kg. sul\'u
tehén önköliségl! 488.45 pengó
vaR"yis kg·.-kén! O90 P [bból
a70nban még le kell számitalli

r 80 q Irágya ára feiében 30 tilIt'zrjevel 24 P ól. ami al: ön'
! költségei néhány fillérrel apasLI-

id. Ez tehát a gazda sLel11ponl
jából: az oplimális számilás,
amelyben nemcsak minden fel-

I
~aszná!~ jakor.m~n~'nemünek az
ara íelles piaCi egységáron

Iszej~cpeL ..ha~em ~ k.al!Ullá~i?
-él 10keszukscg'Ietnel IS abbol

I
I indu! kí, hogy a gazda teljes

mérlékben kölcsönpénzzc! dol-

I
güzik, ezenfelül pedig az épü

le! amorlizációia és minden
más rezsE<öllség ideális mére
lékeg·ységekke! szerepel. A terc
meJési köifségek a gazclaság
szempontjából ig"y oszlanali:
meg:

A gazdaságban termelt anyagok ér
téke 23830 P.
Istállóbér
Cselédbér
Legelő

Állatorvos (ebben egyuttal
a só, világitás stb.)

Karnat, biztosítás
forgótőke karnata és

I kockázat 6949 P.
Hágatási dij 5.- P.

I Készkiadások összege: 220.15 P.
Össz'Cs kiadás: 458.45 IP.

E szerin! a gazdaság össze
. sen 22015 P. készkiadással

kény/elen számolni, él marha

Hány kertel működik

Magyarországon ?

A Hartenstein cég
100 százalékos

egyességet ajánl.
A Hartenstein Herm. és Fia cég

moratórium ügyében a hitelezők

f. hó 16-áo ujabb értekezletet
tartottak, melyen a hiteJezőbizoH

ság jelentést tett arról, hogy a
eselekvő vagyont 336.286.-P-re,
a szenvedő vagyont 282000.-P·
ré értékelte, miért is alapos re·
mény van a követelések 100 Ofo
os kielégitésére. Több hozzászó
lás után Csernay Géza plébános
inditványára egyhangu határozat
ba ment, hogy az ügyet magán
egyesség utján 100 0f0-05 kielé
gítési alapon egy évi moratóium
mal rendezik a család kezessége
mellett. A szükséges iratok meg·
szövegezése folyamatban van és
a hitelezőbizottság a gyors eljá
rás érdekében sürgősen elkészit
teii al: aláirási Íveket A hitelezők

aláírása Gyomán és Kondorosol1
"a cég irodájában, Endrődön a

községházán a birói hivatalban

történik.

Országos vásárok. Szeprem
b"f 24-én Szeghalmon, szep
tember 28-án, 29-én és 30·án
MlZzóberényben, oklóber 6-án
Sárrétudvariban országos állat
és kirakodóvásár lesz. Mező"

berénybe sertés nem, a többi
községbe vészmenles helyről

mindenféle áilal felhBjlhaló.

Kötelezővéakarják tenni
a sertések oltását orbánc

'és sell'iésvész ellen.
Az ország löbb vidékén nagy

mértékben lépI211 fel a seriés
vész, ugy hogy löbb seriéspiacot
le kellett zárni, nehogy a vész
tovább lerjedjen. A gazdák az
o!lóanyag drágasága mÍall
kénytelenek nézni, hogy mint
pusztul el serlésáliományuk.
Többhelyül! aJZ az indilvány me
rüli fel, hogy él földmivelésügyi
miniszter a sertéspesIis és
sertésorbánc elleni oltást tegye
kötelezővé, meri az eddigi
rendszabályok nem elégsége·
sek és járvány"elfojtására elég
telenek.

Hivatalos megál!apilás szerinI
t 954 iunius DO ig 440 kertel·
szerződési muta Ha k be nálunk
a kereskedelmi minió5zlernek.

flbból három évalalI 121 kóflel
szünl meg, tehé! a jelcn1<:g ér·
vény ben lev6 kartelmegállapo
dások száma: 329. Éppen elég,
talán töbh is a kelleiénélI Csak
az a vigaszlaló. hogy az illelé
kes kományzati tényezők szi
goruan ellenórzik akarteiekel
saLonnal kÖLbelépnek, ha mű
ködésük közérdekeiliwes vága- '

nyokra téved.



I Most vasárnap leplezik le
nagyaládi Szabó István szobrát
Kaposvárott.

DlszsirheJyet az elhalálozó
hadirokkaníaknak. Magyaror'"
szág nagyobb városai és köz
segei egymásulán diszsirhelyeI
ajánlanak fel az elhalálozó
hadirokkantak nak. - A példát
Gyomának is követni kellene.
Legjobb volna, ha él temelők·

ben egy· egy parcellát elkülö·
nilenének erre a célra és azo
kat díszes növénykeriléssel ven
né.k körül. !gy csinált legutóbb
Uipest, amely a parcellákon be
lül 44 díszsirhelyet jelöl! ki él

hadirokkantak temetkezési he'"
lyéül.

87 vagon magyar pipa- és
szivarkadohányt szállítottak a
mult héten francíaországba.

Korai és kemény tél lesz. A
méhészek rendszerint helytálló
ióslalokal szoktak adni a be·
köveikező IéIról. A méhek
ugyanis csodáiatosan m!Zgérzik
az el·következő időjárásj, már
4-5 hónappal elóbb. Az idén
már juniusban elkezdték a kap·
lárakban levő nyilások, r.:pe
dezések betömését. Ebből arra
lehet következtlZtni, hogy korai
és kemány tél lesz.

GYOMAi UJsAO

AKI ISZIK
FIZESSEN t

Mely szerint kinyilatkoztatom,
hogy Che~rier GyiJrgy urat be
csületében soha nem volt szán
dékomban megsérteni vagy meg.
bántani, a köztünk támadt ügy
félreértésen alapszik, miért is ez
uton őszinte sajnálatomat fejezem
ki.

Gyoma, 1934 szeptember 18.
Gyuricza Sándor

vendéglős.

5. oldat

Vendéglősök, korcsmárosok
és kávésok érdekes mozga.!·
mat indiloltak.

Az t928-ik évi második
törvénycikk egyes rendel
kezéseinek hatá!yon
helyezésével meg akarják
szüntetni azt a helyzetet~

amely szeriníl: a hitelbe el
fogyasztott bor és egyéb
szeszes italok ára 4, pen",
gőn felül peres úton nem

bajthat6k be.

Az italmérők ezt a rendslke
;[Q~tteliesen elhibázoUnak. ál...
humanisztikusnak tartják, amely
sok embert könnyelmil mula",
tás ra csábft. Az a rendelkezés,
amely szerint kávéházban, ven- .
déglőben, korcsmában elfo",
gYéisztoil ital ára 4 pengőn fe~

iül nem perelhető, .

kinevette a szélhámos,
potyázó vendégeket,

akik mindenféle csalafintaság·
gal, ígéretekkel és fogadkozá'"
sokkal azzal a hátsó gondo
lattal csalják ki az itali, hogy
annak árálúgy sem lehel félj",

tuk behajtani. Rá mulattak to'"
vábbá arra, hogy

a jelenlegi szőlőterület is
kedvező konjunktura ese
tén megduplázható lenne,

s ennek éi konjunkturál1ak az
előmozdítását él korcsmai adós
ságok behajJhatallanságais aka
dályozza.

HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyonlán

MINDENNEMŰ
nyomtatványt
bizalommal
rendeljen
~

Aki keresi a pénzt, itt
is költse el! A helybeli ipart
és kereskedelmet pádoljuk !

Megyegyűlés lesz szeptem
ber hó 27-én.

Kiskunhalas hétezer pengó
segélyt kapolt csipkeház épi·
tesére.

A bor"vidék híradása szerint
kevés bor terem az idén, de
az jó minőségű lesz. ,

Turkeve és KisujszáUás él

vasuljuk kiépítését sürgelik.

Békésmenyében 5,760.763
pengő adóháJralék van.

'Törvényt hoztak a kartel1ek
ellen - Jugoszláviában. Déli
szomszédaink egyszerüen ki
mondták, hogy kartell az or·
szág határain beliil fenn nem
állhaj és újal nem szabad ala
kítani, - csak miníszteri jóváo

hagyássol. Ezt az utat arra az
esetre hagyták nyitva, ha fon,
jos államérdek megkivánná
valamilyen kartell felállitását.

Megyei Gyümölcs és Kerté
szeti Kiállítás Békéscsabán.
Békésvármegye törvény halő
sága a 5ékésvármegyei Kerté
szeli Egyesülettel karöltve ren
dezi meg f. évi október hó< 12
14·én öl megyei gyümölcs és
kertészeli klállilását Békéscsa'"
bán II Széchény-ligelben, melyre
relkiÍr;Uk a kiállilani szándéko·
zókat. hogy azon a hely bizto
sítása érdekében mielőbb, de
legkésóbb október I·ig jelenI·
keLni szíveskedienek. lelent·
kezni lehel: a Békésvármegyei
Kertészeti Egyesület Elnöksé·
génél Békéscsabán ll., SzéChé·
nyi·u. 4. vagy öl GyOE helyi
csoportjának békési, mezőbe·

rényi, szeghalmi, gyulai elnök
ségénél.

- Őrölt fűszerárút a jövőben

csak zárt csomagoiásban sza
bad forgalomba hozni. Az
utóbbi évek során nagYOll sok
panasz merült fel él !öröH fű,

szerárúk forgalombahozalala és
minősége ellen. Rengeteg hamis A mérgezett nyil. Hélrom
őrölt fúszer került eladásra. szörnyű esztendői töltött Dél,
Ennek meggállása érdekébin Amerika dzsullgeljében egy
most uj rendeletei adott ki a magyar lengerészkapilány, aki
kereskedelmi miniszter. A ren- 011 löbbek között megismerke·
delet kimondja, hogy őrölt fú. dell a borzalmas mérgezell
szerárút a jövőhen csak lezárt nyillal is. Kalandiairól pompás
és cégjelzell csomagolásban cikkben számol be T0lnai Vi",
szabad forgalomba hozni. Leg- láglapja uj száma, amely 52
helyesebb, ha a kiske~eskedő nagyoldal terjedelemben és
az őröl! fűszert már a gyár gazdag lartalommal jelent meg.
állal adagolI és annak cégien A remek cikkeken, képeken és
gyével lezárt ~somagokban folytatásos regényen kivül a
szerzi be. Ez eselben, ha a legkiválóbb magyar irók noveI
fűszer eselleg hamis, őt relelős- láil közli a népszerű képeslap.
ség egyáltdián nem terheli. Ha Egy szám ára 20 fillér.

azonban az adagolást a kis· A torzszülöttek érdekes élete.
kereskedő végzi és bebizoyo- A cirkuszok és varielek. világá·
sodik, hogy a forgalomba ho' ban sok lorzszülőlt él: össze·

nőtt ikrek, szakállas nők, óriá~
zott óröll fűszer hamis, a ha- sok és törpék. Ezek iÍlet@rói
misítás vádja alól csak ugy érdekes foglalkozásáról pom
szabadulhat, ha igazolni és pás képes cikkben számol be
bizonyitani tudja a hamis fűszer él Délibáb uj száma, amely 84
eredeiéI. Ebben az esetben oldal leriedelemben és gazdag

tartalommal jeleni meg. Kim [lÓ
azonban a vegyvizsgálaH díjaI budapesti és külföldi rádió.
akkor is köteles megfizetni, ha müsosorQkat, egyfelvonásos
a fűszer nem bizonyul hamis. szindarabot, változatos film",
nak. Ellenkezó esetben CI ha. rovatoJ és rengetek érdekessé
misitásért akkor is felelősség. ge~el tarlal~a;z _a Délibáb uj
ge.I tartoz.ik h h . . ·1- t j s~af!la. 2? fil}erert minden uj-

_ k-o' él a amlSI as sagarllsnal es dohánytózsdé'
oem o ovelJe el. ben kapható.

"Sebes vonat"-ok járatását
tervezi él MÁV, ezek a gyors

~ és személyvo!la~ok közöm !í
pusuak lesznek.

Füzesgyarmat vité7 dr. Márky
Barna" allspánt díszpolgárává
válasz1011a és vasárnap adta át
díszközgyűlés keretében a dísz·
polgári oklevelel.

Megkezdték a. harcsási át
metszés munkáiaíait. Most 195
ember dolgozik. A munka far
tamál november közepéig ler·
vezik.

T. Olvasóink megterhelése .
nélkül októberHH kezdve ké
pes meHéJdetet adllnk minden
lappéldányumkhoz, -- egyelőre

próbal{éppen. Már most kö
zöljük T. Hirdetőinkkel, hogy
a képes melléklet egyik iéiol·
dalát - megfelelő árért 
helybeli hirdetésekre fenntart
juk. Akik ilyen II i r d e t é s r e
igényt tartanak, jelentsék azt
kiadóhivatah.unkban.

A képes meUéklet legolcsóbb
hirdetése l pengő lesz.

Halálozás. Cs(umák Miklós
okI. gyóUszeré~z, dévaványai
lakos 49-ik élelévében Dévavá·
nyán várallanul elhunyt. Az 121·
llunyt Csermák Kálmán liszl
tarló öccse volL

Esküvő. Hunya Imre Fülöp
Mónikával f. hó 24 én a kon
dorostanyai róm. kal. templom
ban tarliák esküvóiüket. FülöV
Mónika Fülöp Imre kondoros
tanyai kisgazdának leánya. fü
löp Imrétól már több értékes
cikkel közöl!ünk a ti'lnyai élet·
ról. Az új párnak és az öröm
szülóknek sok boldogságo I

kívánunk.

Halmagyi Olvasókör felszen
telése. Szombaton este 7 óra
kor szenielik fel aHalmagyi
Olvasókör ujonnan építetJ körj
i1elyiségél.

A gyümölcsfatelepités költ
ségeinek csökkentéséről ír él

Növényvédelem és Kertészet
legujabb száma. Cikkekelközől
még a leguiabb óriási málna'"
és eperfaitákról, &I gyenge bo·
rok javításáról, a házilag elké",
szilhel6 gyüm ölcse llarlÓ·házró I,
öl gyümölcsöskert aktuális teen
dőiről, az amerikai gyümölcs.
Jermesf!:léséről, permelezőgé.

pekról, az almamoly telelésé.
ről, gyümölcsszedés utáni per·
melezésekról slb. A két dusan
illusztrált szakJapbóJ él Növény
védelem kiadóhivata (Földml J

velésúgyi Minisztérium, Buda
pest, V., Kossuth Lnjos·tér ! L)

egy alkalommal díjtalanul küld
e lapra való hivatkozással mu·
JaJványszámot,

ÉPES ELlÉKLETET
AD "GYOMAI UJSAG"
OKTÓBERTÖL !(EZDVE.

t Q34 szeptember 12.
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n
egy. li.ter j<adarka vagy
fener te]tett ujbor Soltvad
kert állornásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér JiterenkénL Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordó! dijmen
lesen adok a szállit;is tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. EO"v penoő

levélbélreg eJlenében km
dők mintát a borból min
tásdobozbJn, bérmentve.

Soraim ke~!emes édeskés
italUlak. tisz1i:2l, tökéletes 2a
matuak és n e m savanyul!llk.

Cim: Székely
Solfcvadkel~t; Pestmegye.

NEM OLCSÓBB tvL~R

B O
aszódaviz~

DE NEM 15 SZÓDAVlZ1
ll: ,

Szerkesztésért és kiö.áásért felelős:

WAGNER
Hungária könyvnyomdaválJalat, Gyoma

F61elős üzemvezető: Teket Sándor

. ~erekes Károlyna! a bor literje 48
fl IIer.

Tisztit$l.lk él vetőmagot Iványi Ala
dár és istván cég kÖzponti magtárában
és malmaiban, . cséplés megszilntével
ugyanott zsák kapható.

"I:201-es bánIkuti első utántermésű

búza, vetőmagnak előkészitve Csermák
Kálmán tiszttartónál 16 pengöért kap
ható. Már csak 30 mázsa van belőle"

Német és francia i1'lel'lfoktatést
csoportos vagy magánónÚwll felnőttek
és gyermekek részére Nagy Margit okJ.
tanitónő Horthy Miklós lIt 25 sz. alatt
megkezdte. A tanulók és 4 éves kortói
a kicsinyek tanitása jMékos módszerrel
történik. Megbeszélések a délelőtti órák
ban.

D,li.PEST~ HIRLAP
cimii politikai napilap minden
nap képesmeHéklettel jelenik
meg, kivaM irógárdája szer
kesztésében J".na a TIe;g:tartal-
masabh és "'~'?"'""";"'r'-
dalmi ma.o";~ '""

'"':=>'~ "'"
csóbb Ha
számot jelentse szer-
kesztőségiinkben. Előfizetési

ár: egy hónapra 250 pengő,

negyedévre 7°50 pengő.

rne é
SZl

Tisztelettel hozom becses tudO',l1l,ás;@.1

Nagy választék úgy női, mint

Olcsó árak!
Szíves látogatást kér

KEREKES É
Gyoma, M,",~ll-l-.~

A Gyomai Ujság előfizetési

negyedévre J P 30 fillér,

bal hárit el egy kondorosi táma
dási, de hiába nlinden igyekezel,
most már nem tud egyenlíteni a
GySe. Kisst közben fejberugják s
vérző fejjel játszik a meccs vé
géig. Az eredmény marad 2: .
Jók voltak KTE-ből a kapus, baJ
half, center és balösszekötő GvSc.
ből Jenei, Fried, Nagy és' Barta.
Lőwy, kisebb hibáktól eltekintve
elég jól biráskodott.

-Bálhory-

ETK-TAe 6: 1 (4: O)
Endrőd, MAFC-kupa. Biró:

vitéz Nagy~Szab6 Béla. (Gyoma).

(Endr6di tudósitónktól.j Ivlcind
végig ETt{ fölényben folyik a mér·
kőzés. A góJarány nem fedi híven
az erőviszonyok8.\:. Az endrődi csa~

társar gólképtelel1ségén
hogy nem ké[számjegyü ered~

ménnyel terhették mea aven ae'=' bJ' b

ellenfeWk hálóját. Gálok a követ-
kezőképen estek: L félidő 26 p.
Szentesi szabadrugásából 30 p.
Hunya 1- fejesgól, 35 p. Szentesi
korneréből, 40 p. Simon 11-eséből,

II. télidőben: Hunya l. lOp. és
Simon karneréböl jutnak a háló
ba. TAC egyetlen gólja ll. félidő

44 percében a kapus hibájából
esett Takács l. révén. Jók TiK
ból a kapus, Takács l. és II. az
ETK·oól Simon, HUllva A. és
Szentesi. A biró kif~gástalanu]
vezette le 8. mérkőzést

bir'!<o,zó'k sikere.

Vasárnap 16-án este 8 oral
kezdeHel rendezte meg a gyomai
le \Tente egyesület birkozó verse
nyél a Turkevei Atlétikai (juhhal.
Az eredmény 12: 8 lett Gyoma
javára, amivel revanssot vettek
Turkevén elszenvedett vereségü p

kért Igen szép számu közönséub
nézte végig a jól megrendezett
versenyt, amelyen Csaba vezér
utódai győzedelmeskedtek a Kun-
ság bajvivói ellen. ~

A nagy sikervalószinüleg ujabb
verseny rendezésre birja az egye
sületet.

o
ta!ékos csatársora miatt alulma
radta küzdelemben. Ezzel szem
ben Kondoros csapata meglepően

jó játékot mutatott s a fanatikus
helyi közönség biztatására rajta
ütésszerűen 2 2:ólt rucyot! a meo -

~ '" ~

lepett GySC-nek s utána-helyes
taktikai érzékkel - egész csapa
tával védelembe vonult. Összeál
litás: Szrenkányi-Fekeie, Pulu
gor - Jenei, Matlak, Fried
Barta J., Oláh K., Kiss, Oláh S,
Nagy. GySC-nek kedvez a S0rso
lás és a KTE erŐs nappal szem
ben kezd. A!i b

o kezdődik mea a• b

játék, KTE már is góll ér ej a
2 percben balösszeköt6je révén.
5 percben Barta kornere kapu
mögé kerül. Tovább támad a
GySC és a 12 percben ujabb
kornert ér el, amely jól száll a
kapu elé, de a tömörülő kon do
ro~i védelem biztosan ment. Kon
doros jön fel és támadása ered
ményes is, mer! a 13 percben
Gyimesi szép összjáték után a
második gólt rugja. Most állandó
támadásban van a GySe, de
eredményt a kemény kondorosi
védelemmel szemhen elérni nem
tud. 18 percben a biztos gól hely
zetben levő Bartát elgáncsolják.
A megítélt ll·est Ki ss rugja, de
a bal felső sar0kba tartó labdát
a - szabálytalanul, már a rugás
előtt helyezkedő - kapus korner
re ök!Özí. A korner eredmény/e
len marad. 21 p. ujabb korner,
amit a kapus ismét kiök!öz. GySe
támad állandóan, de Bartára 3
ember vigyáz és nem tud labdá
hoz jutni. 30 perc Nagy egyéni
akcióból rugja a GySC gól ját. 36
p. végre Barta is labdához jut és
gólt is rug, de a biró ofszejd ci·
mén nem adja meg. Kondoros
is támad és a 40 percben kornert
rug a GySC ellen, de az ered
mény nem változik.

Második félidőben már az első

percben kornert ér el a GySC,
melyet ujabb korner követ. 6 p.
Kondorosi támadást GySC véde·
lern komerre ment, de a szép
kornert Puiugor kifejeli. ft. labda
Bartához kerül, aki lefut és szép
beadását Kiss erős lövéssel küldi
kapura, de a kapus fogja a bom
balövést. 12 p. Oláh S. és Fried
helyet cserélnek s most már mint·
ha jobban menne él játék. Kon
dorosiak csak szórványosan tá
madnak s a 20 pr;rcben eav le-b.

futásból a center hata.!mas lövé*
sét Szrenkányi gyönyörüen kor
nerre védi. A jó kornert szintén
kivédi. Szrenkányinak a továbbiak
folyamán még többször bele kell
avatkozni a játékba. GySC Nagy
révén támad, de KTE szívósan
védekezik s ha kel! 7-8 embere
is a kapu előtt tömörül. Nagyon
sok szabadrugás van Kondoros
ellen durva játéka miatt. Szabad
rugásokat Kiss rugja, de vagy
sorfalba, vagy a kapu mellé. 35
p. Szrenkányi a 16·ig kifutva láb-

KTE-GySe 2: l (2: 1)
Kondoros, ll. o. bajnoki. biró: Lőwy.

GySC Kondoroson játszotta má
lodik bajnoki mérközését, de tarp

üyTK-üfC 3: 2 (l : O)
Gyoma, ll. oszt. bajnoki, biró: Kiss.

Első bajnoki mérkőzését érté
kes győzelemmel tette emlékeze*
tessé a GyTK, amidőn megadás
ra késztette az OfC csapatát.
GyTK következő összeállitásban
játszott: Kertész-Kuriz, Heinfarth
-Csikós, Weigerth, Kéri - Hat
vani, Bartik 1., Bartik II., Vatai,
Barta.

GyTK kezd, OfC erős nap et
len játszik. 5 percben már itt
az első GyTK gól. Barta fejjel
szökteti önmagát, lerohan és kő

zeli lövése védhetetlen. 7 percben
szigoritott szabadrugás labdahor
dozás miatt a GyTK ellen, de
Kertész helyén van. Változatos

. mezőny játék és a gyomai csatár
sor látható fölényben van, de a
kitűnő orosházi bekkeken nem
tudnak átmenni. Ezzel szemben
az OFC már jobban boldogul a
gyomai védelemmel, de a legjobb
helyzeteket is elügyetlenkedik. Az
olasz származásu centerük min
den igyekezete eredménytelen ma
rad s félidő végéig. nem sikerül
az egyenlités.

Második félidőt főként erős

GyTK támadások jellemzik, me
lyek felőrölik az OFC maradék
€rejét. Az OFC egyenlítő gólja
azért rövidesen megszületik. 3 p.
Bartik II miatt félpályáról sza
badrugás. A center - Camporese
- keresztül megy a védelmen,
Kertész rosszul fut ki és mellette
gyengén begurul az egyenlitő gól.
(l : 1). Megjön a kQzönség hang
ja és élénk tempó?:ással tüzeli k
küzdelemre a GyTK-t. Az ered-

. mény meg is van, mert Hatvani
a 9 percben elhuz a bekkek mel
lett s éi. kifutó kapus mellett gólt
rug. (2: l). Nagyon erős az iram,
most mutatkozik meg az igazi,
pontokért menő bajnoki küzdelem
Hol az egyik, hol a másik kapu
előtt támad izgalom, de a jó vé
delmek miatt a csatárok nem
jutnak lövőhelyzetbe. 20 p. Erős

gyomai támadás után Barta az
összekötő helyérő! bal alsó sarokd
ba helyezi a labdát (3: 1). 30 p.
Kéri miatt szabadrugás, mit az
OFC jobbösszekötője közelről la-.
posan bevág (3: 2). OFC erősen

rákapcsol s a GyTK teljesen be
szorul, ae a bekkek jól védekez
nek. Küiönösen Kurcz abszolut
fair játéka érdemel dieséretet. Az
utolsó 5 percben a GyTK várat
lanul erős finist vág ki, de ujabb
gól már nem esik. A közönség
egyhangu megáiiapitása szerint a
GyTK első bajnoki bemutatkozása
kítünően sikerült.
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ELŐfiZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P:

. Befizetégek postacsekken :
•Hungária-nyomda Gyoma« csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óJa.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szei'kesztö: Wl0l.GNiER: MÁIRTO~~

5zerkesztcség és kiad6i1Jév2r~3'!:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOI,li.Di..
G y 10 m a, Kossuth lajos Mil:ea 64.

Telefo!'1l: 22.

f~.·.1

I
~ H
, Egyhasábos (55 mm ::zéies) l cm. magas hirdete@.

I 20 fillér. Ötszöri hirdefésl1.éi W százalék, tizszerinéI
15 százalék, j negyecL" hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

'""~
§f ·W ijj. -- R1i&f 's

I
'Panllinceves

I tanitói jubileum
I Endrődőn.
l (Endrődi Jl.ldÓsílónldóL) Az
endrődi róm. kal. tanleslülel
okióber hó g,én ünnepli három
kiváló tagjának: Orbók józsef
igazgaió-taniiónak, Orbókné
Beli?nyesi Emilia és özv. Vörös
ferencné Schédel Stefánia la
nitónők 30 éves érdemekben
gazdag pedagógiai munkássá·
gáL Ezen alkalommal a Kal.

! Népházbó!l esperes-kerüleH Itm
liesmle/i gyűlést tartanak, utána.
fél 1 órakor éi iubilálók tisz/e·
Ie/ére díszebéd lesz, melyen él

íubilálók lisztelői és barátai
vesznek részi. Az ünnepségről

részletesen fogunk beszámolni.

!~--~~~~~

A földművelésügyi miniszter
az ország összes törvényhalÓ'
ságaihoz rendelelet intézell az
OfB fölelek szélosztásáról. A
rendelet szerini él gazdáHani1á
váll OFE> földeke! olyan iutlalot-

. Jaknalf kell kiosztani, akik hál
ralékban nincsenek és ezálta!
kellő bizjosílékoJ nyuj/anak a
kincstárnak arra, hogy él foldek
megvállási árát él jövőben is
megfizeiik.

Ezeknek nem kell éi! megvál~

jási ár 20 száza!ékál előre meg"
fizeiniök.

Másodsorban azok kaphat...
nak OFB földeke!, akik arra
igényiogosüllók, de az eddigi
szélosz!ásntJl falási kérelmü...

l kel nem vehe/lék figyelembe.
I Eleknek azonban él megváitási
I

ái' 20 százalékát előre meg kell
fízelniök.

A kimozcHtás, lemondás vagy
egyéb okok folytán Julaidonos
nélkül maradi OFB föid",kbó\
a méHányossági szempon/ok

. figyelembevételével másoknak
I' is !eheiővé teszi éi! miniszler a
I jullafásL

~:z;~rAFú~

i keresi ca pénzt, itt
I is költse el! A heliybelilés kereskedelmet

anyagi gondjaiktól.
Készűljünk fel a szövet

kezésre, közben áldozzunk
egy percre Tessedik SÉi
muel volt szarvasi lelkész
emlékének is, aki mintegy
150 évvel ezelőtt hozta az
országba az első lucernát

w.

III

I

ló
e
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Bágyadt tavaszi nap 'Jolt; al háborús fá.radt·
ság már eluralkodott az embereken, ami~or

az otrant6i \lizek~'cl eloször cikázott fel a ha
lódó reméil'iységek egén~ ii!!ild6s li"ieVE!.

És eo: al név azóta is fennragyog cl sö~ét ma
gyar firmamentumorl, Fényesebben és re·
mérly~ke!többen mint valaha. Sziporkázó su
garai példákat mutatnak a i"l'lultbaln és be
sz6rják al jövő utját, ame~lfre Horthy Mild6s
nyomdokail1l léptünk rá tizenöt esztei'ildőve!

ezelőtt. Az iS nyomába törve eszmélt fel mély
aléltságáb61 a magyarság és kezdte újból
igenelni az életet. Az ő kemény ökle terem-

teti rendet a kaoszf:lan, az o !<ardja. állrtoti!:a meg u\r1ada~escu román
föparaficsnok hadait, az ö lobog6 hazaszeretetéből leU béke, jog
rend, köz- és vagY0l'll!:liztonság ebben az It:lI'Szégic'all'l és az o higgadt
kormányzása szerzett megbecsülést Malgyal'ors;zágnak.

Küldetés volt Horthy Mikl6s eljövetele, történelmi szükség
szerűség, amely az !ránl fenl'lssikr61 nyugatra vetődöttés hal6dás
nak if'ldult kicsiny nemzetünk milli6 és millió jajkialtásáb61 tevődött

össze dacos, cselekvő akarattá. Mar al sír széléről sikoltottul'lk élet
ért az égre, amikor Horthy Miklós átvette a paralrlcsl'lokságot a ma
gyarság hajóján és azóta kitart a parancsl"ioki hidon, ahonnan ti
zenöt esztendeje iré~!'iyitja második nagy csatáját, ar;1eiyet mind
annyiunkért folytat. Mint egykor az osztrák-magyar hadiflotta tiszt
jei, mi is halálosan bizunk benne, hogy győzni fog. Ezzel a törhe
tetlen bizalommal állunk be azok sorába, akik ma az ország nevé
ben Ud .....özlik Budapestre való bevonulásának tizenötödik évfor
dulóján. Családja régi patriájábÓI, az egykori iPartium széléről, ősi

szokásunk megbecstHésévei köszöntjCik: Ave Gubernátor.

lesz az 'értékesítés, csak
legyen mit eladnunk.

Ha a most szántóműve
lésű területnek csak a ne
gyedén termelünk lucernát
.és a hozamot szövetkezeti
irányítás mellett értékesft
jük, a lucernatermelés kis
gazdáinkat megszabadítja

(Endrődi tudósflónktól.) A Nemzeti Egység Párt
A Nemzeti Egység Pártia endrődi szervezetének veD
Endrődi Csoportja október zetősége ezúton is kéri cl

hó 7Dén délután fél 4 óra- lakosságot, hogy ezen nagy·
kor, a községháza udvarán fontosságú gyűlésen minél
nagy beszámoló gyűlést fog i többen jelenjenek meg és
tartani, amelyen a kerületi ezáltal is demonstráljanak
képviselőn kivűl öt más a Nemzeti Egység gondOD
országgyűlési képviselő is doiatának összefogó, ha-
felszólaL talmas ereje mellett.

cernatermelők

Szövetkezete
A tél folyamán megala

khjuk Gyomán a "Lucer·
nafermelőkSzövetkezetét",
A szövetkezés célja, hogy
minél gazdaságosabban ki
használjuk a természet adta
talaj és éghajlati viszo
nyainkat.

A mi lucerniink a legjobb,
cl legkeresettebb a földön.

A lucerna termesztése fi

legkényelmesebb és e mel
lett a legjövedelmezőbb.

A lucerna a legfehér
jedúsabb száJastakarmá
nyunk. Nemcsak szárított ij

takarmányként, hanem őrölt

állapotban lucernalisztalak
jában kiszámíthatatlan le
hetőségeket nyújt a sertés'"
és baromfitenyésztésben.
Kisgazdaságainknak ezek
mellett a jelentős előnyök

mellett még az az előnyük

is megvan, hogy a termelt
lucernaszénájuknak egYD
uttal maguk a fogyasztóik,
hiszen az állaítartásukban
nem tudják nélkülözni cl

szénát, másrészt meg a kis
táblákon könnyebben tud
nak védekezni cl sok kár
tevő rovar ellen.

A lucernatermelés sok
előnyét, hasznát akarjuk a
"Lucernatermelők Szövet
kezetében " kihasználni.

A termelési területek sza
porHásával, okszerű kezeD
lésévellesz állandó tanács
adója a "Szövetkezet" tag
jainak. Szövetkezeti érD
tékesíté.snél vagontéleles
mennyiséget lehet össze
hozni, erre külföldi elhelye
zésnél jobb árat lehet el
érni. S ha majd a gyomai
lucernamagot mint "gyo
mai lucernamag" márkázza
az európai piac, könnyű



A Halmagyi Olvasókör
felavatása.

dr. Legeza Tibor, dr. Vin
cze Endre, Tiba András,
Kruchió Mihály, Szőke

ferenc, Schuszter jános, a
Halmagyi Olvasókör elnöke
és ugyanCSak talpraesett
beszédben tolmácsolta a
Nyilasi Olvasókör elnöke
is a nyiiasiCIk jókivánságait.

Különösen élvezettel hall
gatták Kruchió Mihály ta
nítónak, él Halmagyi Ü\Vél#

sókör szellemi vezetőiének

felszólalását, melyben élén
ken vázolta, mennyi lelki

A "Békési Hírlap" mete4

orológusél szerint igy alakul az
októberi időjárás: 1-i~ig bo·
rongós. hüvös idő lesz, helyen
kénl esővel. 3-4-ig erősebb

északnyugaH szelek váltakoz
nak zivatarokkal. 4-8-ig a sze
lek gyengülnek, de az idő 10
vtibbra is borongós marad.
8-1O~ig szép, derült idő vár
haló. tO-11#jg ismét erős

északnyugati szelek lesznek
zivalarokkal. 11-t8~ig csapa·
dék os, hűvös idő éjjeli dérkllp
ződéssel. 18-20-lg erős észak
nyugati, majd északi szél. 20
23-ig derüs enyhe napok, de
az éjszakák húvösök. 23-24..
ig erős északi szél éíieli dérs

képződéssel. 24-31-ig szelek
gyengüln~k,enyhe derüs napok.

ilyen lesz
az októ eri
időjárás?

és anyagi nehézséggel kel
lett megküzdeniük, mia
most 40 taggal saját ere·
iükből felépítették olvasó·
köri helyiségüket. Aszuk·
séges vályogot· maguk a
tagok verték ki. Ai épftés
nél az összes segédmunkát
szintén ingyen végezték II

tClgok, csak él fáért, cse
répért és szakmunkáért ad
télk pénzt és csakis (gy volt
lehetséges, hogy 700 pen
góérí egy nagy teremmel
és OiVllSÓ helyiséggel ellá
tott hajlékot tudtak maguk.
nak építeni.

Kruchió Mihály íanHó
nak, Schuszter János el~

nöknek és ő8 társuknak
munkája a halmagyi tanya...
világ kulturéletében az a
messzevililgitó szövétnek,
mellyel kíméletlenül bevilá
githatunk a mllvelt nemze
tek rólunk alkotott sötét
éjszakájába ;

Ahol az emberek hatalmi
kényszer nélkül, tisztán lelki
ösztönből, pénzt, munkát tud
nak összehozni, ott- kultura
van, ott élet van, ott jövő
van.

És nálunk ez a kultura a
tanyákon is megvan.

Megérdemelték II holmu
gyiak, hogy kimenjünk hoz·
zájuk ünnepelni Majd a ía~

nulásra, tanításra is kimc 4

€n'ünk.

kahétmu
lá

I alázó rabságát, egy szép Nagy
I magyarországhan egyesülni.

De ehhez él szép ideál hoz
hosszú vereitékes országút ve
zet, út, amely sebeket szaki! a
lábból, amellyel végiglapossák,
CI szenvedések. kínok e7ernyi
sebével eiboríloti végeláthaiat~

lan út, munka és uJra csak
munka. Magyar nemzet, kevés
öröm, vígaJom jár még mosl
ezért El vérverejtékes munkáért,
de azulán mindent kárpóto!va,
sok sok szenvedést feledve ra~

gyogó, boldog emberlömeg ad
hálát az égnek a Kárpátokl61
le az Adriáig.

Van-e szebb cél, van-e káp
rázatosabb reménysugár? Ezért'
érdemes dolgozni,

Megállunk közben néha egy
gondola/nyi időre ebben cl. nagy
munkában, hog'y véglgn~zzük,

végigp.-ondoljuk: mit dolgoz~

. tunk, mil végezIJnk?
Egy hélre összesereglik ma

élZ ország népe; Nemzeti Mun;
kahét az ünnep neve. A nem'
zeli egység csodás szép zász~

laja alaH dicsekvő, megbecsüló
szemekke! nézhe/ünk szét él
nemzeti munkán a magyar föJ~

dön. Nemcsak az ország, de a
külföld is képvise!tetni fogid
magát ezen az ünnepen' QS

meglátja majd, hogy ez a7 or#
szág' nem polilizál, nem érzel~

meskedík, nem tölti hiába az
idő/. lJt munkaláz van és él

munka igaz szerete!ével dol~

gozik minden magyar ember,.

hogy megmulathasséi nem azt,
hogy mit dolgozolI ő, de azt,
mit tud alkoIni egy magyar!

(-y -s)

Mult szombaton este több
mint százan voltak kint a
Halmagyi Olvasókör fel,
avatásán, köztük Pánczél
Emil főjegyző és Kovács
Gábor községi biróval aZ
összes előljárósági tagok,
az intelligencia jöbb tagja,
a Nyilasi Olvasókör népes
küldöttség'e és a dévavá·
nyai tanyarész képviselője.

A nagyszerüen sikerült
vacsora után hosszú sora
következett (l felszólalásak
nak. Beszédet mondottak:

emzeti
aj

Szilz oldal~s kis prospek#
tust kap minden Pesire urazó
éi iegyéhez. láiékozlatással,
programmponlokkal, kedvez-·
ményekkel, reldámokkal. Min
den szó, minden mondai éi

Nemzeli munkahét propagálá
sát célozza, mégsem ér fel
mindez annak az egyetlen kép
nek az ér/elmével, amely a fü·
zei fedelét diszili.

Hatalmas szobrol ábrázol él

kép, 7-es sz6m vein kifaragva
rai/a a magyar cimerrel és az
összekölözöJl szobrol négy
magyar ember igyekszik ereie
megfeszitésév~l felállilani. Alól
pedig hajladozó buzakalászok,
él háHérben fén y, ta !án él felkelő

nap glóriája. Mi minden van
ebben az egyetlen képben.

A magyar munkás, CI magyar
erő megfeszileH izmokkal, ve~

rejtékezve, emberfelelli munkti
val hordja össze él téglákat cl

Nemzeti Munkahét szenl szob,
rához, amelyen dicsőségesen

domborodik a magYélr cimer.
Már csak órák kérdése és állni
fog a szobor a munka, a fe~

gyeJll1ezett a.karat, él millió ve
rejtékes magyar ember szobra.

Ünnep lesz. Néma csendben
állja körül él nagy szobrot egy
kicsiny család. Kalap levéve,
lehajloH fejjel áll a maroknyi
magyarság. A nagy világban
árván, elhagyottan, magára
utalva áll ez a csonka nemzet.
És eszün:,be jutnak a kölló
szavai: "Naggyá csak fiélid szent
akaratja lehel". S az elhagyott
8ág, az árvaság nagy,nagy vá,
gyat 011 bele a: szívekbe: nagy'
gyá lenni, hatalmasnak lennI,
lerázni él szomszédok meg;

F e I h i v á s.
Felhivjuk Hartenstein Herman

Fia cég hitelezőit, hogy a "Hite
lezők Bizottsága" által készitett és
a Hartenstein céggel elfogadott
magánegyességet aláimi szives
kedjenek. A l1Heiezöknek saját jól
felfogott érdekük, hogy az aláirá
sok, amelyek már nagy számban
megtörténtek, minél előbb befeje
ződjenek. Felkérjük tehát az összes
hitelezőket az aláirások azonnali
megtételére, mert csak igy remél
hetik követeléseik 100 százalékos
megfizetését.

A hitelező bizottság.
Aláírni lehet: Endrödön : Tímár

Imre községi birónál, Dévaványán:
Hunya József tanitónál, Kondoro
son: Wolf Mihály magtárosnál,
Gyomán: Hartenstein irodában.

Hartenstein cég hite
lezői körébő! kaptuk és
szószerint közöljük az

alábbi sorokat:
Az utolsó napokban a Hartens~

tein cég fizetési nehézségeiről a
fővárosi lapok is irtak. A lapok
többsége tárgyilagos és komoly
hangu,a helyzetnek megfelelő

cikkeket közölt. Néhányan azon~

ban egyoldalu és a helyzetet fel
boritani akaró információk alapján
a tényleges helyzetnek meg nem
felelő, rosszindulatu cikkeket je
lentettek meg. Nyilvánvaló, hogy
ezek a tendenciózus cikkek nem
célozhatnak mást, mint a hitele
zők nagy többsége által kivánt és
elfogadott magánegyesség meg
hiusitásáL

A hitelezők elég nagykoruaknak
tartják magukat ahoz, hogy saját
érdekeiket legjobb tudásuk szerint
megvédjék és nem kémek az olyan
védelemböl, amely a hitelezők ér
dekeit sulyosan sérti.

A 20 tagu és csupa komoly,
értelmes gazdasági ismeretekkel
rendelkező emberböl álló bizott
ság összesen 270 hitelező! állapi
tott meg és nem tud az állit6lagos
félezernyi károsultr61. Egy hitelező

van, aki bűnügyi uton kisérelte
meg követelésének a többi hitel€:
zót megelőzö kifizetését. A hite
lezök tulnyomó többsége a békés
megegyezésnek hive, mert csak
békés és költségmentes magán
egyesség mellett lehet mód a
követelések 100 százalékos ki
egyenlitésére. Az ingatlanok fel
tétlenül legalább annyit érnek, ha
nem többet, mint amennyit a bi
zottság óvatos becsléssel a vagyon
mérlegben felvett, ehez azonban
azok kényszerheJyzetmentes és le
hetőleg kevés költséggel járó ér
tékesítése szükséges. Minden más
mód tetemes költséggel jár és a
hitelezőknek kárt okoz.

Reméljük, hogy cl józan belátás
lehetövé fogja tenni a már SO esz
tendös vállalatnak, hogy munkáját
minél előbb ujra megkezdje, ami
tekintve a lOD-nál több alkalma
zottat, közérdek. Egyébként a ki
küldött hitelezöbizottság állandó
és éber figyelemmel őrködik a
vagyonáJlag és annak kezelése
felett.



GVOMALUJSÁG 3~934,

LUCERNAT, c~~~~::;ng::
rit, olajpogácsát stb, tökéletesen olcsón,
lisztfinomságura őrölhet magyar gyárt
mányu ME BI,e AGOi egyetemes
Ő.lH;ŐGÉPPEL. A mezöga4:dasági

kiállitáson üzemben megtekin1hetö•.

1iÁI.MÁ,.N és LÁSZLÓ.
mG.a!allO élll g~pfi:lfi[let

Budape5t~ VI., Vilmos e5ászár ut 61.

~-----::=:;;;
gy(ílésen három ak-"" képzésére SzoYnokon. A
tuáHs veszedelemre. l szolnol\i m, kir. áll. fa- és fém~

f l "}' j ipari szakiskola iCzidei épilő~hl'.vía· e" a' g'yu es '[
i ipari téli ~ailfolyamát folyó évi

egyik tagja l november hó D-án kezdi meg.

a figyelmet. l A tanfolyam szervGzele s a
I nyeri képesilés czonos éi bÜ6

A pénteki lörvényha/ó- I dapesli felső épiíő ipariskolán

sági bizottsági gyűlésen az l' állandósilo!l és hason!ó C!!l1
állandó 'ellenzéki,táY8zóno.,. alaH Im'lot! 1anfolyamav~1. A

kok· félórás beszédeikkel FALU NÉPE,* Ilemfolyam négy évfolyamra ter·
I. jed, s a négy évfol.yam elvég d

ismét megkenették régifrá· fajunk törzse, őserényeink letéteményese, hozzád száll ! zész él kőműves<kőfarag6 és

zisaik. csűréscsavarási pa 6 ktJszönetem és meleo- üdvözle/em a mai napon ebből a ~ i1Z ácsmes!eri képesítést adia
6 "

rittyititadagok meghalLga- nagy, megfévelyedett városból. Ha a te fehér házacs6 ~ három éves gyakorla! felmula-

tásilmrrehné:vel. Bő >aJkaiom káidból kisugárzó őserő megtölti a kőpaloták és mun, il !ása mellett. A ffflnrolyamon

volt az ismerelek . tágitá::- kásházak lakóinak szivét, akkor Magyarország nagyobb i résztveheinek kőműves kófa'
sára. I rag6és ácsi pari segédek és

és hatalm,as.ab.b. lesz, mint valaha. ! 4 i"' J I 'k . l h l I "l
Mezőgazdasági hallga~ Ilanulo". e eni 122m e e evel

l utján is az intézet Igazgaiósá'
rÓluk megtudhafták. hogy 1, gánáJ október hó végéig. A.
l) búza és árpakalászon tanfolyam vidéki hallgalői az:
kivüLolyan ",kalász" is van, intéze! inlernálusában nyerheiD

melye,t.. hl) egy könyvke,.. nek elhelyezést. Az idei la06

reskedöwahés tanítóval csé" folyamon az első évfolyam

pehetn~nek ki. a gyíUöle.t nyilik meg. Bóvebb felvilágo..
vetőmagját hoznák ki be- silást ad az inlézetlgazgalósága.

lőJe. *) VitÚ nagybányai Horthy Miklós kiáltványa, melyet 15 egzten~öv~! Nem lehet eléggé hangoz
a

ezelőtt, Budapestre való bevonulásának napján, 1919, november 16·án mte-
Egyik felszólaló 6szin- zetta falu népéhez. tatnál fonlos iniézmény a

m. kir. oszlálysorsjálék. Tudni
t~n- megJllondta-: "Annyi- k,-,llnne ml'''denk,'nnl.{,m'llysok'''nHalálozás. Tragikus .kél halál- nyereségel jelentett a Tiszánlul '" v.."" v..! u

hll.sznunk legéllóbb van a/eset borflolla gyászba él mul! egyík leggrandiózusabb terv02, nyertek óriási nyereményeken
bejövetelből, hogy jól ki· héten él dévaványai Csermák él Kőrösők haiózhatóvá létele kivül tekinlélyes összegeke! és

be~1áHG.k\ családot. Szeplember 20-án éj- számára. Halála az egész vár; ~~. ~~~t~jl~I:~rU~já~~hke~~~:~s~in~i
AJüreJmetlenségig elnyui-' iel álmában meghall Csermák megyében általános és igaz az állam gyakorolja az ellen~

toft' hangulatban tragikus, Miklós gyógysz,-rész 49 éves részvétet kell. órzést, oH gincs protekció,

b II l k I~' korában s a Jeme/és utáni éjjel, Az endrődi rk. Szent Imre nincs kiváltság, se rang, se kor,eá.dtássa tártaj] ÖZgfU' , se ,'do-, sem e"rdem, se ke"pes,szeptember 22-é.n meghalt az J á • fO • k lob "
lé~íqalé',SZJi~.ntetornya nép-" po g n lUiS o a an megure6 ség, se tehe/ség, se vagyon,

.édesanYJ'a id. özv. Csermák d It I "' "II" e" h'"szem'volt bírrija ei minden SG' e anon a asra az I5Y ",7- hanem teljesen a "véletlen
iVilrflosnliszü!etelt Jánosy Em- községi képvíselőlesmlel Htd6 szerencse" dönti ej, melyik

nyomortlságunkl1t tÚIszár'" (ma, 85~ik élelévében, kit 24-én végi Nándor polg. isk. lanárl Isorsjegy nyer. Senkise mUla.sz
három veszedelmet: .Dévaványán, az eg(lÍsz község válaszlolla meg, aki eddig a sza,zl most II gyors meggaz6

" A- fórumokon sok de; lakos~ága részvélsve! lemellek dombovári magán polg. iskolá.- dagodás lehelóségé i és a kiG
Ó b 'd h"'ngz'k el el. Az elhunyl CsermákKálmán n'"'l mu,oko,odo··/t. válóalkalmal. Október 20-ánmag g esze <.JI .' J • u kezdőclik az uj sorsjáték, ren 6

0.".", Ao h"'t"'r.b"'n so.k ::>•. 1~lki tiszttartó éde5>anyja voll. delien eay sorsieoye! még ma
4t <.JI a <.JI .... A frontharcosok VI. Orszá- '" 6

ver~.'b. Halálozás. Dr. kozmai Kun akármelyik főárusitónál.
gos Találkozója. Az Országos A k ~

A-v .. 0.rsz:A.·g,."d-.1'..:kocsI'v"'l·..·. Béla a II. fiz. osztály iellegével lucernaHszt orpa helyett.
,,-<au; u frontharcos Szövelség rende6

köZi~ikedést veszélY~l;t~ti a.c felruházott ny, m. kir. igazság~ zóbizotlsága már teljes egészé
6

Amerikában már hosszabb idő
SO.1;· b'~c'··I··kll's···t""'.·· ügyi államtitkár, a vaskorona6 óta rájöttek arra, hogy a lu-

t\. I ... ben kidolgozta az ok/óber 6-i
rend lovagja, az I. oszt polgári cerna széna liSZ!l2 őrölve, ma·

... Milyen jó, hogy. a , és 7-j Országos Találkozó gas ~ehe'rJ',> tar'alnli.n i.J fogv","hadi érdemkereszt és szamos I '" a ul ul ul

V""rm'egye ge'pezete u'gy v"'n részletes programját. Az 1216-
a . u más kitiinletlis 1ulajdonosa éle- ugy éi növendék állalnak, mini

k t h k készületi munkálatok befejeződ·megszer esz ve, ogy a' Iének 74-ik évében szeptember a hizó serlésnek és fejős le-
l k lek, a mellhivók szétküldettek,kor is jól do gQzik, hae· 19'1ln Budapesle;n elhunyt. Az hénnek is igen értékes. Leg'

az összes budapesli és vidékiveset besz.élne.k és akkor elhunyiban Schulek Béla fómér· eUerjedlebb amerikai rendsze.
fronlharcos szervezetek felké-

mé!g:~ jobban dolgozik, ha nök neje édesatyját gyászolja. szültek a nagy seregszemlére. rú, magyar gyárlmáll'yu lucgr-
"'ok'_!:"""t besze'lnek. H lál o M -k . h"' A noiiszt késziiő gépről közölt... ... a ozas. ezo 'ovacs aZI kétnapos ünnepségek okió6 mai hirdeléstinket olvasóink

A'bb"'n '" ml' h"'t.l;"unk l' Némelh Géza ny, lársulali vfz6 ber 6-án délu!án kezdődnekés
.. ' <.( . .... ....a.. S figyelmébe aiánljuk,

hason1ft a i-zentetornyai. mester életéne,k 65-ik, boldog 7-én esle érnek végeI. Meg6 Premier~zuhatag a szh-d:i.ád
házasságának 39·ik évében iegyezni kivánjuk, hogy ez! az k

ho~,: nálunk is sok Q ve- i za ban. Négy premier voll eJ
szeptember 23~án hirielen el~ alkalmat kivánják felhasználni a ~

réh a haMrbll.n. Vadá.sz. budapesti szinházakban egyet-
hunyl. Temetése nagy részvét magyar fronlharcosok arra,

t ~~.·"'. s""g""J'nk társas ver·e'.b- .. len hélen. Ezekről cl szinházi••:"''''' a LI - meHell 25·én délután voll és a hogy Orökös fővédnökilk a
bemutatókról pompás képek

vadásza'tokaJ is rendezhet- reformillu.s öreg temetőbenhe, Kormányzó elól1 diszmene1ben kel i1lusz/ráll cikkekben szimol
nének. lyezlék, örök nyugalomra. hódoljanak Budapestre való be a Délibáb ui száma, amely

Meghalt Sajó Elemér. Sajó bevonulásának lizenöiödik éV 6 84 oldaJjerjedelemben ielenl
Elemér nyug. min, tanácsos, a fordulóián, A fron/harcosok meg. Remek budapesti és kül~
magyar belvizhajózás egyik október 6&i kegyeieli ünnepsé6 földi rádiómúsorok gazdag
l I lk bb h k géről a Magyar Rádió helY6 Ieg e ese arcosa a napo 6 fílmrovar, egyfelvonásos szin-
b színi közvelílés! ad. Ian váraJlanul elhuny/. Sajó ~ darab, iásos regény,
ELemér a Körösvölgyi Vizhasz p Másodszor termett az 2dén szebbnél szebb képek és szám-
nosító Társasagnak is palró6 az almafa BoJehovszky Jenó lalem más érdekesség van aI

nusa voll s értékes ludásával lakostársUllK lisz/viselóleiepi i népszerű súnhá:d /ó.\óJJC:;.ld!.-lUdO.

és gazdag tapasztalatával nagy házának kerljében, i A Délibáb egy száma



Mi fi d azo k,
forrón szeretett hitve
sem, édesapánk, testvé
rünk mezőkovácsbázi

Németh Géza nyugal
mazott árm. társulati
vizmester elhalálozása
alkalmából; szóval vagy
irásban igyekeztek mély
gyászunkon enyhíteni,
fogadják hálás k6szö
netfinket.

A gyászoló család.

Olyan politikát kell folytat
nunk, amely a férdrekényszeri
tésse! szemben megóvja Ma
gyarország jűggetlenségét és
hazánkat alkalmassá teszi arra,
hogy kivárja azt az idői, ami
kor a józanság szempontjajog
Európában a magyar kérdés
tekintetében is dominálni.

Oömbös Gyula.

Aki itt keresi a pénzt, itt
is költse el! A helybeli ipart
és kereskedelmet pártoljuk !

Hol rendeljünk. az uj m. kir.
05ztalysorsjáliGkra sorsiegyet?
Ez most nem kérdés, meri oda
me~y mindenki, ahol "szeren
cse" van. Ugyanis a szell/ációs
300.000 pengót cl Belvárosi
VáitóUzlet R.-T.·nél Budapest,
Teréz·k6rut 37. nyerle e hélen
8 boldog emb(of. Ezenkivül is
a legutóbbi fi év alaH számos
naR'Y nyereményen kivül a
200.000 pengő főnyereményt

ls 2-sz"r nyerték iZ népszerl1
fÓéÍrusltónál. Siessen tehát On
is és rendeljen egy levelező'

lapon még ma egy sorsiegyet.
Kifizetni van ideje az október
20·án kezdődő huzás elót I.

Kérelem!
Alulfrott temetkezési vállalkozók tudat

juk, hogy nem áll módunkban hiteleket nyuj
tani, mivel azt t6lünk js megvanták a budaM

pesti cégek.
Ez oknál fogva kérjilk az igen tisztelt

vevő közönséget, hogy nagybecsű vásárláM
saika! azonnal rendezni szíveskedjenek, mert
ett61legnagyobb 3éljnálalunkra eltekinteni nem
tudunk, még kivételesen sem.

Ezuton tudati uk azt is, hogy vasárnap
és ünnepnapokon délután 2 órától reggel 6
óráig, kö~napokon este 7 órától reggel 6
óráig üzietünket zárva tartjuk, vásárlást nem
szolgálunk ki.

Biró Benedek Szabó Albert
Gecsei Sándor

yolcad
pengő

kisére!lcl, az egyházzenei szer·
zemények hnrmonium, vagy
orgoDakiséreHel, az irodalmi
pály~munkák pedig jól olvas
haló kézírással, vagy gépirás·
sal küldh~lők be és részletes
páJyázali feltéleJek megtudhas
lók a Magyar Zenei és Iroda!
mi Társaságnál BudapesI, VI.
Andrássy ut 41. ll. 4. Telefon:
18-4-32. PályázlIIi határidő

1934. október 15. Nevezési dij
nincs. A pályázat eredm.znyéí
lapunkban közölni fogjuk.

A.ki könyvek közé rejtette
vagyonát, hogy megtréfálja
örököseit. Egy dusgazdag la
nár, hogy meglréf6lia kapzsi
örökösei!, egész vagyon6t pén
zé teile és a bankjegyeket
könyvek lapjai közzé ragasz p

10Jta. ezzel arra kényszerilette
örököaeit, hogy többezer kö
tetes könvvtárál gondosan i!t
lapozzák. Erről és sok más
eseményről pompás cikkekben
számol be Tolnai Világlapja uj
száma, amely 52 naBY oldal
leriedelemben és gazdag tar·
falommal jelenj meg. Egy szám
ára 20 fillér.

Hány ember van ma, aki
hisz a csodában? A felelet
egyszerű. Aki végiglapozza a
"Délibáb" cimíí helilapot, az
hisz benne. Miért? Ami szép
érdekes és izgalmas történik a
rádió, szinház és mozi világá
ban, pompás cikkekben és ra·
gyogó képek sokaságában ele·
venedik meg hétről·hélre a 20
filléres Délibáb 100 oldalán. A
budapesti és külföldi műsorok

pompás képekkel és érdekfe
szifó riportokkal szolgálják él

rádíóhallgatók s<2regét. A Dé p

libáb rádiómúsora él legelsó.
Gyózódjcd{ meg róla. A film
világa mindenkit érdekel és er·
ról a világró! ad a "Délibáb"
intim tudósilásokat és pompéÍM

sabbnál pompásahb képeket.
Méltóan egésziH ki él "Délibá~"

gazdag és változatos larlalmát
az állandó szindarab és regény.
A Délibáb 100 oldalon közel

szta álom a reménység!emp

ÁlIand.ó és kitl:utó játék által érhető el eredmény I

Az I. osztáilyí.l sOl'sjegyek hivatalos ára az összes f5árusl1:6knál :

Természetes tehát, hogy az emberiség általában arra törekszik,
hogy a hangulatot, a kedvet, a reményt el5idézze és fokozza.

Ez l~ginkább elérhetö a magy. kir. osztáJysorstliték által, mert
akinek sorsjegye van, alapos a kilátása, hogy egy kis befektetés árán
gyorsan nagy vagyonra tehet szert.

Hol nyerhet most 20 ezer, 25 ezer, 30 ezer, 40 ezer, 50
ezer, 100 ezer, 200 ezer vagy 300 ezer pengöt!

Az osztáiysol'sjáték módot, alkalmat ad mindenidnek, hogy
kisebb-nagyobb nyereményben részesüljön bárki, mert mindenkinek és
az 6sszes sorsjegyeknek egyforma SI nyerési esélye.

Az új sorsjáték húzása már okt6ber 20-án kezdődik, tehát

szerencse fel! Aki mer, - az nyer!

Gyomai róm. kath. temető

előtt az elmult napokban klIp
lönö, alaku csukott leherszá!·
Hló emló jeleni meg, melyból
egy olaszpfaslszto ielvényes
fialalember szállt ki, két mun
kás kiséretében. Kéfdé$ünkrs
131mondták. hogy Magyarorszá·
gon elhunyt olasz hadifoglyok
hoWeslének hazélszb.Ilifása cél,
jából járják be az országoL
Rövides(w megjeleni Cseroay
Géza rom. kalh. lelkész se
gédlelével, valamint ét halóság
képviselóje és egy csendőr·

járór, kiknek assziszlenciáia
melleU felboniották a jemejő~

ben nyugvó egy olasz hadifo~

goly sirját. Rövid ima után
autóra Jették koporsóját s meg·
indultak vele, hogy á/adják a
hazai földnek.

A gyümölcs téli raktározá
sáró], a. gyümö!csfalilletésról,
az ériékesilés kérdéseiről, az
oklóber havi teendőkről a gyü
mölcsösben, szőlóben és pio p

cében, a mandula termesziQ·
séról, a kaliforniai paizstetű

kötelező irtásától és még szá·
mos akluális kérdésről ir. "A
Magyar Gyümölcs" legujabb
~záméL Ji. képekkel bőven il
lusztrált lapból egy alkalommal,
lapunkra való hivatkozás mel
11211 ingyen mulatványszámot
küld a kiadóhivatal, Budapest,
Andrássy ut 8.

1000 pengös zenei, irodalmi
és előadói pályázat. A Magyar
Zenei és Irodalmi Társaság
országos pályázatot hirdet. A
10 részre osztolI pályázaton
részt leh~t venni: 1. magyar
nótával, - 2. jazz·szerzemé·
nyekkel, - 3. klasszikus zenei
munkákkal, - 4. egyházi éne
kekkel és zenével, - 5. kölle
ménnyel és nótaszöveggel, 
6. novellával, elbeszéléssel és
regénnyel, - 7. szindarabbal,
valClmint személy<zsen részi ve·

hetnek, - 8. ének, - 9. zene
és 10. elóadómővészek IlleJve
növendékek, mint előadók. A
zenei szerzemények zongora-

1934. szeptember '29. 4 GVOMAI UJSÁG
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ....-

Iszáz képpel valóban csoda·
számba megy. Vegye meg és
Ön is hinni fog a csodában,
cl 20 filléres 1J Délibáb" ban.

Akció indult a házaknak
nemzeti ünnepeken való feJ
lobogózása érdekében. A Ma
gyar NiZmzeli Szövetség' meg
keresési inlézetl valamennyi
lörvlÍnyhaló:;éÍghoz, amelyben
arra való hivatkozással, hogy
nemzeti ünnepeink alkalmával
él középUleleken kivül alig egy

két házra lüzik ki III nemzeti
lobogót, olyérlellllú szabály
rencleleI alko!ását kérle, amely
kölelaz6vé teszi nemzeli ünne
peken él házak fellobogózásál.
Az átirat rámulat arra, hogy
ugy i:l. távolabbi, min! cl körü·
!öllünk levó külföldi <ílla.
mokbeln nemzeti ünnepnapo.
kon z6szlódiszben vannak a
házak, az uiódáHamokbán pe~

dig l:! magyarságnak még nem·
zeti érzelmeive! ellentétben,
gyásznapokon is zbszlók ki-

lHhésével kell kifejezést adnio
az ui állam iránti hűségének.

Ezzel ellentétben r:álunk még
él legnagyobb nemzeti ünnepe. V'~~"""'"
ken is csupasz 11ázak fogadják
az idegeneket, kik körében már
sokszor visszatelszésl kel/eit cl

nemzeJi érzés megllyilalkozá·
sának hiánya. A vidéki törvény,
halóságak a hazafias akciót
megértéssel és heJyesléssel fo
gadták. Mindenütt intézkedés
történik, hogy valamennyi ház
tulajdonos nemzeH zászlót sze
rezzen be és azt hazafias ünne·
pek, nemzeti ünnepek alkalmá·
val házára ki is /üzze.

LeszáiJitják a táncmulatsá
gok dijait. A belügyminiszter
rövidesen rendeietc! 15d ki, a~

melyben országoMn mérsékli
a táncmulatságok díjait.

A Gyomai Ujság előfizetési

ára negyedévre 1 P 30 fillér.



Szept Hl-i ETK-TAC mérkö~

zés (melyről mult számunkban
részletesen beszámoHunk) volt az
utolsó kupamérkőzés az idén.
MAFC-vezetösége ugyanis, nem
engedélyezi a további kupamér
kőzéseket mindaddig, amig meg P

felelő idő nem áll· az egyesületek
részére azok lejátszására, tehát
valószínű, hogy tavaszra marad a
befejezése. Az okok, amik ana
készteHék a MAfC-vezetőségét,

hogy a mérközéseket beszüntesse,
. a kövéH~ezők:

I. Oyomán és Békésszentand
ráson lejátszódott botrányok, amik
- különősen a fOzentandrási

I ugyszólván példátlanul állanak,
i, Ezek egyáltalán nem alkalmasak

azon cél elérésére, mely a kupá-
" val volt kapcsolatos;

2. Szentandrási Hunyadi vissza-
. lépése, amí lehetetlenné teszi azt,

hogy egy egyesület felelősségre

legyen vonható és igy elveszti a
komolyságát az egész nyár mun
kája;

3. Gyomai. egyesületek azon
álláspontja, hogy ők csak decem-

I
berben tudnák folytatni él. máso
dik fordulót - teldntettel a most
folyó bajnoki mérkőzésekre,

bár ez eilenkezésben van a kö-
telezően elfogadott kupaszabály
zat 10 pontjával ;

4. Végül az MLSZ által meg
inditott vizsgálat is egyik ok, mert
a MAfC vezetősége a fentiek
alapján, nem érdemesiti a kupa
mérkőzéseket arra, hogy ezekért
esetleg sulyosabb birságolásbal1
legyen része.

Legközelebb még néhány ér~

dekes statisztikai adatotfogok kö·
zölni a lefolyt kupamérközésekröL

Fischer Gyula az IB titkár,,\

i MAfC kupa közleménye~

. MAIfC=:i,mpa ;.m.ása szept. 29-én
1. MSzSC 11 8 1 2 52): II 18

.2. ETK 11 10 '2 ~ 39:17 18
, 3. GySC ]o 4 6 ~ 24:27 8
I 4. GyTK 11 ö 6 '2 16:25 8

5. TAC 12 5 7 1 6:39 7
6. MAfC II 2 8 l l?:28 <5

Békésszentandrási Hunyadi be
jeienteHe visszalépését él. kupa
mérkőzésektöl s igy a tabel/án
nincs is számilva.

GyTK JlY-KAC ~ 1: 1
Körös131dány.

I ETK-Orosháza és Csorvás
I váHogatott 3: O (2: O)
I Nagy érdeldődés előzte meg a
ri várt mérkőzést: mely a várako~

!zásnak megfelelően, mindvégig
I fair volt és élvezetes sportot nyuj.
! tüa. Nehezen jön bele az ETK
i különösen a Simon nélküli half-

sor bizonytalankodik 25 percben
születik az első gól. Kovács át
adását Féukas szépen fogja, el-

I
,huz a védők meJlelt és a sarok~

ba helyezi. (1: 35 p, farkas
végigverekszi magát <Ji védelmen

. és beadását Hunya L kapásból
juttatja rendeltetési helyére (2:
Második félid6ben sem változik zi

i játék képe. 30 percben Kovács
I rug kornert, amely mesterien irá
~ nyitva, érintés nélkül köt ki a

hálóban. (3: Mezönyjátékkal
végzödik a rég nem látoH fair

. mérkőzés. Dicséretet érdemel a
válogatott minden tagja, de kfi~

lönösen Rajk!, Tóth és Nédó, az
ETK-hól a védelem és Farkas
volt

mult, hogy több gól nem esett
Végeredményben mégis csak az
a fontos, hogy ti 2 pont Gyomán
maradt.

OyTK-BlSE 1: O (O:
Békés. H. o. bajnoki, biró:

Három teherautóval , lú,j·ml"lP>ij

110 kísérővel érkezett a GyTK
csapata Békésre. Ehhez csatJako~

zoU még a hékési vásáron !évő

40 gyomai drukker. A nem min
lyez sarokra. de az ügyes hpus dennapi alkalmat meg is ragadta
kifogja. Az első negyedóra le!el- a Bise vezetősége és magz.s hely
tével az egész GySC-n látható árakkal biztositotta bevételét, mert
fásultság vesz erőt, amit a Bocs- ~ békési néző mindössze 50 személy
kai kihasznál és percekig tartó lelleleH aki jegyet váltott.
izgalmas helyzeteket teremt Szren- Következően ,állottak ki a csa
kányi kapuja előtt. Közben a 15 palok: GyTK: Kertész-Heinrarth,
percben a csapatok 1 percig tar, Kuriz-Kéri, Weigerth, Csikós _
tó néma csendben áldoznak II Hatvani, B<>.rtik L Bal/ik H. Valai,
GySC-vezérkar váratlanul elhunyt Bartha.
kitünő tagjának, id. Németh Géza Bise: Cs. Varga H. - Faragó,
emlékének. Megy tovább a játék Tamás - Képíró, Batizi, Cs. Var
s a 18 p. a befutó Fried az uloJ- ga L - Bezzeg, Hidvégi, Lipcsei,
sÓ pilIanatban vé6l.i az üres ka- Fábián Veress.
puban II balszélső egy gólbatar- Gyomai kezdéssel indult a já
tó Jövését. A nagy szorongatásból téle Már a 4 percben Hatvani
csak a 31 p. bontakozik ki a bombája hajszálnyira megy kapu
GySe csatársor és szépen lefut mellé. W-ik percben Veress szé
Cs. Nagy szép góH is 16, de Oal- pen lefut de a labda Heinfarth
lovics hosszas magyarázkodás és· n zsákmánya lesz, aki továbbítani
ugrándozás után ofszejd eimén akar, de él rugás pillanatában
megsemmisíti. (Egyébként Gallo- olyan erővel vágja fel él békési
vics a meccs folyamán még több· csatár, hogy váll-ficamodást szen
izben keltett élénk derültséget ne· vedett. H'elyébe Vatai huzódott
vetséges mutogatásaival) 34 p. hátra. Ettől kezdve változatos me
Bartha lő kapusba. 36 p. Szrell- z5nyjáíék alakult ki. Hol éi!. Bise
kányi egy Bocskai támadást ki- hol a GyTK van frontban.
futással akar ártalmatlanná tenni, Fordulás után éi! GyTK mindjárt
de a fürge center elhuz mellette büntetőrugáshoz jut, amit a bé-

. s kiegyenlit (l: 1). Csak 2 percig kési védelem ment. Bise is támad,
örülhet a Bocskai a gólnak, mert de sok esetben igen durván. 15
a 38 p. Kiss leadásával Bartha J. percben Hatvanit teritik le. 20 p.
lefut, beadását Cs. Nagy lövi, de Hatvani elhuz a bekkek mellett,
a kapus kiejti az erős lövést és beadását Bartik szép lövéssel
a lesipuskásoktól csak nemrégen küldi a hálóba (l : O) Most már
hazatért Bartha K. a kapus fölött teljesen Gyoma került fölé!1ybe.
a hálóba emeli a labdát (2: 1). 24 percben Bartha lövését kor
Félidő végéig kölcsönös lefutá- nerre védi a kapus. Aberugott
sokkal tarkitoU változatos mezőny- labdát Bartik L lábáról szedi le
játék. a jól működö Varga 30 p-ben

Félidőben alkalmazott mosda~ Batizi az üres védelmi oldalon
tástól felüdülve erős irammal kezd megszökik és ritkán látható szép
á Gyse s mindjárt a 3 percben lövést küld a GyTK kapujára, amit
kétszer is jó gólhelyzetbe jut, de Kertész gyönyörüen fog. 35 p.ben
fölé lő. A nap leáldozott s a szigorított Békés ellen, de azt a
Bocskai védelmet már nem za- csatárok nem tudják kihasználni.
varja. 18 p. Bartha K. passzával 38 percben Bartik I-t olyan erővel

Kiss a 16-oson belül kiugrik, de rugják hasba, hogy menten eJte
abalbekk - szabálytalanul - rült és ki kellett vinni a pályáról.
kézzel tartja fel. A megítélt 11- est Innen a GyTK már csak 9 em·
KiSi helyezett, de gyenge lövés· berrel küzdött a győzelem meg
sel sarokra irányítja, de a jó ka, tartásáért. 42-ik percben Bartha
pus vetödve kivédi. GySe nem kornerét él békési bekk kézzel üti
tudja kihasználni nagy fölényét ki a kapuból, a biró It-est itélt.
22 p. Bartha J. nagy támadás Itt aztán jelentkezett a gyomai
után remekül lő, de a kapus ezt csapatok peche, mert Hatvani ha
is kifogja 30 p. Fried szép sza- talmas lövéssel küldi a labdát a
badrugását küld alig tul a félvo- felső kapufának. Erős gyomai tá~

nal on. A labda a kapu elé esik s madással ért véget a mérkőzés.

berohanó Kiss bombafejessel kül· GyTK jó játékával megérde
di a jobb sarokba. (3: 1). 32 p. meHe a két pontot, különösen
Matlak hOiszu előreadását Bartha Kertész és Kurtz volt jó, de raj
K. kézzel üti a hálóba. Ezután az tuk kivüliek is szivvel dolgoztak.
iram kissé gyengül, de a GySC BISE-ből Cs. Varga II. Faragó,
azért állandó támadásban marad S Batizi és Bezzeg tűnt ki. L5wy
csak a csatársor tehetetlenségén jó volt.

A most vasárnapi futballtalál·
kazó - kétségtelen - legalkal
masabb fokmérő lesz annak el·
birálására, hogy melyik is hát
Gyoma jobbik fulballcsapata ? Az
is kétségtelen, hogya győzelmet

nagyban befolyásolja a közönség
magatartása is, mert ha jó druk
kerhadat érez maga mögött a
csapat, ugy teljesitésének maxi
mUl).1át képes adni. Ez mind szép
mindaddig, mig sportszerű kere
tek között történik a drukkerek
részéről a csapatok támogatása.
A két helyi csapat vasárnapi ta·
lálkozója, hisszük, hogy a közön
ség részéről nem fog kiváltani oly
nagymérvű sportszerütlenséget,
mint amilyen az eddig lefolyt
OyTK-OySC meccseket végig
kisérte. Hisszük, hogy még élénk
emlékezetükben van a renitenske·
dökllek az a hatósági intézkedés
mely rendbontásuk folyományaként
egy hónapra megsziintette a fut
bailéletet Gyomán. És hisszük,
hogy ezek a nagyhanguak belátva
tévedésükeJ, nem fogják ismét
megbénitani ét sportéletet és a mai
GyTK-OySC meccsen igazi sport
emberekhez méltó nyugodt visel
kedést fognak tanusítani. De ha
ismét tulteng a temperamentum,
ott lesz a hatósági szigor, mely
kiméletlenül fog elbánni a rend...
bontókkal. Ezt tartsák szemelött
a tulhangosak, a tudós futball 
pápák miel5tt sportszerütlen cse·
lekedetekre ragadtatják magukat.

GySC-Sz. Bocskai 3: 1 (2 : 1)
Gyoma, tI. o. bajnoki, biró: GalJovicl.

Szép kezdés után érthetetlen
módon visszaesett a GySC s igy
a Bocskai kiegyenlithetett. Már
már meglepetésre lehetett számí
tani, amikor végül is megembe
reIte magát a GySC s két ujabb
góllal bebiztosította magának a
győzelmet.

GySC a következő komplett
gárdával vette fel a küzdelmet:
Szrenkányi - Fekete, Pulugor 
Jenei, Matlak, Fried - Bartha J.
CS. Nagy, Kiss, Bartha K. Nagy B.

GySC kezd erős nap ellen. El
lŐ percek Bocskai támadásokkal
telnek el, de a 6 percben Jenei
nyugodtan leviszi a labdát, a 16
os tájékán álló Cs. Nagyhoz pasz
szol, aki egyet fordul, egyet cse
lez s már is a kapu jobb sarká
ba táncol az első gól (1 :O). 10
p. Gyönyörű GySC támadás fut
és Cs. Nagy kapásból szépen he-

DERBY ...



Mindazoknak, kik fe

ledhetetlen édesanyánk

és Miklós öcsénk el'"

hunyfával részvétiikkel

enyhítették mérhetetlen

fájdalmunkat, köszöne

tet mondunk.

Csermák Kálmán
Csermák Lajos

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor

Tisztitsuk a vetömagot Iványi Ala
dár és István cég központi magtárában
és malmaiban, cséplés meg~zül1tével

ugyanott zsák kapható.

Lucerl'lamagot, tökmagot és min
denféle terményt a Fuiura (Wagner fa
telep) legmagasabb napiáron vásárol.

Se:&torozott szoba két ággyal (eset
leg egy ágy is) kiadó gyermektelen' há
zaspárnál. Táncsics Mihály út 11.

1201-e5 btll'lkuti elsö utántermésű

búza, vetömagnak előkészítve Csermák
Kálmán tiszttartónál 16 pengőért kap
ható. Már csak 30 mázsa van belöle.

Vidéki előfizefőink figyel
mébe! Felkérjűk vidéki előfize

lői·nket, hogy amennyiben elő..
fizetési dijjal hálralékl)an van"
nak, úgy azt szíveskedjenek
mielőbb hozzánk beküldeni.
Tiszteletlel él Kiadóhivatal.

Apróhirdetések
Német 6s francia nyelvoktatást

csoportos vagy magánórákon felnöttek
és gyermekek részére N<lgy Margit okt
tanitónö Horthy Miklós út 25 sz. alatt
megkezdte. A tanulók és 4 éves k-ortól
a kicsinyek tanitása játékos módszerrel
történik. Megbeszélések a délelőtti órák
ban.

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.

A BUDAPESTI HIRLAP
cimű polítikai napHap minden
nap képesmeHéklettel jelenik
meg, kiváló irógárdája szer
kesztésében ma a legtartal
masabb politikai és szépiro
dalmi lap és mégis a legol
csóbb napilap. Ha mutatvány
számot kiván, jelentse szer
kesztöségiinkben. Előfizetési

ár: egy hónapra 2'50 pengő,

negyedévre 7-50 pengő_

most oda kell irányfilni, hogy a
szikes talajok és a mélyebb fek~

.vésű helyek készen várják a vető-

magot, mert ezek aterilletek 11

gazdaságokban a legkényesebbek,
miután egy rövidebb ideig tartó
esőzés megronthatja. Öszi vetésün
ket a bemunkálásra legkényesebb
helyeken kell először elvégezni. 
A korai vetések kevesebb vető

magot igényelnek.

Ez a magas vetömagáraknál
szintén a korai vetés előnyének

számítható be. Sokan a korai
vetésnél arra is számitanak, hogy
azt legeltethetik is és ez hajtja
őket tulzásba a szakszerü vetési
idő előtti vetések eszközlésére.
Ennél a módszernél azt sohasem
szabad elfelejteni, hogya téllegeJ
tetés száraz fagyok mellett még
megengedhetö, de aki tavaszi
bokrosodás után legelteti meg a
búzavetését, az magát lopja meg,
mert ez a termés rovására mehet
1 q -val is holda nként. A késő

tavasszal legeltetett vetések, ami
érthető is, csupa sarju búzákal
hoznak. llyen gazdák vessenek
legelőm őszi kalászos keveréket
és azt május hóban minden vesz
teség és munkatorlódás nélkül el
vethetik korai tengerivel. Ezzel
nemcsak téli legelőt biztositanak
magnknaK, de szálas takarmányt
is őszi pillangós keverékkel és az
utána következő korai tengeri félék
vetésével gazdaságukban észszerü
kett6stermést vezethetnek be. Jó
szándék, akarat és munka teljes
sikert fog hozni, anélkül, hogy a
természetet becsapni kivánnánk,
ami rendesen önmagunk becsapá-
sára vezet. (gf.)

Vigyázzunk a túl korai vetésseL Vessünk
ésszerűen korán, hogy korábban és többet

arathassunk

Széltében&hosszában folynak a
vetéselökészületek. A vetőszántá

\1Jok kitilnŐen készithetök ej, még
szikes területen is kifogástalanok.
Egyes helyeken m~r őszi bdza
vetések történtek, ezeket igen korai
vetéseknek kell minősíteni. A ve·
tési időszakok megválasztásáná\
alföldi viszonylatban tekintettel kell
lenni a hes~eni légyre. Ennek rajzá-
sát és petelakási időpontjátaz alföl
dön szept. hónapra teszik, ezért van
a legkedvezőbb vetési időpont oly
módon megállapitvá, hogy október
első hete után keljen ki a buza
vetés. A buzalégy károknak leg
kisebbre való csökkentése mellett
a vetés még korai jellegű lesz. Az
őszi búzavetés időszakai a követ
kezőképpen oszlanak meg: igen
korai vetésnek a szept. 1O-25-ig,
korai vetésnek a szept. 25-okt.
IS-ig, közepes vetésnek az októ'
ber l5-november 1~ig, kései ve
tésnek a november 1 utáni veté,
sek számitanak. Az előrehaladott

munkák már csábítanii.k a vetésre,
az igen korai vetések búzalégy
kártételétöl ment alig lehet, ezért
leghelyesebb ha a jövő héten a
korai vetési időszakb<1.n kezdjük
meg a búzavetéseink első részle
teinek vetését. Olyan beosztást
eszközöJjünk, hogy az összes
búzavetés területünk október I,öze
pére, de legkésőbb október végére
teljes befejeződést nyerjen.

Korai vetés előnyei! az olykor
sikerült kései vetés senki előlt sem
csökkentheti. Korai vetéssel együtt
jár a holdankénti több és bizto
sabb termés. A több termés alföldi
viszonylatban 2 q-át is megülhet.
Biztosabbá termésünk a korai ve
tések koraibb beérésével válik, ami
aszályos jellegü, rozsdakáros, mű
trágyát anyagiak hiánya miatt sem
használó alföldi részeken megszivI
lelendő módszer. Az elmult csa
pásokkal telt években láthattuk:
gazdatársaink egyik-másik korai
vetése mennyivel jobb" eredményt
tudott felmutatni. Minden gazda
törekedjen a korai vetés előnyeit

biztositani, de e téren sem szabad
túlzásba esni, mert az igen korai
vetéseket a búzalégy károk annyira

I
megrongál hatják, hogy azt esetleg
ki is szánthatja a gazdája. Az áll
talános vetési előkészii!eteknek már

**
;;

Brassay Sámuel és Gyulai Pál
a magyar irodalmi életben a kri~

Ukai szellem uttörői voltak. De
nemcsak másokat, egymást is kri
tizálták és az egyik heves vitat
kozás közben a hórihorgas Eras,
say, amikor már fogyott az érvek,
ből, váratlan fordulattal igy szólt
a közismerten kistermetű Gyulai
hoz: "Mingyárt felkaplak - s a
'lsebembe duglak". "Akkor több
lesz a zsebedben, mint a fejed
ben" - vágott vissza Gyulai.

Október 6-án, szombaton, a község
nagy tanácstermében. Űnnepi megnyitó
előadás. Ruszka Sándor: Október 6 em
lékezete. A Gyomai Dalárda közremű

ködéséveL

Okt. tO, uerda, Egyetértés Olvasó
kör. Dr. legeza Tibor: Az igazság és
a valóság. '

Okt. n, szerda, Kisréti Olvasókör.
Tiba Andrb: Helyi kérdések.

Okt. 24, szerda, Németvárosi Olvasó
kör. Kner Imre: Közgazdasági kérdések.

Okt 26, péntek, Apolló mozgó. Kul~

tur eiit. fehér István: MagYluország ft

XVI-XVI!. századblli.Il.

Okt. szerda, IpartesHll@t. Tari Já-
llOS: A céhek élete.

szeptember. , "el ' 'UJSAG
~~~~~~'t;~~~~1'~~~~~":.,...;a:'tz;=U1-t:iiA§:t....a't:'~~

A Gyomai KözművelődésI I Országos vásárok. Dévavá-
Egyesület kultur- és ismlilreí- nyán október 8 án lesz állat- és
terjesztő előadásai 1934 októ- kirakodó vásár. Sarkadon októ
ber hóban este 1 órai kezdettel: ber 4-én állat, 5-én pedig kira

kodóvásár.

Rizsaratás a Maros mentén.
Most araliák le először Magyar
országon, Deszken a legnagyobb
- 60 katasztrális hold - riZ5-

Az O?" SZl· bu"za vet'éSl· l·do'"szaka'ro'1. területet. A termés igen jól sike-
1 rült, a korai nagy szárazság elle-

nére, ami a vetési munkálatokat
megnehezítette. Az átlagos hoza
mot holdanként 14 q-ra becsülik,
de vannak előnyösebb fekvésfi
területek .is, ahol II vhszolgálta
tás kifogástalan volt, ott a ter
méseredmény elérte a 20-22 q-s
hozamot. A deszki rizstermelés
majdnem értéktelen, silány szikes
talajon történt, az öntözést a Ma..,
ros vize szolgállatta.

Naszredzsin hodzsa meg a
felesége éj közepén felriadtak cse
csemőjük sirására. Felesége aitat
gatla a kicsiké!, a hodzsa pedig
nyugodtan elaludt. Az asszony
bosszankodott.

- Te, Naszredzsin - mondotta
neki dilhősen, - ez a gyerek ép,
ugy a tied, mini az enyém. Fele
a tied, fele az enyém.

- Helyes, - jegyezte meg a
hodzsa - csak ringasd azt a
felét, amelyik a tied. Az a fele,
amelyik az enyém, tőlem bőghet is.

NEM OLCSÓBB MÁR
B R O

aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZI

126 fillér

I
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis? íllitva

i.

s feladva. vasut,i fuvar kb. :!9
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordói dijmen
tesen adok a szálIitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében klJl
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes 2a
matuak és n e m sav8l'1yuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.



Gyom!!~

~ ~

IEgyhasábos mnl cn~~, rL~,::~gc.s i1.ir·detés

I.
""n .r.;1~·.:i- l\{rs"'nl'J: li;1;'o~a,J"6"'1~á.~ ~til ,..,~;;. ......,~;'1,.. '·I·'"1"""".;:l."~~"1Ihi.t.-....; ~~~J A .;...I:.JI;; ü" \'~~IZ~ ~~ lLl.' ;:,.z..,<::'.!.!...c,d'· L "' d-'~~r.:: ..!:1i!.i'.'C1,

I 15 sz:iza!ék-r 1 negyedévi h.irdetésnél 20 százalék ts
félévi hirde:t§s es,etén 2~ százajék adunk$

llER.

ESAl

Felelös szel"kcs:zt6: WAGl\~ER flflARTON
Sze"'kes2t5ság és kiadÓhivatal:

"HUNOÁIUA':
G y o m a, Kossl.!lJ:h lajos \ktcs. 64.

Telefoil'l: 22.

I~ T A R S A

szá.m.

POLITIK

évfo~yam,

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 ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Kár, hogy a gyomai gaz'"
dasági népiskola nem vett
részt az országos verseb
nyen. Ugy a most
Gyulán rendezendő verse
nyen eddig a mi gazdasági
iskolánk búzája ál! első

helyen.

gyümölcs kiállftáson
nagy eredményt ér! el a
vitéz dr. Márky Barna al
ispánunk előrelátó érzéké'"
vei megépflett szilva asza
lónk által készített szilva
aszalvány. Valósággal ela
kapkodták a kiállított aszalt
szilvát, pedig jóva! drág.áh·
ban adták, mint a baran}!a
megyeit. Szakembeueink vé...
leménye szerint B2késvár-

I megye gyümölcs
prograrnjéu dlz!1

---!*Wti§ffi~~n~~"_ om,. ~~

~

I

csarnokot átszelő utcákban
megyénkinti csoportosítás·
ban gyümölcs, búza és a
többi mez6gazdasági ter
melvény ízléses rendszer;
ben tanít és beszél a ma'"
gyal' föld term6képességé",
1'61.

Minket, békésmegyeiket
elsósorban a mi termelvé
nyeink érdekeltek.

A búzakiállitáson szám
szerűségben Békésvárme·
gye vezet 131 kiállítóval.
Har.em a díjazásban lema~

radtunk. A megyeiek közül
a legnagyobb díjat, állami
bronzérmet Pusztai István
orosházi termelő nyerte
1201/12 bán búzával.
Ugyancsak Pusztai

sz

zeti

II'

az:

Szalonképesek lettek a
főbb mezőgl'lzdasági ter~

melvények is. Az állatkiálli
tások mellett a búza és
gyümölcskiállitásokis divat·
ba jönnek.

Azt most már megállapít·
hatjuk : Kíálliíani, van is mit
és tudunk is, de kiállítást
látogatni, azt még nem tu
dunk. Pedig ezt is meg kell
tanulnunk.

Az . Iparcsarnok kupola
alatti része él kertészet flZ'

meke. Ahol az árumínta
vásárokon a magyarországi
textil· és fémipar szokott
tornyokat építeni, ott most
üdezöld pázsit alapon bó
dító virágok sokasága
gyönyörködteL A hatalmas

Eltekintve a kiveszőfélben ~ 1014 és a Báró

I~v? ká,ká_il1~Som?tkeresőkIfould. Spring'~r .. ura;d~IG,'.u
blralgatasatoi. nmcs I Bucsatelep 120u-os bOlma;rll~

i szükség, hogy él gyomai il valildgy oklevelet ~yertek.

I választókeri.Hetben gOZ4 lOklc\Telcu' kaptak: dr. Mon~
tatni kellene él Gömbös ~ 10gb [stván és László Nagy'"

más foglalkozásuak rová- . kormány áldásos liii bt2nhegyes 1201-125, dr.
sára is, !kodását, arról meg van ~ László Pázmány-

Most már ott tartunk, győződve munkás, g~zda~ ~ puszta 1205~ös. id. Sári
hogya Oömbös kormány iparos egyaránt AmE! él. iz~H~f füzesgyarmat Iiszac

k ,·· k h' "4 k' <"1' • 'I 'T ~ J IS' rIimun alána ne ezsege!, a ·ormany nem H.J.a. 12lerm, l, veDUel Lrl""c

becsületes szándékot és az nem él szándékon, hab i Tiszavidéki és A!ITuisía
él vitathatatlan értékes nem az anyagiak!: Bank .szentandrás bár.kuti
eredményeket eHsmerik. i mumc ~ 67 gOS tavaszi búzával.

~~~%JtJ>~~~~l Az áUami
ISőregi Uradalom
11201;es bánkutiva!.
! ~ , t of 1 rAz aranyerme nyeri ouza

adatait leközöHük és zárjeta

ben a gróf Bethlen Ödönné
október hó 7-ére hirdetett beszámolóját közbe- telki uradaImában termett
jött akadályok későbbi idore e!haiasztotta. €s kiállított ugyancsak

es búzájárwk az adatait is
. közöHük.

I 81.85
(81.85). sikér: 44.95
(41.05). Száraz sikér: 15.85

! (13.95). Viz/e/vevő képesség:
(67.25),

öm
évi

megvilágításgy
. Amikor Gömbös Gyula

átvette a miniszterelnöksé
get, mi, gyoma,iak is helyes
lőleg hümmögtünk a prog
rammnak, a 95 pontnak.

Bár a statárium nem na a

gyon feszélyezte vérmér
sékletünket, mert sem po
litikai, sem társadalmi kér
dések nem tudtak annyira
lázba hozni bennünket,
hogy emiatt a "statárium
ba" botiottunk volna. En
nek eltörlése mégis emelte
Gömbös miniszterelnök te
kintél"yét előttünk. Vagyis:
a bemutatkozással meg
voltunk elégedve.

Csak akkor szisszeníünk
fel, mikor az adóhátralé
kok és adók erőteljes, be
hajtása megindult. Ennek
már fele sem voU tréfa 1
Volt is nagy elégedetlen
ség s a közbeiöttegyik
másik választókerületben
megtartott képviselő vá
lasztás erőpróbája után él

választásokra nagy erővel

felvonult kisgazdapárttal
történt választási s~relmek
él mi kisgazdáink sérelmét
is képezték . . . A hajdani
48·as ellenzékieskedés
visszajáró kisértetének ha
tása alatt folyt él politizá
lás, duzzogás.

Hiába hoztunk fel érve·
ket a nemzeti összefogás
szüksége mellett. Hiába
mondtuk: Még nem voU
magyar kormány, meIy
ugy, mint él Gömbös kor
mány, annyira akisgazdák
és munkásság érdekeit
szolgálta volna, néha még

""..--........_....,..".,.,,__..~v"""''''''''''"_ .........-..'''''''''''''''~_~'''''''' .......~
li
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HOGYAN PÁRTOLJÁK
A HELYBELI IPART?

ihály napjaSzent

A m. kir. kereskedelemügyi
miniszter 1929. évi 1!1.000 5Z o

rendeletével kiadotl KÖZSJ;álli
tási szabályzal 29. szakaszának
5. bekezdése akként intézke·
dlk, hogy az iparigazolváonyal
birÓ szakiparosok elónyben ré·
szesHendók abban. az esetben
is. ha sZ€1k él legolcsóbb aján·
latnál 6% -kal drágábbak.

Hogy mqnnyire larlják szem
~lóli Gyomán ezt a rendeletet,
egy par esel et, - mint .zrde·
kelt - kölelességszertíleg fer·
sorolok, csak azért, mert egy
esetben sem fog az él bizonvos
nem gyomai cég egy fillér hoz
zájárulással Si:m seg-Heni Gyo
ma kÖ7ség háztartásán, ellen,
ben a kelyhei! ipar rendklvOI
megérzi. mikor minden cse·
kélységért máshova fordulnak
az illetékeseI<. Száz és száz
község képvi5elóteslülele ha
lároza1ilag mondoUa ki, hogy
csak helybeli iparostól szerzi
be szükségleiéI.

Ez. évben kerilelték be a róm.
kat. lemetóL Jelenleg pedig a
gazdasági iskolánál folyik a
munkálat. Egy ó!selb~n sem
hivtak fel ajónlaUélelre, egysze'
rűen meghozallák pestről él

dróHonatol.
TisztelelIel szabadion meg

kérdezni az Weté!<es uraktól,

K~níkulai hőségben ülH\k
meg élZ idén Szent Mihály nap..
iát.

A szántó-vetó földmíves v~.

reitékezv~, ingúiiban kínozza
önmagát és állatait, hogya lü
körfényességü ekevasal vala·
micskét mélyeb'Jre er61112sse be
a földb8. 50k eselben mond,
ják is: "Könnyen megy az eke
meri nem veszi be II föld s igy
csak cll föld telejél kaparja.«
Aki méllisannyira vilie már,
hogy él velógiÍpet is munkába
óliilhalja, most nem sokáig bir
ja éi vetőgép mögötti menésl.
elfüstöli a nagy por él vetés
folylonosságál ellenörző gaz
dáI. Sól, él görgózók nyomán
is valóságos perrel leg úszik.

Aggódvél szorongunk mind
annyian él rendkivüli ~s él m~·

z6gazdasági munkálalokra
cseppel sem kedvező idójárás
halása alatt. Még egy rossz ter
més és akkor ... akkor ...

És még ..akkor" is ki kell
és ki fogju.k bírni.:

Bizzunk vezetóinkben, de fő..
képen él jó !slenben. Mi csak
adiuk meg áldolI földünknek a
megadandól, ci magyarok Islelll&'
nem hagy el bennünket, a föb·
bit majd ó elvégzi. .

kély mértékben tudja szol~

gálni a mezőgazdaság ér
dekeit. A gyoma-endrődi

út mellett nincsenek ta·
nyák. A körösladányi út
határunknak aránylag cse·
kély részét érinti, jóformá.n
csak Halmagy veszi hasz
nát, a külső részén Varsány
hátnál meg mór mintegy 5
km. hosszban idegen me
gye, Dévaványa községé'
nek határa mellett megy,
(gy ott sem agyomaiak
érdekeit szolgálja. Ezzel ki
vannak merítve az összes
műútiaink.

Endrődnek a területe
13.000 1<, holddal kevesebb
mint él míenk,.vagyis 26.000
hold és ezidőszerint van 40
km. múútja, VBgyis ezek
szerint. ha az endrődiek

mCíútj6t határuk kiterjedé·
sével ardnyba állnjuk és
azt Gyoma területére is
vonatkoztéltiuk, úgy nekünk
60 km. hosszú műútnak

kellene lenni. Azonban eny...
nyire nincs is szükségünk.

Igen fontosélk volnának
az aláhb felsorohak:

A közúli hídról a tur!ce-
vei orszÉlf,;úron 15 km.
Dévaványa felé 4-5 km.
Mezőberény felé 7 km.
Egyebek 4 km.
Esetleg a mezőlúri 4 km.

Összesen 54'ö km.
hosszús6gban.Tehát a meg
lévő 13 km. últai együtt
lenne 48 km. Ez a műút

hosszúság tudná igélzában
szolgálni közsiÍgünl< mező

gazdasági érdekeit. E nél
kül csak hiányosan, egy
oldaluan, nélkülözések á.rón
tud gazdasági életünk to·
vább vergődni.

Hogy ennek az útszük·
ségletnek csa k kevés há
nyada is mikor fog elké
szülni, sajnos, továbbra is
homály födi.

Értesülésem szerint itt
környékünkön legközelebb
a sZélrvas-mezőberényi or
szágútat fogják kiépíteni
és mi megint csak meg·
elégszünk él reménységével,
hogy majd va.lamikor talán
ezeket az útakat is kiépftik.

ifj. Cs. Szabó Imre
okI. gazda.

köz é
ala

a

Talá.n soha ilyen erővel

nem folyt hazánkban az
útak épftése, mint napjaink·
ban. Hosszú, háborúelőtti

évtizedek, vagy éppen szá
zadok mulaszrá.sai, mintha
most egyik napröl a má...
sikra tétetnének jóvá.

Helyes is ez most a nagy
munkcmélküliség idején,
sokszorosan helyes; mivel
l:lZ arra rás7.orultakon, 
eltekintve attól, hogy az
elkészUlt útnak az egyete..
mcsség veszi hasznát 
némiképpen így történik·
segftés.

Séljnos, hogy mi gyoméli.,
ök ezt az útépítési folya~

matot mind csak h~lljuk,

Vögy máshollMiuk, de nem
élvezzük. hasznunk belőle

talán nincs is s általa. mező
gazdasdgunk, forgalmunk
érdekében semmit tenni nem
tudunk. élzon egyszerü ok
nál fogva. hogy eddig ha·
tdrunkban egy méter út
sem készült mostanában és

. talán nem is fog nagyon
hosszú ideig.

l Lehetetlennek tartom,

I
hogy ezért sen!l.it scm. ter
hellie mulasztás és nem
tartom véleilennek, hogy
ugyanakkor a szomszédos,
társközség : Endrőd egy
szeriben kéj esztendő alaH
00 km. hosszú műúfai kap.

Úgy látszik, hogy az end~

rődiek illetékes fórumok
nál, ahol ez üg-yben el kel
lett járni, esetr61~esetre, ha
a helyzet úgy kív~nta, min
dig serényen tudlak kilin
c~elni és most, hogy az út·
jaik megvannak, egyelőre

még föl sem lehet be
csülni, hogyha majd a mind
annyiunk által óhajtott éfh

tékesitési viszonyok helyre·
állhatnak, mezőgazdasá·

gulua minő haszon hárul
hatil< ebből.

Gyomának ti területe D9
-40.000 k. hold. Mű.útjá

nak II hossza mindössze
1~ km. (Nincsenek beleD
számítva a községben levő

mííútak.) Ez is úgy szeli
ketté határunkat nyugat
keleti irányba.n, hogy cse...

Bacillus tenyészet
Endrőd be'területén

Közegészségügj/j szern
pontból sokat javultal\: él

Körösm~ntén lévő kuzsé
g'ek, mióta ö lakosok az
ártézi!<utak egészséges vi
zét isszák cl Körös vize
h'elyett. Annál érthetetle·
nebb, hogy éppen az ár
tézikút felesleges vizének
rossz elvezetésével agyo·
mavégi résznek v<l!ósággal
tenyésztik a bacillusokat.
Amit a háztartá~okb<ln el·
használt ártézivfz javít a
közegészségügyi mérlegen,
azt a rossz elvezeiés miatt
poshadt, bék<lnyálas állott
'/izzel lerontják.

A Gyoma felől a köz6
~égbe érkezőnek nagyon
lesújtó véleménye lehet
Endrőd közegészségének
órei felől, ha már a kör'
gáton kivűl l<:Hja és sza
golja a Körös medrét meg
szégyenítő széles és mély
kanálisban orrfacsaróan
párolgó bíízt és ugyanezt
látja és érzi bent, a körgá·
ton belül is, egészen az
Árpád utcáig.

kifejezni: szilvót, szilvát és
szHvót.

A Csorvási Uradalom
nagy propélgélndát csinált
lucernalisztiének Tehette
is, mert dr. Zéljtay (Zaít·
schek) ferenc kisérletügyi
igazgatótól kapott bizonyit
ványában ez is áH: "Ösz
szetétele alapján a vizsgált
minta arányiéIg kevés nyers
rostot és sok fehérjét tar
talmazó. igen jó minő

ségű lucernaszéna finom
őrleménye,melynek emészt·
hető fehérje jartélinlél 11.7 %

,

kElményitöértéke 45.8 %".

Reméljük: jövőre mór él
gyomélÍ lucernaliszt is ott
lesz (] versenyen.

Nincs llnnyi hely ünk.
hogy ö többi kiállított ter
melvényról isbeszámoljunk.
Összefoglalóan csak ('Iny
nyit : szép volt az anyag
min6sége. izléses és timul"
ságos volt az elrendezés.

Sajnálhoíja, aki nem néz'
te meg a kiállitósL
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rvényszé
tárgyalás.

A gyulai kir. törvényszék
egyes birája, Nagy Islván
ilélkezeH ma Kovács Kálmán
ingallanforgalmi iroda lulajdo-

I nos és alkalmazotija, Tóth Emő
feletl. A vádat Tompa ügyész
ségi elnök látta el. mIg I. r.

vádloHa! dr. Konkoly Tihamér
ügyvéd védle.

A biróság al tanuk özöndt
hallgatta ki, kiknek legnagyobb
része semmit sem tudott. A.
vád tárgya éU volt, hogy Raffay
András kalocsai lakost egy
birtokeladás! ügyből kifolyólag
zálog!eveiek vásárlástival fo 1lI

dorlafoiian i!zvedlisbe ejtelték s
minllZgy 4000 pengővel megká.
rositolták. Bár vádloHak együtt
jártak el a ml2gbizósokban,
mindegyik a másikra akelrlfl
tolni bűnét.

A kir. törvényszék CI bizo
nyitás befejezése után mindkét
vádlottat bfinösnek mondollf'l
ki, s J. r. vádlollat 6 hónapi,
ll. r. vádlotlal pedig 9 hónapi
börJönbilnletésre és 2) évi hi
vatalveszlésre itéHe.

Vádlottak CI bűnösség ki.
mondása miail- a kir. Ügyész
ség pedig sulyosbitásért fel"
lebbezeH, igy az itélet nem jog
erős.

Sorsjegy nélkül nincs re.
mJnység! Sorsjegy nélkül se
kis, se nagy, se főnyereményt

nem nyerhet! Sorsjegy nélkül
nincs alkalom, nincs IeheJősége,

hogy· holnapra gazdag legyen.
Pedig mily jóleső érzés az éi

remény, hogy egyszerre jó
módu, vagyonos lesz. Mosl iH
az alkalom, október 20-án kez"
dődik az uj sorsjáték. Óriási
összegek nyerhetők ez<on kitű

nő intézmény huzásaináf. Min'
denkinek és minden i?gyes sors
jegynek egyforma az esélye,
tehát jó szerencsét I Rendelien
még ma egy sorsjegyet bár~

melyik főárusitónál, fizeini van
ideje lejlkésőbb él huzós előtt.

30.1 mm, folyáséri szivE.lllyu,
lelep: 2~ mm, Peresi sLivaHyu s

l Je!ep: 15 mm, Kéthalmi őrház:

I ~0.4 mm. UdvClmoK: 28 mm.
I ~\ccsegészug: 28.4

l közgyiUés. A Mill-Igyor .4sszonyok N"'lJlzei.! S7:Ö-
i velsége gyomai csoporlja folyó
! ~vj oklóber j 2-éli délután 4
, órölkor cl község'háza di$l.ler-

mében tarlja év.! rendes köz
gyülésél. Tárg-y: 1. Elnök meg-,
nyitója. 2. Tilkár évi jelentése.
3 Dénzláros évi jeJ,zfllésc. 4.
Aíövó évi munka progTamm
megbeszélése. S. ,3zakoszlályok
megalakuláSa és él válasz./mii;

íagok számáné!k kibódiése.
6. Ese/lGgeii indHváinyok.

ELŐfiZETÉS;

FELH !

A "Gyomai Ujság" mai
számához is 8 oldalas ké
pesmellékletet és "Paraszt
Irás" címen 4 oldalas tár
sadalmi és szépirodalmi
lapot meHékelünk. Lapunk
terjedelme tehát il főlappal

együtt oldat az előfize·

tési ára negyedévre válto
zatlanul 1'30 pengő marad.
Ezért él potom összegért
három hónapig mindenki
megkaphatja a vidék leg
terjedelmesebb hetilapját:
a Gyomai Ujságot Lép'
jen be ön is előfizefőink

sorába. ElőfizetnÍ lehet a
a kiadóhivatalban, Gyoma
Kossuth Lajos utca 64 sz.
alatt (Wagner fatelep). A
Gyomai Ujság példányon ~

ként kapható Gyomán a
trafjkokban és Endrődön

Homok ,József kereskedő·

néL Ára 10 fillér.
C5övestengerlt és heremagot a

"Futuna" (Wagner Márton Fiai cég)
legmagasabb napi áron vásárol.

Csapadék beszámoló szep·
tember hónapról. Az Ivánfenéld
ÁrmenlesHő Társulat mérései
a.lapján szeplemherber 1, 2, ~,

4, S, 6 és 9·én CI köveJkező

csapadék mennyiségel jegyez'
lék' f~!: Társulali székház:
39.8 mm, Körösladányi őrház:

A roh.anó élet ma ismét visszaparancsol bennünket
egy percre az aradi vesztőhelyre. A s.zabad csonka haza
jiai, a megszállt terüle~ek lélekben és anyágiakban meg
sanyargatott fiai ma ismét leróják gondolatban kegye
letüket a vértanuk emléke A szent sirokat még ma
is idegen és kegyetlen uralom teszi megközeiitheletlenné.
És ebből a sok nemzeti fájdalomból, kőnnyből, ebből il

kegyeletes megemlékezésből a reménység, a bizakodás
ereje tölti meg hitünket, hogy nem hiába áldozták éle
tüket. Ha ma megtépázva, mega/ázottan iJerg6dünk, eb"
ben az elesettségünkben is az {j emlékllkb61 meriWnk
erőt a további küzdésre.

Házasság. Iványi Gizella és
Szabó józsef lII'adalmi szám·
tarló Martonvásár' folyó hó 9·
tn tarlj(jk egyházi esküvőjüket

Gyomán cl családi háznál. (Min~
den külön értesilés helyei/.)

Mihály napja. Az endrődi

plebániáo már kora reggel meg 4

kezdték az endrődiek Csernus
Mihály apálplebános köszönlé~

sél. Még a küHerületi egyesüle
lek is besorakozlZlk az egyházi,
községi és társadalmi egyesü·
letek kűldöitségei közé, hogy
nagyrabecsúli és szerelell apát·
plebánosukal köszöntsék név..
napja alkalmával. - Több, mint
~OO köszöntő kereste fel az
öreg- plébánia fialal l'Ipálplebá#
nosát.

Magyarországon a járművek

évente 500 emberi gázolnak
halálra és 4000 embert tesznek
nyomorékká.

Or. Herczeg Béla él kis uj
szállási k~rülel országgyűlési

képviselője meghalt.
A. vármegyei kertészeti ki,

állilás október l~·án nyilik meg
Békéscsabán.

Örökös Törvényhatósági Bi~

zottsági tagok: Dr. Raffay
Sándor flV. püspököl és Ko·
rossy György volt főispánt

Békésvármegye törvényhalósá·
ga örökös lagokul válaszloHa.
Gyomai Vjság részére hirde,
téseket felvesz a Mertz trafik.
Egy apróhirdetés 30 fillér

Amezöberényi lörpebirJoko#
sok és földmunkások uj szék.
házal épileJlek. melyel október
.l3·án avalnak fel.

LENC fELÉ'
SZAKADT ÉLET

MINDENNEMŰ
.nyolníatványt
bizalomma.!
rendeljen
éi

HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyomán

hogy _tulajdonképpen, ha már
rendelelileg védik él kisipar!,
mi oknál fogva meHőzik azJ?
Hiszen elismeri tény, llOgy él

kisipar állal elöáliilüll (írú min·
den tekintetben nvgfiZlei6bb,
minfa gyárHag ~'i(ici:iilof! 1(')·

megilrú. Szabadio!i khá! lü,';
nem, hogy a Jövőben enlllllJi
is szólilsanak [d öiálllallélelre.

f. Kiss Gábor
drótkerHés es szítaárú késziW.

eimen irta a Budapesti Hirlap
szeptember 21-iki számában Lo
sonczy Zoltán, ki a multkoriban
Gyomáról is két kedves és tár
gyilagos cikkben emlékezett meg,
most -Nagykátáról a következőket:

I1A gazdatársadaJom élénk
életére mutat Nagykátán, hogy
kilenc gazdakörbe Itömöriilve
igyekszik megvédeni érdekeit
él kielégíteni kulturális igényeit.
Mindkettőre egyetlen gazdakör
is kiválóan alkalmas, de kilenc
- az kevés. Kilenc körben
szétforgAciolódnak az erők, el
vesznek a gondolatok, deazu·
tán mőd sincsen rá, hogy ren
des helyiséget, körhöz méltó

,berendezést, Il]ágot, könyvet
adjon tagjainak mind él kilenc
gazdakör. De még azt is meg
akasztja ez a széttagoltság, hogy
81 szakemberek, akik szívesen
szolgáinának a tudományukkal
a haladni akaró gazdáknak, ki·
lenc helyen tartsanak előadást

kevésszámu hallgatóság előtt. (!

. Mintha Losonczy Zoltán ezeket
gyomai beszámolójából kifelejtette
volna. Mi is érezzük olvasóköre
ink tultengésében az erők llzét
forgácsolódását.

Milyen szép volna, ha gazdá·
inknak egy köre volna, de az
számarányukhoz mért~n lenne erös,
a többi olvasóköri helyiségek pe·
dig fenségesen szolgálhatnák a
nápközi otthon célját.

Cukorgyáraink a mult évben
t ,220. to5 mázsa cukrot állítot
tak fd:lő. 289.411 mázlilávallöb.
bel, mint ~Iőzó évben.
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Aki itt ketesi a pénzt, itt
is költ~.e el! A helybeli ipart
és keresked.eimet· p.ártoljuk !

Vidéki előfizetöink figyel
mé~! f elkérj,ijk vidéki élőfize

óinkel, hogy amennyiben elő·

fizetési dijjal bá!rQ)ékb~A van~

nak, úgy azl szíveskedjenek
mielőbb hozzánk b?l{üldi?!Ji,
Tis.+Ji?Ji?Hql a ~.~~I'~íl\jí~'.I~j,

MU$solinin(j1 nincs elŐre1.d,

tóbb,' meggondoltablJ államférfi
- szól az egyik olasz. -.,- !?ei.,
gelenként bezárkózik a dolg(}uj.,
szoóájáb(f, meghányja-veti '. azo-

kat fl: lf/.f'llfoket, a~J!J1.ifl(#.'· ffJ.lqlfa.r~

dolgo-?(atni, faJlu1má.nyo%za, .mo,
dositja őket.

- Igen, - sról egy francia, 
akkor van nálatok a minisJlfer
tanács.

Egy newyorki üzletember
York környékén egy gazdag kinai;,.
valsétdlgat. Leszálltak a vonat..
ról s csak pdr percet kell gyalo
golniok, hogy céfjukhol érjenek. El;,.
robog előttük a villamos. Az ame
ri/wi e:lt mondja:

- Oljünlc inkább gépkocsib4,
akkor hámm percet nyerijlIk.

- És- szól szemrebbenés nél
kiil a kingi, - ha megny~rti1{(

ezt a három percei, mit csinálunk
vele? ...

o

én lesz az idén,

Ahol más országok faiskolái~

ban CI fa 5-,.6 év aJa!! állílható
elő, ott a milgyar éghajLat 4s
talajviszonyok révée ugyanazt
él fát 2-3 év olaH f12ileH koro·
riáiú, kiQlJelésre leljes~n kész
fává lehel neveln;i.

I
A vármegyei Hármasbizoil;

ság az összes egy évzl be/öl
Jöll és ennél idősebb mének,
illelve méncsikók vizsgáléllának
idejét cl gyomai iárásban Oyo
mán 19~4 októb~r 15~án8 óra
30 perckor álié:lpilot:t~ meg.

Elha/ározla még a n§rmas
hizottság, hogy Gvomán az
1035 évben él íenyészlók ké"
relmére egy 4- valilY 5. ménJovas.
törzskönyvezell állomási állít
fe!, Endródön pedig 2 mén-·
lovasI.

él "G yo m a i Uj s lá gU .r~szére a
Mertz trafik. -., Apróhirdet~i:.gy~~eri

közlési díja 30 fiHér. -. Nasu(,g~~ hir=
detés cenUm$tert::nkéntf.Uér~

GYo ~n 4 vagy 5, Endrődön

törzskönyvezett

le

I-'\iméletlenüI ivartalanitják
a nem engedéiyezett é ket.

'R""~mán ber
lőtt fél 9 óra
él ménvizsgál

Miután a földmfveiésügyi
lliszler ludolllására ju!o!!, hogy
Gyornán 55 drb., Enurődön 42
drb_. Békéscn 78 drb., Körös
tarcsön 9 drb" Mez6berényben
29 drb. közlenyészt<isi igazol
vánnya.l el nem látot! mén ká·
rosan befolyásoUaa felsorolt
terülelek lólenyészlésének fejlő

dését, sól az ezen területen a
lóanyag minőségbe!i viS'5zaesé
séból k~lségtelenCíI arra lehet
kövelkeztelni, hogy oH él zug"
ménekkel való fedezlel-és nagy
ban elteriedl, elrendelte~ ,?zek;
ről CI Jerüleiekről a közlenyész
l<Ísre nem szánt összes egy
éVGI belöltöll és ennél idősebb

mének, ill\!tve méncsikók, m~6

Iyek lenyész!ési szemponlból
alkalmaIlanok, még a folyó év
ősz~n ivarlal.é.milsóI~.

KeUőezerötszáz esztendős kelta srrokat
találtak csato ázás közben Őzedmajor

I
A Gyoma-déV,1ványqi ul csa- I hOzzávelólegesen'.l1..... egállaDHa..
iornllúJs,jnak és ftillöliésiÍfJek I ni. hogy éi sirok é~ ~Z rtlOkban
munkálatai sor.%n az eÍtnljlt hé- tql~U lárl?yal§. . valászi-
Icn, az ózedrnaiori vasutálIo' núsé!!?f szer.Ín/ az ugynevezell

Imás közelében mintegy másfé! ~fi Téfle kor (rómaiak előlli

m,zler méiységben 12 ősrégi . vaskor) eieiér61 sz~rlTlaznak.lsirt l&rlak fe!. A slt'okbr.'.d egy E;rre vall, hogya tal411lárgyal<

l
féifi, egy oó és eg\1 körülhelül között (J bronzszerszámmarad·
10 éves korában :11(?lIhall gyer i ványok dominálnak és VélS 6

mek csonlvázai teli esen épen I fárgymmadvány alig akad köz
kerültek elő, AcsonlvázlIk me!· l mk. Cs mivel él vas KriszJu5
leH agyagedények, bronzból és elótt 1000 körül leriedl el ~wó.,
vasból készüj! 5zerszámmarad- paban, él sirok lega!ábp 2500
ványok, azonkivül él nő csonl· évesele Ebben az időben Ma·
vázának koponyája alól nébány gyarország ierüle/én keila né·
gyöngyszem kerül! elö, A lelei pek lakiök és ugy cl schweizi
legérdekesebb darabja azonbanF'erdinálld Keller, minlazolasz
az a filléres nagysá!?u, kere', CaslC'llazzo melletti ása.tások
álomszerű fémdarab. amelyen vezetőinek megállapilási:! sze-
nagyon iJalvtwyal1 figurális riol cö!öpökre énitkezfek_

nyomok láthal6k. A véletlenül eiőkerül! sirok
Munka!ársunknak alkalma feltárásál ércleke~ volna foly-

I:::::'::::2~~? ~

anód és zseblámpaelemek
feJülmulhalallan leljesitménye.

ismeretes Magyarországon is
a sav és szalmiákmentes

19,~4.Qkt9t.ler'~ 4 GYOMAI 'U,JiAG
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,""""---.~"~".~~"",,,,,-- -,-.-._.-.' .. " 1~::~~~~:~9~" Ö~S~~;~S•.
etéseket A Körös"Tisza.-Maro:;;árm. tár

sulat egY~Q ~zeF MngjSs in"
ségmunkát éikar ín~iI.l2nt A
számbavehe/ő inségmunkósok
Összeirása és száma iráni már
meg is keresle cl községi elóI·
járóságot.

Ha~irokkantak soronkivlU.
Ilyen pJakátszerü felhívás Sl.Ö~

vege diszili a községháza falál.
Vagyis ludiára adatik mi nden
kinek, hogy a hadirokkill1lak
ilgyei soronkivül inlézlelnek.
Szép és helYl?s inlézk~dé~. ha
megbei;süljük héldirokkanliafn'
kal lÍs elsóbbs~g~1 biz/osilunk
nekik: m?lgunkar bec§üijűk meg
ezzel

~~~8~ut.VÚ kif~tó.A d!?vp~

vánYeli ~selldórség a körösla
dányi ulan igazol/gU a 6on:lács
Józ~ef 2~. év~s lisil:gkÜr!ifij:lléll,..
cz,mberl, llki mini kifulÓ voll
alkalrnazasban Hajdu Islván
sÚlómesternél. Az igazollatás
során kiderült, hogy Ilélzdajá o

lól egy kerékpiutes <} pengőf

eJlopolt és vHággá ment. A
hosszulávú kifulÓ ellen meg..
~ndUoHf.lk az ~!ján~~t>

A magyar föld s~ép.ség~i és
Mongolia reilelme.i ~gyformán

helyei laiciinak a "Tiikör lr mos!
m~gjdenl oldóbi2ri számában
b12:(lDy:;ágiiul annak, hogy GZ

a Id/únó folyóirat csakugyan a
mai élei tükre. A legma;;asöbh·
rendú írodalomjól könnyed,
szórakozlató jréfákig, a fénY6
képezés magyar m.Civészeilól
I'J szinbáz és mOl'; aktuális
eseményelg, gazdag'on !ulQl6
mazoíl, érdekes pályázaloktöl
háziasszonyolmak szóló pré!k
films dival- és kozmetikai Jél
l1á~sQI<ig mindenről bőven la
lál képet, eikk~t a "Tükör" ol
vasója. - Lapnnkra való hi·
vatkózás eselén a Tü\<ör kii!ldó
hiva/ala(BudapesJ, IV~ Egyetem
ulca 4. fnmklin.o: Társula'J) . szi··
vcsl?n küld mutatványsí:ámol.

Nem e.ngedélyezte ft belügy
miniszter Kondorostanya. köz
séggé a.lakulását. A vármegye
alispáni hivalalához héífón ér
kezIlIt le él beJül?ymini~zter le·
irato arról, hogy a belügymi 6

niszter az Endrőd községhez
ia~lo,4-ó K~nd(;lTo,slanYél önálló
községgé val6, feljeszlése iránI
elólerfeszlell kére Imét nem ta,
lálla ieljesHhelŐnek. A bglűgy,

mini.sz/er nem engedélye7le
Kondorostanya önálló község
gé való alakulását. 5zzel kap
csolalban azonban elrendelle a
belügyminiszter Kondorosta
nyán egy jegyyzói kirendelIség
mielőbbi felálJitasál. Kondoros·
lanyán az ügyek zavartalan el
végzése érde!5ében egy segéd~

iegyzői' állás $zervezéséhl.7z és
betöllé$.éhez hozzájárul/ él mi;
nisz/er.

A Budapesti Hirlap szep/em,
ber 16-il<i reilvénypály,ha:án ~

darab ctiszkötésú szépirodalmi
könyve! nyer! Gyomilfól ~<ó

szegi Mihály,

A Kondorostanyai Dalárda
Bencze József kántorlaniló, kar·
nagy vezetésével f. hó 14·én
nag'y h~ngvers(?nyl rendez él

kondoroslányi Szövetkezet kul
lurtermébe'1. A. h~ngv~rsenyell

l'lZ endrődi Jparos'Dalkor is
részi vesz néhány szabadon
vá.laszJolldi!lllaJ, Palolayferenc
karllC1gy dirigáL

Hosszu ~zoliálattal r.zndeJ
kező mezógazdas61i1i cselédek
megjutalmazi'Ísiira kér! javasla
101 II KománI.



gis a nappal szemben álló káput
választják s a GySC-nek a város
felőli kapu jut. A csapatok a kö
vetkező összeállitásbal1 kezdenek:
GySC Szrenkányi-fekete, Pulu
gor-Jenei, Mallak, fried-Bada
l Cs, Nagy, Kiss. Bartha K. Nagy.
GyTK Kertész-Rozsnyai, Kurlz
-Kéri, Weigert, Csikós-Hatvi1ni,
Bartik Bartik l. Vatai, Barta l.

GySC indiíja el a labdát. Mind
járt átveszi a. támadó fél szerepét
éseiső percben már Kiss-Cs>
Nagy - Bartha j. kombinációt
Bartha J. gyenge lövése fejez be,
amit Kertész kissé bizonytalankod
va véd. 5 percig fartó eredmény'
telen GySe ostrom után indul az
első formás GyTK támadás. Hat
vani leful, de Puhllgor faultolja,
Szabadrugást Frjed miaU ujabb

i szabadirugás követi, de el Barük
szabálytalan támadása miatt

kárbamegy. Még nincsen semmi
iram s inkább a GySC kezde
ményez támadásokat. II p. Bar·

. tik szép passzával Hatvani elhu!
fried mellett, de Pulugor taccsra

! szereli. Bedobás feketéhez kerül,
kHől komerre pattart Komer szép

i és Fet{ete ismét komene fejeL A
második kornert, változatosság
okáért, most PuJugol' fejeli ki ujabb
komerre, de Hatvani harmadik
kornerrugása kapu mellé kerül
GyTK frontban marad si a 18 p.
Bartik L szép lövése kapuléc met
let süvit el. Feljön a GySe éli a
20 p. Kisst Kurtz szabálytalanul
akadályozza, amiért birói figyel.
meztetésben részesül, majd Bar/a
1" szép beadása Bar/ha K hend~

szén akad meg. 21 p. meghozza
a GySe vezetö gólját. Cs. Nagy

. remek szabadrugását Kertész· foga
ja, de a nagy rössel befutó Kiss
abszolut szabályosan labdástól
együtt a kapuba sodorja (1 :0). A
közönség élénken tfintet a biró
itélete ellen. Gól után a GyTK
fokozódó irama a kitűnő GySe
védelmen tÖI lk meg. 24 p. Bartik
IL szöktetését Pulugor fogja s a
rárohanó Hatvani nagy csattanás
sai zuhan keresztűl rajta, de na
gyobb baj nincs. 25 p. Bartik L
vezeti a labdát, de Jenei utána
mg. A megítélt szabadrugást mint.
egy 25 méterről Barta I. nagyon
szép lövéssel a jobb felső sarok
ba lövi. (1: 1). A kapott gól felráz
za a GySe-t és s.orozatos táma·
dásokat indit Kertész kapuja ellen
27 p. a fairen és remekül játszó
Cs. Nagyot JelerHik, szabadrugást
Kiss testtel fogja és gyors fordu
Jásból, közelrő! a kapuba vágja
(2:1). 29 p. Matiak kezelése miatt
szabadrugás, de fekete ment. 31
p. Erős GySe támadás Kiss of
szejdjén törik meg.. Sok fault esik
mindkét részről. 33 p. Weigerth
l1endszet vét. Szabadrugást Kiss
21 16-osról Kertész kezefölött a
hálóba küldi(3:L) Remek helyezett

Ilövés volt. 35 p. Jenei miaU sza
badrugást. Matlak kifejeli, labdá-

FELELET:

Okt 7.-iki programm: Gyo

mán GyTK-Világosság, Oroshá
zán OfC-GySe Mezóberényben
MTK - Törekvés, Kondoroson
KTE-M. Máv. Medgyesegyházán
Kinizsi-Bocskai, Békésen BISE
Textil,

Szept. 30~iki eredmények:
KTE-Kinizsi 3:3 (3: I), M. Máv
OfC 5: I (2: ]), Textil-Törekvés
5 : O (2:0), BISE-Világosság 4:2
(1: lJ, Bocskai-MTK 4:0 (1:0)

voltam meccsen, de ezt már csak
megnézem" és hasonló kifejezések
igazolták a közönség körében is
a mérkőzés "derby" jellegét Te
tőpontra hágott már az izgalom,
mikor a lüző napsütésben a kö
zönség tapsai között megjelentek
a csapatok és felsorakozva üdvö
zölték a közönséget. Megszólal a
biró sipja s középrehivja a kapj
tányokat. A szerencse a GyTK-

Inak kedvez, de érthetetlenül, mé-

y
n. oszt. bajnoki. Biró: Lefkovics.

KÉRDÉS:

HOL van szeretet'1 - - - AHOL béke van!

HOL van béke? - - - - AHOL nincs gond!

HOL nincs gond? - - - AHOL pénz van!

HOL van pénz? - - - - AHOl.. nyeremény van!

HOL vliIn nyeremény? - - AHOl. osztálysorsjegy véIn!

Számtalanszor beigazolódott, hogy mindazoknak, akiknek
osztálysorsjegyük van, joggal ábrándoznak, reménykednek, mert
sokan nyernek és egyszerre gazdagok, boldogok lesznek.

Ma már alig van ·ember, akinek ne volna legalább egy
sorsjegye. A havi költségvetésben mlÍr úgy szerepel a sors
jegyért .iáró összeg, mint pl. cukor, gyufa, eigllretta, fürdö, mozi,
ujság, szappan, stb.-~e szóló kiadás.

Szegény, gazdag, kereskedö, iparos, ügyvéd, orvos,
mértlök, művész, gazda, földmíves, tisztviselő, ügynök, alkalma
zott és munkás mind részt vesznek a m. kir. osdálysorsjátékon,
mert li jelenlegi gazdasági és kereseti viszonyok mellett ez cél
szerO, hasznos befektetés, nagyon okos dolog és a boldo
gulásnak egyik elélifeltétele.

Az új sorsjáték október 20-án kezdödik. A fönyeremé
nyek 300.000 pen96, 200.000 pengő, 100.000 pengő,

50.000 pengő stb., stb. okvetlen kisorsoltatnak és készpénz
ben fizettetnek ki. Az is köztudomású, hogy minden második
sorsjegy nyer, mert 84.000 sorsjegy közül 42.0GO-et, tehát li

felét feltétlenül kihLizzák.
A hivatalos árak egész sorsjegy 24 pengő, fél 12

pengő, negyed 6 pengő, nyolcad 3 pangö (tehát mindenki
viszonyaihoz mérten vehet részt) - az összes főelárusítóknál,

kik hivatalos játéktervet ingyen és bérmentve küldenek kívánatra
milldenkinek.

Tehát szerencse fel! - Aki mer, az nyeri
Új sorsjáték. • . új remlinY$ég!

u. o. bajnokság állása X. 6-án
l GySC 4 2 I 1 10:6 5
2 Kinizsi 3 2 l 9:7 5
3 Textil 2 2 - 12:1 4
4 ope 4 3 - 2 9:8 4
5 GyTK 3 2 - l 5.6 4
6 TÖre!{v. 3 2 - 1 4:5 4
1 MTK 4 l l 2 13:9 3
8 KTE 3 I 1 5:5 3
9 M Máv. 3 1 2 7:4 2
10 BISE 2 1 l 4:3 2
11 Bocskai 3 1 2 6:10 2
12 Világos. 4 4 2:22-

I Példállan érdeklődéselőzte meg
a két csapat elsö bajnoki találko
zását. A közönség sűrű tömegek
ben tódult a futballpályára, hogy
tanuja legyen éi nagy mérkőzés

nek. GySe rendezöinek ügyesséG
gére \lal/ott, hogy ezt a nagy és
díszes közönséget mégis példás
rendben tudták helyhez juttatni.
A nyárvégi toalettek tarka soka
sága, a futball pályán ritkán lát
ható arcok, "már évek óta nemAranytányérról eszik maka

rónit Európa leggazdagabb
embere. A rejlélyes élelü Bazil
ZacnarovróJ, aki mérhelelien
vagyon a ellenére naponként
Gsak egy tányér makaróni!
eszik keveset lud él világ. Gyo
morb"'ia miaU C2sak makaróni!
szabad ennie, de azl aranyJá
nyérróll2szik.Zacharovról rend
kivül érdekes képet, cikket kő,
közől Tolnai Világlapja ui szá
ma, amely gazdag és vál/oza
tos tartalommal jel~nt meg. Egy
szám ára 20 fiJIér.

Párisi toalettekben jár és
nincs pénze. Ki lehet ez a nő?
EZQr és Qzer asszony és leány
visel divatos és pompás párisi
ruhákat, pedig nincs módjuk
ban; hogy sok pénzl kőllsenek

öHözködésre. Ennek az él litka,
hogy mindnyájan éi k'gnépsze
rübb mdgyar divlIllap, él Párisi
Divat olvasói. Ez a pompás lap
száz párisi ka bát, ruha és kosz
tüm eredeli rajzát közli és ezek
5zabásminlái is kaphatók él

kiadóhivatalban : Budapest VII.
Dohány u.12.

A régi szolnok vár földalaW
folyosóiára akadtak egy be
omlott kút nyomán. Most fel
akariók keresni éi! régi feljegy
zések 3zerinH 5-ó méter mély
5éib"l1 volt várfolyosókal,

A csiha és a kova.
N~hán 'r' esztendővel ezelóJl

dehogy gondoliuk volna, hogy
él csiha és a kova: ez az ősi

lúzszerszám konkurálni iuclion
él halalmas gyufa!<iJrlel ~n'ári

mányaivaL Mosj ezl is megér
tük. Reisner úr, akartelba tö
mörül1 gyulai, kecskeméti, sze
gedi és budafoíd ~Y(1fagyárak

egyik exponense. - mint egyik
környékbeli lapban olvassuk
arról pt'lnaszkodik, hogy cl.

. I." hprimiliv !i.h>;szerszamol' El5Z-

;éllölának ellerjedése veszélyez
teti EI gyufagy8.rak egziszlencilÍ
jál. A röklárak lele vannak és
már éJzt él 160.000 doboz: gyufát
sem tudják eladni, amil nl'lpon

ként termelnek.
Elhisszük Reisner urnak, hogy

o gyufa nem fogy. De ennek
nem egészen CI "primi/iv lüz
'szerszámok" elterjedése az oka.
Iga1:, hogy él lanyai mllgyarok
nagyrésze szép lassan vissza'
tért a esi hára és II kovára, mert
már nemhogy él gyufát. héll1em
még az öngyui/ól és 'Cl belevaló
lüzkővel és benzint semtudia
megfizetni. De azérl nem olyan
veszélyes él dolog. Próbálnák
csak leszilIlitani él gyufa árát.
Milyen könnyen ki [ehetn~

szorilani a "primiHv tüzszer
számokat". Dehát ehez első'

sorban egy kis jóakaral kel-

lene.
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Kérelem!
AluiírolttemeJkczési vállalkozók tudat

juk, hogy nem ál! módunkban hiteleket nyuj
tani, mivel azt tőlünk is megvonták a buda A

pesti cégei\.
Ez oknál fogva kérjük az igen tisztelt

vevő közönséget, hogy nagybecsű vásárlá·
saikat ózomJal rendezni szíveskedienet<, meri
ettöllegílagyobb sajnálatunkra eltekinteni nem
tudunk, nJ.zg ldvételesen sem.

Ezuion tudatjuk azt is, hogy vasál·nap

és ünnepnapokon délután 2 órától reggel 6
óráig, köznapokon este 7 órától reggel· 6
óráig· üzietünket zárvél tartjuk, vásárlást nem
szolgálunk kL

Biró Benedek Szabó Albert
Gecsei Sándor

jával Kiss lefut, de fejvágják. 20
méteres szabadrugást ugyanő lövi,

de Rozsnyaitól visszapattan. 36 p.
Eredménytelen korner GyTK {;l!en.
38 p. Pulugor ráfut Haívanira,
szabadrugást Fried védi, Weigert
azonban szabálytalanul akadályoz
za, amiért birói figyel meztetés jár.
Félidő végéig erős fölényben a
GyTK. 39 p. Bartha elől Fekete
ment, majd a 40 p. Bartik H.
szép szöktetésével Bartha ismét
lefut, de Fekete ügyesen a vona
Jon kivül teszi. Munkában a GySe
védelem. GyTK támadás fut, de
Pulugor eJfejel Bartik L elől, majd
ujabb támadást Bartii< Il. hendsze
álliU meg. Utolsó percben Szren
kányi szépen fogja Barlik ll. 16
osról küldött gyenge IOvését.

H. félidő.

GyTK erős támadásaival indú.l
. ct második félidő, de mégis GySC

rugja az ujabb gólt Barlha K ré
vén a 12. percben (4:1). 18. p.
Kiss-Bartha J. kombinációt Bartha
K. fölélövése fejez be. GySe erő

sen belefekszik s erős nyomás után
20. percben 20 méteres szabad
rugást lő, de Kertész szépen ki
védi. Kirugásával Bartha leful, dtl
faultolják és Weigerth szép 8za
badrugása máris Szrenkányit fog
lalkoztatJa. Megujuló GySe táma r

dások közben Kurcz durván utána
mg Bartha Józsefnek, de a biró
nem torolja meg a csunya faultot.
Barthát orvosi segélyben részesi ~

tik, a közönség pedig élénken
tüntet él biró és Kurcz ellen. GyTK
elkeseredetten küzd; hogy gólará
nyát emelje. GySe csatárait Kéri,
Kurcz és Weigert erőszakos játék
madara megféJemlití s teljesen le
álinak, csak a haIfsor és a bekkek
küzdenek remekül. Erőtlen GyTK
támadás után Hatvani mögé lő.

26. p. GySe ellen szabadrugás a
16-osr61, de Pulugortól vissza
pattan. 28. p. Kiss hosszú szök
felése Kertész zsákmánya. 32. p.
indokolatlan szabadrugás GySe
ellen a 16~osról, de Fekete a
mezőnybe vágja. Labdája Kisshez
száll, aki azonnal Nagyhoz továb
bítja. Már rég leadta a labdát}
amikor Kurcz oda ér s látva, hogy
a biró figyelmét a játék leköti,
csunyán belerug Kissbe. Kiss nem
tudja türni ezt a játékmodort, in
kább lemegy a pályáról s csak
nagyobb kapacitálás után jön visz
sza. Mindjárt utána a gyomai pá
lyán még nem látott sajnálatos
botrány zajlik le, mely végét veti
a mérközésnek. Kéri durva fault
ját a biró kiállitással akarja meg
büntetni, mire ez a birónak ront
s előbb mellbe löki, majd mind
két öklével az arcába sujt. Lef·
kovics fájdalmában arcához kap,
a mérkőzést a 35. percben lefujja
és lesiet a pályáról. Példátlan bot
rány, a közönség a pályára lódul
s izgatoHan tárgyalja a biróverés
körülményeit. Szenvedélyes kifa-

kadások röpködnek, de - dicsé
retére legyen mondva éi OyTK
közönségnek ~- a legcsekélyebb
rendzavarás sem történik. A kö
zönség még sokáig a pályán ma
rad és ünnepli a GySe szép
győzelmét.

GyTK n.-GySe u. 3: o.
Előmérkőzés.

ETK-Me:iőtwri SzSC 3:2(0:1).
(Endrődi tudósitónktól.)

Mindkét csapat több tartalékkal
áJlt ki. ETK Simon, Szentesi és
Kovács nélkül nehéz ktizdelemben
harcolta ki az eredményt. Első

félidőben Mezőtur támad iöbbet
és a 25. percben szabadrugásból
gólt ér el. Szünet után magára
talál a csonka ETK és rövid időn

belül ll-esből egyenlít, melyet a
tétovázó csatárok helyett Büngösdi
kapus mg be. 35. percben Kurilla
ideálisan szökteti Knapp I-et. Gy.
Szabó zavarja és a mentesre szánt
lövés a balsarokba hálót ér. Nem
sokára Blingösdi elnéz egy labdát
és az egyik belső csatár közelről

belövi. 40. p. Hunya átmegy a
védelmen s bár közben kézzel is
nyomják mégis a hálóba lő. A
biró egy mezőturi játékost fegyel
mezetlenségért kiállitott. Jók voltak
a mezőturiakból Gy. Szabó, Peres
és a center, al endrődiekbőJ Hu
nya A., Kurilla 1., Kurilla és
Matuska.

Sporthirek..

Oláh Sándor (GySC), Kéri Lász
ló és Kurcz József (GyTK) játé
kosok katonai szolgálatra vonul·
tak be. UgYé\!1csak végleg eltávo
zott Gyomáról Megyeri István
(OyTK.) is.

A gyomai pályát 65xllO, a
Medgyesegyházi Kinizsi pályáját

I
pedig 55xlOS m. mérettel hitele,
sitették.

Az Ofe GyTK elleni és az
MTK GySe ellen! óvását végső

fokon is eiutasitották.

Birókűldés a vasárnapi meccsek
re : GySe - OFe meccs birája ~

Lefkovics. GyTK - Világosság
meccs birája Ruhmann.

Lefkovics biró a DLASZ-hoz
intézet! felj-=lentésében nyomaté
kosan kieme/le, hogy amennyiben
a vasárna pi GySC-OyTK mecs
csen történt botrány okozóját, Kéri
László GyTK játékost nem bün
tetné a DLASZ végleges eltiilás
sal, ugy ö birói tisztségétől meg
válik.

Ofe GySe elleni összeállitása:
Bor-Oevosa, Vecseri-Dorogi ll.
Pálka ll. Forján - Ujj, Kovács,
eamporese, Pethő, Dorogi l.

A GyTK vezetősége f. hó
1-én megtartott választ
mányi és fegyelmi ülé
sén az alábbi határoza-

tokat hozta.

Azon valótlan hireszteléseket,
melyek szerint a OyTK vezetősége

lemondott volna - a legerélye
sebben megcáfolja.

A mérkőzés óvásálól eltekint.
A mérk5zésböl kifolyólag elő

fordult eseményél az egyesület nem
azonosilja magát.

A fegyelmi szabályuk figyelembe
vételével Kéri Lászlót a mérk5zé
sen elkövetett durva sportszerütlen
magatartásáért az egyesületböl ki
zárta.

Kurrz József játékost tulerélyes
játékáért, melyben a szándékosság
is megállapítható volt. Ezért okt.
hó l-töl lJ-ig bezárólag a játékA
tól eltiltja és ezen felül dorgálás
ban részesíti. Elnökség.

A Gyomai Közművelődési

Egyesület ImUur- és ism~n;t

terjesztő előadásai 1934 októ
ber hóban este 7 órai kezdettel:

Október 6-án szombaton a közsep"
nagy tanács!em~ében. Ünne~i megnyitÓ
előadás. Ruszka Sándor: Október ti em
lékezete. A Gyomai Dalárda közremú
ködésével.

Okt. 10, szerda, Egyetértés Olvasó
kör. Dr. Legeza Tibor; Az igazság és
a valóság.

Okt. 17, szerda, Kisréti Olvasókör.
Tiba András; Helyi kérdések.

Okt. 24, szerda, Nemetvárosi Olvasó
kör. Kner Imre: Közgazdasági kérdések.

Okt. 26, péntek, Apolló mozgó. Kul
tur est. Fehér istván; Magyarorsr.ág ill

XVI-XVII. században.

Okt. 3i, szerda, Ipartestület. Tari Já
nos: A céhek élete.

Aki itt keresi a pénzt, itt
is költse el! A helybeli ipart
és kereskedelmet pártoJjuk 1

Apróhirdetések
Német és francia nyelvoktatást

csoportos vagy magánórákon felnöttek
és gyermekek részére N<lgy Margit okI.
tanitónö Horthy Miklós út 25 sz. alatt
megkezdte. A tanulók és 4 éves kortól
a kicsinyek tanitása játékos módszerrel
történik. Megbeszélések lit délelőttí órák
ban.

Tisztitsuk a vetőmagot Iványi Ala
dár és István cég központ(magtárában
és malmaiban, cséplés megszüntével
ugyanott zsák kapható.

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.

Lucernamagot, tökmagot és min
denféle terményt a Futura (Wagner fa
telep) legmagasabb napiáron vásárol.

B~torozott szoba két ággyal (eset
leg egy ágy is) kiadó gyermektelen há
zaspárnál. Táncsics Mihály út 17.

Egy jókarban levő fekete hintó el
adó. Megtekinthetö Hősök emlékútja
39 sz. a.

b

NEM OLCSOBB MÁR
B RO

mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZ!

26 fillér
egy . liter kadluka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 !iteren felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a száiIitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl

dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélVeg ellenébenkiij
dők mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italIUIak. tiszta, t6kéletes za,
matuak és n EI fn savanyusk.

Cim; Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

Szerkesztésért .és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat~ Gyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor
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ElŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre j'30 P, fél évre 2-60 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 6 óra_
Megjelenik minden szombaton reggel.

":el.,fi5 sZ8l"kMztfi: WAGNER MARTON
Szel"keszt6ség éli kl&Cilóhl'll!l1:lllli: -

-"HUNOÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y o ml a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dij$z;~[.jásai:

Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas Lliin:letés
~ fillér, Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeri1I161
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné! 20 százaiék éi
félévi hirdetés esetén 23 százalék kedvezményt adunK.

!
K I ·1k ' képviselőházban, mikor a kormtinyzőnk és kormá- il A

irá ygYI ossag. horvátok vezérét, Radicsot Inyunk bölcs vezetése alall I...
A szerb nemzet királyát egyszeri:> képviselő agyon- li nálunk nyugalom van, biz- I

egyik horvát nemzetiségű lőtte. , ,,~. t~,n~ág ..van. Ebben él ~~go l silány minöségü hozott
alattvalója francia földön Az esemenyek surun is- kulonbozteteít nemzetI leg- i mákai 40-SO fmérári
agyonlőHe, Mimha ezzel a ~ mfÍtlődnek, csak a szerep- körben folyik lassan, de
két revolver goJyóval pon- lők mások. I' bi.ztosan az az építő munka, M- ,. o. •

Tn! "'h . mtha mea mmdlig aDptot tett volna ez il) horvát Ebben a puskaporosfe- mely ér KevIzlo oz segIt ~ b '1' bb l . k
,., ",, ",' b .. k k bb' lí an a Vi ag an vo nan ,

sérelmekkel túlfűtött gyil- szult~egb,en Ismet lolesoen .~nmm et, csa tovi! li Iamikor egyes országrésze~
kos él nagyszerb-horvát állapühatJuk meg, hogy turelem, fegyelem. 'olyan elszigetelten éltéK
elientétekre és most egy-~~~~gazdasági életüket, hogya
szerre minden megváltozo kereskedelmi tevékenysé-

I .. kllll f7 1IIIIIt f7 st gük csak egy·kétnapi kocsi-nék otthon, jugoszlóviá- I I Z II utra terjedt. Ha e körzeten
ban,., Ha nem ezek él gon- belül valami nem termett,
dolatok vezeHék a gyilkost, október 14-én (vasárnap) 10.30 órakor nyitják arról a szegény embernek
akkor még kevesebb a meg ünnepélyesen él GÖndÖcs-kertben. A kiáUi- le kellett mondani.
mentsége, bár ígyis, min· tás október 14 től 20-ig tart és naponta 8 órától Nálunk az idén sem alma,
den emberi é5 politikai ér- 16 óráig van megnyilva.A látogatás dijtalan. sem szilva nem termett. A
zésüllkkel eHtéljük, meg- ~ szőlőről már le is mondott
vetjük a gyHkosságGf. Aho- --~-~~~~~itt él szegényember,
gyan a nemzetek közötti b ~ 4 lIT Ugyanakkor a gyümölcs·
ellentétek-végsőfokúhábo- ovemer -en termelő vidékek tele vannak

111I k ilii panasszal, hogy gyümölcs",
rús elintézése is igazság- I e a gyomaI termésüket a nagykereske-
talan, úgy nem tartjuk ano , dők potomáron vásárolják
nak a politikai vezetők Z á i iS I tőlük össze.
meggyilkolását sem. Mind# Ezek a termelő és fo- ~

untalanrevolverdurranások li tanfolya III gyaszfó panaszok élénk
hangzanak el körülöttünk megvilágftói l'1Z idény ter·
s a durranások után egy- A h l b l- d ,., ""sl-e'I"l-.. Ugy"'ncs"'k j'smJ1l- I'j.t meJvények gyors, olcsó és. e y e 1 gaz asagl nep- .... Ilu u 11'1 1 a keres;letnek megfelelő
egy ember elnémul, két i5kola által rendezendő téli értesitem a község érdek- kereskedelmi szervek hiá
család - él meggyilkolt és tanfolyam november hó 4- lődő lakosságát, hogy az nyállak.
gyilkos családja-gyászba é~ megnyilik, itt is kérem iskola által tervbe vett ter· Hiónyoznak a termelók
borul, az ujságok nagyobb a beiratkozott hallgatókat, mény bemutatót és kósto- szövetkezetei épen úgy,
példányszámban fogynak hogy az emlitett napon, lót szintén megtartiuk és mint a fogyasztók szövet '"
párnapig - s aztán marad délelőtt 11 órára az iskola pedig november l).án és kezeteL S a helyett, hogy
minden a régiben. A rend- tantermében a megnyitásra 4-án. Akinek bemutatósra 'ezekkel a szövetkezetekkel
szer nem változik, csak bb d I. b segitenénk magunkon, min-

és a tavá i teen Ől' meg- érdemes árminő mezőo den évben tele vagyunk pa.
egy eltávozott embert pótol- beszélése végett megjelenni gazdas6gi, kerti terménye, nasszal, szidiuk a kapzsi
:nak sziveskedjenek. Örömmel vagy eszköze van, kérjük lánckereskedelmet és aki-

Szokva vagyunk, hogya teszem közzé, hogya haH- .most már beszálliíani, vagy nek van rá pénze, az méD
déli szomszédunk érvelé· gatók száma örvendetesen jelenteni, hogy helyről gon' regdrágán vesz.legtöbbönk
seiben él revolver nagyon szaporodik. Ujabb jelent- doskodhassunk. A meleg nek felkopik az álla, - a

termelő meg kénytelen áron
előkelő helyet foglal el. Igy kezök: G. Nagy László,. kóstO!Óí {5 án (szombaton) alól is odaadni terme!véo
láttuk ezt Obrenovics Sán- Tóth László, id. Szabó este 8 órakor, a hideg nyét és ő is tele van pa
dor volt szerb király és Laios, ifj. Szabó Lajos kóstolót pedig 4-én (vasár- !oasszaL

il

felesége meggyilkolása- (apa és fia), s Oláh József. nap) egész nap tartjuk, mig I Majd ha termelő és to-
kor, melyben a mosfani _ Schusztek Sá'ldor ev. tanitó a készletből tart Jelentke- ',': gyaszló - legalább a me.
rendszern ek is fésze urat pedig sikerült meg~ zéseket a jótékony célra '.zógazdasági termelvénveit

li és szükségleteit - szö~et ...volt, igy volt 1~14·ben nyernem, hogy méhészeti v~ló tekintettel szivesen i kezeteken át adja el vagy
Perdinánd trónörökös és eIőadásávZlll tarkitani és fogi:idunk. és köszönettel I

í szerzi be, akkor, csakis
felesége meggyHkolásakor ~·I hasznosabbá tenni sZives.- veszilnk. Iakkor. megszünhetnek ezer{
és pár évvel ezelőtt a szerb kedjék ~ az összejövl2telek l V. Pajor. ~ a pélnaszok.
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Gömbös Gyula
miniszterelnök előtt

ci Nemzeti Munkahét befeiezése
alkalmával él Társadalmi Egye
sületek vezetősége: és cl külön
böző kongresszusok elnökei
tisztclgéselwr Baross Gdbor
orsI'. gyül. képvisl;'IÓ ci Nem
zeH Munkahét adél!aii a kÖ\fel

kezóleg isr:Juk::.:;:
A Nemzett Munkahét kimacrQs-

b

ló eseménye a nemzet tisztelgése
volt a Kormányzó ur 6jőméltósá

ga előtt. Ezen a tiszteigésen részt
vett huszonöt városi és vármegyei
tlirvényhatóság, ötvenkét város,
2875 község és 2435 egyesület
küldöttsége. A rf!sztvevők száma
százheilJenezerre becsülhető. Az
ipar, kereskedelem és mezőgazda

ság felvonulásán 392 jármű veU
részt. A dunai hajó/lotta fellloflu
ldsában mintegy ötven fuijóegység
szerepelt.

A Nemzeti Munkafléten. ,um
számitva a Mezőgazdasági Kiál
litást, öl kiállitást rendeztek, cr
képzőművészeti kiállitásl a város
ligeti Műcsarnokban, amelye!? kZi
zel 150 jestő és szobrás:! állított
ki, az iparművészi kidJlitást az
Iparművészeti Társu.lat helyiségé
ben, amelyen 130 íparművész á[
!itott ki, továbbá a MagJlGf 6ste
hetségek Kiállitását, valamint a
munkásvédelmi kiállitást és a ha·
zal tflzelőberendezést'.k kiállitdsdt.
A kiállítások közé sorolom a ki
rakatversenyt is, amelyen 4328
cég vett részt. Id, tartozik rt. Vá
rosi S:t!nházban reridezett dit'atóe
mutattó is, amelyen 115 runakred.
efót mulattak be a nevezetesebb

I budapesti s:iafJócégek.
A nemzeti kulturmunka bemu

tatása az emlitett képző· és ipar
művészeti !elálli/ásan kivtu az
Operaház szimfónikus estjén, a
Zeneakadémia kamarazene· estjén}
Városi Szinház da lestján és ugyan
csak a Zeneakadémián a i7wkyar
irók irodalmi estjén történt meg.

A különböző érdekképviseletek
szfJvetségek és társulatok összesen
63 kongresszusi tartottak, ame~

lytktn 204 előadás hangzott el.
Jelenteni kivánom még, hOJj;Y (l

Nemzeti iVIunkahétlel kapcsola
tos !lzervezőml1nka folyamán 92.000
plakáto~ 200.000 programfüzete t
bocsátottunk ki és cl sajtóban. 1875
klJzlemény jelent meg.

tek meg él pályázókkal és
nagyon helyesen, a javí
tási munkákat az összes
gyomai kőműves-mesterek
is kőműves iparosok kö~

zött arányosan osztják el.
A munkák befejezésének

legfeljebb az lehet az aka
dálya, hogy II helybeli
téglagyárl'l kban nem lesz
elegendő tégla.

.hez kötött ipéIr körébe tar
tozó munkákat arra nem
jogosifotl egyénekl.;e! vé'
geztetlek el.

A kereskedelmi és ipar~

kemarák éi hozzcíju}< c'rl\C?<r
ző soroza/os panaszokra

Imég a mnit évben megke
resték az eg·yes városokat
és községeket és felkérfék
őket él sérelmek orvosláp
sára. Jóllehet él legtöbb
esetben megértéssel toiálko
zoH a neh~z gazdasági vál;
ságban lévő iparosság felh
szólamiása. mégis számos
esetben nem vezetett teljes
eredményre. Ezek az ese..
tek pedig sajnálatosan épen
aZ építőipar körébe tarto
zó oélgyobb mun!<áknái
fordultak elő.

A szegedi kere~kedelmj

és iparkamara most feIter
jesztéssel fordult az illeté·
kes mini~4:teriumokhoz,

amelyben az 'lgyes helye..
ken most folyó inségmun
ka·programm összeállitá·
sokra is tekintettel, olyan
kormtmyinté2kedést süri~t,

ijavitják a rossz
téglajárdákat

szegedi kamara javaslata"
az inségmunkák ügyében.

él régen épített téglajárdák
évről'évre szétcsusztak.
süppedtek, helyenként egy
egy tégla ki is pergett.

Községi vezetőink gon
dossága, hogya nehéz
községi háztartás keretébe
legalább annyit beszoritot
tak, hogya rossz tégla
iárdákat kiíavfttatják.

A mult télen az egyes
városok és községek
által végeztelell inségmun
kák keretében sZéÍmos olYffDn
munka is elvégzésre került,
amely minI szorosan veit

képesitéshei kötött munka
máf az ipar/örvény értel
mében is csak iparigazol
vánnyal rendelkező önálló
iparoso!{ által leH volné!
elvégezhető. Ezeknek él

munkákna.k igen jelenté
keny része El. közbiztonsági
és élGltbiztonsági szempont
ból is felelősségteljesépitÓ'
ipor körébe tartozik.

A munka nélkül szukö!
ködő klizmüiparosság ál
lemdó panC1szóf liépeztik
elek él munkáltattisok mert
ezáltal él még meglév6 és
részükre kináHwzó mun
kaalkalmaktól is elesnek.
Ezenfelül komolyelkedvet·

lenedést is vóltott ki az
iparos~ág legszélesebb kö...
reiben, hogy épen a hat6
ságok elzok, amelyek a
törvény imperativ rendel
k~z~sei ellenére kép~sités-

Az 1925·ben megindult Kedden Pánczél EmU
beton járda építési munká- főjegyző és Uhrin István

Ilatok folytatását szintén Iközségi mérnök a beérke~
megakasztotta ti. rossz zett C1iánlatok alapján át
gazdasági helyzet. Közben lagos egységárban e~yez-

HOGYAN PÁRTOLJUK hOSlY él $odronyokal él cőlő- dig szeriniem nem aHól függ, Iamely a. községeket és Vá~
HELYBELI IPART, pökre mi magunk szegezziík hogy kis- vagy nagyipar vég- rosokat ipari munkának az

fel, vlileményem szerinI jogunk zi-e, hanem az iparos egyéni· Ínségmunkakeretében tör~

volt. Engem nem bánI él lelki-. ségélóL Azon pedig végte.lenü! ténő végzésétó! kifeiezeJten
ismeret, hogyelhanyagolom él csodálkowm, akár milyen n~· eltiltja. Az iparosság joggal
helybeli ipart, merI az nem áH, heil. is él helyze!, hogy éi jelen reméli. hogy a korábbi pa-
de örül ök. hoay a kerHés idejé· esel ben egy él Iig 10-12 pen- k f I J" I '

~ gós kereseti lehelóségérl vaiaid naszo meg e e o {orma
ben k<tsz so él baromfiak nem II régi összeköllelés szálait intézkedésse! végre
rugiák ki a vetómagot az amugy széjjeltépni igyekszik. fognak szűnni.

is száraz, nem sokat igérő la· vitéz Pajor Gyula
lajból. A munka minósége p~- gl.llzd. isk. ig. _-...~~

cimú multheli cikkben r. Kiss
Gábor UlI" felpanaszolja, hogy
sem a róm. kat. Egyház, sem
a gazdasági iskola nem 6 nála
rendelte éi sodronykerilés anya
gait. A róm. kat. Egyhiiz épit
kezéseihez sem ci kkiró urnak,
sem nli?kem semmi közöm. te
hát azza I nem foglalkozom.
csak az iskola épi!kezésév(ll.
Első soraimban hangsulyozom.
hogy szigoru elvem mindent
helyben beszerezni és elkészít
telni, ha megfelelő anyagból és
áron meglehel azt lenni. Erre
bizonyság az, hogy az iskola
rövid ~ évi sodronymul1káit.
kezdve az 561 pengós góré
fonalán. folvtalva a 1020 pen·
gŐ5 177 folyó méler kerilésen
s 286 pengés 13 fm.·es keríté
sen, sajál baromfi ablaksodro
nyomon ál egészen az iskola
kézirostájáig, mindent cikkiró
ur végezte. Most 5periálls,
ba.romfiudvar kerilésérl2 voll
szükség. amit tudtommal ei

helybeli ipar nem tud elkészi·
feni. s biwnyára f. Kiss Gá
bor ur is Pestről rendeile volna
é1zl. s c:JZ iskola nevében bi·
zonyára n~m alkudozott volna
az olcsóbb ilr és részJell'izetés
dolgában ci pesti cél?!lel, han~m
- azzal él kijelentéssel. hogy
az iskolának ugyis van pinze
- az eredeti áron me~rendelt

áru ér!ékéhez az 6 fáradságá n

nak diiál is szélmilolla volna
ig(m helyesen. A mai világban
a mezőgazdaság nem dobál,
halja meggondolás nélkül· cl

pengőkel. de még eJ fillérekel
sem s ha lakarékosságró! van
szó. néha az elvei nkből is en'
gedni k~11 valami I. Amint cikk,
irÓ ur védeni Igyekszik zi hely
beli ipart - bár iti saját maga
az érd~kell fél, s a lál$zaf az,
hogy nem o köz. hanem sajá I
iirdekét igyekezik védeni 
ugy 19yek~zem én védeni laka
rékossággdl a m12z6gazdaságot
és al: adófizetők ezreit. fClnti·
(lkhl'lZ már a lörvényr~ Dem is
kellene hlvatkoznom. d~ meri
a cikkben az idevonatkozó tör
vénynek cikkiró una kedvező

passusa Id4zv(t van, !'ln ls hi-

vatkozom arra, hogy él $zabáiy
zal 8. §'Émak 15. ponlja érlel R

m~bíln él 'i~OO pengón aluli
épitkez4~r6k és beszerzések
minden ver!enylárgyalás nélkül,
házilag (Jszközölhelők. A btizi
lag eszközöl! munkálalokra és
rendelkezésílkr~ vonatkozólag
pedig a 2. §. i. beklZzdéslJI csak
az! irja elő, hogy az llnyag
hozol tíJrmel~sü iegYQn s a
munkás magyar honpolgtlr. A
házi kezlll~8ben végzell mun
kákra t~hiÍt (l 29. §. 5. ponlja
!l~m vonalkozik. Ahhoz mii,
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K~~reletltt A m. kir. o$z;láIYd
sonljáték főárusilói kérik, hOIlY
akik él postán küldött sor:sjlZs
gyek órát még n0m egyenlitQ:l
tiÍk ki, 3ziveskedjenek C'I meg
felelő összeget kifiutni, mert
él Ilyereményigény és minden
más jog esak ugy biztosHható,
ha C'I sorsjegyek ára a hivata·
losan megilllapilolt költ3égálta
Iá.nnyal együtt a hm:ás előt! ki
egyrznlitetett. Ha azonban bár
mely oknál fogva a 50rsjl2gye·
ket nem akarják meg/ar/ani,
szivC?skedjenek azonnal vissza,
küldeni az illetékes helyre, m~rl
nagy kár és veszteség éri él

fóárusilókal, ha azokat posta
fordultával nem kapják vissza.

A zöld sugarak völgye. Ve
nezuelában, él zöld sugarak
vöJ~yében járl egy magyar uta~
zó, aki rendkivül érdeke! iÍs

izgalmas kalandjairó! pompáj;;
cikkben számol b~ Tolnai Vi
láglapja uj számában. A nép
szerű képíullap r~ngejeg cikkel
remek novellákal, folytölt~SO$

r'lgényt é:s közel 15záz nagy'
sz~rfi k~p~/ közöl. sl:ám

~O fill lir,

Báró f'eilitzsch Ri!'1l"thnlil

békGismegyei főispánt erlldmé
nyes közéle/i működéséért aL

I. osztályu Magyar: Érdemke..
reszllel tün!eíte ki a kormányzó.

tsale!;et. Tandi Sándor kó·
műves mesl€r US hÓl1apos Sán
dor nevű fia Fegyverneki-uccai
lakásúkon 10·én egy óvatlan pil=
Jana/ban magára rántott egy lá'
nyél' forró levest és igen sUs
Iyos égési sebeke! szenvedett.
Dr. Vineze ~ndr~ közs. orvos
részesitette első sellélyb!l1.

SzavllIlókóm:sok. Ilskolák, d51lárdák,
leventék és műkedvelő egyesületek ré
sz'r~ zi legkiválóbb költtPk verseiböl
k.t füzet Í1ll1zafias tárgyú i1:<I.

valókórust szerkemdeH Tiboldi jÓllsef,
kinek énekes könyvei kevés kivétellel
az ország minden iskolájába be vannak
vezetve, lS karénekes műveit a legtöbb
egyházi és világi énekkar hlUlznílja.

A kiváló szerző vállalkozásával
az úttörés és l1.éug nehéz mun-
kája menet[, valósággal m[siziót tel
jesít.

Missziót egy olyan müfaj érdekében,
mely az énekkarokhoz hasonlóan, rend
kivül alkalmas arra, hogy <ll társadal·
mat egy nagy <lín:ésközösségbe él! egy
egységes nemzeti akaratba olvassza.

Miután a Q!avalókórusokban való
aktiv részvételhez a zenei hallás és

·énekhang nem szükséges, ebből kifo
lyólag II nagy műgonddal megllzerkesz
tett ffizetekben, melyek elemi, közép éi>
felsőfokú iskolákban egyaránt használ-
·hatók, tanilók, tanárok és karnagyok
olyan segédeszközt nyertek, mellyel ha-

·zánk jelenlegi helyzetében nemzeti cél
jainkat II legeredm8nYllsebben szolgál
hatják.

Egy füzet ára 2.- P. Megrendelhetö
,a szerzőnél : Pestszenterzsébet, Vas
Gereben-utca 11 és minden
reskectésbeli.

énekkar. Nyiszlor
DélQr levente fóoktolő meg·
kl!zdte a Levente Énekkar ner
viZz0Sél. Az 'lddigi hangpróbilk
után i4 tag vált be. lövő va·
silrnap délulón kerül még 25
levente próba alá. Az snekkar
vezetését Nyisz/or Péter főok·

taló kérés'rG Zöld 5ándor reL
kántor vállalta, kinek ezirányu
vállalkozísától sgép eredményt
várunk.

Kishalasra visszajöllek a már
elköltözött fecskék.

A békéscsabai öntözött rét
tanulmányozására egy indiai
v€lgyészmérnök volt a mult hé,
ten C~abán.

Nagy cigányok és herceg-
Inők szerelme. Erről szól Por

zsolt Kálmán nagyon érdekes
visszaemlékezése amely él Dé
libáb ui számában jellllnt meg.
A közkedvelt ~zinhilzi képes ..
lap remek budapesti és külföl
di rádióműsorokat, pompás
15zinházi b~számGJókat, kilünó
fil mrovatot, folytatásos regényI
~s ~gyfrzlvOfláll!!)s szindarabot
közöl. A száz oldalél$, gazdag
lortalmé! Délibáb. egy :száméil
flO t1l1ér.

ez pótolhatatlan!

sütőport

Kérjen képes receptkönyvet. lngy~n és bér
mentve küldi: Dr. Oetker A. eég.

Budapest~ Conti-utca 25

Debrecenben l.'l: Tó/h és 512
bi2stylin cég két négy~mllletes

palotát épit, melyben 100 örök
lakás és 100 üzlet lesz és azo
kat nemcsak bérbe, hanem 20
éV125 lörl~sztés mellett örökáron
ig mlili

Ret istentisdelet iF... ,rri ..iiic'inn

OkI. 14·én vasárnap délelóli
fél 11 órakor Endrődön ref. is
!llnliszlelet l~sz él község-i ovo·
dában. Gyülekczé5 10 óra!w\"
Prédikál Berényi. Dániel s,
lelkQsz.

A Mezöturi Iparos DlIloildSf
25 éves jubileuma. Október
ysén .ünnepelle a Mező/uri Ipa'
ros Daloskör fermállásának
25 ives jubileumá/, melyen a
környékünkről részlveliek: a
Gyoma.i Dalárda, az Endródi
Iparos Daloskör és a Szarvasi
Dalkör, Szolnokról pedig az
Össze/ar/ás, . Máv Zeze- és
Dal~gylel. Az iinnepély finy~s

anyagi is erkölc~i f2redmlÍl1Y·
nyel végzódöJt. Az 1000 Ieri·
tékes társas vacsoráról egyike
másik gyomai és ~ndrődi da·
los él hétfő r€lggt21 fél hetes
vonattal jött haza.

ÉS

ber hó 19-én
beáll a tél.

Sil'ius idóiós eE~észijc:lle

őszi iósl~táL amely decem-
. ber 31·ig érvényes. Oidó
bernek a köz<:?psö hete lesz
szép, az első és utolsó azon
ban csapadékos és szes
szélyes. novemberi jóslat
már ijesztő. A hónapnak
csak Llzelső felében igér
10-20 fok meleget Sirius,
de 16·6tól kezdve nagy
havazásokat jelent be s
Európa legnagyobb részé..
ben esni fog 18,20,27,28
és 29=én. A december hó
csapadékos jeilegünek mUD

tatkozik, de azért Sirius
ugy vigasztal, hogy "gyen
géd hid~g lesz az idén".
Tartós, zord hideg nem
igérkezik. Végül összefog
lalja a jóslat lényegét. Hosz
szu 6sz, egy kis kánikulát
is ig'ér: 25-30 fokos mele
~et, de november 16=6n

beáll a tél.

M.E~xikó salélromot kinti! me
zőgazdas<Íigigépekrl2LFolyó év
~Iső felében 2226 mázsa sa·
lélrom311Val és 1003 mázsa nil·
rálokat hoztunk be lugoszlá=
viából. Auszíri,~val tb Némel·
oru6gbóL

Az elmul! hónapokban or
szágszerte felülvizsgállák a
pénzügyi közegek él kiskeres·
kedók és kisiparosok iiz!eli
f1zljegyzi2seil és sorra megleje,
Jlzzlék azokat. Az érdekképvi·
sel:zlek !,özbenjárási'Íra a pénz
ügyminiszler most körrende·
leiben szabályozta a vilás kér..
déseket. A rendelet érielmébiw
EJ kiskereskedők és kisipiUO"
sok sai át céljaira készü II egy"
sZllrű feljegyzései nem esnek
illet«!< alá.

Számlák ilJejéke kérdésében
kimondiaa· rendelet, hogy az
iparosnak vagy kereskedőnek

az cl feljegyzése, amelyet kész
péflzvásárlásná! él vevönek az
árával egyiitI házhoz nem
esik iI1eiék alá.

tu üz\eli könyvekre vonat..
k02ólag él rendelel kimondja,
hogy (l lelei felvéle!e előll él

pénzügyi hatóságoK kölelesek
a felel él hiányzó illeték á
sár<l felhivni és a leletel csak
akkor lehel felvenni, ha él fél a
felhivásnak nem lesz eleget.



rlill

Kérelem!
AWifN.=J(t temetkezési vállalkozók !udcr

iuk, hogy nem áH módunkbön hiteleket iJYUj

fanL rni\.(~l ezt I6lü:it( ;:; rricg\:oniák ö budClp
peSTi cégek.

Ez oknál fogva kériHk dl igen l is::ne!t
vevo köiÖnség~j, hogy !1agybec:3ü \·éÍsé1rJ(:l,
saH<at azonndl f(?;1dezl\i sLÍvi?skedje-nelí, meri
ettől legnagyohb sajnáld/unkra e1tel,irilcnj nem

tudunk, ,nég kiv2telescll sem.
Ez:tltoíl tiJ.datíuk az! is. ho~y vCis6rnap

és ünnepnapokon délurán 2 örá!,~d regile! 6
ór6f~? kötliapökon est·~ 7 u reg:sc) 6
óráig Lldefünket ~á;,vf:! fé'1ctiuk. vcistirlf:!si !l\.:'lll

:3~olgálunk kl.

Sn'6 Szabó
Gecsei Sándor

Az új $orsjilék október 20~án kezdődik

bi§~~.~It!~inéziinka jövö elébe. JóleEő érzés, ha mindEnnapi
gonlÍJ~1rrR' mellett a jövő reményeinek is szenlelhefünk egy cse
kéiy Össit3g.!'t Az osztálysorsjá!ék mindenkinek módot nyujt _
vagy~Úi vI'§zónya:hoz mérten ~ helyzetének javítására. Ba az
osZtilysorsjátek egyebet sem szolgálna, mint egy kis izgaltnas
jat:eIt6t, metf kizökkent bennünket egyhangú életünkből, meiy
Sitíig~sifi" értve! kellemesebb hitbe ringat bennünket, növeli
Öri6i~á.'1riiűnft'at és reménységet nyujt, hogy al jövöt szebb
ne~l!If Jébbnak is lá!hassuk, már üdvös dolgot végzett.

ná! még az a Idtartó remény, hogy szerencsével még a
~enzációs 100.000 pengőt, 2ÓO.OOO pengőt, sőt sob.ooo
pengő! is nyerhet bárki, gyönyörű perspektívát nyit meg a gaz
dagságért, boldogságért vágyódók számára. EZÉRT fokozódik
évt(}(c"vri a lll. kir. osdlilysorsjlUék hiveinek hatalmas tábora.

nGyomai Ujsal" részére hit'detéseket
Meitz trafik és a Miad6hivatal. Apr6hirdetés

KEDVES SOOOR URAMI *
Elérketett imriiát nOfJ(!mb'éf utó/ja
fkitittiflcád[kávdl szelt! Andrásnak napja,
S há bái te Endre vagy, neked is névnapfJlJ,
Siives fldvözlefem ferről ézért kapod.
Az áni nagy bökken6 ebfien a dologban,
Hogy jól kéne tadnom; milyén izlésed val1,
Mert a mi nem tetszik, minek emlegessém,
Nem kellemes biz (íz, fnég réám nézve sem.
(Példali! hdgjl [(j[em ai idő éljárván.
OU létemben bit att hém csak egyszer hallám,
Hogy aZ idiJs liínyok neked hem tetszenek .. . !
Magam helyt pedig mást nem kivánok neked.
Sógornőnek hidd ei, jobbat sem kivánhatsz,
Eiigem, fÜl ott vágyok, ktinnyen mu/attá/halsi,)
Hogy most mit. kivánok, mindjárt meghalfhiiféd.'
Légyen meg irlind~fWen a fe akaratod!
Kivánom szivemből most és mindenkoron,
Ahogy kfJPetketik itten ti papiron :
Ne legyen arviied, de legyen bő termés,
Legelhessen CI. juh, marha és a sertés,
Az dsstonjJ .:..-: fetlSég tjJúkjának, lúdiának
Nyitott szájá iegyen a meglelIett zsáknak,
Melyból táplálhassa kelJPli szerint öket,
Velek még a s'iiífiiós csal&d és háznépet,
Meg az er3zértyéi is a feleslegesből, 
M(üiitiék igy hoiziíflk fs kerül némelyblU, ..
A te zsehed meg az aranyakkal telve,

kfJnnyefJfJttJjék, de sillytJsodjék egyre,
Am a mi d legjrJbb óarfidriő helyzetben,
JlAinden családtagod egeszséges legyetl,
S ha épén egy kis /:Jaj elŐadja magdt,
Soha ne üthessen ottim hosszú tahyát.
ÁldjOn m~g az Isten szátflos evek~fi át,
Érd el friss 'jó kedvvel sokszor András napját!
(Én tőlem egyhamar már több 't'érs nem keNU,
litfrirt dz "ihlet" engem messziről élkerül.
Csak kisérlet biz ez, de ió szivvel irott ...
Gyulai vagy Greguss bele nem pislogott.
A te szived pedig nem méri a verset,
Mert d jó szandékdt biztosan meglelted.)

*) E tr~!a$ verses koszönlóf, melynek rime és ritmusa ma. is
mel'Jt111ja a helyét, ~ kötü{fjélüJ hatvan {wel eÚlI(.Jtt DOlldnszky
e';;iUd karcagi keúégi óvónő irta sógorának: Debredz'éfU Endre
!(.Jszolgl1birÓnak névilmiepe alkeIlfndból. .. .'

Régi irások nyomán: Nlányini: Prigl OJ~:t.

A Gyoifuii U/ság előfizetési ára negyedévre 1 30 jilfér,
egy hónapra 44 fillél~, egyes szám 10 fi!!. Kapható trafikokban

iskolájG!

CEG ÉD
Budapesti irodaVI. Andrássy ut56

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

Kaliforniai pajzstetűtóJ men/es

GyÜmÖlcsfát
MagastörzsG és bokorr6zsát
Dlszfát
DíszCserjét
Évelő virágot
GyÖkeres szőiövesszőt stb.
bármilyen mennyiségben igen olcsón szállj(

Anva:k~nYvi hi.rek
Siülettek:

tvlárJon E>álinl Mihály, Deb
receni Ilöna. Ba dőlt Magdőilía,
Kulik Tér~ziá, Klein Ágota Ve
I'onka. Izsó bajos, Bere Erisé;.
bet, Tari Endre, Molnár ~ózsef,

Vizsnyal Juliánna, BukovlDszky
Mária Róza. Julis Mihály.

IIÁ.z;aiiAGlJot kötÖttek. II

Dinya Elek-Timár,Máriával,
Bogár Inne-Ladoai Er7sébet-:
tél. G. M~riéli Jófséf- Killó
Esi/errel, .szábó József:-"lvánYi
Giúlla Bdriskáveil.

Me9lia.~ta!t t

Ágöston Józs;zfíiéR. Kovács
Sáfá 87 éves, BtiziAndrásné
Szilágyi @siler 51 éves, özv.
Szatmári OáborÍl€ Tuba Esz'"
ti2r 66 'ÍV~Ii.

A takaréko;lut7liamÖ'hy
tudja, hogy él dr. oelker-fél~

sütőpor elsőrendű minóségé'
nél fogva kizárja azt, hogy él

sü/ópor tiasznáiataval a kaÍacs,
vagy §üteme6y rl~ '$íkérUiiön,
amiért is minden háziassiony
kiiMOlflg Dr. Oelker-félésú
tőpGrral I<éstili iiii'ilehiényef.
mert ezáltal kár! sohá sem
sZ'2!lved.

Leégett a dOrVH$i vasuU
s7IáUoda, mtlynék tulajdonosa
Ná(:lEisdi OerWely gnd'r6dről

c~orvá$ra s~ármazott polgár·
t~rsuÍ1l<. Akár bh:tositás utján
meglirűl.

tiiirsvéstlnlillr.t ésthli,flinsBot III
~rüturia" (WIgner Mátfőn filH
h~im&\iUabb iilipi Imm váiif0l.

Un v zs
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HIRDESS!

hi etések

Ha élni akIUS,i/;:

Lucerl'lamagot. tökmegot é:; min~
deniéle terményt a Futura (Wagl1er fa~

telep) legmagasabb napiáron vásárol.

Egy jókarban levő fekete híntó el~

adó. Megtekinthető Hősök €miékutjlll
39 sz. a.

A Gyomai Közművelődési

Egyesület és Ilmllilll'ill!,t~
I

terjesztő előadásai 19M
ber hóban este "1 kezdettel:

Okt 11, IOzerda, Kisréti OlvlIlliIókör.
Tiba András: Helyi kérdések.

Okt. 24, szerda, Németvárosi Olvai6~
kör. Kner Imre: Közgazdasági kérdé!l(!lli::.

Okt. 26, péntek, Apolló mozgó. Kul
. tur est. fehér István: Magyarorll~ilíg li

XVI-XVII. században.
Okt. 31, szerda, Ipartestület. Tari J!

MS: A céhek élete.

Elad6 aCifrakertben 1400 néi:Y:!izögöl
szántóföld. Bővebb felvillgo3itbt nyujt
özv., Beiulihróth Mihályné Bocskili-utca
50 ,zám alaH.

Tieztltsuk a vetömagot Iványij AIa~
dár és István cég központi magtárábalJl
~ malmaiban, cséplés megszüntévllIl
ugyanott zsák kapható.

I Kerekes Károlynál a bor litlirj~ 48
filh~r.

Kiisüres kapura célzott lövéie
emberről visszapllttan. 25 Kor
ner GySe ellen, de li védelem
jól áll li lábán. Változatos, inkább
unalmas mezönyjáték némi GySe
fölénnyel. 44 percben korner a
GySe ellen, de n eredmény nem
változik.

Második félidő GySe táma·
dássaI indul, de !övéseket vagy"
kapus védi, vagy kapu mellé ke
rülnek. Ofe is támad, ugyláhlúk
a szél ellen jobban megy a játék
a Qsapatoknak. 25 p. II ~es a
OySe ellen, amit al center kapu
mellé mg. A csatársor nem tVld
Igy valamiret való támadást ÖSS!C

hozni, pedig ti halbor most tömi
labdával dl csatárokat. Kűlönösen

Matlak @$ Jenei jáílzik kitűnően

de az erős szál minden akciót
40 p.~blllin esik lU egyen

litő gól. Balizélső lefut, a labdát
k.özépen II jobbéi!i,8zekitö til.dán

i kapja és szép lövésSIl értékesitL
(l: Hátralevő időben nagyon
belefekszik a GySe, de II ered·
ményen változtatni már nem tud..

A mul.t vasárnapi játékot tekint
ve nagyon rosszu! játszott a GySe.
Különösen a csatárok nem tud·
tak alkalmazkodni <il pályán ke
resztbe fuv6 szélhez. Jók voltak
GySC-bő! a haIf§or, Slrenkányi
és Bartha IL

A jövő vuámap a Mezöturll
Máv ellen lJokka! jobban keH
menni a játéknak, ha győzni akar
il GySe, amihe~ bizunk is.

-Báthory-

i vezető gólt zi 14 p.-ben, ami
kor is Bartha J. beadálát . Bartha
K, gyönyörű lövéssel él hálóba
küldi. (1 :0). Gól után OfC támad
ami a 17 p.-ben tgy eredmény
telen kornerbln nyilvánul. Mind
járt utána GySe indul támadás
ba, a kapUi kifutással akar men
tIni atonban I labdát ~lvlI;ilti de

Okt. 7-i eredmények: Máv~

KTE 4:3 (1: Textil-BISE 5:1

(2:1), Kinizili-Bocskay 1:0 (1:0),

MTK-Törekvés 2: l (1 :0).

Okt. U..í program: Matőturon

Máv-GySC, Mez&berényben Tex

tiI-0fC, Törekvés~Kil1itsi, Bg

kásen BISE-MTK, Szarvulon

Bo@skai~KTE.

lágosság jobb btkkje 16-oson
I hendszet vét, erős szabadrugást

a kapus kiöklözi, a labda a ré ...
sen álló Bartikhoz kerül, aki él

kifutó kapus mellett <il gólba lövi.
Második félidő első perceiben

szórványos Világosság-támadások
majd felnyomul a GyTK s szél
ellen most már meglep6en jó já,
tékot produkál. 11 p. Hatvani
ivelt beadását Bartik L kapus
kezei között hálóbafejeli. (2.0).
15 p. Weigertet lerugják, de ala·
pos megrázás után feléled ~ a
labdát mindjárt magáho! kaparitjll.
Labdája Barthához száll, nagy
izgalom Világosság kapuja elött,
de a jobb bekk felszabadit. 18 p.
Ártatlannak látszó távoli lövé~

megy Kertész kapujára, ő fogná;
de átpattan fölötte, csak a kapu...
b. tartjavis$ul. Állandósul .l\

GyTK fölény, Bartik IL lő mesz
sziröl, lövéiét a léc alól szedi ld
a jó kapus. 33 p. Vatai ügyesen
hátrahuz és Bartik II. gondolko
zás nélkül bevágja. (3:0). Erősen

alkonyodik., <llig látni már a lab
da utját, amikor a 44 p. Világos
ság lefut, a balszélső kapura tartó
távoli Jövését Kertész: elnézi s a
befutó Vatai csak beljlbb segiti.
(3:1). Kezdés után a biró a mér
kőzés végét jelzi.

o. bajnoki. Biró: Lefkovics.

-Világosság 3:

Orosháza,

GyT

Gyse Slnllnkányi-Fekete, Pu
lugor - Jenei, Matlak, Fried 
Bartha J. Zöld, KiiS, Bartha K.
Nagy.

Az első percek változato i me
zőnyjátékkaJ helnek ej, majd i'I.

GySe indit támadáit, melynek
eredménye a 10 p.-ben egy ki
ha$zníJatbm komer. GySe. lövi

(1 :0) Gyoms 3 U.o. bajnoki. Biró:

o. bajnokság áUála X, 13-án
1. Kinizsi 4 3 1 10:7 7
2 Textil 3 3 - 17:2 6
3 GySe 5 2 2 1 11:7 6
4 GyTK 4 3 1 8.7 6
5 MTK 5 2 2 15:10 5
6 Ofe 5 2 1 210:9 5
'7 MMáv. ;) 2 - 3 11:7 4
8 Törekv. 4 2 - 2 5:7 -4

. 9 BISE 4:2 2 5:8 4
10 KTE 4 1 2 8:9 3
il BocIkai 4 1 3 6:H 2
12 Világos. 5 - 5 3:25

Lanyha iriimll mérkőzésen va,
lósággal lelépte gyinge el/enfelét
a GyTK. A csatárok törekvéseit
a:ilonban nem kísérte szerencse s
igy aránylag hizelgő eredménnyel
uszta meg gyomai kiránduJását az
igen kezdetleges fulba lit játszó
sarkadi együttes.

Erős széltől támogatva, nagy
. fölényben indulnak a OyTK első

támadásai, de a csatárok az első

negyedórában nem tudnak össze,
hOZfli egy valamire való támadást
15 p. Barthll. lő fölé, majd Hat,
vani lövését 17 p.-ben védi a ka
pus. OyTK ujabb támadásait naBY
szerencsével m~nti a Világosság
kapu előtt tömörülő teljes Clapaté!.
24. p. Vatai hosszu szöktetésével
Bartha lefut, de gyengén gurit be.
28 p. Korner Világosság ellen, de
a nagyon gyengén szereplő Bo
lehovszky magaSAn fölé lő. Wei
gert távoli sltabadmgása után kal
pusratámadás miatt szabadrugás
GyTK ellen. 36 p. Vatai zzabad
rugását Csikós fejjel, de faultoI
ják. A 20 méteres szabadrugást
Bartha félmagas éles lövéssel mel
lé szurja. 42 p. Korner Világos
ság ellen, de Bartik IL könI rőlIsem találja ej a kaput. 4-3 p. Vi-

Gy C-GFC 1:1
Amire jut péi1~. A ~al:d<'lsl§si

l~romil::Ísró! mind(wki peilnfl'Z:'

kodik. Ninc~ pénz - mondják

."!:i "mberek. Észak;Amerikában

t!~Y év alaH c5akfl~m huszmillió

~CllJéI!'! költöllek 121 sz~pség

;jl'0iillli cikkekre, Erre voll

pén~ ~ ~ nálunk is van ilYlli-

""·~ltmih'li#.~~~~·'~~~

NEM OLCSÓBB MÁR
BORONl

Bszódaviz9

DE NEM lS SZÓDAViZI

26 fillér
egy liter kadarka. vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:záJlitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér Jiterenként. Csaki!!
50 meren felüli rendelést
fogadok eJ. Hordót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül~

dés utánvéttel. Egy pengő

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

Soraim kellemes édeskés
italual<. tiszta, tökéletes za,
matuak és n e m savanyue.k.

Cim: Székely Ferenc
Solitvac'ke,·t, Pestmegye.

A gyomai l<ir. jlirásbirós&ig, mint telek
könyvi hatóság,
2396/1934. szám.

Árverési-hirdetmény
kivonat.

Békésmegyei Általános Takptár r.-t.
végrehajtatónak özv. Czakó józsefné
G. Kovács Juliálma végrehajtást szen
vedő ellen inditott végrehajtási ügyébilI
a telel,kélnyi hatóság végrehajtási ár
verést 1080 fl' tőkekőveteiés és járuléka
!:lehajtása végett a gyomai kil". járál;
birósáQ: termetén levő, Gyoma kÖlI:ség
b01J fel<vó, s ól gyomai t099. iZ. betét
ben A + I-2. sors:!:. 4202., 4203. hrsz.
60 öl és 1343 öl lerü!etii végrehajtást
szenvedett nevén álló Csepiiskertben
fekvő lakóház és szantÓl'3 1378 p 50
fillér kikiáltási árban elrendelte.

Az árwerést 1934 évi okt6ber h6
30. napj~n délel5U fél 11 óra.kor
teleldd5nyvi hat6ság hivatalos
helysé~ében fogják megtartani.

JA árverés alá kerülő ingatlanok a ki~

kiáHási ár kétharmadánál alacsonyabb
ároll nem adha.tók eJ.

Az árvereJrii szándékozók kötelesek
bállatpénziil a kikiáitási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-C.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékképes értékpapimsban
a kikiildöttllél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott Jetéti elismervény t a ki
küldöttIJek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t-c. 141., 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 bánatpénz! az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
([908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1934 évi julius hó 5 napján.
Záhonyi sk. kir. jbiróságÍ elnök.

A kiadmány hiteléül
lPulugor

:<Í<lCló.
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Adómentes cukrot kapnak a méhészek az inséges
méhcsaládok számára.

MÓDOSITOTTÁK
AGAZDARENDELETET

Szerkesztésért és kiadásért felelős;

\VAGNER MÁRTOI\.
Hungária könyvnyomdavallaJat, Gyome1

Felelős üzemvezető; Teket Sándor

arzénpép oldallal k(\dc:laldJMI

ltIegbizhélló forrásból nyert
érlesiilés szerini cl kormány i€:
lepi/ési programmiának első

lépése az lesz, bogy cl bankok
birlokában levő kb. 100 OOO hold
földet a Bankok Birlokközpont
ia, amelynek megalakulása be
f<?jezett ffny, - 40 millió pl'n
gÖ i21'1 <1i;:g\i;..,jroija, .il, lerv sz~- .

ríni a negyven millió egyhar
madát készpénzben ld kell fi
zet:Jl, kél héli'madál hj/dezi EI

bank, mely erre az összegre
vállát fog kapni. TÍlmHiió pen
gól konlernptáll él kormány él

lelepités céljára és 3 és egy
harmad milliót fize! maga a
telepes. E szerini úi !elepes csak
éizlehel, aki a föld véielárának
egy tizedét lefiz(;Ili. A !e!epi!és
nek ez az első kpésc klil év
alatt Donyoiódik le. A telepflés
céljaira szolgáló további földe
ket el hitbizománvi reform és él

mezőgazdasági egyesség ké-

I
szű.ló törvényei fogják biziasi·
fam.

HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyomán

TELEP ÉS
TE

MINDENNEMŰ
nyomtatványt
bizalommal
rendeljen
n

,rn~!~Dc-rílje;C/IlL E/cn~·dvú. cl
ti;..t ól r rö ld ck ~ I c ~ L.. i n C" m ~ / á cl.:>

1011 idClól Ó'ú r űn kell sei'léss",1

iar'a1ili. JI1(Zrl cl Sl'l'iv.'S nr;g';'O!1 iL}

covarírlÓ. A kilJOidoil iragyM

minél előbb lökélelesen ie kell
S71ínlani, merI a baj.!olypifle

rendszerini cl kiálló. rOSSlúi eJ*
szántot! sza/mus, cilakra rakia
le a toiásait. A lengeri- és bur,
g-onyaföldekel cl termés betCi
karilasa után a hernyó irIása
vége il alaposan meg kell'ser
lésekkel iáraJní. Amesgyékel,
ulak '3zelci! rendszeresen ka
száini kell, merI az oda gyúló
Dillék örökös veszedeimel ké-o
peznek, A helyes velésforj.?ó

Ibelarlása, vaiaminl éi ió és ide
. iében elvéfJzell Ic!airnunka már

részben vt?ddu2Zés a k(Ír!evók
ellen.

Akik az els7.aporodoíl ba
golypille hernyóillak irtását el
mulasztják, kihágás! köveinek
el és az idevonatkozó rendel
kezések szerin! azoköt meg'
büntelik.

ető,

lakó.

IRTSUK
BAGOLY LLE

HERNYOIT
Hi'! 6sszel a vetésben ielen!

kezik a bagolypille hernyója,
akkor legalkalmasabb II PUS?'

luló folt szélét fél százalékos

hálrallzknak csak akkor nm
adólörlésnek helye, ha a ház
biriokos igazolja, hogya bérlő

eHávolilásában birói vagy más
hatósági rendelk<zzés korlá,

lolZla.

hészek rendelkezésére. Az ete
tócukrot az Országos Magyar
Méhészeli Egyesüle! (Budapesi,
IX,. Ollói ut 25.) osztia ki. Min
den méhcsalád után 5 kgr. cu
kor igényelheló.

elhalaszláshoz hozzáiáruiJak'
Ha az adós gazdálkodá:)ának
általános eredményére kihaló
rendkivúl ~ulyos károsodás kÖD

vetkezeH be valamely lermé·
szeli csapás kövelkezlí2bl<'n,
mely kihal a kövelkező gazda
sági évce is, akkor a bíróság
oZ; adós gazdák kérelmere az
arverési nem csupán éi folyó
gazdasági év végéig, hanem a
köv c:lkező gazdClsagi évrei-;
elhalaszj halja.

kéJig elhúzódheJllk, ei kérdésl
rendelelileg kivánja a kormány
szabályozni. A rendeletet ki
adasa előll bemulalia él D3·as
ors/ágas bi701lságnak.

A javasiat leglényegesebb
ponlja az, hogya gazdasági
cselédck köllöz\(ödési idóponlja
czentúl április elseién lesz
ianuár elseje helyei!.

és ,ké
fizet a

ótö
eha

Pénzügyminiszteri rendelel in
tézkedik az elviti lakbérek utáni
adók törléséról. A kiköl!özés
lól számilolt lS flapon belül le·
het bélyegmenles kérvényben
- II m. kir. adóhivatalh0Z cím
zetlen - kérni az elvHI lakbé
rek utáni adólörlés!.

Nincs helye l:IdÓlörlésnek, ha
él házbér el házbirtokos mIlIClSZ;
tása folytán azért váll hehajl
halatlanná, mert 2) havi bér nem
fizelése után sem érvényesilette
a f~lmondósi jogát. Hat hónap
nál hosszabb idól'G eső bér-

A pénzügyminiszter a száraz
nyár miaU ínségbe iuto!l méh,
családok téli é!elmének bizto
sitására 10 vagon 4 százalékos
homokkal denaturálI fehér tiszta
krislálycukrol bocsátott a mé-

Március 31-ével
végződik a gazdasági cselédek

szolgálati éve.
A mult heli minisztertanács

foglalkozoH a gazdasági cseh,,
dek felmondásí Idejének sza
bályozásával. Az erról szóló
iörvényjavaslalol éJ kormány
még ebben éli hónapban be·
nyujliél él képviselőháznak.

Mivel ;;Jzonban él képviselő

ház fárgyalása és eneJ a ja
vaslal törvényeróre válása so·

A rendelet értelmében olyan
ingallanok tekinlelében,amelyek
védellségél löröllék, él biróság
a gazdaadós kérelmére legké
só bb 1934 december 31-ig el·
halaszihalja az árverési, abban
az esel ben, ha az adós igazolja,
hogya védeliséggel kapcsola·
lOS szolgáltatásokat az érdekell
hilelezők irányában pÓllólag iel
íesflelle, iHetve, ha azl igazolia,
hogy élZ érdekelt hitelezők az

Az Országos Stefánia I
Szövetség Anya- és Cse
csemővédő Intézetének ál
dásos működése a védőnő

nélkül el nem képzelhető.

Ezért az Anya- és Csecse
mővédő Intézettől, a vé
dőnők látogatásait6J és ta
nácsaitólidegenkedó anyák
okulására II Magyar Anyák
most megjelent naptárábóJ
vettük át az alábbi közle
ményt:

Sokan talán nem is tudiák.
ki <:iZ cl v~dőnó? Nem érlik
meg (lzl él buzgóságot, oda·
~dást. mellyel Mzról-házra jár
V(l érdeklődik cl család legap
róbb tagjának, él kiscsecsemő

Ill2k sorsa iránt A vedónő az
anyák iegiló társa, legs7:ebb,
de talán cl legnehezebb felada
tuk teljesítésében: II csecsemő,

gyermeknevelésben. Küzd mi nd
az ellen, ami az anyákat e lö
rekvésükben, nemes munkáiuk
ban akadályozza s harcol mind
azért, ami ebben segilségükre
l«heL

Azt akarjil, hogy ne pusx
tulion <el az cl sok kis magyar
C3ecsemó védtelenül, céllallll1lil,
han~m nőjjön fel s legyen örö
mIZ cl családnak, dolgos keze
GlI társadalomnak s jövő re
ménysége III nemze/nek.

S e cél elérése érdekében
vedi, neveli, segili az anyá! 
aki szive· alaH hordoZ7él mag
zatát, aki karján tartja él kis
pólyás babát s aki lesi, imá
val kiséri EI bolorkáló kisded
minden lépését, gügyögését,
m0soiyál.

Azt lIkaria. hogy minden anya
meglan ulja s kövesse a cse
csem6-. gyermekIápiálás, ne
velés helyes. egészséges mód
ját ...

Azl akarja, hogy él rigi di
valu, veszedelmes. káros szo
kások, babonák helyell az or
vos jóakaralu, helyes ulmulo
tásait fogada el irányiJilsul ...

Azt akaria, hogy az a kör
nyezet, melyben a kis féllell
virágszál növekedik, a !akós,
az udvar - tiszta, napfényes,
e.gészséges legyen, meri külön
ben EI virág fonnyad, elveszli
szinét s idő illőt! illhullalja szir

mail ...
Azi akarja, hogy II nyomor,

szenvedés keresz1il;~ lekerüliön
llZ amúgy is gondterhes anyák
vállairól s ezért ő maga is
mindent meglesz segilő kezé·
vel. mélyen érzó sZlvével, fi
!lom kikéveI.

Azt akarja, hogy mind<zn anya
örllljön anyaságának s mimhw
c51Zcsemő miZgmentess~k az
ei~szsciges ~Ielnek, m~rt csak
igy nőhet fel egy gaz.agabb,
nemesebb, egészségesebb gyer
meknemzedék - támaszul a
jelennek, ...... alapul él nagy ma'
lIyar jövő úja bb EZ:lfedév~nlZk,

~Jlit akar a védőnő?



lll!

I

a
azokat. Előre bocsátom,
hogy most is büszkék Ie...
hetünk a búzáinkra, mert
megállták II

között
él

Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötször] hirdetésnéi 10 százalék, tizlizerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 sl':ázlI.lék éli
félévi hirdetés esetén 20 százalék kedvezményt adunk,
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volna, erről azonban él fajtákat tenyésszük,
gyomai' gazda hallani sem okosan számító gazda
akar, mert nem mer senki;..· asszonyaink áttérnek a
ben sem búzni. Majd ha már
körülöttUnk a gazdák szö- gyöngytyúk tenyésztésére,
vetkezetei szabják meg et parlaginál is igény
saját termelvényeik árát, telenebb, a betegségek
akkor... akkor talán sem fogékony,
is lesz szövetkezés.. , ban is keresik s miirldíg

Amig hivatott éshivatJan többet adnak érte 50 szán
szakértóink haibakapásig zalékkal, a
vitatják, hogy a i
vagy nemesített· hlllu'nn-,'l'W_ I

ÉS Kl

Felelős szerkesztő: WAGNER ""Ji."'........."
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA"
G 'JI o m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

T RSA

október 1 més átlag jóval a ev,
én délelőtt ómkof marad., el minőség

nyílott meg ünnepélyes ke· azonban felülmulja azt.
retek között. A gyulai Gön- Minket, gyomaiakatleg
döcs kert pavillonjának . jobban CI saját búzáink mi
nagytermében sorakoz.~nak 111ŐSég~ érdekeI,azért a Gyo~
egymás mellé Békésmegye . máról beküldött b

minőségű bú- I minőség vlzsg(~.laJtá

ter- l

megls beletörődik,

S ilyen körűlmények kö
zött még szerem~sének

tartanunk, hogya b()fomfj·
kegyeskedik piaca

inkra elfáradni és az általa
megszabottalacsony ára'"
kon vásál'olni-.

valami hiba van '!
tenni kell ~ . - de ebben
segítsenekgaid'uramék is.
Legolcsóbb és legegysze~

rűbb mód a szövetkezé~

l Vmm.sz. s. s. rt

Krull<lbió L 84kg 94 b. 1.
Kruchió I. 82.6 a. 2,
Zs. Timár A, 82.7 78 a.2.
Izsó f0 81.4 80
Kóvács G. L 82.2 29.5 68 82.8 a,
ifj. Wagner Á. 83.2 38.8 89 34.9 65.6 b. L
G, Nagy L. díjl'iS 82 35.3 81 45.1 93 a. L
Kovács G. 83.8 39.3 90 49.5 76,9 a. L
Gál Antal 81.5 31.3 71 36 11.3 €l. 2.
Gazd2JIsági iskola díjas 83.4 34.4 79 48 15.9 3. 1.
Bethlen Ö. dijas . 80.7 38.4 88 61.6 20.4 95 a. L
Bethlen Ö. 82 43.9 90 47.1 14.9 87.7 a. 1.
Csik 1. 41.2 95 37.9 11.3 82.3 a.2.a.l.
Huszár K. 40.4 93 42.9 13.3 79.5 a. 2.
Kádár I. 38.4 '88 40.2 12.8 78.8 él. 2.
KovácsJ.-né 82.6 31.8 73 37,9 12.1 88.5 a. L
HertílT A. 34.5 79 40.9 12.2 72.7 0..2.
K. Nagy E. 35.1 81 34.4 10.3 76.3 0..2.
Nagy K. 82.9 31.9 73 40,5 13.2 94.4 I a.1.a.2.
Kocsis G. 83.1 43.6 100 34.7 10.9 65 b, 1.
D. Kovács J. 84 43.3 99 38.1 12.5 67.7 b. L
Kádár J. 84.3 37.1 85 33.5 10.5 85.5 a.l.a.2.
ifj. Lukács 82.9 41.1 95 37.2 12.2 67.4 b. l.
Cs. Nagy 82.9 42.6 98 41.7 13.3 79.4 a.2.

Ar. első második dijazott adatai pedig él követkilők:

Geiflzt Gy. Kondoros 78.3 100 33.5 I 77 59.1 20.3 I al. L
Szabó B. Endrőd .8 100 39.3 90 57.2 18'6 a. 1-

A függőleges rovatok mQlgnll'lelJ:ése: Hls.-hektoliter suly, Tiszt.-ti$ztuág, WOO 111&. 5.-1000 szem Vmm.-
vetőmag mennyillég kh,-ként, N. s.-nedves sikér, Sz. s,-száraz sikér, L. m,-liszt minöség értékIIzám, ez ha.-
tároz:1la meg a b;íza általáno,\;

P II T I

EI..ÖFIZETÉSI ÁRltK:
Negvedevre 1'30 P, Fel évre 260 P, Egész éHe S'20 P.

Befizetések pGstacsekken:
)ílll1garia-nyomda Gyoma ti csekkszám 18.280.

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

Most van a baromfi ér~

tékesfiésfőidénye. szerda
és szombati hetipiacaink
n.,""''''"'''tr"Mlh eladásaiból keH ma

az adóre valónak
is, mert szemestermény~

ből nem nagyon telik ela
dásra.

Kisgazdáink ekereske·
ténykedésükbenis

szervezetlenül
szemben egy erősen meg
szervezett karteHel, mely
az ország teriiletét úgy
osztotta el a kartell tagjai
között, mindenüvé
csak Itag jár vá·
sárolnL a nagy-
kőrösikartelhag jár, dacára,
hogy jóval közelebb, Bé
késcsabán vagy Oroshá~

zán is vannak baromfi
keve h

szállítási költséggel
haza az vásá~

barolnt]lt, vagyis rol)D~~t

fizethetnének érte. Igy
a keselyősi bir

tokosok baromfiait szom
batmlk'~nta kondorosi heti-
piacra viszik, mert il

békéscsabaiak ad·
a nagykő-

Az árak letörését az ilyen
egyedvásárlás azzal kezdi,
hogy a baromfiak vala
melyik fajtáját egyáltalán
nem vásásfolják. Most
szerdán a pulykát nem vá
sárolták és Így magánfor l

galomban c~ak 40-50 fil
lért adtak a pulyka kilójám
ért. Persze, hogy a meg~

szorult ember ilyen áron
is kénytelen eladni a sok
vesződséggel, gonddal és
kockázattal felneveItpuly.
káját. Ugyanakkor a csirke
80 fillért, a hízott kacsa és

75 fillért és a gyöngy
110 fillért ért el kHón.:.
'Ezekben az árakban

sem éri el II termelő meg·
érdemeit termelői hasznát,
de él árdhoz képest



1934. október GYOMAI

Községi Iskolaszé i
yülés.

gyomai ~M NSZ
közgyűlése.

Október hó l1~én tartot
ta évi rendes közgyölését
él. Mansz gyomai csoporljé1.
A fiatal egyesület tagjai
szép számmal jelentek meg
és élénk megbeszélést fo!y
tatt~k az elmult és a követ
kez6 év munkáiról. Meg
alakultak az egyes sza1\:
osztályok, melyek kereté
ben minden segiteni vágyó
asszony és leá.ny megtaiá!u
hatja a neki legjobban meg'
felelő munkát. SzóbaKerült
él szegények karácsonyi
segitése és él közgyűlés

t SO pengőt Sl:liVélZoH meg
meleg ruhákra, amit II hcizi·
ipari szakosztály tagjai fog·
nak megvarni. Végül elha..
tározta él. kö!gyűlés, hogy

Kiviiló lisldelellel:
f'. Kiss Gábor.

A Gyomai Jótékony
N6egylet gyűlése,
A Oyomé1i Jótékony Nő..

egylet f. hó lD· ón vólaszt
m6nyi gyűlést tartott. EZUí4

tell először saját helyiségé c

ben. é:I kö;r.ségházl1 mellett
felépült korcsolyah6zban.
Nagy anyagi áldoza.ttal épi
tette ezt el Nőegy\et. hogy
~ téli sportol kedvelő kö
zönség kényelme teljes Jc#
gyen. Elhlltározta a vála.szt
mány, hogy az Egyesület
tagjai lóval o!csóbbt'An jut·
nak korcsolya bérlethez és
jegyekhez, miután az. ő

fiHéreikből épült a kellemes
melegedó házikó. A pénz
táros beszámolt éi meleged6
épiiési költségei ről. Több
na.pirenden levő dolog meg'
tárgyalása utá.n a gyűlés

kellemes hangulatban ért
végltí.

drágább, mine Bpesl ésf.l.lgyan..
olyan fellételek meHeU lellldom
sziillilani. Tehál ~ nem;:kelleti
volna. ill pengőket. illetve ill fil..
lérekef kidobó.1ní.

Ha azon csekélységért pedig,
mert k(jrni mertem. hogy ajiÍn
laltéttlre hivj,m(lk fel <is ezérl
az ö~izeköHeté.9megsu.kiláséll
~mlja elém. ell legnagyobb sajR
nólfllomra "!~,. ma is az:! álli·
lom, hOj:JY jogos voU a keré~
$Qm.

Hogyan pártoljuk
a helybeli ipart

elmulClsztanak, tlJlán soha
az életben nem fogjék pó'

tolni.
Befejezésül viti~ Pajor

Gyula gazd. elemi népiskolai
igazgató, iskolétszéki jegy·
z6nek a mult esztendőben

és él most november d,án
tt'Artandó gazdt'Asági ki·
állítás megrrgndez~séértkö~

Slönetet mondott az isl\Ola u

.szék.

cimú cikkemben vitéz Pajor
Gyula gazd. i5k. igal:galó ur
olyan kitéJellllllajdonHoll nekem
amelyet nem iriam.

Nem panaszoltam fid, hogy
nem nállélm rendelték él drót·
keriIési, csup~n azl kifogiísol
tam, hogy nem hivtak fel ajánlat·
IliiGlIre.

Speciális baromfiudvar keri
lés csak il nagyvállalatok ár·
jegyzékében van, avalósághan
azonban nincs. miZrí nem az él

fontos, hogy milYilm a fonás,
hanl'lm, hOSfY éi célnak meg"
f~lelj(m.

Bizonyára [álla az igazgató
ur fi pesti állatkerlet. egy mélgr
fonat sincsen abból éi ~peciális

fonatból, meri nl?m feleli mgg.
I Ami az áraI illeti, nem vagyok

Azt talán csak nem kell vi
l~tnom. h<lgy fl belöllendó ;)
rel1d~s és. 5 pó!lellgSl1j:Jot mind
gazdákkal betölteni óriási rövid
lólósrQ és nagy osz.t~lyöm:ésre

vall.

A. kCllszinói érdekeket elégil·
s~k ki a kaszinók sivár @\eté·
ben. A község n~héz és
fele16sségferhes ügyeit rsak rá
termett, okos és önzetlen em
berekre szabad bízni, mert csak
akkor szömi!hatunk fejlődésre.

B.l.

Október hó lÓ-án népes
gyűlést tartott CI·. község
iskolaszéke Repá~ Pál el ..
nöklete alatt, melyen a
következőket h,alcirozták el:

A Besenyszegen ~pitend6

iskola "Besenyszegi kOzségi
elemi népiskola" nevet ka.pta.

Tekintettel II Besenyszegi
összeírll07 tanköteles nagy
létszámárll, két ta.nftói óllós
megszervezéiét határozták
el, melyhez a vármegye és
cl vallós· és közoktatásügyi
mini$zter hozzájárulását ké
rik.

A tanítók kezd6 fizetését
55 szilzalékbon a község
válIelija, mig a hiányzó 45
szózalékot é5 az el6lépte·
tési klilönbözet~t állam
segélyként kádk. A felelit'm
10H 55 I1zázalékkal a taní
tókat él. község választhatia.

A gazdasági elemi nép
iskola ~OO tankötelese kö
zül 50-en kértek felmClntést,
részben betegség, r€3zben
ruhátlanság, részben szol..
gáltIt miatt.

feltűnő.hogy többen ala·
pms ok nélkül keresnek kibu'"
'lót, hogy ne kelljen a gtlz'
dasági iskolót lbtogatniuk,
pedig amit él felment~ssel

Igazságok, melyek
esetleg fájnak.

Vitéz Pajor.

Vasárnap délultio az o!vas6
körök megbizoltai érlekez!e!et
torloltak él belöllendó lörvény,
hatósági logságok jelölésére.
Ehből (lZ égéSI értekezlelból
csak azl rogadom ki, hogy régi,
rossz szokás szerint, ismél éi

sajáJ embereikel igyekeztek tlZ

oivasókörök jelölni, iekiníel
nélkül o. rálerm~lIségre.

Vegyük csak sorjába o dol·
gokat.

A község 3 rendes és ~ pó/'
iagol válasz! éi iörvényhal6sági
bizottságba, kiktől reméljük és
elváriuk, hogy hözségünk ér·
dekeil él vármegye gyCílésein és
bizollságaiban képviseljék, elő
s"-'gilsék, megvédiék. Hogy en·
nek él kötelességnek eleget te·
!lessenek a megválasz!ottak, a
Oyuláig és viss7Cvaló lIlikölt·
sége! és legkevesebb reggel 6
órától déluliin 3 óráig terjedó
időI kell minden gyűlés alkal
mával riiszánniuk. Eg a legke
vesebb és ezt a legkönnyebb
meglenni, ehez csak pénz IÍs
idő kell. A dolog nehezebb ré
sze abból áll, hogy él gyúlé
sekre szorgalmasan bejárogaló
lagok érlel mes, okos viselke
désükkel, f~lszólalásaikkoJ, ir·
deklódéseikkel rokonszenvessé
teszik önmagukat és él közsé·
günk érdekében szükséges
ügyet és igy megszerzik köz..
ségünk érdekeihez el vármegYI2
hozzil;árulását.

Csakis az, aki birtokdban van
ezeknek a képességeknek és az
anyagi áldozatra is képes, az
vizsgálja meg;magál tízszer is s
csakis akkor vállalja a jelölt·
séget, ha ez€kn~k él k~llékek-

Az egyes búzafajták pe
dig minöség szemponíió'
ból az idei vizsgálaton fl

következő sorrendet kap·
ták: Bánkuti 1014, Székács
1Ol55, Tiszavidéki, Bánkuti,
Bánkuti 5. Székács 1242.
Bánkuti 1205. Bánkuti 1201,
Gazdasági fajták és Szé
kács.

A minőség szerint első

és milsodik búza adataival
összehason litva a gyomai
mintákat, a !egszebb remé·
nyekkel n€tzhetünk l'l jövő·

be, mert él különbség nem
sok. Fenti eredményekből

csak erőt meríthetünk arrÉ1,
hogy az öt évre tervezett
minden búzc:minöség ver~

senyen szebb és szebb ered·
ménnye! vegyünk résztgyo
maiak.
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s z á II i t : mindenfajta
gyümölcsfát, szőlóvesz

szőt,utmenti-, sor- és
disZfát, .róz§át~ disz
cserjét, éveWty - heré
.nyi (SzombatheJly mel
lett) fenyőtelepériHtar
tós földlabdával, kiváló

minőségben és sok·
tában fenyőt és OJi"ök
zöld diszcserjét. Speci~

3lUS kuUura: Rhodod,e\jjj~

UNGHVARY
lÁ.SZlO

egyetértés Olvas6
eOlvlE~t nov. 4~ik~ eiőad(j~

regiment.

1\.nya.köny,,~i lJd.re,1(
Születtek: Tóth Endre, K,dó

Sándor, Kii:is Anna, Puh.!gor
Terézia, Csikós Bálint, S. Nagy
Irén. Házasságot : Pá·
linkás Mihály---.Kruchió Erzsé~

bel, l\lhH1kác~i Laios-Czeglédi
Erzsébet. IEIhaltak : özv. Szat
mári Gáborné Tuba Eszter 66
éves, Karádi János 17 éves,
Horváth Imre 4~ éves, Faragó
Piroska 4 hónapos, Bacaa Béla
11 évei, Paróczai Ferenc 13

l hónapos Csikós Bálini 2 napos.

I Trükkök é~ intimitésok:. A
. szinpadoh klllisszalilkairóJ, Gl

filmgyáritJs trükkjeiról és a
filmviJág inlimílósairól szebb.
nél szebb kép3kben. és érde
kesebbnEiI érdekíi!s'lbb cikk~k~

ben számol be él Délibáb
száma, amely 100 oldal tQrje
dslemban (ji gazdag jartalom~

mal jelent meg. Gazdagon i1~

!usztrál! blldl.:lpesti és külföldi
rádióműsorokat. folytatásos re'
gényt,~8yfelvoni!sos sztnda
rabot, slágerszövegekel, szín
háii beszámolókat és pompás
ravaiokat közöl a kitűnő szin
házi képeslap. A DéliMb egy
száma 20 fillér.

Hogyan tervezzük meg gyü
mölcsöskeftfinket ? Erre a
kérdésre Eld felvilágosítást terv
rajzokkal együ!t a Növényvé..
dl2Jli:m és Kerlészel legujabb
száma. Cikkeket közöl még ci

zöldségfélék téli eltartá.sáról, cl.

kaliforniai paizstetűvel kapcso
latos aktuáli:; kérdésekről, 1\

koszoru kötésről, a zöldséges
kert őszi munkálalairól, al' el
hanyagolt alakfák mets:zéséről,

aszölőtörköly érlékesitéséről,

a bornspinc~ higiéniájáról ilb.
A dUian illu'Sztrált két szak·
lapból II NövliÍnyvéd~lemkii:ldó
hivatala (Földmivsléstigyi Mid
nis:zterium, Budapest, V. Kos..
suth LaiosHér 11.) egy all,a'
lommai díjtalanul küld mlltal
ványszómo!.

E
Imre. (kisgazda) :

ÖNÉRZET
Magyar az én nemzetségem,
t:öldmúves a ·m.esterségem.
Onéru.ttel szántok vetek;
Mert kenyeret én termelek.

Munkám ha lsten megáldja,
Ugy van mindenki $í!ámára:
Kenyír, ruha, ;; nincsen inség:
Nem kell a koldus segitstg!

Ae iparos készitményit,
Ha fogyasitom----;; az· értékit 
Fiildből vettem, O már kapta;
Részben Öt is munkám tar(ia.

Azért soh'se szél:yeljétek..
Szántó-vető nzesterségfek.
Mondjátok fej-fölemelve;
Vagyok olyan legény mim! Te J

Közöljük T. Olvi!!sóink~:
hogy e héten rajtunk

kivün okok" miaU, nem'
a.dunk meUékleteket,
a jéh,ff(i 5zámma~

a.dunk.

Oömbös mi[1~zjer~lnö!~

ma éjjel Lengyelországba ér~.

kezelt

A "Magyar Mezőgazdasági·

Társaság" mos! tartotta évad
nyitó ülését. Dr. Nagy Ferenc
ny. miniszter, az Egy.esi1lel el~·

nöke megnyi/6jában mély hóD
d61állal em]ékezeff :meg aKor'
méiinyzó jubileumáról, amelynek
alapján ZI Társasága Kormány
zóhoz hódoló feliratot intézetI.
Ezt követően Sternád Islván
ügyvezelőelnök beszámolt a
nyár folyamán végzeH munká·
ról és meglélrloll előadásokról.
Elhatároztatott, hogy eltérően

az eddigi rendszertől,amelynek
alapján kizárólag afÓvárosban
/artózk odó, mellógazdaséÍgi tu~

domínyt müvelő egy<inek eló..
adásai szúepeinek, ezeniu! .
megsxólallalják az egyes vidéD

kek kiváló5ligail is,· hogy köz
vetlen I1Írt5Gliilések alapián jár
hasson el él 70.000 l[lgol szám
láló "Magyar Mezögazdasági
Társaság" lagjainak érdekében
él KormánynáJ. Ezt követően a
napirend lárgyallalolt [e.

A fehér fakir clodája. Egy
különös ember csodálatos fa~

kirmlllatvónyokkal ejlf ámulalba
egész európát. Koporsóba zá D

raHa magát. a koporsót viz alá
súlyesztik és csak órák mulva
emelik ki ujra, A fakir élelben .
marad. Erről a rendkivüli em
berről érdekes cikkben számo!
be Tolnai Világlapja uj száma,
amely nagyterjedelemben és
gazdag iariaiomOU11 jelent meg.
Remek képek, pompás cikket,
érdekes folytatásos regény és
rengei~g érdekessíg van él

Inépszerti k~pesiélpbQn. Tolnai
Világlapja egy száma 20 fill~r.

.Lassan; de biztbsanha1adunk
mi is a fejlő<iés relé. Még em
lékezünk,· amikor aposlás állal
kikézbeslteH vevennyel aposl
tára men liink, ollazlan kjadták
az ajánlotI leveleket.

Mos! októb@f 1Deóla már él

pénzt is há:dlOZ hozza él postás.
Ez is nagy kényelem volna, ha •
legalább minden pé!ros napon
kézb~sílenea derék postás vagy
100 pengól. De merl ezíaz
üdvös üjílását a pG$lának csak.

uisiJg kőr;]eményekből ismerjük
meg, nem sokra értékeljük,
pedig megérdemli a poslánk,
kogy hálásck legyünk íÍrle.

rt- 5 • e- -3&a.

posta pénzt is
kézbesrt.

3

dáia buzc]jlson mindllyájalokaL
Ti Leszlek djöv6 m~Jt~yar egy
háLaf'óka iagjaL ElkészüUelek-e
már err", él nagy feladatra?
Jöjjetek a református leány egye
sületbe, il! egyesülielek testvéri
:3zeretelben, ill erósödielekhit
ben, it! kedveljélek meg a szé
pel,'éJj jót, (ll 0rényt, öl szivjó·
~ágGI és cl lelki ~azdölgsáIlOt.

Hívjalok mindenkit mllgal@kkal!

Minden édes anyál is kérünk
tiszjeleHel és keresl'.!yéni sze·
releHel, hogy buzdiisa leányká..
já! erre cl szép munkára. Hl
lagdij nincs. Mi n~m pénzt kéD

rünk; mi szive! kérünk és hitben
erős lelklt\ lIkarunk. mi a jövő~

nC?k óhaljlunk épiieni (jj lelkek
! egységéből és hitbeli buzgó
~ ságábó.L Minden sz:rola .d~~u!ánt
ii él leHoekbel1·· valo . epulesre

hasznöljanök fel. t-'la minden
, édes öll'lYe1 megleszi él mllga

kölelességéls minden leányka
meghallia . él legdrágább édes·
anytHlak, az anYlIszenlegyMz
nak. hivó szaviíts követi azl,
akkor ellyházllll1k és hazémk
ékességei és drága kövei lesz·
nek. Isten adjon elh12!ározást és
áldja meg el ió mlJl1k~1.

UJSÁG

álL'!ndó heiyiségrő! fog gon
doskodni, ahol munkadélu
téwolwl és egyéb össze

jö\'ctel,zket tarthat a Mdn5z.
EZL!iOn is felhi a

gyomai n6kfigyc mét (lZ

eFzyesUkt komoly és jó cél
jaira. Aki résitó:hlt venni
ennek eléré~ébc,·n. lépjen be
az qzyesületbe,. b6rmelyil<
Man5z tag segiri ebben.

A gyomai reformáills egyház
Q'\nöksége szíves szeret.H~1

bozza ludomására él mi 1eány
kéiinknak ama - bizonyára 
nelilYOI1 örvendelcs hirI, hogy
a ie6ny egycsüieii munkák f,
évi október hó 24-én, szerdán
délután 2 órakor az egyháztanács
lermébel1megk~zdÓdn0k.

5?eret~Hel vá.runk és hívunk
mindenkit Áz él meggyól:Gdés
v~l:et és irányit bennünket. hogy
cl iövŐnek neveljünk és épilD

sünk. Ebből cl nagy. de izép
és gyönyörüséges munkából
kjvehell minden leánYKa a maga·
ris:r:it, akiben ilu.zg-óság ~s

igazi keresztyéni hit van. Min-·
den leánynak .u: ti legdrágább
ékessége, hél szívének nemes,
tiszta voltát, lelkéneK tiszlasá·
gát megőri7:le s hitben erős..
De (:izl gem szabad elfeledni,
hogy eT. ~ legkevesebb, ömi
nélkül él leiSny nem lehet el.
Szomoru, szánalmas cl hil nél
!d.ili férfi, de él hiteUen nő egye
nesen visszariasztó.

LeányOk! A magyar hcrza ji..

tőletek sokat vór l V~gy(glek

részt cl r.'lmzelmenlés nEJ~Y

munkáj éiból ! Református Sio·
mmk kitárt karokkal vár mind·
nyájólokelL Tiszta hiteteket,
meggyőződésrltekelakaria erő

sit~ni és ml2gtarl.!mi. Lorántffy
4suzsémna, Belhlen Kata pél·

fELHívÁS
i~LEÁNYO

itása.~U""II-él eslitásánakasági Népis0\1. 3-á a
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Barátságos.····Biró: Heinfarth.

A szabadnapos GyTK öt má
sQpik cs~patbeli, játék~sápak ,ki~

próbálásáyal állt ki ajQl<épe,ss~

turi es~pat ellen. A tartaJék(i)k
llagy lendfil~ttel és s.livvel fekq~. '
t~k a játéi<ba, .de a f€Jrnp()bir~s'

CSfik az első félidőben volt er~d

rnényes. A második féJidőb~n ..•...<:1

kiforrottabb tmiak.a fáradt pjon
cak ellal1 fölénybe ketinl,ek~s.

lelkes játékukkal egymásután sze·
,reztékmegagóIQkat.

Mezőluri támadással indult ai

játék. :Hol azegyik,;;;l}ol ;.o\;másik '
cs~paLvan péml fj)\énybe.E:tŐs'

mezönyjálékból a.;20p.c:Qen: a :t~ri ,
center eredményes, de a gól les
álás miatt érvénytelen.30·.ikp.
ben Vata i szép !övését·komerre
menti a iud kapus. Aberugást
mezőnybe továbbitják. 4Q,p. kor·
ner a GyTK ellen, eredmény nél
kül. Gyomai támadá,sokkalért vé
get a félidő.

SzilneíbennagYQnlátszik ,aJá d

(adíság ·az ujoB;lcokon.
A IL félidő . GyTK kezdéssel :

indult. Vatai előre adQ,H Jabqával
Barta ,szépen futott a turil<a.pura, .
de a jó védelem az utolsó ~i!la·:

natban szerencséílen kö~belépett.

Innen ke~dve a~zövőgyár .I;:,rUlt
fölénybe és erQ$enQstrQm~lá"

vette a Kertész kapuját. 5.·ik p.
a turi center átjátsza magát Él vé:'
delmen és' kÖzelril megsze'rzi a
vezetést 1 :0. Majd a 1.0percb~n:
kornerböl a jobb$zéJsö r~vén ered
mény~sek2:0.,Mqst.a GyIK ke
rűlt námifölénybe 'éssilrerült is',
egy kornert elérni. Deu kihasz
nálatlanul maradt. A ki.ad,~[t lab
dával Kiss ceQterhalf tör~lőre .és "
a 22-ik p.!5í,:ép IÖ\l~S\~~1 J:fleg~~.e

rezte a harmadik gólt 3:0. Amit.
a 4O.-ikp. a .c.e.l1ter4'r~ :s.?:<:lpo,
rit Turi föIéllnyelért véiet am~x:
közés.

A győztes Cílapél-tQóimind,enl}i
dicséretet m.unkátvé.gz~tt.
GyTK~ból Kertész, Vata i .és'

W~igerth vált ki. A tartaiék~k 1

nem tudti.lk m~g k~llöen belei]· l

leszkedni egyeröseQb mérkő3;éfll·

bl. de azért igye!t.e.ztek.
A biró mindkét fél megelége· ,

désére vcz;eU8a mél:kőzést.

OySC-MezöturiMáv 2:1 ('hO):
Mezötur. BajOQkLbiró : dr. PQd(l.lli. .1

Rendkivül erős és a Máv ré-·
széröl- hely,nként -d,ijrva m6r- !

kózést!vilvotL aGySC Melöturon.
Ar. elért eredmény, nem fedi hi
ven az .erőviszonyokat"mert,\,a

GySC:ugy. a, :mel.öp.yb~n. mint,a
védekezésben "magasltn 'fijl0tte
állott ellenfelének. Két zsufolt te
herautó hüs~gesdxukkerbadabul.'
ditotta li GySCkiUlnó eg~iUtesét.

mely" al,elkel' ·tapsoklJJ ,ritkán lát
ható szép összjátékkal és szemet
lelket)giY~l1~örködtető l ügyes kom·
pinác.iÓkkal.hálálta meg. "Külön
kiemelni .az· egyűttesböl senkit
sem lehet, mert az egységes csa
patrészek·minden tagjatudáM:na:k
Jegjavát adia.h:Mémhbiba:csaka
jobboldali védelemben volt l -felfe
dezhető. A ritkán, sler~plő jobb.
half a várakozásnak na meg is
felelt, hibás helyezkedésével néha
a rutinirozott Feketét ig zavarba
:b9~tiJ.."A "keménykötésii.Matlak
testi :fölénnyel pótolta a.z·e!őfor

.dultapróbb ,hibákat. Ha most,
vasárnapi meccsénrnegtartja a
csapat mult heti.cgységetéslel
kesedését,'lugy· könnyen megáUit
batjaa:;::elsö Gsztály,felétörekllö
TextiH 'soro~atosgyözelmeihen.

Akkor pedig jobbanfelfognak:fi
gyeini azosztálybelJ pályatársak
li üyse slQrgl1!mas és kitűnő

együttesére.
GySe kezd nap és enyhe szél

eHen.Első negyedóra Máv táma·
dásaiv:altelikel, .de a jó, védelem
ellen nem tudnak eredményt el- "
érni. Majd magára talál a GySe
és él 20pAöl kezdveátwjszi.a
tempót. Nagy lefut Barthi 11. höz
vag át s az öpasszábórBarth-a I.
áHal kilJdötterös . lövést .a kitünö
eövekkapus:kivédL 22 p. Csi
szár jobbösszekotő veszélyes 10
vésétSzrenkányi ritkán látható'
robínzonáddalkorjDerreiiii. 35 p.
Kiss-,ZöJd-'Bartha J. összjáték'
után Bartha H.kiugrikelhuz éi

bekk rnelleti, de közveU,nközlill
röl léc mellé lő. Mindjárt utána
Kiss löv~s~tbJ:Jvuros(\n védi a
kapus. Végre él, 43-ik p..benBar- ,
ti H. IZ el,öbbi recept szerint Cs.
Nagyreme.k la.bdáj~valköz~pen •
ld~rik sbombalövé.se most már
a i(apusarkában rohban 1:0. Fe- •
kete m,lgy át. 3 emberen miktU
a biró a fálidö végét jelzi.

Má~odik féHdöben' foJylatódik a
GySe fölénye 8 a 3 p. Kiss
pa~záb61 Bartha I. .s~ép gólt I~, .
de a biró'of&zejdet .jelez. Perce·.
kig tartó izgalom a {iySC kapu
előtt, végreeuhJgorbosszu fe....
iiis~l felszaba,dit. Kiss r:emikát-

tÖfésátPodani tévesen ofszejdon
megállitja.22. p,. Szttcs hálóra

esett beadása. után :veszélyes, gól.

gy,anus helyzet és Szrenkányi a
gólv.onalon rádobással véd. 126,p.
Matlak nagy6n szépen ivel Nagy·
hOJr, a szép beadást Kiss Bartha
t~hez feje li, aki 3 lépést feszés a
sarokba lő ..{2:0).•Közönség. kiáb
ránduhra. k.ezd hazafelé indulni.
3 t .' p..' Lehretter lefut, beadását
Fekete .rosszul fogja és saját . há
lójába emeli. (2:1). Kétperocel
később majdnem megismétlődött

az előbbi.eset. UjMl Lehr~tter fut
el. .,Beadása most FriedtöJ tart az
öngól.felé ésSzrenkányicsak az
utolsó pillanatban tudja , rávetés
selelfognL 42 p. Kissszabadru
gásasorfalba,megy. Utolsó per~

eek,.öldoklö, az iram s egy utol
s6 .. alkalom az ,egyenlitésre. Sza,
J:>adrugás GySCellen 16-08ról,
de .fölé lövik s ezzel vége isa
meccsnek. Podani m~gengedte a
durva játékot s igen elnéző volt
a MÍ\r-istákkal szemben.

A U. Q,bajnokság tabellija e heti
Sizámunkból anyagtorlódás miatt ma
radt·ki.

.cOkt.·SU·i futtballpll1ogll'8mm: Oyo
mán OySC~Textil.Mezöberényben

Törekvés -GyTK; MTK-KTE, Szar
vason Booskai~M.Máv. Sarkadon
Vilá~osság-Kinizsi,OroslJaea Üf'C
BISE.

akt. 14-1. eiedm~nyek: Textil
Ol"C 3:1 (3;O),'lI.HK -,,:iBISE 4;1 (2:0)
Törekvés-Kinizsi 6:1 (2:0),

81fr6kOldés.GySC-:Textil meccs
.bidJa: JUss.· .GfI:K-Törekvés meccs
,birája: ./Le1pnicker•.

$zerdlii'B megtartoU QyulaiAC
Attila magyar kupamérMzés félórai
meghosszabbítás után is 2;2 arányban
eldöntetlenül végződött.

A#szöv$égi TllIllács korábbi h:>
tározatát, .melyszerint .szövetségi iga
zolt játékosok, nem szövetségi, ugyne
vezett uccai csapatokban nem szere
pelhetnek, fentartja azzal, hogy ilyen
szereph~sért az illető játékosokat min
denkor fegyelmi eljárás alá vonjo..
A-&Z~gedllcsapatoknal, a bajnok

iá,gba való késői bekapcsolódása foly
tán li Zrinyi-MAX, illetve KEAC_
MTK mérkőzések lejátszása Karácsony
első napjára tolódott ki. ,

GySC iI!lgilis titkára az elnökség
hozzájárulásával, körlev@let intézett a
II. oszíálYcban szer.eplő ,egyesületekhez,
melyben csatlakozásn:l szólitja fel az
érdekeUeket annak kivivására, hQgy a
DLAS2>hoJt intézendő beadványban a
n. osztályból 2 csapatnak L osztályba
valókerülését erélyesen kÖlIeteJjék.

A félbes~li!badt GySC-GyTK meccs
4:1 arányu eredményét a szabályok
alapján a GySe javára igazol ták.

GyS:C-GyTK mérközésböl kifolyó
lag RO.lsnyait ért sérelem-téves féJre
értésb.ÖI eredt - és akeHő kima~a

rázkod.ás utánbarátságosan elintéző

dött.
FIGI\fELEM ! A GyTK folyó hó 28

in tartja a HoUer-szállodában hirneves
disznótoros vacsor~át~Me1yre'ezuton

is szet:etettel hivjuk meg II kedves
sportpártol6 kÖl'önséget. A vacsora iz
letells$iéröl óli jó Hantzmann konyha
gondoskodik. Az ivek már kivannak
adva,:de jelentk.ezniJeheta.Hollirban is.

Gyse november 4-én vasárnap este
vacsorát rendez az Uri Kaszinóban,
melyen fekete Géza 20 éves játékos
jubihwmát.ünneplikm~g,

Meghív6.

A Oyomai··;Gyümölcsértékesitö és
Központi Szeszfőző Szövetk@zet 1934.
évi október; hó 28-án!;délután l órakor
Gyomán/a:Gróf Tisza István ut 97. sz.
alatti nagytermében tartja meg az
1933/34. iizletévről

évi rendes közgyahiiisét,
amelyre a tagokat ezennel meghivja.

Amennyiben II tagok a fenti napon
i:latáror;atképes számban nem ielenné
nek meg,. úgy a közgyűlést ugyancsak
a fenti helyen 1934. .évi':! november hó
4-én délután l órakor fogjuk megtar
tani, mikor is a tárgysorozatba felvett
alábbi ilgyekben a megjelent tagok szá
mára való tekintet nélkül határozunk.

Tárgysorozat:
l .. Elnöki megnyitó, jegyzőkőnyvezetö

és két bitelesitökijelÖJése.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizott

ság jelentése az 1933134 iizletévrÖI.
ugyanez;en üz;letévről il zárszámadások,
mérleg és eredményszámla bemutatása,
mérleg és veszteség megáJlapitása és
az utóbbi fedezéséről határol:atho'latal.

3 Az igal:gatóság és felügyel6bizoH
s~g részére 1:1 felmentvén}' megadása.
·'4.,Az alapszab4Iyok 31-ik;§-nak mó
dosítása.

5. Alapszabály'slerű időben benyuj.
tolt inditványok tárgyal~a.

A szövetkezet 1933/34' évi zárszá·
madásai, mérleg és eredménysx:ámlák,
igazgatósági és feliigyetőbirottsági je
lentések Gyomán. a szövetkezet iroda
helyiségében közszemlére ki viwii&k
téve és :n érdeklődök oH megteldnt
hetik.
Gyoma, 1934. októbfifM 17.

.Az .igalgatóság.

Ti5:ll:tltsuk II vetömagof Iványi Ala
dár és István cég központi magtárábalil
és malmaiban, Cséplés megsdlntéve!
ugyanott zsák kapható.

,Kerekes Károlynál a bor merje ~
fillér.

Lucernamagct, tökmagot és min
denféle terményt a Futura (Wagn~Jr fa
telep) legmagasabb napiáron vásárol.
~--_._--------

Horthy Miklós út 63. sz, ház a:Wfl

nalibeköJtözéssel eladó. Ugyanott egy
lakás kiadó.

Gyümölcsfa. oltványokat előnyö

sen szerezhet beZőid Pétern lá I,
Kossuth Lajos utca 22 sz. alatt Fekete
földben nevelt, rrissen szedett fáinak
fajazonosságáért f(llelösséget vállal. 
Ugyalllott kaptáros méhcsaládok eladók.

Kaptáros mélJcsaládok eladók Perei
László aszialosnáJ, Petőfi-Ilt 46.

Zö József
kocsigyél.rtó.

hintók és kocsik ujonnan
való készítését és javi
tását a legolcsóbban és
kedvezményesfizetés mel
lett váUalja.- Lakik
ker. Zrinyi 53 szám.

Legolcsóbban és leg
eredményesebben ('12:

.ujsá~g publikc\Il

!..szerkesz:ért és:a~ásértfele.!o··s -:
WAGNER MARTüN.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyom@
F@1@lÖs.·.üztnnvezttö::ii~or
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FILLtR.szám.
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ELŐFIZETÉSI AR~_K:

~; egyeöévre l-30 P, Fél éne 2'60 F, Egész évre 5'20 F.
BefízeÍ~sek postacsekken :

• Hllngária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.
L;,pzárta c s li t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTOi\l
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA~ KÖNYVNYOMDA
G 'J o m 3, K@ssuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) ! cm. magas hirdetés
:&ü fillér. Ötszöri hirdetéslJ.él 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén :!!:> százalék kedvezményt adu!lIk.

I

mely 5 méter szélességben
épült, él Szabadságtéren
ellyoldolú Jejté~sel, azzal a
számftássaJ, hogy e mellé
még egy másik S méter
széles útpálytít épftenek ki;
s6bb s akkor él. Szabad·

. ságtéren 10 méter széle~

. lesz i!.lZ út, cl Rákóczi ut...
cában mLlrad a most meg'"

t épített 5 méter szélesség"

.;;::"!III;'IIr'-::::::1

lés

SZEPTEMBER 21pÉN
AD1'ÁK ÁT A FORGALOMNA

AZ Oj PIACTÉRI UTAT.
Mintegy 1000 négyzetméterrel lett nagyobb

. a baromfipiac.

A gyoma-endrődi tör·
vényhatósági utat él Hősök

Emlékutjával összekötő266
folyóméter hosszú út épí-'
téséhez julius 24-én fogtak
hozzá az alkalmilag társult
Wagner Márton fiai gyo
mai és Máthé György bé
késcsabai cégek és szep
tember 21'én éldt6k át a
forgalomnak a kész utat,

ZAT,ŰTÓHKiTSÉ
Ha fermelőink összebe~ ban 300 ezer kg. súlyban

szélnének és pulykáikat, kellene eladni. rla volna egy
csak egy hónapig is nem . hűtőházunk s ezzel kap- Október 2ai-án délelőtt l kirakodó vá.sá.ri napjára
vinnék a piacra, m.aid meg'li csolatosan baromfihízla- :'Í.~pvis:!?testületi rendkivüli Igelzda~~gíé.~sz?CiáliS s,zem
látnák, hogy 51 most kimé- tünk s a tömeges beérés- ~(Ozgyules volt, melyen ci pontool szukse~ wm es te-

"karte!Hag", ki fél- kor nem kellene elkótya" . következő ér~emleges ha- l kllltettei, hogy él kirakodó

:!~Ilr~~ve.!i od.a a n,~~i szinte vetY,~I~i ái.latainkat, hanem II tá.r~zafokat ~oztá~: ..! vásár a környék legnagyobb
Konyorgo termelonek - a hutoházl tárolássa! ki" A mu!! szamunf<ban ko- iváséJra, így az elég tágé'ls
"Válogassa ki a kakasokat, várhatnánk a jobb árakat zöJt iskolaszéki határoza· I vásártér sem volna elégsé
azokat nem veszem meg, a és a fent jelzett 500 ezer tot, hogya besenyszegi is- ges, ha egy tlé'lpon állat és
többiért meg' adok kilón- kg-on kHónként csak 10 kolánál két tani/ój állást kirakodóvá.sM volna.
ként 50 fillért lU - mon- fillérrel kaphatnánk többet, Iszerveznek, magáévá tette A vásári és piaci hely·
dom, ez él tobzódó "kartell- ez évente 50.000 pengőt I él. képviselőtestület azzal pénzeket a lehetőség sze·
tag" leSZállna. a kevély au- jelentene.. ! a változtatá.ssal, hogy az .,. rinti mértékben csökkentet·
tóról és gyalog mászkálna A baromfihizlalóban a ott lévő kert használata, . ték.
ki a tanyákra, ahul ő kö- saját termésű tejet és sze- ha egy tanító lesz, teljesen A gödrök közötti terüle
nyörögne a íermelónek, mesterményeinket értéke. azé legyen, ha két tanító 'ten négyen kaptak ház·
.~yadjaej neki apuly· , sHhetnénk. l_lesz, aitkor ,ketten kapják helyet:. , ...

kalt A hűtőházzai kapcsola. l feles hélsznalatra. A kozsegl foldek haszon·
Vérlázító és hallatlan ez fosan állandó munkaalkaJ- l Miniszteri átifCltra hCltá- bérlői nem kaptélk hClszon-

Bt kihasználása a termelők- mat adnánk sok embernek. rozatot kellett hozni, hogy l bér elengedést, csak fize·
nek, ahogyan most kihasz- A leölt állatok tollát sző- az orsz6gos vásárok ezu· I tési haladékot adtélk nekik
nálía az egyedvás~.rlásúke- . rét külön értékesíthet-nénk, t,án két ~EJP~sélk legyenek lél. f. @vi haszonbér .~.OO!oDá~Ll.
reskedelem gazdamk hely- a vért meg a sertéshizla~ es a ml':'lsodIl<. napon tar- kamatmentesen lOVO eVI
zet~t cl b~romfival t. Az őszi lásni51 hasznosíthatnónk. I ta~nél.<. cl kira~odó~á.sár i~. ls~~pte~lber hó 1-i~ való
vetes utll.U nem kivánatos Lakosainknak most 5em i KepvIselóJestulet ken el. ml' kIfIzetesre.
már, hogya tyúk vagy pénzük, sem hitelük nincs, li ~iszt:rt, íllLlrodjon tov6bbro Jóv6ha~ytd.k ~ piaclliri
pulyka kapargáljon a veté- hogy egy hűtőházélí épft- IS harom napos a gyomai burkolássol kapcsolElto$
sen, ezért igyekszik min· senek. ~mfikeresl{e "vásár, melynek vélsárnopi pótmunktlke1Í.
denki szabadulni a felesle· Gelem lH'jFteHnek sem 41"- iiii6S__iIIIIIMi!l!liiiíiiiiiiOiiiiiDlililllii__iiii1����iiiiiillllil!iiiiilllliiill_iiiiIlliilIi!iiiiIII!lIiI _

ge5 baromfitól s így egy- deke, ho~V Hálu~
szerre olyan kínálat vEIn a .l.egyeR. Gyoma és Endrőd '
piacon, hogy éi termelők községeknek különféle alam

valósággal könyörögnek a pokban van annyi pénzük,
kereskedőnek, ha áron alul vagy építsék fel ci kÖzi3é·
is, csak vegye meg az gek a hűtőházat és legyen
övékét. az "Községi hűtőház" (nem

A tömeges idénycikkek volna rossz befei<tetés, ta·
beér~ésekor évről-évre lán később póradóra sem
visszatér ez él helyzet: éi lenne szükség,) vagy adják
nagy I-cfnálat lerontja az kölcsön éi termelők alkalmi
árakat. alakulatának a szükséges

Gyoma és Endrődö6 összeget, hogy ők építsen
ezer katasztrális holdas ha- nek fel egy hűtőh~zat.

tár~ban a belfogyaszíáson Ugy lehet, ez a hűtőház

kivü~ legkevesebb 2 ezer lesz a kiindulósa, ho~y

:sertes,t 200 ezer kg. súly- mezőgazdasági termelőink

es legkevese?b 3?0 l össze tudnak majd fogni
ezer darab baromfit (tyuk, Imás d.. olgaikban is ~s s.egít-

pulyka) átlag- hetnek magukon. W,
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Békésvármegyei
Kisg8zdák Egyesületé

nek gyűlése.

Oklóber 2J -én larroiia al}é,
késvármegyei Kisgazdák Egye
sülele rendes évi közllyúlésél,
melyen többek közölj elhahii
rOlják,

- hogy az egyesülel belé p

cl Tarsadalmi cgycsLilelek Szö
velségébe ;

- hogy hivatalosan állapíl
sák meg évról-évr8 a bÚl:a árát;

- (Kovács István endrődi

gazda indilványára), hogy mind
azok a gazdák kérhessenk
kényszeregyességet, akildöld,
iének egy-egy holdjfl ~OO pen
gónél többel van megterbelve;

- hogy minden nap' lehes'
sen Pestre sertéseket szállítani:

- hogy olcsóbbak legyenek
a szérum ok ; :~

....:- hogy minden kereskedó
árusíihasson szódál :

- hogy él gazdaadósságokaj
rend!:'zzék ;

- hogy az adónwdszer!
egyszerűbbé tegyék.

43 liter tej naponta. Ausztriá
ban uj világrekorder tehén Wni
fel. Egy év alaH 13.443 liter te
jet produkált. Egy napi teljesít':'
ménYi 43 liter_

II

hiányzik kér Jó, II nagylHl
pu meg félig nyitva van. A
megijedt lókísérők egyike
a vasuthoz ment, az ott
szolgálatot telje~ítő rendőr

nek tett jelentést a Jopás
ról, a másik meg a csend
őrséghez $ietett.

A gyanu azonnal Marjai
Albert és G61 Sándorra
volt, kik este 9 óra körül ...
tő] 10 óra utánig él Ven
déglöben voltak, hol ö féi-

Iálláscin~k tíz éves ünnepét.
A líz éves jubileum d. u.
6 órakor [esz a polgári is·
kolában ~ következő mű

sorral:

drődö

drődi polgári iskola

ötés Oyomán.Ló

1. Szent Imre herceg. Énekli Hídvégi Nándorné tanárnő vezetésével az iíjú
sági énekkar.

2. Lovich Ilona: Mi vagyunk. Szavalja: Uhrin Dezső W. oszt. tanuló.

3. Az iskola 10 éves történetét ismerteli Walthier György róm. kat. polg.
isk. igazgató. .

4. Végvári: Nagy magyar télben. Szavaija: Hanyecz Valéria IV. o. tanuló.

5. Prónay-Pusztay: Szent Imre látomása. Me!odráma: Elöadják: Szmola
János (szavalat), FölfőldyBéla (l!.Ong9ra), Fehérváry Ferene (hegedű).

6. A volt növendékek nevében Parócza.y Péter tanarjelölt üdvözli az iskolát.

7. Both Bálint: Magyar ádvent. Szavalja : Matl.lska Vince IV. oszt. tanulÓ.

8. a) Szenlirmay: Fehér galamb. b) Urbán: Ej, I~aj, gyöngyvirág. c) Urbán:
A tamási biró háza. Elöadja az ifjúsági énekkar Hidvégi Nándorné
tanárnő vezetésével.

gyanaznap tartja az endrődi róm. kat.
polgári uiskola 10 éves fennállásának

ünnepét.

Kiemeli a llap jeielltősé

gé! még ~Z is, hogy a róm.
kat. Szent Imre polgári fíú
iskola tanáfRtestü!ete akkor
tartja a polgári iskola fenn-

t824-ben szentelte fel· szeghalmi és aönczy Ká
. Wurum józsef nagyváradi roly csanádap,ícai plebáno

megyéspüspök az endrődi. sok vállalták. A nagymise
nagytemp!omor. - Endrőd fél 10 órakor kezd6dik.

l katolikus népe nagy kegyc- Ünnepélyesebbé válik e
leHel adózik templomépítő llop azáltal. hogy d. u. ai
őseinek s é!í':Grt a templom órc::I!-cor kerületi Actió Catho
védószentjének: szent Imre lica gyülést hivott össze ClZ

herceg ünnepén. november eg'y'házmegyei tanács igaz
5-én nagy űnnepséggel tartia gatója: Mellau Nlárton pá~

meg a templom bucsúnél P-( pai prelatus, apostoli kor~

ját. Még az éj llClgy kiwn-I mányzói helynök. A gyűlé

telés is éri az endrődi egy· sen beszédet mondanak:
házközséget, hogy a bú- Idr. Czapik Gyula apátkollo
c.;úi Unnepi nagymisét 1922, nok, Kovács Sándor al Ac
ófa minden évhen, most is tió Catholica országos fő~

az eg\'házmegye Föp6sz- tilkár(:l, dr. Krüger A/addr
torEl dr. Lindenberger János i és Kóródy Katona János
apostoli' kormányzó Ur országgyűiési képviselők. A
mondja. A szent beszédek gyűlés ~ Népház mozihe!y
1Mtását pedig Szabó Frigyes ség'ében lesz.

Az úr b'.dOllból épült, l\ér
rétegben, 18 cm. vastag

ságban, éj Szabadságtéren T
- az egyik oldalon - 206 íz éves az e
folYóIlléter hosszuságban
kiálló betonszegéllyel.

Az átépíleH és új tégla-
járdákkal együtt készült:

1482 /112 betonút,
1862 01 2 téglaburkolClt.
A !evenle iroda mögöljj

porta felének megnyitásá
val' és El vízlevezető árok
beföldeléséve! él piadér
mintegy 1000 nég}fzel mé
rerrel iett n~gyobb.

Az épífési munkálatok
apótmunkálatokkal együ!t
19663 pengőbe kerültek.

Községlink megerőltet/e

magát és cl bOfomfipiacot
esős időre is járÍlalóvá
tell 12, mert a piacajnkra já
ró baromfikeresked6 azzal
ijesztgetett bennünket. ha
nem tesszük lehetövé, hogy
sáros id6ben is közleked
hessen aütójával. nem jön
LI piacainkrEl. Vagyis: köz
ségünk áldozatot hazolt,
hogy bMomfitenyészlőink

zavarlalanul ériékesílhessék
baromfiaikat, de a barom
fikereskedők nem méltá
nyolják a község áldozat
készségét, mert nagyon ald
csony áron vá'sárolíál< él

baromfit, amivel tetemes
veszteséget okoznak az
amúgyis haszon nélkUl dolR

gozó fermelőknelc

MiólCi a baromfipiac Q

megnagyobbított területre
jött vissza, olyan nagy a
felhozatal, máris kicsinek
bizonyul a piactér. Ha -azt
Q'ondolták előljáróink, hogy
több évre el van vetve a
baromfipiac gondia, téved
tek, mert reméljük, a ba
romfitenyésztés !lem fog

csökkenni, hanem mindig A póruljiL~t tolvajokat a lopás után 2 órával elfogták
erőtejjesebb lesz.

A község kasszájCl 20000 Október 23-án fried bu-
pengővel szegényebb lett a dapesti lókereskedő lova
piactér rendezésével, de a kat vásárolt Gyomán. Este
hasznos beruházás lel1ára Fried két megbizottja íj

ennyivel értékesebb lett. Karsay vendéglő istállójába
...~~- kötötte él nyolc lovat és

A búza árak. Átlagos búza... 1/210 órakor II vendéglőbe

árak 1924-ben 2S-17, 1925-ben mentek vacsorázni. Tizen
36.90, 1926-ban 31.50, 1927-ben egy órakor visszamentek az
31.88, 1928 ban 29'95, 1929-hen istállóbé~i.A nappali világítást
23'63, 1930-ban 19.18, 1931- dó J. h 'd f' , 'I .. ct
ben 12.78, 1932,ben 12.74, él te I Ol e!Jyene J/e '
1933-ban 1o. SS, 1934 májusban Iten vették észre, hogy az
11041 pengő. istállóból, kitt külön helyről,
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Betöréses

Zenepályázat A
, Magyar Zenealbum mos! meg

i jelent gazdag larlaloll! októberi
, száma nagy magyar nóla és

lánczene pályázatot hirdet, mely
nek során 100 kerül kiosz
tásra és a pályadijnyertes mun-

i I·dk külön díszes albumbanl jelennek meg karácsonyra. /2\

I
-Magyar Zenealbum elófízelési

ára 1 évre 6 P. féi évre;) P.
I egyes szám ára t P. eHe

I ványszámot 50 fill. bélyeg 121
II' lenében küld EI kiadóhivl:lt.~j!:
. Ai '.Jsz·u. 46,

Október 24-ikére
I dóra vakmerő tettesek meg P

I Endrődön Fü~

I korcsmájának bejárati
Iajtójál, a át kin
I tották . 11 belső kapcsokat,
Ibeha a kocsmába,
I -
, an mintegy 5-6 liter
pálinkát, rumot és vala p

mennyi ,a kézipénz p

tÉÍrból 5-6 pengőt

el s mint akik végezték
dolgukal, az ajtór betették
!lElguk selszeleltek.
A betörést csak reggel vet·
ték észre s azóta a csen
dőrség erélyesen keresi cl.

tetteseket.

zés

1 katasztrális
permetező rendszer

katasztrális
öntözését

I ,ma kér! felvilágosítást, hogy

I

I mi módon képzeiik el a terve
zők az ön!özesl és ezen él lé·

I ren mennyire akarják igénybe
venni az árvizmenlesij6 lársu e

lalokat. Hasonló értelemben
szólal! fel a többi társulat kép·
viselője is.

Dr, 5chweiger László, az
I lvá.nfenéki Vizhas'(!lositó és

Ármenlesíté'J társula! alelnöke
arra fel él figyelmél, hogy
az öntözés klárdésének meg e

oldása még a hajózásnill ii
, előbbre való. Öntözéssel fOA

kozhaló EI lerméshol':am, 361
duplermelés is elérhető, az Ön
tözés tulajdonképen él r~nde!'

kezésn2 ;§Iló m~r;y,~

l TájékoztCl!ásui meg kell jegyel:
nünk, hogy ön!özésbe bee
vonható terület nagyságát nem
él földeknek él lolyókhoz völó
közelségük halározza meg, ha
nem él rendelkezésre álló viz~

mennyiség.
A kapcsolaiban

egyesek éilnnak az aggodal.
muknak adtak kifeiezésl,
EI !{örösöknek egyes helyeken

t l - , I - -',
I va o megCluzzasz asa arVlzei
idézeió. A szaKértők erre vo- i

naikozólag leljesen megnyug A

taló kijelentés! tetlek. Hangsll w

Iyozlák, hogy ö viz nem fog él

gálak lábáig lerjedni és áradás
ese/én sem lesz nagyobb
meri a zsilipek szükség eselén
vizszinlesen lereldel él fo-
lyók medrébe ugy, a viz-
folyás elé adoll eselekben aka
dály/ nem görditenek.

Hogy a Körösökés a 'Be
I reltyó haiózhatóvá !éleleés 61

i mellel!ük eHerűlő földek önlö·
I zése közgazdasági szempont
. ból mil jelenI. ennek megvilá-

gitására rámulatlak a kövelke·
zőkre:

A bököJJyi ésa békés
szentandrási duzzasztók
elárasztó rendszer mellett

A Körösők és a Berettyó mentéről átlag 1 millió mm. buzát
szállitanak el évente, Ha figyelembe vesszük a hajón történő szál
litás költsége mázsánként 30-40 fillérrel kevesebb mint a VQsuti
szállitás költsége, a Kőrösök és a Berettyó mentigazdák 3-400.000
pengőt iakaritanak meg évente, illetve, annyival drágábban értéke·
sithetikbuzájukat. Már ez az összeg messze jelülmulja a bejekte
tett 5.700000 pengő tőke 7 százalékkal számított amortizációs költ
ségeit. De hasonló m(gtafcaritások érhetők el il tengeri, szén, ja,
ko és más tlJmegcikkek szállitásánál is.

Tervbe van véve az is, hogy
él Körösökel és i1Jj Beretlyóí
feifeléOyuláig, illetőleg Ko
mádiig szinlén haiózhatóvá le
szik, erre azonban csak_később

kerül él sor. Ennek él tervnek
l'l végre hajlása 7-10 millió
pengőbe kerül. Mindezeknek él

munkákné!k a megvalósilásCl
tl2rmésze!esen állami felada! és
a kö!lségekben eseneg csak
másodsorban járulnak hozzá
az ármtnlesi1ő társulatok.

A feni emlilell duzzélsziók
megépilésével nemcsak a ha
józás, hanem az öníözés kér
dését is dűlőre lehelne vinni.

dli.zzasztógála! létesilenek. Ez
lesz él miisodik vízlépcső. amely
nek halása körülbelül 90 kilo
méterre terjed és a !-<örösla
dánylg, illetőleg Békésig biz
!ositia I'i megfelelő magasságu
vizállás!. Ennek o duzzasztó·
!lok cl megépitése 4 és fél mil·
!ió pengőbe kerti!. A BereUy6
20 kilomélerl?s szakaszának
hajózhalóvá tél~le köl'Ü
700.000 pengő köllsélimei' iár.

6sszesköltség
pengőre teh,etö,

ataszírális
gon

.és

biztosítaná a Hármaskö
rösnek, az egyesült Fehér
és Fekete Körösöknek, va
lamimt a Sebes Körösnek
hajózhatóvá tételét Körös
ladányig, illetve Békésig.
Ennek a szakasznak a
h-ossza 130 km.

Benedek miniszteri tanácsos
les:l. A tervek második része előadása ulán az árvizmenle e

a Berettyó ha.józhalővá lételére silő lársulatok kiküldöHei Jették
vonatkozik. még észrevételüket a tervekre

A BereUyót alsó szaka- vonatkozólag. Elsőnek a ieg-
szán, m~ntegy20km.hósz- nagyobb liszánluli ármenlesilő

szuságban Turkevéig te- társulal képviselője:Palasovsz.
szik hajózhat6vá. ky Sándor ny. miniSl':tl2ri la.

Mindezek megvalósUásához nácsos szólaII fel és miuJán
szükséges a Szen les alam Bö· kijelentette, hogy az ismerteleH
könyi duzzasztő átépilése. Ezt lervekeJ jóknak és kivi helők·
él duzzasztó! 25 évvel e7előtl nek tarlja, hang'sulyozla, hogy
i!pHették,. deazója hasznave- az ármentesít6 társulatok vál·
heleHenné válL ÁtépHése, ami sággal küzdenek 08 ezér! nill
'!sonooo pengóbe kerül,· Békés- csenek abban él helyzetben,
szenfandrásig bizfosilja a . ha., hogy anyagi áldozatot hozza·
íózáshoz szükséges, megfe:ldő-Inak. Az ármentesitő társulatok
magasságu . vizállást Békés· az egész akció lebonyolitásál
5zentandrásnill egy második állami feladainak larlják, Majd

l:USAG·
~~~~V'tw"~~Vc:sV~~~~$f':~~~~~~.~~~

i
I .

I nviséQe! sokszorozza meg és
~ . ~

I fl korlá/olOt! mennyiségű terü
i: lel mellei js mérlék
, ben lesz; lehelővé él ielepi/és!.
!I jelent,l az öntözött terme-I tem l hold

IBeszédének végén odakondludált
. hogy a duzzasztást a lehetőségek

hez képest jokozzák és tlir A

gyék lehetové, hogy az előirány

I zoft katasztrális holdnál
l nagyobb terflletet vonhassanak be-
lle az öntözésbe,

I A ielszóJalásokrlll Benedek
! miniszieri ícmácsos llI:wrmd.[

I és megadta II kérl fel'
világositásokat

Reméljük, hogy öl naglf lerv,
I a megvalósilása Nagy
- magyarország feladaié:! lett vol

na, most már rövidesen kivi
telre keri.il és ezállal lenetóvé
válik a Tisúmlul mezőgazdo

i ságának felvirágozlatására és
ki.ilönösen ennek a vidéknek

. ól megsegilése, amely állan
! dóan szenvedi íjZ EI!~7'?JhrIAi

A Körösök hajózhalóv6 lélele
ügyéhen október 24~én dr.
Mayer Károly államtitkár el
nöktele alan érlekezletel larlot
lak cl· földmivelésügyi minis'l"
terlumböfL Az érlekulelenmeg
jelentek Kállay Miklós földmi
velésilgyí minís:r.ler, él minlsz
Jerium szakelőadói és' Körös
Tisza m,mti ármenlesilő társu
lalok képviselői, közlük dr,
Schweiger Lószló alelnök és
Bácsy Elek igazgató, (lkik (lZ
Ivál1feoeki .Vizszabáivozó és
Ármenlesit6Társulalol képvi
slllték. Az'értekezlet megnyitá..
saulán KáHciy Miklós .földmi
velésilgyi minisiler rámulatol!.
akér"dés fOl1josi~gára és em
lékeztelell Békéscsabán . lelt
ígéretére) amelyet minden kö
rülmények közölt be akar vál·
jani. Aminl ahitelviszonyok
megiávulnélk, a.zonnai munká·
bn kezdenek. Hangsulyozla,
hogy az idej inségmunkákra .
előirányzat! 8 és fél millió pen·
gőből erre él célTél nem juthal,
merI él Körősök hajózhalóvá
lélele c~ak kevés földmunkát
ig~nyel, nagy tömegek eJ tehát
nemludnának foglalkozta1ni;·
most pedig épen az a cél.

Uiána Benedek József mi·
niszleriJanácsos ismerlet1e cl

Körösök hajózhalóvá léteIének
terveit, ameiyek első része



Az ország legna
gyobb faiskolája

UNGHVARY
LÁSZLÓ

FAISKOLA RT.
CEGLÉD

S z á II i t: mindenfajta
gyümölcsfát szőlövesz

szőt, utmenti-, sor- és
díszfát, rózsát· disz
cserjét, évelő!, - heré
nyi (Szombathely mel
lett) fenyötelepérőltar
tós földlabdával, kiváló
minőségben és sok faj
tában fenyőt és örök
zöld diszcserjét. Speci
ális kultura: Rhododen
dron, Magnolia, stb.
Állandó ellenőrzés alatt.
KÉRJENÁRJEGYZÉKET

émetország meg
bélyegzi a pontatlan

adózókat.
A jövőhéltöl kezdve fe

kete lislákéü vezetnek Né
metországban él késedelmes
adófizetőkről. Állandóan
nyilvánosságra hozzák ne
veiket, hogy megbélyegez
zék és közmegvetésnek te·
gyék ki őket. Aki nem tel
jesiti adófizetési kölelezett·
ség'éí - mondja él pénz
ügyminiszter felhivcisél - élt:

pontotlaíl és becstelen, mert
megszegi flZ áliammé'll és fl

népközöss~Q'Rel szemben
kötelező hűséget. Az állam
csak akkor lehet erős és
csak akkor tudja teljesileni
feladataIaH, hél a megfelelő

pénzügyi eszközök rendel
kezésére ,Hlana k.

·dám irások:
Szilágyi Dezsőt, a ferencjózsefi

Magyarország hires igazságügy
miniszteré! gyakran keresték fel
képviselők és jól jövedelmezőállá
sokat kértek pártfogoltjaik szá
mára.

Egyizben egy magasrangu hiva·
talnok halála után néhány órával
felkereste őt egy képviselő és igy
szólt :

- Az elhunyt helyére N. bará
tomat szeretném betétetni.

- Ennek semmi akadálya, 
felelte komolyan Szilágyi Dezső,

- amennyiben a koporsó mérete
megfelel számára.

Október 31.
A reformáció emléknapja nem kerülheti el fígyelmünket. Ma

különösen időszerű megemlékezni a reformációról. A régi világ
előllünk alapjában megrendülten recseg-ropog. Az új, amely helyére
igérkezik, nem biztat, inkább rettent. Megujulást vár mindenki.
Honnan jön a megújulás ? A reformáció felelete rövid: megujulás
ott támad, ahol úrrá lesz l:yten sérthetetlen törvénye. Isten törvé·
nyének tisztelete és komolyan vétele nélkül nincs menekillés az
itéletes gyorsasággal és sötélséggelközelgő összeroppanás elil.

Mit adott a reformáció? Megteremtette az imádság, a szol
gálat, az imádság, a lelkiismeret, il szeretet és az Istenbe vetett
rendrthetetlen hit emberét.

Az imádság emberét. A reformáció korának fáradt, csüggedt,
magárahagyott embere már régóta vágyott felüdülésre és ez a vá·
gya az előtte fedtárt, ősi, tiszta evangéliumi forrás felfedezésével
beteljesült. Csodálatos erők közvetítője, kiváltója lett az imádság.
Az új embert nyomoruságok, üldöztetések közölt is mosolygóvá,
boldoggá tette. Luther Mártonról jegyezték fel, hogy egy napon,
mikor igen sok, szinte erején felüli teendői voltak, igy szólt: ma
annyi elvégezni valóm akadt, hogy egy órahosszáig kellett imád
koznom, hogy elegendő erőm legyen.

És az erőt megkapta.
A szolgálat emberét. A reformáció előtt egyegy hivő ember

minél mélyebb és komolyabb vallásos életet élt, annál inkább el
vonult a vilá~tÓI.A reformáció a mindennapi szolgálatot lelki för
vénnyé tefte. Minden lelki kincset, értéket csak azért gyüjtünk, hogy
embertársainknak szolgáljunk vele. Minél több kincsünk van, minél
mélyebb a hitünk, - annál inkább Űz a vágy. hogy kovásszá,
magvetövé leheisünk. Nem az a gazdag ember, akinek sokja van,
hanem aki sokat ad. Kálvin János megtiltotta , hogy il sirját meg
jelöljék és ma sem tudjuk hol pihen. Még halálával is szolgálta
az evangeliu mi hit tisztaságát. - Ne őt nézzék ne őt keressék.,-'

I ' • J'

még sirhalmában iJem, - hanem azt, aki öt elhiv/a.
Az igazság emberét. Károli Gáspár 1560-ban fájdalmak és

aggodalmak közepette éHe át Szatmár ostromát, melyet magyal'
védett magyar ellen, Ekkor csendült fel fülében al Ige: Megisme
ritek az igazságot ég az igazság szabaddá tesz titeket. Felsóhajtott:
és századokon át annyi nemzedék nem üuuerte meg_ Megsztiletett
benne a magyar bibliaforditás gondolata, - meliyel li nép kezéb~

az igazság legerősebb fegyverét adta.
A lelkiismeret emberét. A lelkiismeret SZalva, mely annyirélel

tompult, melyet elnémított az egyéni érdek, s szolgaságra kárhoz
tatott a bfin,- ujra felcsendü! szabadon - c§engön.

Dévai Bíró Mályás, magyar reformátoraink egyik elődje 2
évig sínylődött Béc8ben dohos, nyirkos,-kegyetlen börtönben. fa
ber püspök elé sOKszor felvezették kihailgatásra s valahányszor ti.

püspök gyönyörü, csillogó, levegös, meleg palotájában megjelent,
a kisértő folyton a fülébe sugta: "ember kedvezz magadnak. ({ S
ha kedvezett volna, - soha nem került volna vissza a börtönbe
de a lelkiismereti szabadság hősévé se válhatott \TohUl .. , '

A szeretet emberé/o Valami csudálatos erői, fényt árasztó sZ€
retet volt el .. , olyan, amelyről Pál apostol himnuszt lengett. Ez
a szeretet voU a le~erösebb fegyver, mely a magyar nép lelke fe
lett diadalt aratott.

Szegedi Kiss Istvánt árulás török fogságba juttatta I Peruiz
bég véresre korbácsolta. Később mint ráckevei prédik~tor találka·
zott Peruizzal s a megbánással közeledönek szemrehányás nélkül
megbocsátott.... A szeretet mindent legyöz.

Az Istenbe vetett, rendíthetetlen hit emberét. Jöjjön bár a leg
kegyetlenebb vihar, csapás, - gálya - az egyén áll szilárdan,
egyenesen, mint viharban a sziklaorom, - vagy viharzó tengeren
az iránytíí..

Bethlen Gábor halálos ágyán, mikor már beszélni sem tudott,
papirt kért és reáirti a Bibliából vett utolsó Sl2.lvait: Ha Isten ve~

Jünk, kicsoda ellenünk? - bizonyára senki, senki sincsen ...
A hit, a vallás világító fáklyái, égbenyuló oszlopai vElItak

ezek az uj emberek. A magyar reformátusok ezen B. napon meg
kell kérdezzék önmagukíól: Vajjon mi régiek maradhatunk-e?

M. s.

ÁthelyezéSe Értesülésünk sze·
rint Tóth István járasi állalorvOil
GyollleÍról Székesfehérvára he
Iyezlél< ál, uJóda dr. Kómár Gyula
m. kir. állalorvos lelI.. Tóth IsI
ván több mint 7 éve leljesilell
szolgálalol a gyomai járásban,
meIy idő alatt nemcsak hivalEl
los l1lúkődésével,hanem társa,
dalmi életében isközszerelelel
szerzell magának. Sok szeren
esél kivánunk neki uj állomós
helyén,. ulódál pedig szereIeliel
vári uk.

Aiispánunk kezdeményezé,
sére a vármegye Gyqpároson
egy vármegyei liszlviselőifürdő

és üdűlólelepel léfesfl, ha Oros
háza ingyen lelkel ad hozzá.

A kunhegyesi kerületben
viléz báró Hellenbach Gollfried

Inemzell egységpárli jelőllef vá
lasz!oliák meg képviselóne!{.

Halottak napja.
Az flmulás árnyéka ma és

mindennap ránkborul, de csak
halottak napján vesszilk igazán
észre, amikor a kereszténység
roppant misztikuma elénk döb
benti a betelt és betel!ő sirokat,
meghalt édesapánkat, édesanyán
kat, testvérünket, feleségilnket és
gyermekilnket} akikefelsiraftunk
és akiket siratunk ma is, hogy
egykor be,nnünket is megsirat
nak, mert ha az il siratás egy
szer megszakadna, tH"ök halottak
napja borulna a . földre. MiB
kegyelet lesz, élet is lesz. At
élet a haldlon tul is folytatódik}
csak mi nem érünk el az időflen

idők végtelenségéig} mi, ma élő

es a sorban utánnunk jlJvő em
berek. Nekünk c!;ak egy darabka
ilet adódott és a halottak napja
ezért az embersiratds ünnepe,
azé ali emberé, aki azért Izüle·
tett, hogy meghaljon. Mi az
embert sire.tjuk, de nem aJ!
életet, mert az élet végtelen, de
nem bizonyos, - irja a klJlt~, ~

"NEM BIZONYOS ...
Ha elszunyadunk, hogy felébredjünk,
Ha @lutazuiJk, hogy megérkezzünk,
Hogy learatjuk azt, amit vetettünk,
Hogy megtarthatjuk azt,amit szereztünk.
Nem bizonyos, hogy kinyilik a rózsa,
Hogy ll. kenyérből mindig les~ egy morzsa,
Hogy felnő minden fa, virág, gyerek,
Hogy mozdulatlanul állnak a hegyek,
Hogy nem lesz soha gazság az igal!:ság-

[ból,
Nem válik gyász, bánat, a viiazságból...
Kiért ma égünk, bogy holnap isszeretjűk,

Mitmaigérünk, hogy holnap megtehetjük.
Nem bizonyos itt s8mmi. semmi sem,
Mégis építünk, bízunk, remélünk,
Gyűjtünk, mulatunk, égünk, igérünk,
De arra alig-alig gondolunk,
Hogy egy bizonyos: - az, hogy megha

flunk. "

Ezzel a biztos haláltudatial
forduljunk a megholtak sirja
feM, hogy rajtunk ktresJttlll lJréJk
életként folytatódjék kegyelet...

A "Gyomai Vjság" kapható a
trafikokban, ára ]o fillér.
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hi én

lIJcernam2lgot, és min-
denféle terményt a Futur" (Wagner fa
telep) ilapiáron vásárol.

az italfázisadó. Értesü
lésünk szerint a kormány ez év
végén életbeJéptetí az italfázisadót
Ez uj adónem . által az itaImérök
megszabadulnak az ítalforgalmi
adó okozta bajoktól. A községek
jövedelme ellenben ismét csök
kenni fog.

l Ö la
I
I
I! Gömbös miniszterei,
il nök ('lZ elmult hé/en ké! na
Ii Varsóban iöJ/öll és aláirta Cll
r
l lonn;'Ir-! - magyar kulturális
Ii e5Zvezménvl. A la megálla·IPilják, hO~\/ régen fogadlak

i.. fe.lelő5 államférfít _Olyan rOKon
I 3zenvvel Lengyelországban,
, min! él magyar minisztereinö
I kÖL fVlig- legutóbb franIcia killügyminisz!er! csak (I

lengyel kü!ügyminiszJer állam
litkára fogadla, addig Gömbös

, miniszlerelaököt a kormán yel#
nök, a külügyminiszter és CI

I kulluszmil1iszler, valamint Var
só polgármestere várták. Kél-

· ség/elen, hogy ez a fogadlatás
hangsulyozása akart lenni an

I nak, hogy Lengyelország Ma~

gyarországnak a kulturális
i egyezmény megkölésén Iul ki
! lüpő polilikai engedményeket

is biztosH és nemcsak Magyar-
· ország külpoHllkai helyzeiéi,

hanem Európa békéiét is meg
, erősíti.

Gyoma községben a leg
közelebbi országos vásár
1934 évi november h6

és ll-én fog megtartat
l ni és pedig: november hó
9-én pénteken hasitott kör d

mű állatfelhajtással, novem-
· ber hó 10"'én szombaton
lóvásór, novernber hó 11~

én vasámélp

lsár. "i Az állaívásárrél sz:ab6!y-
! szerűen kiáll mélrhale·
i véllel den fa á fel-
l hajtható, ~ eladásra nem
I szánt, szekérbe fogott áld
II

Ilatok szintén csak szabály-

I
I szerűen marhale
véllel bocsáttatnak el

, sártérre. den serí'ésröl,
i,

I juhról külön-k ön marnap
levél állitandó ki.

Iparosok és kereskedók

"

iparigazoJványaikat fe!mu
, fatni kötelesek.

1---------

)I'

az
Icl!~i é~i.ilésre s él hU dolgaibalíl
való er6södésre.

t'vHnden kedden és pénteken
'2:5112 haj órakor legyünk oH ::I

valláso;'!. e§!~kell.

-Az utas hajótörést szenvedett.
Kivüle mindenki elpusztult a hajón.
Kétségbeesetten ballag befelé a
szigetre. Attól fart, hogy ott em g

berevök laknak. Egy bozótban
füstöt pillant meg. Amikor őssze

akarta szedni maradék erejét, hogy
futásnak eredjen, azt hallja a
bozótból: '

_- :Persze, hogy ezt a kdrtydt
kellett volna kijdtszanom.

Erre az utas térdre rogy, szemét

Iaz égre emeli s igy szól:
- Hdla Istennek, keresztények.

A gyomi:li reformálus egyház
cl választók néviegyzéké! most
illIilia össze. A törvény szerini
válasziójoga VM armak El férfi
nak és nőnek, aki 24 éves és
önjogu magyar áilampolg-iJll. A
választói jogosultság fel!é/e1e,
hogy az egyháztag konfirmált-e;
hogy magál a választójogra

. érdemieienné nem teile azzal,
hogy gyermekeinek más vallás
ban nevelésére megegyezési
kölöll; hogy az egyházi és is#
kolai közterhek viselésében tör
vényszerűen részt vesz; hogy
ünnepélyesen kijelenii, hogy öl

református keresztyén hi/el vall
jél és magál az egyháZI Tegye
lemnek aláveti és kéri a válasz
lók névjegyzékébe fehrételél.

A törvény rendelkezése alap·
ján az egyház elnöksége él

. Következő feíhivásl .bocsátotla
ki az egyházlag0khoz:

Kedves HittestvérUnk l
Az uj egyházi törvény szerinl

az egyházi választók névjegy·
zékébe csak i51zlllz~egyház!agot

(férfit vagy nól) lehel felvenni,
aki felvéteiétsojtft magll kéri,
annak ünnepélyes kiJeleniése
m.zlleU, hogy II reformáius ke·

I re:n!ylin hltel vallja és mClgál
I az egyhózl !ellyel@mnek alá·
ii veti.

Ti!zlilleUel k~rji1k, hOIlY egy
ilyen nyilolkozafQ! '3ziveskediék
az egyhéz lelkészi hivatalában
3 nap alaH ~ajillkeznleg ct!áirni

I
·és oU személyesen áladni.

Ilyen nyilaikozat mint;:: élZ

egyház lagjeinak Il'endelkzzésre
áll, csak jelenlkizzni kell éri~ s
oli azonal 1016 i;; irhalja.

Az egyház elnöksége liszle·
let/el kéri az egyház tagjait;
hogy november hó 4-ig el vá·
lasztók kőzíÍ leendő felvétei
véget! az egyhá:r. tagok, férfiélk
és nők sziveskedienek ielenl#
kílzni.

Uj lelkész.
/!. liszánluii reformálus egy'7

hiizkerülel puspöke, FóHszlelelü
és Nagyméllós~g-u dr. Bailazár
Dezső püspök f. évi oldóber
hd 19·én kel! rendele!ével Ré
pás Pá! gyomai elnök· lelkész
oldala mellé Szóke Mihály lel
készi nevezte ki segéd~lelkészi
szolgálaira. Szőke Mihály se.·
géd-lelkész f. évi november hó
elsején kezdi meg swlgálalát
közöllünk. Müködé3ére és szol·
gálatára Isien áldását kérWIc

A ref. e

Vallásos estélyek..
lA. gyomai reformáiu~egyház

elnöksége hillesfvéri szereteflel
jelenti él gyülekeze/ lagjainok,
hogy f évr október hó 30·dn,
kedden este hat órakor avalldsos
estélyek megkezdődnek 5 eitől

kezdve minden hé/en cl keddi
napon az iparosfanone iskolá·
ban, III kerület, Jókaiufca és
minden pénteki napon amirhó·
hillil'eformálus iskolában I.
kerület, Baross ulea, lesznek
megtarlva.

A vallásos esl<Ík mindig este
hal órakor kezclődnek.

Felkériük a gyillekezellagjait,
községünk lakosai/, hogy ezen
vallásos es1éken mir.él nagyobb
15zé1mmal vegyenek részt. Min
denikőnk maga ad szómol ma
gárÓl Istennek t Használjálok a
k~Qyelembóll112k!ek ada/oli időt

Gyomai Református
NőegyesDlet

.I::!.. Gyomai Reformálus Nő·

egyesület elnöksége szíves
szeretelIel értesíti ·ezuton is éli

nőegyesület lagjait, fl gyüleke·
zel összes ilIs~zonYllil, hogy fi

nŐl2gyesüleli összejövelelek f.
évi november hó elseién, CSÜ·

törtökön délután három órakor,
él Miután templomi islenHszie·
l~t után megkezdődnek.

Felkérjük a nóegyesülel lag
jaH. hogy minél nagyobb szám
mal jelenjenek meg ezen ösz·
szejövelelen az e~yházl~nács

termében.
Akik mé~ a református aSl:·

szonyok közül n~m tagjai ezen
egy/?süleinek. aiok i5 írojkoz·
zanak be s j6jjftnek buzgóság.
gal az egyházi élet szolgálaj~.
ban való hO munkóra.

-Mindenkit szeretettel hív és
vár II nóegyesü!el VezeI6s~8'e,

Reformációi
emlék.ünnep.

Folyó évi október hó 31-én,
szerdán a gyomai ref. egyház
reformáciői emlékünnepe! tarI,
amikoris a templomban dél·
előll kilenc órakor ünnepi islen·
tisztele! !esz. Predikál: Répás
Pál elnök· lelkész.

Vadász vigyáz~tlalnság. A
ll· ik, számu vEldászlilrsastlg
csütör!ökön a Keselyósön jár
sasvadilszatol larloll, melyp.ek
ulolsó hajlásában ~,ajó Jánoi I

egy 11yúlra lőlt'és ezzel éj lő·

véssel a szembenálló K. Szilá
gyi lslvánl egy söréllel combon
lőlle. A sérülés szerencsére
nem súlyos, de ennyi vigyázal
lanságga\ és vadásziallal1 gon
dallanság~al nagyobb szeren
cséllellség lS lörlénheletlvolna.

Műkedvelóelóa4ái. Az Egye!
~rtés Olvasókör műkedvelő ifiu
3ága november hó 4-én szinre
hozzara~·"Csókos regiment" 25
felvonásos vigoperellel. A mü
kedvelő gárdál mjr nem kell
o(vasóinkMk bemulatni, hiszen
nemegyszer szerez/ek vidám,
'hangulatos eslét műkedvelő

előadásukkala megjelentektu:k.
A próbák serényen folynak és
oz előkészületek mosl is arra
mutainak, hogy ez éll. elóadá<J
mé~ az eddigieket is fölülmulil.l
és most is l'Sgy feleHheletlen
estél szereznek az Olvoiókor
közÖnségenek.

Raktározott gyJ1m61csrom
hisánakokairól,!'! november
havi leendőkről, él téli .alma
ér!QkesilésiÍról, ~ folyékony
gyümölcs kiÍszHéséról, aLon·
donipepin almaf~ilaleirásl:Íról.

cseresznye-, me~gy- és kajszi·
_Jüyil~I.qpk tal\l,ulságairólé? még
szómos egyéb gyiimölcsterme·

- lési- gYelkorlati kérdésről ír A
Mallyar. Gyümölcs lellujabb
száma, me!yből mulalvémyszii·
mol. lapunkra hivalkm~ásst'll~gy

Cllkalomm~l ingyen kUld él ki·
adóhivolal, 6udapeií, Andr.:íssy

út 8.
- A JÖVő évi or~zágos muó

gazdasági kiállítási éi iól bevhll
tavaszi időponlbzm, március
21-26-án rendnik meg. A
j~lenlkezési határidő a lel1ytsz
állatokcsoporliában január 15,
a többiekn~l február 1

Az erdötOrvény él rat(tr-
mt2lé~ fokozásél érdekében él

leromloltgazdelsiigi területeket,
l)ev~zelesen a kopár, vízmo-
sásos, futóhomok iÉs lzikes
linülelekel, valamint a kopáro
sodó közIegelókel erdőtelepí·

lé3sel kivínia rendbehozni.

Kormányrendelet a sertésár
_védelmére. A kormány rendele
tet adott ki a sertésalap létesité
téséröJ, melynek az lesz a hiva
tása, hogy megfelelő árat biztosit
son a gatdáknak a sertésértéke
sitésnél. A Budapesten értékesitett
sertések minden kilója után ne
gyed fillért fizet a termelő, negyed
fillért a husvágó és fél fillért a
főváros af: alapba. Ily eimen éven
ként kb. fél millió pengő fog be
folyni és ezzel az összeggel 80
fi Iléres legalacsonyabb budapesti
árat Ikarnakelémi.
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.Budapesti Andrássy
Oktató nagy árjegyzék ingyen.

Legolcsóbban és leg
eredményesebben az

'ság pubU áH

CE? ,

Keresd Az Est
százpeng6seit.

Uj országos ját.ékotrendezAz Est.
Október 29-t61 naponta izgalmas
.hajsztD nsgy készpénzjl.ltalmakkat

Ki nem emlékszik Az Est tavalyi
nagy kulcskeresö versellyére ? Az Esi
elrejtette a kulcsot, kiadta lIIjelszót,
hogy "keresd a kulcsotl" s az egész
ország kereste lázas izgalommal Az
Estku1csát Aki megtaláJta i\.z Est
kulcsot, nagy készpénzjutalmat kapoU,

. ha a kulcsot bevitte a szerkesztőségbe,

vagy vidéki városokban átadta Ai Est
bizományosának.

A pompás és főleg hasznos Szóra
kozásból, a kulcskeresésből országos
játék, láz, szenvedély, végül divat .l~tt.

A hölgyek már kis ékszer-Imlcsokat
hordtak aranyból-ezüstből, s ha két
ember bárhol összetalálkozott, ez volt
az első kérdés, a beszélgetés első té
mája: hol Az Est kulcsa?

Az Est most, mint értesülünk, a ta
valyihoz hasonló országos versenyt
rendez olvasóisz6rakoztatására A ver
senykulcsa-hogy ennél II szónál ma
radjunk'-"":magaAz Est. A lap min
denki által jól ismert cimbetüit: "Az
Est" szót eredeti művészi betűformá

ban fémbevésik s naponta több ilyen
fém bevésett Az Est pJakettet fognak
elrejteni Budapesten és vidéken. Min
den vidéki városra kiterjesztik a haj
szát, amelynek szerencsés -gyözteseit
most is hatalmas készpénz dijakkal
jutalmazzák.

Október 29-én kezdődik Az Est uj
versenye, amelynek jelszava ez lesz:
Keresd Az Est szézpeng6selt! Na
ponta fogja közölni Az Est azokat a
mulatságos, kedves, önmagukban is
szórakoztató szövegeket, ameiyeknek
helyes értelmezése ráve7eti a<: olvasóit
a 100 pengőt érő plakett rejtekhelyére.
A földöfl, sőt a játékban hever a pénz,
- csak meg kell találni.

Ikérkére nagy i21ükség van, mér
hetetlen kárt Ok6Z.

A forditást nem otl kezdjü.k
ahol az első fa állani fog, hanem
legalább is 5-,-6 méterre! előbbre
és ugyanígy 5-6 méterrel tovább
végezziik az utolsó fától. Ezzel
elérjük azt, hogy később is pajor
mentes lesz él terOletünk, a nem
mes3ze, de azért mászkáló pajo
rok nem fognak agyökerekig el
jutni. Az utakat ép ugy megfor#
gatjuk mint a többi területet. . A
pajoroktóll;J.agyon n;JegfertőzöH

területeket forg-atás után· burgo<
nyá val ültessük körül, ez megvé
gj a később kivülről behuzódó
p~jorok ellen.
.... Kötött talajon a forgatái nel:J.e

zebben megy, költségesebb is, in-:
kább csak a talaj egyengetés, kö
vek, régi gyökerek, tőkék kis:u:,
dése miatt célszertí., amit awn
ban pótolhatunk él fák gödrének
szélesebb kiásásával is.

(li1'olytatjuk)

Ültetés előtt igen jó szolgálatot
I teszünk önmagunknak, ha alapo

san előkészitjük a talajt. Ez áll
hat a talaj egyenetlenségeinek el
si mitásrlbói, amikor is killönösen
a csapadék egyenletes elosztódá·
sát biztositjuk a talaj számára;
vagy állhat terasszirozásból, ami
kor a talajt különböző magassá
gú vizs"lintes területekre osztjuk,

I
különösen meredek hegyoldalakon,
ahol máskülönben a talajmivelés

1

1ehet.etlenné válna, kÖZ. tesekkel
nem, vagy alig volna hasznosit-

I
ható s fáink közt sem tudnánk
permetezőgéppel, létrával, stb.

I
könnyen mozogni.

A nagyobb talajmozgatási mun
kák közben ügyelnünk kell arra,
'lehogy a feltalajt egy- helyre ösz
sze hordva, másutt csak a termé
ketlenebb allalaj maradjon, hanem
mindkét helyről (a lehordandóról
és a feltöltendőrő[ is) a feltalajt
leásva és félredobva, az altalfljt
mozgassuk el s erre hordjuk visz·
sza afeltalajt.

A talaj előkészítését külön0sen
a forgatásra értjük, mely művelet

homoktalajon -azt mondhatnók
- elkerülhetetlen. E fordításnak
nem az amugy ís laza összetételű

homok lazitása a célja, hanem a
cserebogárpajorok (csimasz, pata)
kiirtása.

Óriási az akár amit a pajorok
az uj telepitésekben tenni tudnak.
Ép ezért nem luxus a forgatás
(idén m2-ként 8 fillér.) A fordi-·
tással egyidejűleg kiirtl1atjuk a
tarackot, nádat, régi gyökereket
is g ezzel további éve,k talajmun.
káit is megkönnyi IjUk. A pajor a
fák gyökerét is elrágja s különö
sen ujhllepitéselmél, ahol min·
den egyestí.pláJék felszívó gyö-

Kaliforniai pajzstetűlől mentes

Gyümölcsfát
Magastörzsű és bokorr6zsát
Diszfái
Dis:zcserjét
Évelő virágot

.Gyökeres szőlővesszőt stb.
bármilyen mennyiségben igen olcsón szállit

faiskolája

EG ÉD

Irta: Bezegh Sándor vm. gyümölc:3termelési felügyelő.

Az ültetés ideje laza, homokos Ennél közelebb fáíllkat semmi
száraz talajon az ősz. Lombhul- esetre se ültessük, ellenkező eset-

I láslól kezdve ültethetUnk még té- ben egészséges termöfákat és jó
len is, ha a talaj nem fagyos. termést ne reméljünk.
Álla 1ában az őszi illletés eredmé- i

nyesebb, ilyenkor a fának van
ideje a tavaszi növekedés megin
dulIáig támadt sebeket beforni. Az
őszi ültetésnélaz öntözés elmarad,
igy valamivel kevesebb munkával
is jár.

Hideg, netives talajon tavasz
szal ültessűnk, ellenkező esetben
a gyökerek sebei nehezen forrnak
be, megfeketednek selrothadnak.
Minden esetben lehetőleg tavasz
szal ültessük a fagy iránt érzé
keny diót, mandulát és ösziba
rackot. Ha mégis védelthelyen
ősszel ültettük volna, ugy célsze
rű lesz törzsét papirral, vagy szal
mával beburkol ni és talaját szal#
más trágyával védeni a hideg ellen.

fagyos időben nem szabad ül
tetni.

Oyümölcsfáinkat nem szabad
tul közel ültetni egymáshoz. Saj.
nos sokan esnek abba a hibába,
hogy "több fáról több termés lesz"
elgondolás után tulzsufolnak egy
területet s később bosszankodva
lesznek kénytelenek gyümöJcsösök
felét kiirtani.

A gyümölcsfák térszükséglete
méterekben kifejezve:

dió 15 x 20 m.
cseresznye 10 x 12 m.
alma 8 x 10 m.
körte 7 x 9 m.
kajszibarack 7 x 9 m.
mandula 7 x 9 m.
szilva 6 x 7 m.
meggy 6 x 7 m.
birs 4 x 5 m.
naspolya 4 x 5 m.
őszibarack .3 x 5 m.
mogyoró 4 x 5 . m.
ribizke 140 m.
köszméte 140 m.
málna 90 m.
szamóca 40· m.

. Kislánybói m~gy fiimprima
donna. Egy szegény pesli kis
leányból hires filmcsillag 11211 és

érdekes karrierjéről pompás
képekkel illusztrál! cikkben
~zámol be a Délibáb ui száma.
A népszerii SZillházi kép2slap
száz oLdal teriedelemben és
gazdag tartalommal jelenI meg.
Gazdagon illusztrált rádiÓmú·
sorokal, slágerszövegekel,pom
pás színházi beszámolókat,
nagyszerű filmrovatot, folylatá
50S regény1 és egvfelvonásos
szindaraboi talál az olvasó a
Délibábban. Egy szám ára 20
fillér.

Ezüstláncot nyel egy hires
tudós. Egy ismeri egyelemi
tanár, aki nagy ludósa él keleti
nyelveknek, lanilás közhen
ezüsl láncot nyel. Erről és él

világ sok aktuális furcsaságról
remek képekke! illuszlrá!1 cik#
!uckel közöl El Tolnai Világlapja
uj száma, amely nagy terjede#
lemben és gazdag larlalommal
jelenI meg. A legkiválóbb ma·
gyal' írók novelláí meJletl pom
pás cikkeket, szebbnél-szebb
képeket és nagyon érdekes
folyialásos regényt közöl. Tol·
nai Világlapja egy· száma 20
fillér.

A.z Uj Vivmányok a legujabb
műszaki kérdésekkel, laItiirná·
nyokkal olyan világos, népies
magyarázással foglalkozik,
hogy ebben a vonalkozásban
egyedülálló. Kérjen \ l"lpunkra
hivalkozásSéll mutatvtinyszámol.
Ui Vivmányok Budapest IV. k.
KossulI! L-ajos ulca 4.

Értesités. A Kir. Pázmány
Péter Tudomány Egyejem és

Budapest-Székesfőváros Sza~

bad ERyelemén Dr. Molnár
Imre a Zenemúvészeli főiskola
tanára A magyar dal (lörléneti
vázlal bemulalásokkal) eimen
oklóber 24-lől minden szerdán
0sle fél 7-B-ig a Zenemúvé
szeli Főiskolai l. emeleti kis
hangversenylermélJel1 előadás

sorozatot tarl.BeirCllási díj: 2
P., Tandiiaz egés7. eióadás
sorozaira 2) P. Egyes elóadás·
rel belépódij60 fillér. Beiral
kozás BlIdapest-Székesfőváres

Népművelési Bii:ollsága hiva
ll'llában IV., Szép·ulca 5 félem.

2. köznapokon d. e. 9-2 és

pénleken d. u. 5-7 közötl is.

n-,V'AKiinY'14fl hIrek
. Szü.lettek;

Pulnoki Mihály, Weigerf Lajos.

HázAliliAgot ~

Biró Gyula-Kurilla Máriával,
Székely Islván-Barát Erzsé
bellel, .Gál Benedek-R. Nagy
julianna, Gál Imre-Biró Rózn
VílmCl.

:H:eghaUdk3
Kaló Sándor II napos.
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Délelőtt lD órakor ünnepélyes meg
nyitó.

Délután 3 órako)" - 3.mennyibel1 ele
gendő ihallga'tó je!enHr.ezik - vitéz Pa

Gyula igazgató tart rövid érteke
zést időszerű munkákról.

fél 8 órakor termény kóstoló vacsn
ra. (Kacsa aprólék rizzsel, lurós;
lepény, kacsasült egészben sütött bur
gOl1yávaJ, savanyuság, 'f. befőttel, édes
tészta.)

egh
p, községi gi'Jzdasá~

gá népiskola november iJJ. és
4 b én CI gyakorlöleriiletén (Zf

rnetlgazdaságli termeivények a

bóJ !anulságos bemutatóI é$
kóstolór rendez segélytankönv
vci<: beszerzése javári'J, melyre
Cyoma község érdek!ódő !I':J
kossiíg6i !is2lelel!el meghlvjiJk.

iskOla beszámol.~ évi mmJ~
A bcmul~toll ierméíly~k

1ermés mennyisége, használati
értéke és jövedeimezó~ége

könnyen áHekinlhetó lábiózi:l"
lok on lesz feJiünteiv,,;,;. Gazda'
/ársellnklö! no'/ember j .. án (p~n·

eslig sziliién glfogadu!1k
bármely bemutatásra aH<é1dml5ii
me7.óqazd3Sá.gi, kerH lei'me~

vényt 5enlu!lltó II helybeli lal
noncLO:Koiában
-Ianteny,ürr:ben lesz, s

meglekin mindké! napO[1.
iH js kérem, hogy

íveket $Z~

hogy be ..
cses neveikef iraHáruknkban
megórizhessük.

A bemuillló músora :

N{jiV'em~)er 3-án (szombaton)

v. Pajor.

Déleiőtt 8 órakor nyitás. Egész nap
hideg kóstoló.

Délelőtt 8-9-ig bemutató iskola nö
vendékeinek.

Délelőtt 1 órakor a téli tal1foiyam
megnyitása.

Délután fél 4 órakor az 1933-34.
tanévi vizsgai julalomtárgyak kiosztá
sa rövid. ünnepség keretében.

7 órakor zárás.

Országos zenei és
pá]yáz~t. vitéz dr. József fl!t p

r~!lC kir. herceg vídnöksége
alaH müködó Magyar Zenei é~
irodalmi Társaság pályázat~'

nak határideje a nagy érdekp
lódésre, való tekin/elie! nov.
leéig megnosszabbilalolL A
pályázaton magyar nótával, jaz..
za!, klasszikus és egyházi ze
név€l, v€rssel, nófaszövGggel,
novellával, regénnyel és szfn
m6vekkellehet rész! venni. Pá..
lyázhalnak továbbá ének, zene
'2$ szavaJómúvészek, mint elő ..

adók. Pály~mll.lnkák beküld be..
lók és pályázali fellé~elek meg-
fudhaiók a Társaság irodáiá~

!Ji3U. Buda VI. drá3.sy-ul
41. U,4.

A "Gyomai UjSSlg"
trafiko~dtlam, ára

Imfe kisgazda.

denki kilalálhalja.

rös megs2óbályo7va és t?1 nagy
kanyaruialokban, L;iönl·isekbc
böver: jcrmeH a : az
rórU öreghafászok egy
nagvsáSru haresál
rnillrosan hire fu1ol! fl

i és sieItek a nagy halai rn2g~

nézni. 51kkcTil~'éE1 endrödön
l egy laniió: Ball~ iv!.t,Ityé\s, aki a Körö5paricHl ~'.i!i~J
l galva szj"ién odlaérkezeij és

csodálkoí:\'6 nézJc él na~j ha
laI. amikor ci harcsa ver·
gődni kezdel a lParlon és fei·
feiv'zl!e magál; igy kiB!lol fel:
;.Ebadta nagy !l.'FCSa, tlg

rá1 .~ a ~s J2z2r~ a Hejczésérl,
t vö;ry n1~1-_::; 6kkor nlinósl1eHék

a halászok. káromkodáséria
vízhányó japáJíal biínielésü! 
ci halász/örvények szerin 
ha/oi Ül öllek Ugyan mB
csináltok volna ezek a jó öreg

alászok elóbb emlileil korcs

:1 szem,. hogy ,ElZ elmondoU ese;'
! hez hasonlok nem DaQ."vcnl ~ ,
i ernelnék az ideg-enek clöni El

,1 becsületet De ha mt,,- jönz'"iY

'I van az s ás 2S
I I I ' I ' l" .., l 'í
~ ;S en({oromJOs l1unte~ ..~~<~~ev :na
i kés), aT :11,'2[;2,(

11ása?
~ Ezze! Ei rosszul sik~rüH csu..
li nva ICll,VI,elJl[)(:;, ka '];;;:jUICiHJIQU
(I •

i eszembe
ri· IItiYCl

Kérelem!
Alulírolt temetkezési vállalkozók tudat

juk, hogy nem áll módunkban teleket
tani, mive! azt tőlünk is megvonták a buda~

pQ:sti cégei·;.
Ez oknál fogva kérjük az 'igen tisztelt

vevő közönséget, hogy nagybecsű vásárJá~

saikat azonnal rendezni szfveskedienek; mer!
ettő! legnagyobb :)ajnála eltekinteni nern
tudunk, még kivérelesen sem.

Ezuton tudatjuk azt is, hogy vasárnap
és ünnepnapokon után 2 órától reggel 6
óráig, kÖZoBpokon est~ 7 órától reggel 6
óráig' üzletunket zárva vástrlást llem
s1:o1g'áluok

Meleg augl.lsz11.1si nap voll.
A Körösön Gycmö relói egy
halászhajó uszoH az 2('Id]rödi
vashíd feié. A halászok Kl,kj·
vcteHék él hálóI, egyIk kön a
másik után csináilvi:.!. Ön};énie
lenüJ a bibliai halfogássG!1 ha·
sonliiollam össze. Hogy meny
nyire 2salódtarn Amint hozzéim
érlek, a hajó orrán levó ádám
kosziümös fielé:i n
me~szólii6s! bocs.jtolJ ki gyo
mai diaiektusban EJ SUljan,
hogyha én az; mO:i! azonmód
leínálll. el ci szegc'ny papiros
szégyenletébiifl menten kilYlI'
kadna. Az olromba ficzkó irán
ti megveléseml!l aztán azzur
mutallam ki, hogy szóra se
méltaHam. Nemsokára kacska~

ringósnál !5.acskaringósabb gyo·
rnai Istenkáromlásokkal tovt,ob
evez/elc Ugy ndoliöm :
Milyen különbség ama 1i7enkél
halá.'Jz és ezek közölJ !

Bizony Aranv János sem
ilyen halászoi<fEl gondo í . mi
kor él "Hamisianub6;;~ azi
írta: "Ne fe1eljciek rá kőrösi

halászok. Kélélű a kérdés, El

kérdés boi! hozne reátok. Hal,
kan imádkozva c:vezzelek Hi cl:
S ne mondjalok eskü I, hanem
igaz hiHel ". Ezeknek a halá
szoknélk El Je.gocsmányabb sza
vok és leAromlások el
El szájukat imádság he!yeJl:
szin/l? csoda, hogy él Kórös
el nem őkei. A Gyomai
Uíság nemrégen megírla, hogy
Gyoma nevezetességeit és jer~

mé~zeti fekvéseil iciegenfof\2aJ
mi sz~mpol1lból propagálni
lehelne és keilcnc. Éil az! hi·

Jogászmuzeu
lélesileU Budtlpeslen az Orszá
gos Ügyvédszövelsé~- A g\iüj~

teményIárnak miiris l?E!zd~g

anyaga l:!Z elmuli hónapben a
N€mzetközi jogi. - maid az
Oszlré1k Egyesülel Buda;
p~slre rHlgyszi!mcall ellátogatot!
tagjai előlt bemutalásra kerűll.

A Muzeum egyetemes iogéJcl
emlékeit gyüjli össze és igy az
ügyvédség, cl biróságok és köz
jegyzóségek okirali, nyomfat
vanyi és tárgyi emlékeiből ala
kitjd ki gyüjleményél. amely
szemlél\elóen mulaHa be il leüle
földi jogászság előlt jogász,
nemzelünk hagyományliszfele
Iéi és a jogi élei emlékeinek
megbecsülésén kereszIül jog{jj

hoz -véllő lörhetellen ragaszko

dásá.t is.
A Muzeum vezetősége lapunk

ulján fordul a nagyközönség
hez, hogy régi jogirodaimi mú
vekeL okir.atokal, metszeteket,
plakelleket, cS(lJádiörléneli le~

v@lek@1 aiánljanak fel ac.lomány
vagy letélképpen e !wl1uril1léz
mény feilesztésére.

Az adományozók, illelőleg a
letevők nevét a Járgi'akon kl
lüntelik és él saitóban nyilvá
nosan nyuglalják. E tárgyak az
Országos Ügyvédmuzeum cí
mére, Budapest, V., Szemere

UICél 10, él Budapesli Ügyvédi
Kamara székházába küldenJők.

Dr Boda Ernő budapesli, --

ügyvéd a Muzeum elóadója ok..
jóbel' hó 29-én délután 5 óra ..
kor "Az ügyvédvilág emlékei"
cimen rádió€lőadást tart.

A Gyomai Közmiivelődési

Egyesület kuitur- és ismeret
terjesztő előadásai1934 novem
ber hóban este 1 órai kezd.ettei:

Okt 31, szerda, Ipartestiílet. Tari já
nos; A céhek élete.

Nov. 7, szerda, 48-as Olvasókör. Do
mokOS János:_ A. viHamosoág.

Nov 14,61:erdla, Nyugdijasok Köre
(Polgári Olvasó). Dr. Legeza Tibor:
Mi a jogosultság és mi a kötelezettség.

Nov. 21, szerda, Kisréti ülva$ókör.
Kner Imre: KÖllgazdasági kérdések.

Nov. 23, péntek, Kultur est (Apolló
mozgó). Nyis!Íor Péter: PI yidéld pénz
intéll.:etek jövője. A Gyomai Dalárda
közreműködésével.

No~·. 28, szerdé;l, Németváwsi Olv.
Wagner Márton : A. zöldmezö __

A krumpli karriérje. A ierv
sz@rű gazdálkodás következtében
a burgonya rákerült az expúrtál
ható cikkek listájára. Magyaror..
szágon jelenleg 500.000 holdon
termelnek burgonyát. Az évi ter
més 20 millió mázsa, ebből ki
vitel évi 6-8 millió mázsa. Ex
portpiaeunk Olaszország.

Drágul a bor. Az idén keve
sebb bor termett, mint tavaly. A
termelők Malligand fokorként
2.2-2.5 fillért kérnek érte. Atlag
minőségű borok literenként 30
fillérért kelnek
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Kerekes KárolynáJ a bor literje 48
fillér.

l 17:7 II
- 22:3 la

l 10.7 10
3 14:12 9
2 10:9 8
3 11:10 8
2 10:14 7
4 12:9 6
4- 6:J5 6
3 8: 16 5
,'5 4:16 4'

l I 1:7 6

1 MTK 7 5 )
2 Textil 5 5
3 GyTK 6 5-
4 Ofe 8 4 1
5 GySe 7 3 2

. 6 Törekv. 7 4
7 Kiniz~:i 6 3 l
8 lVl Máv. 7 3 ----
g BISE 7 3-
10 KTE 6 2
11 Világos. 7 2-
12 Bocskai II - --

H. o. bajnokság állása X. 27~én

Okt. 28-i program: Gyomán:
GyTK-Bocskai, Mezöberénybcn:
MTK-OfC, MeJgyesegyházán:
Kinizsi~GySC,Mezőruron:Máv
Textil, Kondoroson : KTE-ViJá
í!ossáa Békésen: BISE-Törekvés.;;.;) <=>,

Okt. 21 ~i eredmények: MTK
-KTE 7:0 (5:0), OfC-BlSE 3:1
(3: 1), Viiágosjiiág-Kinizsi 1:0 (1 :0)

Cs. Nagy ment, 25 p. Szrenk<inyi
nagy nyugalommal védi bhorán
bO!lJbáját. Texlii hissé lefékel és
pár percig támadásba van a GySe
30 p. Cs Nagy táVOli lövését
Kerles könnyen fogja, a 31
percben Kiss baloldalról lö-
vésszerÍÁ beadását elve16dv€l védi.
32 p. Fried isrnél kornert
Szrenkányi kiboxülja és fekete a
mezőnybe további/ja. 39 p. Tex/il

.1

szabadrugás száll félpá!yáról éj

. GySe kapu elé. Szrenkányi eiőbb
kiejti, majd Büngösdi elői Ugye
sen elkapja. 42 p. szabadrLlgés
Texlii ellen, Ker\es elvetödve véd.
43 p. Korner GySC ellen, Hoff·
man befejeli (l : O).

Másodikfé: időben teljesen egyen-

l
rangu ellenfél a GySe és kis sze

, rencsével kiegyenlithete[f volna. 2
p. Kiss kornerét Kertes szépen
lehuzza 7 p. Barta n. és Kiss ke
rül jó helyzetbe, de fölé lőnek.

II p. Kiss! a 16-oson belül fel
vágják. A biró II -es helyeit 16-

, osról rugat szabadrugásr, de fölé
megy. GySC erősít. Kiss szép
passzával Barta IL kiugrik, de a
16-oson belül őt is felbuktat ják
A biró most sem adja meg a jo
gos 1 -est. 27 p. GySe szép
támadása után óriási izgaiom a
Textil kapuja előtt, de a labda
helyett N.agy Béla ugrik a hálóba
és Kertes e!vetődve agólvollalon
véd. Ezzel ki is fullad cl GySe
és a hátralevő időben főleg a
a Textil támad. 31 p. Percekig
tarló ostrom után Büngősdi lapos
lövése cl sarokba vágódik (2: O).
34 p. Fried kornerre ment, Szrell
kányi kezébe fejelik. 35 p. Mat
lak miatt szabadrugás, b!lorán
gyors lövését Szrenkányi elveiöd
ve védi 37 p Büngösdi erős lö
vése kapu fölölt száll el. 38 p.
Erős mezőny játék után Bartha ll.
középen Kertes kezébe Jű,

a 42 perchen Cs. Nagy veszélyes
lövését elvetődve védi. GySe erő

sen finisel, de a berényi Textil i!l
keményen védekezik s igy az
eredmény már nem vállozik.

Textil-Gyse 2: O (1: O)
Gyoma, bajnoki. Bíró: Kiss.

Gyomai pályán eddig még alig
láta l! öldöklő iramu erős mérkő

zést vi \lott a két csapat. Nagy fö
lénnyel indult a Textil, halfsora
tömte labdával a csatárokat, a
bekkek pedig könnyedén háritot
ták el a GySe szórványos láma
dásait. Jellemző él Textil fölényé
re, hogy kapusa csak a 6- ik p.
fogta az első labdát. Pulugor hi
ányát nagyon megérezte a GySe.
A felforgatott védelem, élén a
nagyszcrűell küzdő Fekete Oézá
val azonban hősiesen verte vissza
a Textil megujuló támadásait. ÁI
litjul<, ha a GySC standard vé
delme és halfsora a megszokott
helyén játszik a Textil ellen és a
csatársor baloldala nem fog ki
magának ilyen peches napot, ugy
most meglepetésről számo!halnánk
be,

Textil: Kertes-Huszár, Vörös
- Nyerges, Rozman L Laczó 
Mészáros, Büngösdi, Zahorán,
Hoffman] Halász.

GySC: Szrenkányi·Fekeie. Fried
-Németh, Matlak, Jenei-Bartha
IL Cs. Nagy, Kiss, Bariha!. Nagy.

Textil kezd s mindjárt nagy fö
lénybe kerül, de a GySe közvet·
len védelme remekül működik.

8 percben akad a GySe első jó
helyzete, de Nagy nincs a helyén.
12 p. Matlak faultol, Zahorán erős

szabadrugása fölé megy. GySe
nagyon le van szoritva. Az ujonc
Németh sokat bizonylaiankodik.
15 p. Rozman aláfekszik Kissnek

I és megsérül 17. fri·;d kom~rt vét

lágyi "zabadrugása izgalja a ke
délyeket, ami alig ment mellé.
Aztán Kiszely lövése alig megy
mellé. Innen kezdve a GyTK ve
szi át az i rá nyitást és szebbnél
szebb támadások;:at vezetnek a be
rényi kapura. A jól mííködő be
rényi legénység mindenben ben·
ne van. Még egy Bartik I. bom
bát fog a berényi kapus és vége
a mérkőzésnek.

Csendes a Törekvés, hangos il.

GyTK a meocs után. A OyTK
szivvel-lélekkel játszott az egész
csapat. Minden ember igyekezett
és dicséretet k'apoH il. szépszámu

I berényi közönségtöJ.

i
A Törekvésnek megártott a Ki

. nizsi eHen elért 6:i-es eredmény.
Lenézték ellenfelüket és ez volt a
vesztük. A második félidőben V1-
szont már nem volt alkalom a
győzelem megszerzésére, mért a
GyTK oiyan lendülettel feküdt a
játékba, hogy azt csak, néha néha
Szilágy! durvasága akasztotta meg.

A Törekvés legjobbja Kiss, Lu

kovecz, Hugyecz és Váradi.
Leipnicker kifogástalanul vezelte
az erős mérkőzést.

GV'T~(cTörekvés
I "BoifWkL Biró: LeipIlici<er.

l Dacára a korai kezdésnek, szép
számu közönség érdeklődése mel

I jett a következőképpen állottak ki
a csapatok.

GyTK: Kertész-Rozsnyai, Hein·
farth-Kurcz, Weigert, Vatai
Hatvani, Csikós. Bartik li. Bartik
l. Barta.

Törekvés: Kiss-Rück, Szilá
gyi-Váradi, Mészáros, Nagy
Kisze!y, Lukoveczki, Hugyec?, Jo
ná!ll. Kovács.

I Erős Törekvés kezdéssel indult
a játék. Már az első percekben
korner fenyegeti Kertész kapuját,
de ő bravurosan ökJözi ki a lab
dát. 7 percben esik6s szépen
szökteti Hatvanit, akit a lG-os
sarkán Szilágyi olyan erővel vágott
fel, hogy mindenki komoly sérü
lésre gondolt. A büntetőt Kiss
szépen fogja. A lövések ben a be
rényi csatárok is jeleskednek.
Igen meleg helyzetek vannak
mindkét kapunál. 15 percben
Bartik L lövése kevésse! megy
kapu fölé. Van dolga mindkét
védelemnek, főleg a kapusok bra
vuroskodnak nagyszerű védésük
kel. 30 p. Lukovecki ö!ösig viszi
él labdát Kertész a lövés pillana
tában dobja nl agát a csatár lá
bára és él. cipőjérő! szedte le a
labdát. Most erősít a Törekvés
és fölénybe került. 40 ik percben
Törekvés elleni bünteönek Rozs
nyai áll neki és szépen küldi a
jobb sarokfelé, de a berényi ka
pus párducként ugrik utána s a
gólnak látszó labdát idejében
kapja el. Sok tapsokat kapnak a
kapusok.

Szünetben mindkét csapatnál
bizakodnak.

Az ujra kezdésnél a csapatok
tárnadókedve nem lankad. Már a
4 percben Hatvani erós lövése
hajszálra megy kapu mellé..A
GyTK az erősebben támadó, G-ik
percben Vaiai-Bartik-Barta a

\

labda utja, amiből utóbbi szép
fejesével megszerzi a vezetést 1:0.
Berény is komolyan veszi a dal;
goto De agyomaiaknak nagysze·
rüen megy minden támadás. A
felJángli!6 igyekezet a 15 percben
~gymásutálij két kornert eredmé
nyez, de azokat a jól működő

biirényi védelem lisz!áz. 18 p.·ben
Csikós kapufája !elkesiti a kö
séget. 21 p. Hugyec labdája ad
mUD kát Kertésznek. 24 percben
Weigert kiteszi Ha/vani!, aki re
mgk he1yze/böJ ad be, amit Bllr-

Itik ll. fordulágból olyan erővel to
vábbit, hogy azt védeni nem le·

Ihetett. Mesteri gól volt. 2:0. Most

I
feljön a Törekvés is. de abbói
csak kornert sikerült elérni, ere~

l mény nélkül, 35-ik percben SZI-

o
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"f'j i I é r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett u.ibor Soltvad
I,ert állol11ásra IdsIállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér lilerenkén L Csakis
%0 literen felüli rendelést
fogadok el. Hord6t dijlllen
{esen adok a szállltás tar
tamára kölcsön; lJordólll
30 napon belü! bér:nenlve
küldendő vissza. SzétJ.:lil
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbé1veg ellenében kül
dök mintát a borból 111in
tásdobozbRn, bérmentve.

Soraim kellemes édes~(és

h:aluak. tiszta, tökéletes z::!
matuak és n em sav3nyualk.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

MINDENNE
nyo tC/tványI
bizaloll1nl c'1j

d en

Legolcsóbban és leg
eredményesebben az

ujság publikál!

Horthy Miklós út 63. sz. ház azo n
JlaJi beköltözéssel eladó. Ugyanott egy
lakás kiadó.

OÁRIA
könyvnyomdában

Oyo tln

Gyümölcsfa oltlfálnyokat elönyö
sen szerezhet be Zöld Péternél,
Kossuth Lajos ulca 22 sz. alatt. Fekete
földben nevelt, frissen szedett fáinak
fajazonosságáért felelősségel váJJal. 
Ugyanott kaptáros méhcs"ládok eladók.

Kaptáros méhcsaládok eladók Perei
László aszta!osná!, Petőfi-ut 46.

lucell"l1amagot, tökmagot és min
denféle ternlényt a Fulura (Wagner fa
telep) leglllagasabb napiáron vásárol.

Szerkesztésér! és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

I'fllltJőlll üzernvezitö; T@ket Sándor

FoiytcbI"lé3Ö kálykák kiváló jókarban
és egy cserépkályha olcsón eladók az
Ellrmann háznál.

Zöl Józs
kocsig'yá

hintók és kocsik ujonmm
való készítését és javí
tását a iegolcsóbban és
kedvezményes fizetés mel
lett vállalja. - Lakik HL
ker. Zrinyi 'Út 53 szám,
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ELŐFiZETÉSI ARAK:
Ne"vedévre 1'30 P Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 p,

". Befi;etések postacse'kken:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll lS.280.

Lapzárta c s li t ö r t ö k este 6 óra.
t,1egjelenik minden szombaton reggel.

Feleli5s szerkeszti5: WAGNER MARTON
Szerkesiti5ség ée klad6hlvatal:

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

Telefon: 22.
,

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasáb(l8 (55 mm széles) l cm. magas hirdetéa
2(} fillér. Qtszöri hirdetésnél la sd.zalék, tiZIllecilll.él
15 szául$k, l negyedévi hirdetésnél 20 :U:lÍ.ltal~ íJl
félé....i hird~tés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Októberben 400 mázsa lucernalisztet
őrölt aKollmann darálónlalom..

Az Ivánfené i és Körös-Tisza-Ma
S Ármentesftő Társ latok hétfőn

megkezdik az inségm kákat.
A gyomai és endrődi unkások

nagyobbrészt a turkevei munkálatokhoz
lesznek beosztva.

az abrakot, csak azutÁn adagol
junk hozzÁ viz~t vagy tejet.

A sWdőknél a lucernalisztet ar;

abrak 50 százalékáig (feléig) 11
het felemelni. Naponta 250-750
grammig fejenként.

Aszoptatós kocáknál40 I1balék
lucernalisztet Ildagolhatunk..

A maglóknál a lucIllmaliszt adai
száll:aléka mindaddig felemelhtő,

mig a sertés~k jó étvággyal Ilzik:.
Hízó sertélleknél lucernaliszt lll·

kalmalásavalnagyol1 jó eredmínyt
érhetűnk el li hizla!ál!l első har
madában 0.5-1.0 kiT. korpa
helyett. Hizó sertésekkel korpa
és takarmányliszt helyett etethet,
jük a lucernalisztet, miri azokAt
teljesen pótolja és helyettesíti.

ilyen hatása van
a luc;erl'alíisz'tne~k

a. sedéseknél
Malacoknál elsörendd elont.

képző hatással van.
Süldöknél kitágítja a gyommt

és bélcsatornát és ezzel fokozza li

l!Iüldök abrak felvevő képességét.
A !lzoptatós kocákn" kitűnö

étrendi hatást vált ki és ezenkival
nagy fehérje tartalmával nagyon
jó tej kiválasztó takarmány.

Hizósertésekl1él csontképz6
hatása és vitamin gazdagsága
folytán meggátolja a zsugorodást
és lábfájást, ami nagyon fontql
az express hfzlalásnál.

Vigyázat
A vemhet kocák adagja legfeljebb
25 százalék 0,5-1.0 kgr.) lueerna
liszt lehet, mert nagyobb adag
gyomort~ltséget okoz, ami klirol
I!l fejlödésben lévő vehemre.

Lucemaliszt etetésénél a szén
savas takarmíoymész etetélét mao
lacoknál csökkcmtsUk, kifejlett IUI
dőknél izüníessük be.
Borjuk, növendék-állatok, hizó
szarvasmarhák és fejőstehenek
abrakjában, tekintet nélkOl a szá.
lasan adagolt luc:ernlÍrl'i, fokozatol
emel kedéssel 2'S k~r. lucernalisll:t
ad'lgolható naponta fejenként kor
pa vagy más malomipari takar
mány pótlására.

C"ikók, lZoptató kancák,
bárányok, anyajuhok éi

hízó ürUk
takarmányában il eredmény,stll
használható l!l lueernaJiszt korpa
p6tláiára,

lataiból a:gyomai és endrődi mun
kásdlknak mintegy 50.000 pengő

értékű. munkátszándékl6lznak. jut
tatni.

A munka él II szükséges p'nz
elő van .készitvi, míílst még 6sak
alkalmas idő legyen hozd, hogy
derék földmunkásaink verejtékes
rnunkájukkal megkereshessék, am!
még hiányzik nekik a téli szükq
ségleteikböL

Elismerés illeti a rninisztltriu..
mot;~hogy a péíiitelŐteremtetíe;

a tirsulatökat~hogy a munkát
elökészitettékés a közigazgatási
hatóságainkat, különösen vi!éz dr.
Márky Bama alispán!, hogy a
munkások között arányosan osz
tottAk el a munkákat.

gyasztásához, II hirtelen nagy
mennyiségben való etetés emészq
tési zavarokat, gyomor- és bél
teltséget okozhat.

Hogyan etessUk .
a lucernaUsztet
sertéseinkkel ?

Mikor ll. malacokat darára fog
juk, már akkor kezdhetjük II

lucernalisztetetését. Kezdetben a
napi adag5 százaléka (50 gr.) le
gyen lucernaliszt, ezt 7-10 nap
alatt fokozatosan 30-35 száza
lékra lehet felemelni (200grammíg).
Mert fontos, hogyalucernaliszt
azabrakban jól legyen elkeverve,
ajánlatos, hogy még lZáraz álla
potban végezzük·a keverést és
mikor igy már OUíu,:luiVerílk

rn liszt
itás

lu
érhó

vigyázzunk II

iucernal iszt eteiésénél?
Állatainkat lassan és fokoiato

lan $zokta$suk .a lucernaliizt fo...

Mióta II műszaki emberek meg
szerkesztették azokat a gépeket,
melyekkel a lucernaszénát lisztté

. tudják öröIni, az egyszerű és olcsón.
beszerezhető gépek alkalmasak
voltak, hogya legértékesebb SIé
nánkból lisztet örÖljenek, mely
alakjában kisebb helyen tárolható,
a baromfi és sertés tenyésztésben.
is könnyen és eredményesen al.
kalmazható legyen - azóta az ál
lattenyésztésben végzett kisérletek .
nagyszerii eredményeket értek el.
Különösen kisgaldáink jövő állat
tartásában nagyjelentöség4 a lu
l:ernaliszt.

A bennünket érdeklő két ármen
tesil6 tásruiat nagyarányu inség
munkálatai! nQvember 5én kezdi
meg. Az Ivánfenéki Társulat él.

Bereityógát munkát a turkevei
határban, mig a· Körös-Tisza---'
Maros Társulat az endrődi határ·
ban kezdi meg a munkát, Szarvas
felé haladóan.

Közigazgatási hatóságainknak
nehéz feladala, hogy ezekhez a
munkálatukhoz minden inséges

l ~~~~~~~~.a r~ZOl:~~~:tj~::::ák
Maros Társulathoz Békéstöl'-':
Szentesig terjedően II községböl
szándékoznak munkásokat beálliq
tani. Terv szerint állandóan 900
ember dolgozna itt.

Az Ivánfenéki Társulat munká-

alottak napja után
Az örök pihenés homok

óráján is lepergett egy év.
A megpihenés csendes bi
rodalmában nincs 'időszá

mitás, csak élők tart'
juk számon ezt a kegye
letes napját a polgári
éveknek s sokan csakilyen
kor, egy napon a három
százhatvanötbőI, csak lA

halál gondolatábi:l11 tudnak
nemesebb emberi érzések·
be merülni, - de a többi
háromszázhatvannégy na
pon az önzés, a mások
bajai, szenvedései iránti
érzéketienségben tobzód·
nak.Pedig mennyire rnegha b

tó.,mikoraz embe:rektöbbsé
ge rend, rang és születés
re való tekintet nélkül ün
neplőbe öltözik,· csokorba
vagy koszoruba fonja oz
ősz virágzó rózsáit, ezek
kel életet visz a sirra, a
visszaemlékezésben a fáj
dalom és a kegyelet a
megkönnyebbülés könnyeit
hivjaelő ilyenkor, - a ke b

gyeletnek ebben a fensé
ges megnyilatkozásában
vagyunk igazán emberiek.

A napi életünkben ezer·
szer próbáratett biróképes
ségünk megerősödésévei

hagytuk a temetőben drá·
ga hozzánktartozóit. Foly
tat juk a robotot, mig egyen'
ként mindannyian mi is
oda kerülünk aNagybiro·
dalomba, melynek népese
dési statisztikájában soha
sincs veszteség, ott állan
dó szaporodás, gyarapo
dás van.

Vajha rnegszállna ben
nünket az cl józanabb be
látás, hogy rövidre szabott
földi életünket kevesebb
irigységgel, több szeretetre
rendeznénk be,



- Ha úgy tanyázgatás
közben erről esik SZó, azt
véljük, Q török harcokban
elesettek csontjait sodor~

h~ttél oda az id6k folya
mán a még akkor szabályo
za1Jélll Körös. Máskor arra
is gondolunk, ho@y cl haj
dani Szepes-ér, melyeJ HáziG
érnek is hivhattak és egé·
szen Owsházáig húzódott,
oz ennek mentében bujkáló
betyárok taián éppen RÓ g

ZSél Sándorék, a leütött
pondurolwr földeJrék olt eL

Az egei ősök örök pihenésének
megbolygatásé1.

Joó Gábor egy emberi koponyát, felső karcsontot
hozott a szerkes%t6ségbe.

NlJí:?'Y dorab csomagoló tot oldwr léllá!Ja, mikor II

plIpirr bontott ki Joó Oábor, j6s:wlcölöpnel< ásta II göd,
miközben élénken mondía, röt. A csontok 80 centimé
hogy mdf ezelótt többször ter mélyen lehettek a föld·
került· ki emberCsOIlt az ben. Gondolta, elhozza eze·
örökösnyilasi tanyájuk föld- ket a csontokat El sierkesz
jéból. A mo~t hozott kopo- töségbe, hátha itt valami
nyát és bal fels6k~r cson- hasznót veszik.

Gyomán őrlik a lucernát
lego!csóbban.

A lucernaliszt alkalmazásánál
sokat jelent, mennyibe kerűl az
őrlés. A békéscsabai fia mm
malom, mely vármegyénkben sz
eJilő lucerna őrlő voa, 40 százalék.
ért, II szeghalmi Puslttai-malom 30
százalékért,

KoUmann József 20 százalékért
őrli ll. lucemát

Lucernaliszt eladására is bereD'
dezkedetl Kollmann József.

99 kg-ig 10 fillér, 100 kg-on
felűl 9 fillér kilója II lucernaliszi

nek.

A lucel'naliszt aliinyeinek meg
ismerésétöJ azt is reméljük, hogy
gazdáink fokonAk lucernaterme
lésükel. KözeJnek látszik az idö,
amikor belátják gazdáink, hogy
mezögaldálkodásuk lelke H@m !

búza, hanem II lucerna lesz.

As endrődi róm. kal. 3zen~

Imre polgári Iluiskola 1934 éVI

november hó 5·én (Szent Imre

nopjón) d. u. 6 órakor él pol

gári iskolo kulturtermében lari

ja 10 év~s rennáHá~ának ün

nlJpiÍL

Kollmal1l1 József élelmes 5zak
érzékével feliflmerta, hogy él gyo
mai járás kisgazdaságaiban is ki
adós lehetöségei vannak a lucema~

liszt bevezetésének, de egy lucer':"
naödövel a daráló üzemét is gaz
daságosan tudja kiegészíteni, ezért
beszerzelt egy "Medígago" gyárt'
mányu lucernaörlöt, mely órán
ként 3-4 mázsa lucernalisztet
őröl kazalszáraz lucernaszénából.
Kollmann József elmodla, hogy
maghere gubójából és a vékonyabb
szám maghere szalmából is őröl

lisztet, persl:e ebben nincs annyi
tápérték, mint a lucerna levélből.

Eddig 400 métermázsa lucerna
lisztet öröit, melynek nagyobb ré
szét endrödiek öröltitték. (Talán
II gyomai gazdák még nem isme,
rik a lucernalisztit ?)

Kollmann József a Gyomai Uj
ságon át is azt (Ixeni az 6rölletl~

gazdáknak:
Azt a lucemaszénál, melyet

mig akarnak 6röltetni, tegyék sd,
raz helyre, félszerbe, hogy száraz
maradjon, azt a szénát, bármikor

bevihetik megöröini.

s~m~~-r===
na Hut - ki.llönöien a fejlődést szulllsl'o" I!III elITrtekezlet IfOknál megnyíli és fekete
idöszakball _ darába és korpába ölddel tele koponyát. For-
keverve. A téli tojástermelésben e'v IlY" gotjuk, tapogaijuk s prÓ·
is kiváló hatása van a lucerna- avanyan III báigaljuk liIZ alsóáll<apocs~
Iiszlnek. ba ágyazoH fogakat m'2Q-

A gyolTIlli 611~lTIi polgtlri él mindvégig szeretettelJes ~

}'5kol'" t"'l~tnsfu"lf>te o'<fóber h lazitani, de biz azok nem
Sze' m· i ... KiFi.llm"" f" u u Ilc.. '" t anaulat beszédes bizon\l(,. me... ... ...nn- eie l'> 1 engednek. Meg is áilelpítiuk.
lucernaőrlc5 malomban. 27·én délután a dévaványai tékll. hogy lj dévaványai

Ipartestület nagytermében, szülők hálásan vet/él, a mennyire irigyeljük az erŐs,
a gyoméli polgári iskolába PQlgári iskolft tantesJUleliÍ 6 , egészséges fogéIkat.
járó 46 dévaványai tanuló nek dévctv~nyai szülői érte- Leűltetem loó Gábor/ és
szUleinek részvételévdlelkes kezletéL kérdéseket ctdok neki.

hangulCJtu értekez/etet tM- Gyoma község érdeké. - Mi6tCl él családjuké oZ

tolr. Egypár körösladányi ben is felfigyelünk polgári örökösnyilasi lemya?

tanulö szülŐie is átment l:;lcolánk dévaványai szc' - !{örülbe!ő! 40 éve.
Dévavánvóra., hoo'!' részl- !" A ' I' l] öl rep csere. ' gyomai tanu Ól\: lO~y az édesapám vet/e,
vehessen az értekezleten. l' <> l lerSZan1ll nem VOlna e ég r az akkor még legelónek

Az értekezlet meQ"ll' 'ug. - I ' .. j !' 1 fl" ") ~ seges po gan 15.\0 anK enn- !é}sználl földel. Ok aztán
totó bizonyitékll volt. hogy tartásához. DévavlmYél ta- d
a dév~v6nyai szülök szeretó meg igáz/flk s a lege!őből

nulói teszik éle/képessé is, sz15ntól csináltal<. Akkor is
tör6déss~1 \!égzik gyerme, koJ6n!H::lLHa - t"'l.4;ll 6[,

u a a sok csontot, egész CSOIlf-

keik nevelését é~ ~ond()s meneti!eg-nem lehetse'ges , l-. - viÍzaKat találtak. Mikor hur·
figyelemmmel kísérik cl l G E d d D10gy yoma, n ró, éva- gondi vermet ástunk. akkor
gyermekek iskolai életét és vdnva. él három egvméÍsra J I !
el6menetelét. Ök nem álla- .' u. is lél,éÍ (un .. csonlokat. Ahol

utalt község tanulói eg'\! él SZoI11sze'do!' ""st I l
nak meg ott, hogy napo,nia ], \ a (hZ, uZO {

erőteljes pol~éÍri iskolát
percponiossógra eresztil< is minden ült találtak CSC)i1~

képezzenek; az ótmeneti idő t kM' Lgyermekeiket el reggeli vo- o al. - eg aMiború
nathoz, őket a gyermekel<ölatt él dévaványai szülőkre előIt, mikor él burgolldi
iskolai viselkedése és la- és gyermeke!cre j(e!l tá- vermet ástál<, az otl laláH

maszkodnunk. Ezért i'" k 't knulmányi e1Őmenete!e.is "" oponYél so '6ig- örizték ö

érdekli. Ott is volt az ért~- helyeseljük polgári iskolánk háznál. - Iit fiui j(egyeJef-

I(ezl~ten, aki csak tehette. vezetóségének dévavánY('jj I tel emlékezeIt lncg Joó Gá-
Polgári iskol~nk vez~t6- thelygzini.táiélwzódásMés hor. hO\ityaz atvia. Joó

kériük, hom' eZI li nemcsélk D' . l I'b 'l hsége helyesen fogja fe! hi- 51 élllle a. Ila Olu él att jÖub~
vaMsót, hogy az egy<ibként pedagógilli, h,mem az is- ször kézbevdtc azt él 1\0
e!óirtszül6i értekezletetnem ko\a továhbl létére, meg· I pony6t, n1C'IYllek szintén
a k~nyelmesebb megoldás- erősödésére is szolgáló olyaiJ C'bészségcs fogsora
sal torjja és ('j vidéki tanu!ók szellemet tM/sa meg és volt s Ő rá, Gábor fiára.
szUlóit is (lZ iskolába hívja ápolja. gondolva, ki akkor cl harc
meg, hanem ('jZ egész 1an- ,A tantestület Jagjai több réren \'011, hangosan eime
lestület átmegy Dévavá- tanuló szüleinél is teltek I rellgc:tt, mondvá!1: "HM a
nytlrél, él szüiök helyébe és tátogatást. Este az lpar- Gábor fiClf11 vdlOil hol
lehetövé teszi, hogy minden testületben barái5é1gos V(l- hagyja majd cl fog6l" ? 
szül6 személyesen meg- csorávél! vendégeliék meg . de aztáll eJl<allödoH a többi
ismerkediék gyermeke ra- él szellők a íanieslü!el tag- csonto~d(a! az él 'koPoIJj él is'.

náraival és őszinte tan6riiail. kik este 10 órakor ér- - ts (1 tanyai emberek
véleményt kapjon llzol<tói I<czlek haza Gyomára, egy mit gondolnaj" honnan ke
gyermekére vonatkozóan. kdkmes és hl1sZ0S délután rűHl?k odl1 azok az emberi
A nagy, szómu érdeklődés, emlékével. csontok?
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•. tiogysn jubUála tízéves Tündérujjsk"'1

EgyfQggöny története.

Árpád utca 11 számu ház (régi Kató
. Lajos-féle ház) szabadkézböl eladó.
Bővebb felvilágositást ugyanott adnak.

I Kilenc öl törek jutányosan eladó. Ér
deklődni Arany János utca 4 sz. alatt.

Tiindérujjak JI' veri"
'fedményét.

I A fliggön)i~ mellyel a második

Itíz évet nyitja meg e népszerfl
II kézimunkaüjság,csakugyan remeke

az iparmflvészetnek.
Bemuiaiták egy egyszerűpolgári

otthon keretében, ar ablak egész
szélességében ez!' a nemes tüll
anyagu "lJonne femme"-ut. Elra4

gadóan íGzines a fehér kockákból
, kiemelkedő, gyönyöri1 motívumai

val. Légies és egyuttal erős, szolid
anyag is. Muzsikálnak ezek a sti
lizált viráfjminták és a bu/orok aE
opdlos fénybelJ egyszerre kifinó 4

mulnak közeléhen..
Otthonmúvésut van benne. Re4

. mekmű - 14 peng6 40 filléres
előfizetési dij ajándéka - és való
ságos bűvészet! mutatvány. Bl111é
szet, amelynek nyitja egyszerű. A
lapot, mely mindenkinek tetszik.
mindenki ajánlja s annyi az elrff
fizet6je.. hogya legszebb produk
ciákai is könnyen tudja véghez
vinni.

-
kedtek II himzőtű} II csipke, II ru'
hadisz, a szine$fehérnemu;a SZŐl

nyeg, a kelengyeszekreny tartal·
mának; az asztalnak, a butornak,
a fllggönyanyagnak ezerféle disz i
tőtechnikájával.

Mindig izléses mintákat kcip:'
tak, pontos mtntaivekkel és kitti
no szövegleirásokkal.

És minden előfizetésiélJ kez-
detén (karácsonyfa) egy~egyolyim
,"ajándékot a, Tilndémjjak kiadói
.nak jóvoltából, amilyenhez .fogha~

tót legfeljebb csak amerikai mam
maival/alatok nJyujtanakewfizető·

iknek.

. Pengő, 14.40~ért·egy ~vre ,ny- A Mansz míísoros leaesHe
nyiféle kedvezménytadolLnagy - november IO-én aZ Uri Kö.szi
",családja". mindenegye8'tagjának nóban. A Magyar Asszonyok
a.:Tündémjjak. . Nemzeli Szövelsége gyomai

'* *". ,csQporljaf. hó !Q·én megnyil-
Egy évben gobelin-kép, masik- ia a len'ezeH Jeaesl-soroza/ait.

ban igazi szőnyeg,uzsonnaabrosz Az első alkalommal a rövid
hozzávaló csészékkel,>ágypámál;- műsorl lánG fogja kövelnL Mi
két ágyra iselegeru;lő egyszerre. ' vel belépődij nincs, va!ószinú=
Mit még 2 Jlv.ró(:évr:esz.ebb,etjob- leg nagy számu érdeklődésre
bat. Az ellenkező oldalon, a vetély- lehel számítani. Meghivó igé
társak frontján szinteltplezetlen nyelhető él Iiikámál. I. polg.
kárörömmel mondták: a Tllndér, iskola.)
ujjak önmagukatpipálja le, de
vajjon meddig?

Most iftvanajubilári$ év aján
déka.

És mintha merész ugrássalmin
den eddigi rekorderedményt meg
akarna dönteni, a talpraugrott

hozott egei ősök csont jain
át kérjük a hívatoHakat,
szedjék összehat6runk ta-

i nitásra érdemes történelmi
adaiait, állilsák össze ha

. [(írunk történetél s lanitsCII
nak meg bennünket rá.

la ha Gyoma mai· határá
balL Minden iskolás gyer
meknek.tudnikelJene ezek",
nek iörténetét és él hely·
szinen kellene megismerni.
hol voltak ezek 'Yé).laha.

A loá 'éIra) be·

Tanítsuk határunk
szegényes történelmét.:

Olyan kevés rnaradt fenn
hatérunk történetéből, leg
alább ezt a keveset ment
sük át az utókornak.

ege, Félhalom, Páhalom,
Nyárszeg és Varsány vi
rágzó községek voltak va-

EQie.kő\ZSlágJhalotbd••k·
~:~~Ueme';; ..

Az "örökös-nyilasok'"
nwstéj'll i rneg'tel ö léscafa
területel] volt \.'cJ!ijlJl6t Egc
község, mely m fl XHI· ik
században islc;kinJélYiJs

kÖlségJ.0aeteH. il

vára szentszél> ügyvivője

is. Eg~'falL!,L1705 tájéÍn él

Rákáczie!l'en Bécsb6! fel·
bujtott racok - él l,örnyék- Tii évvel ezelőftegy Új, szines

és Ilgyts folyóirat· jelent meJ: az
beli tö bl;l i együtt utcasarkokon és a kézimunkaasz.;;
- felgyujtoítólc falokon. Er/ss éJ tarka mint
folták . AzejUldözött lakos·. egy divatlap; Izgalmasan uj volt
sóg- az Egei-zugbn rIlene- s a n6k kapkodtak utóna. Pár
kült. ott siratta faluíát. Az· hit alatt mar ott volt II nagyvá•.
ólé! az Egei-zugo! "Sira!ó- rosi és falusi ottliónokbán" mint

egy régi örömnek uj hirdetője, ti
zugnak" nezezHc Az egei

legn.épszerűbb kézimmika-ujsdg. a
templom he!.yét még most .Tllndérujjak.

is iSlllerik, Most ünnepli tizedik születé$-
Egei elödeiök csontvázai napját.

kerülnek most elödigözás a Vajjon hányszor tizezer otthont
. nál, burgondiverem. ásás~ tett azótasz,bbé, . hány százezer;

asszonyt, leányt serkentett 'a leg..
kor. Ezeknek az ősöknek hasznosabb 'munkáfaéshánp mil.:.
szellerfle kísért a felszinr~ liá s~ines szép kézimunkával gaz.:.
kerüli csontokkal. d~ nem dagitatta a csálddok élitét?

a haidani falu történelmé~ ",*",

vel, mert azt nem ismeri Tizévllel ezelót{~':'milyen más
népünk. hanem téves kö"; vildgvolt mifelénk? A jómód"

, légalább ldtszólag méJlmrndenfé~i
vetkeztetésekkel. le aranyfüsttel boritotfa be az otf-

honoka.t. A mindennapi gondokat
elhalványitotta a rossz pénfl /Jő

sége. .De az okos, előrelátó a~e-'

szonyok már akkor sejteiték, hogy
az otthonok életét tartósan még
sem II mulatozás biztositja. Öröm-,
mel fogadták a kézimunkaujság
első számait. meri megtanitotta
&ket s fő/eg az ifjabb nemzedéket
a szép lakások· tartós örömeire.

I ** *Asszonyok. leányok megismer-

Irte: sz. Csorba Tibor. 1934.'

CSINSZKA HALÁLÁRA A 15. éve halott Ady most már
igazán kezd beérkezni.. A sors
csodálatos megrendezése figyel-

Örökre becsukódlak a "szebb meztetötkiildöUemásfélévtizedes i

szemek minden voll szemeknél", évforduló elé, amikor ez év elején,
amelyekbe Ady Endre 1914 juni- Adyelhalálozásának napját meg
usába oly nagyon' belefeledkezett. elözöen, meghalt a "második asz>.
Csucsán, a "Kalota partján", Borí_szony"Léda asszony. Az ezzel
eza Berluka, a kis rokon szemei.' elénk idézett Ady ravatala mellé
ben akkor." végkép megpecsétel- belyede ·az élet Léda ravatalát s
telett" Ady "örök"bus" ifjusága. kettöjükkel az eléggé nem forga,
1915 március 27 én örök hűséget tou irodalom lapjai ke.zdtek 6letr.e
esküsznek egymásnak Budapesten kelni és életté formá16dni a ma
a hosszuideig levélben barátkozik. gyarság lelkében.
Bertuka, becenevénCsinsz~.a.oda- sors;rende;zé~ét'nem . látta •
adó hitvese volt erősen betegedő beteljesedettnek. Léda halálának
férjének és ha az öreg Boncza, lá-évében'; Ady halálának 15. évében
nya eski.lvóje után rövidesen el .. felrávajalozta €sinszkát is. Két
nem hal, bizony el kellett volna- asszonya közt nyugszik a halott·
mennie hozzájuk lakni, mert há-" költő s'e,chármas,"'ravatali talál
zasságukat Ady haláláíger~s kéz;·kozásin,;keresitül'kiildi az örük
tartotta. Ady Csinszkávat' ,1914ísenk6zénetétaz'örOk emberibe
ny'iran. találkozott elöször.Ekkor mélyUlt nemzete felé. Három 3zem- .
szánta rá magát a csucsai kirán, biln.elaludt'fényében· Hlz.ebfelénk
duJásra s aztán kikötött melJette a magunk ·fe.lzaklatott LfelpIsz
és kitartott veje haláláig. kált lelkiismerete, hogy egyetlen

Ady Endrék-kel szemben még
mulaszthatatlan tartozásaink van
nak. Hogy Ady zsenije ennek a nyo
morultan élni is akaró nemzetnek
tulajdona lett, azt lsten mun
kájának kell tulajdonitanunk.
Szenvedéseink, csapásaink fájda
lomdija volt Ady Endre s mi még
tizenöt éves halott voltában sem
róttuk le iránta eléggé kegyeletünk
és hálánk nemzeti kötelességünk
adóját. A fóvárosban és a vidéken·
egyetlen Ady szobor sem hirdeti
nemzetünk büszkeségét. Pedig a
csonka ország hold világos éjjeli
egére hármas ravatal komor képe
rajzolódik s a hármas ravatal kö
zepéből . Iángbetükkel a három
sokatjelentö betü: Ady.

Léda hlllála és Csinszka halála
élöszóbeli figyelmeztetés voitszá
munkra. Lélekbemarkoló figyel
meztetö, hogy elérkezett az ideje
annak, hogy a legnagyobb magyar
zseni, aki a magyafiágnak igazi
filfedez6je v~rt, megérett arra, hogy

az ifjuság kezébe kerüljön hivatalo
san is.MegéreH'arra, hogy e csonka
ország minden kulturgócpontján
szobor hirdesse nagyságát. _ mert
ezek a felállitandó Ady szobrok
mindennél beszédesebben hirdet
nék mindal!, amit például az Ofe

szágzászlók hirdetnek. Ady Endre
költészete napról-napra jobbau.
vonzza és irányítja akOlföld fi- G

gyeimét erre az lsten áldotta-verte
népre. Az utódállamok 15 éves
irodalma teli van Ady hatással
(elég ha a szlovák és román
irókra utalok).

És nekünk f ... Nekünk beszél
nek az· asszonyok... Beszél élZ uj
ravatal: a . Csinszkáé, . aki Igazi
muzsája volt Ady Endrének...

Léda ravatalán már virággá fa=
kadt a kegyeletes el11léRezés,
Révész Béla Ady és Léda könyve

I napvilágot látott. Csinszka sirjá
nál is fakadjon elhatározás éstetL
Fakadjon bennünk munka
Endre költészetének magun-
kévá tételére l
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a nyilt meg a községi gazdasági népis állitásal

,
e

Furfangos szélhámos gar6zdál
kodik a vidéken. Az utóbbi időben

több környékbeli községben szélhámos
kodott és legutóbb Szeghalom kőzség#

ben tllnt fel egy egyén, aki Kiss Mihály,
Kovács Mihály, Kovács Zsigmond, Cs.
Kovács Károly és Szilágyi Mihály ál.
nevek alatt számos hiszékeny ember
pénzét csalta ki. A csalásokat olymódon
követi el, hogy felkeresi IlZ egyszerli.
falusi embereket és rentlszerint 20 P
óvadék ellenében jól jövedelmezö ház
mesteri, vagy uradaimi gépészi álláso
kat igér nekik. Az óvadékokat az állító
lagos állást adó részére rnegcímzett
borítékba teszik és együtt II postára
viszik. Itt II csaló óvatlan pll1l1.nalban
kiveszi a boritékból a pénzt és a hori
tékot papírszeletekkel béleli ki. .A bo
rítékot azután a sértettekkel együtt le
ragasztja. Néhány nap mulva a papír
ral bélelt boriték "cimzett ismeretlen"
postai jelzéssel visszajön a sértetIhez.
A sz~lhámos pedig más községben to
vább foly!atja iizelmeit. A csaló kb,44
éves, nyirmihályoki szilIetésU, 165 cm.
m~gas, barna, napszámos, fekete, puha
kalapo!, drapp nyári kabátot, fekete
bá.rsony csizmanadrágot és fekete ciii!!:
mát visel. Óvatosságra intjük a lakos
ságot és kérik, hogya gyanusitott fel
bukkanása esetén azonnal tegyenek
jeleglést a legközelebbi cselldőr{;rsÖn.

Az óra rejtélye. lJ.. világ leg
kel)('mesebb és leg~rdekesebb

pályázéllál közli óra reilvény
eimén él D.1libáb. A pályázdl

keretében ér/ékes ciiial< kerül
nek kioszlásra, A népszerii
s?inházi l<épesli1p uj száma
pompás lc:rle:lomll1éll ielenl meg-,

Gazdagon ilius/Irá!! hudapes\j

és külföldi rádit)[TIűSOruKal. re
mek s/in!Jázi beszámojókol.
nagysze rű fi Im ro valol, szebbn é-l
szebb képeke I, egyklvoniJsO$
szindarahol, folyialásos rCl{éllY!
és slágerszövegekel közöl él

Délibáh Egy szám árö 20 fillér,

A vágóál}atok áliatorvOfii
vizsgálatáért fizetendő dijak.
A föJdmi\elésügyi miniszter no
vember elsejével kocsirakomá
nyonként 2-4 pengőre redukálla
a vágóállatok állatorvosi vizsgá
latáért fizetendő díjakat. Ez a re
dukció 36-60 százalékos csök
kenlést jelent.

ÜUessiink gyiimöksfát ci III ű

cikkünkel helyszüke miaU jövő

számunkban fol.yJaljllk,

Esküvői meghivó! rendeljen a
Hungária nyomdában,

Tü
mindenkine egy függöny
aki P 14.40-nel e g é s z é v r e e I ö f i z e t a nép
szerű magyar kézimunkaujságra. A féligkész füg
göny 150x260 cm. méretű és hozzájár a kihim
zéshez sziikséges selyemfényű MEZ gyöngyfonal.

A gyönyörű ajándékfüggönyt
nyomban megkaphatja.

és ünnepi ajándékul ad

Budapest, IV.~ Szervita-iér

III? lIT

Izeves a

Gömbös Gyula \1\iniszLerel
nök e hónapban R/imába ulazik.

A Nemzeti Egység gyulai
nagygyülésén. mul! vasá:'l1op
gróf Pongrácz lenő, Bud János.
Krudy Ferenc, dr. Lányi Már
Ion, C"iízrnadia András, dr, Te
mesvári Imre ésfay! Gyula
l1l()ndotlak beszédeke!.

A cseheknek 40.000 vagon
bllL~ bevilelére Vi.'lll szükségük
al idei gazdasági ivr~,

franciaország lllajdnem az
egiÍsz iuhkivil(!:lünkel átveszi.

Negyedméteres cipősarok.A
női diva( soha annyi fw'csasá4
gol nem mutatoll, milli. mosL
Párizsbdl\ és Londonban husz
huszonöt cenlÍméíer magar ci·
pősar!wl viselnek cl divulhől

gyek, arcukon pedig ';' legfan-
. tasz!ikusabb fátylakat. hordiák ..
A divat modern yálloz:ásMól
beszámol él Párisl Dival, !:Imely·
nek miudcn' számCl pompéJs
iar!éI]ommö! jelenik meg, Közel
szaz pompás' IOéllet! kabát, ké
zimunka raizálköz!i,hasznbs
fl1nácsokkal szolgái él házias?·
szonyoknilk és sok szórakoz.
laló cikkóCl is közöl. A legszebb
ruháI< és kabéilok szabásmintb
már 96 fillériől kaphafók aPá:
risi Divat kiéldóhivalalélball, Bu
dapesl, VU, Dohány- u. 12,

Hónapok óta táncol egy
leány és nem birja abbahagy
ni. Szokatlan betegségben szen·
ved egy leány. Hónapokkal
ez;z!ötl láncolni kezdel! és azó
la nem ludiaabbahagyni. Este
a kimerüllséglól összerogy, de
néhány órai alvás ulán ujra
kezdi a táncolás!. Erröl és még
sok más fllrcaságról érdekes
közleményekel o!vöshalunk
Tolnai Világlapja uj számában.
A llénszerű képeslap gazdag
larlaiommai jelent. meg, Sok
cikkel, közel száz képel, pom
pás novellák at és nagyszerű

folytatásos regényi találnak ben
n'2 az olvasók. Tolnai Világ
lapja egy száma 20 fillér,

Dr. Pálka Pál gyomai járási
főszolgabi(ót cl l(jrvél1yhilló~á

gi bi/ollság 1934 évi iunius hó
l-lől kezdődő halöilyal a VI.
fizlZiési osztály A. csoport ~

fokol":alába léptette elő,

Orvosi hir. Dr. Sai!ai Lá:dó
L hó 5·én, hélfón, nyilia meg

rendclöiél Pelön ufCél 23 S7:ftm

alali,

November l-én éjjel vé~r2

kaplunk e~y kevé:; c:,ÖI. AI
!vánfenéki Társula! llhhései
SI nint éi társulöli széklJáznái
6.-, a körösli'ldányi órházn~1

6,-, il folyáséri s7ÍvDllyu tc'
lepnél 7.5. cl peresi slivallyu
telepné! 4.5. cl kélhalmi órhéí2.
nál 6.2, UdvClnJokon3.-,él
Kecscgiszugban 7.- millilllé
liEr c§oPéldék voiL

Kedvezőek a vármegye tűz

rendészeti viszonyai. B:kés·
vármegyeHiznmdészeli fdügye
lője él lúzrendészeli 'korm'ány.
rendelel alapján leendő ne·
gyedévi ielenflfsél,1934 év

harmadik negyed évről cl nE!
poldllJ!1 terjeszlelle be . 1'J vár
megye· alispánjához. A· leg
ulóbbLnegyed~vben él v<:Írme
gye i<özségeinek IÚzrendészele
ismét fejlődöli. A harmadik ne·
gvedévben 61 lűzesel fordult
elő vármegyénkbcll, A kár épü·
Jelekben 10783 p, ingóságok,
ban 22722 pengő. az össz~s

lúzkár 33505 p, amelyből biz·
losilva volJ 30983 P.nem voll
bizlositva 2522 P. értékben
megsQmmisii!1 épülel, ilietve
ingóság, Az eimuli hasonló
időszal<i'j!lozviszonyih'aa tűz

kár 36280 P-vel kevesebb, anli
ielentékeny °í<l al íobb mint cl

mult évben voll. Dacára cl fo·
Iyó év április, május havában
elófordtl!l gyakoribb lűzesetek

nek €s lekinf€lyesebb lüzk~

roknak, a folyó évben olnóber
j·ig !iizkár adataink 24408
peng6vel kedvezőbbek. Ez:
kélséglelenül él megelőző lilz·
rendészel kereszIülvitelének a
modernizáll védelmi szer~knek

és a lüzolióság szakszerl1 mun·
káíának ludhaló be. A várme·
gyebeli önkén1es IüwlJósag a
folyó évben eddig 8060 mun
kanapl1C!k megf~leló időn 6t
szolgálla önr.ellenül és érl~kes

munkával él vagyonv~delem

fon los érdekeit.

Olaszország l:IlY millió máI
zSC! buzál vesz 6! tólünk 58
!irás alClpon, ami 17.40 peng6s
árnak felel meg.

A spanyol forradalomban
kéluerkéiizéÍz lázadó eleit

A cukor fontos szerepe
a táplálkozásban

Halálozás. Serkédy János ny.

/tlrsulali tisztviselő él~lének 80

ik évében november 2A én meg

holl, temiZlése november S-án,

ma délután 2 órakor lel!z.

Mig- cl viz, él nilrogén és ás
ványi sókat lartalmazó éldmi
szerek a felhasználl sejlszöve
tek póllásárö és uionnan való
képzesén~ szolgálnak, addig
sr-ámlalanszor bebizonyiloll
lény, hogy az emberi gépezet
fülóanyagál a cukor különleges
fajai, szőlőcukor (dexlrose) és

il i5vümölcs('ukor (levlliose) ké
piuik, melyek cl lesl melegének
az energiának és az ilomeró
nek legfőbb forrásai. Legéke
sebb<w szóló bizonyiléka en
nek, hogy szervezetünk az ",1
fogyösztoll eledelek keményiló
és zsirlarlalmál is álvállozfalja
dexlrosévá, hogy e fontos I'lnya·
gol előleremIse. Hogy er meny·
nyire igaz, próbáljuk csök meg
él mindennapi kGnyerel kellelé
n~1 lovább réÍi,Jl1J, magunk is
meggyőződhelünk róla, hogy
édeses lesz, meri El nyál plya
linja a k~ménvilől cukorrá vi'il
!ozlE/íja,

Táplálkozásra, azaz a szer·
vezel munkaképesilésére. o
munka közben elhaszn~1Ienel"·

giánl:lk ujra való képzésére
egyedül a dextrose és levoluse
f1\kalmas, mely ci mél, szőlő

és () többi gyiimölcsfélék eu'
korl,':lf"lalmá/ k~pezi. Ily alak
ban· él cukrol szervezefünk min·
den átalakítás nélkül felszivja
közvellenül s ezérl ez EI leg
gyorsabb erősilőszer és a leg
halásosabb táplálék. Hiszen a
mai modern orvostudomány
sem lesz egyebet, mini rendel
kezésére bocsália az emberi
szervezeinek a leghatalmasabb
en~rgiaforrásl, amidőn egy su
Iyos és élei-halál közl vergő
dő betegnek dexlrose növényi
cukoroldéllol fecskqndez he, n';·
ha 2000 gr-ol is.

A luc!omány ezen talllélelét
sieleli a gyáripar világgá kür
tölni s azl a sajál céljaira fel

.használni. A vegytanban járat
lan közönség arra nem gon-

• doll, hogya gyárilag készilelt
cukor nem azonos a termé·

szeles cukorral. E kis felüle
tességei drágán kell megfizetni
11 fogyö5ztóközönségnek, ez
sok belegségnek és sok bajnak
a z okozója, mert

a mesterséges cukor csak
fűszer, de nem élelmicikk.
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OySC-Kini.rsi

Mezókovácsháza, bajnoki.
Biró: Rájfal. (Ruhman)

Nagyon $zép eredmény! ért el
a GySe Mezőkovácsházán.

Nyolcvan kiloméleres alltó ut
uJán, olJhonilban ver/e meQ" I:l

Kinizsit.

GySe: Szrenkányi-Fe'kl2le,
Pu]ugor-Németh, Ma!Jak, Frkd
-Barlha II. Zörd, Kiss, Börlha
1. Nagy.

EI~ő percek Kiniui föiény""
nYGlI teinek 8 p. Nagy B.
~yönyörl1 h~IY1:lilb61 fölé 16,

'"'" 'fo

A GyTK vasárnap íarloHeil
240 lerHékes disznótoros va·
csorájál, ~melyen megjeleni
Gyoma társéldalmának si:inc
iava. E:1H:el is dokumíilnlálta ZI

GyTK jogo~mllságáL Az ízie·
!~3 VélCsora elfogYi55Zldsa után
Bác~y ~lnök üdvözölte él meg'

. jelenI közönség'il és éli társ
egyelllület kikUldölleit, melyn~

szép szavakkal válaszolt vi/éz
dr. Haviár r.! GySe elnöke.
Következő szónok dr. Legeza
voll. akit El közönség hBlalmalii
lapssal köszöniölI. Felszólalá
sában ismertette az egyesülel
mŰködésil ~!i annak további
munkálkodását. A negyedik fel
szólaló Göndös Dolg. isk.
igazgató voll (min! egyesüle...
ten kivü li) beszédé ben lováb/1i
kitarfásra buzditolta Gyoma
sporHársc:ldalmát, Végül Roz~","

nyai mint el GyTK csapalkapi·
lánya köszön1" nl'2g a vezető·

lég lámogatását !'l a közönség
szereleiéI. A játékOSOk nevé·
ben igéfiZI<21 tett, hogy II zöld
szinek mellel! egyesül! erővl.>!

fognak kilarlani és igérik, hogy
ö zöld szineket diadalra fogják
vinni. A felszólalókat nagy
lap8sal jutalmazta a szépszámu
közönség, amely reggcliQ" ki·
tartolt él jóJsikerUH estén.

Heinfarlh.

kőz;és. A játék végéi jelző sj,

palás után Kis5 cl Bocskoy
bekkie belerugolt Kurczbo,
amiér/al: elvonuló közönség·
ből inzullálták, de a GyTK já...
lékosok Ideiében körülfogják
ól !Zélrvasi bekkel lis megvéd·
lék a !ovóbbiaktóL A c9é'lpatok
elvonulása ulán él Bocskay ve
.l:elősége is belálla II játékos ...
sÉnnak hibáját, ugyszinllin Klei
ls beltl!tl'l hogy 6 kezde~

ményez!e, ennélfogva bllr6tsá
Q'osem váltak el él csapatok éi
l:! kél játékos is kibékült.

! A GyTK nem jálSizotla ki
_formáját, czgyéniltg csak Ker·

tész: váll ki. Bocskayból Wéber.
Pelykó, feJ7.ektli Ils 5~irony

váll ki.
A biró l! tuler~lye:li játékoi

nem akadályozta meg, de el

faulto!<at búnielIli.

III emlitjnk meg és fe!hivjuk
a munkaadó gazdák figyeimét
arra, hogy az alkalmazoHaikat
igölzolvánnyal iáasák el és ezen
a néven kivül él biztositási tag
ság számát is okvellenü! iüo·
tessék fel, mert ennek elmulasz·
ti1sa csak ráiuk !16ZVe jár kene·
mell~n8~gllel.

recepl "Slalim" (Sürgős) iel·
zéssel van ~dlálva. Viszonl az
i, igaz, hogy miből fizessen a
csellid, vagy él munkás, hl! nem
kapo" pénzt élI gölzdájálól, aki
nek sokszor ml:!giS.nak sincs,
vagy hd van is, nem szivesen
előlegez: 5-6 pengő!. A kér,
dés ilyenformán megl~hetősen

nehéz probléma, de valami
uton-módon mégis meg kell
oldani, mílrl enl1Clk fl larlhalal
len helyz:elnl?k cl balesetel szen'
vedelt cse!~d, vagy munkós
semmi esetre sem vallhajja
kárál.

$<§róla OyTK csak vc!$ámap
értesült (kélllőbb -CI sporl Il'llpból
is). AI. elhEila5zlás mindtnesei·
r~ nem kedve1.6sem a OyTK· 
ra ·súri a--Boe'skélyra, mert·· de' .
cemberben játszani nem k4Zl!lZ
me~ is bevételre sem lehel
számitEini.

Kemény belemlZnós jéltékot
vivott a kél csapat. Eleinte a
Bocskaynak ment jobban, majd
a OyTK keriill fölénybe. Vál·
lakozó támadások mellett mind,
kél kapunál adódolt meleg
helyzet. de azokal a jó]múkö·
dó kapusok menlesilellék. A.
24-ik p~rcben Barlát fl 16-080n
pelü! felvágták, éli 11·est ugyan
ellIk Ó érllÍklZsili 1:0. Bocskay
támadás~al lirl végei €l félidő.

Szünet után éi OyTK baj,
szárnya vezet szehbr.él-szebb
támadásokat, mégis a tizedik
percb~nBocskélY centerének
volnél alkolma ~ kiegyenlítésre,
de lövése hajszálra megy kapu
mell4. A jálik kemiÍnysége nem
változik. Silriln adódnak bün
tetések. A k~sői kezdés miaU
erősen kezd sölétedni. ~6-ik

percben a biró kérdést intéz
II Gsapatkapilányokhoz, hogy
folytassák-e él iá.tékol? (Tette
azéri, hogy ne az él látszat I~,

gyen, hogy azért fujla le a
mérkőzést. mer! él GylK van
előnyben). A BocskllY kapitány
kérésére folytatódoll fl ját~k.

3z11fvas Ilrősen küzd a kiegyen
Iillls~rl, de nem ludja letörni

Iél GyTK fölényét. Igy gyomai
'lyőnl!é!mmel-víÍif:ődött I!l mllr·

PORTIF..

Naponkénl ~16fordul, hogy
a kisebb gazdálkadók balese·
lel szenvedell olka!mazollaikal
sokszor 15-20 kiloméleres
távolságokról pénz nélkül en
gedik utnak, iIl~tve küldik az
oP/oshoz. Az orvos kel:eJésbe
is veszi őkel, de II köls:fer és
gyógyszer kiszolgáltatása már
nem megy ilyen simán. ,Az'
1900 évi XVI. 1.- c. 1.(. a-a
ugyanis kimondja, hogya köt
szer és a gyógyszer köllség~1I

a munkaadó az Országos Gaz
dasági Munkáspénztárhoz tar·
tozó cselédeknek negyed0vig,
a gél7dasági munkásolmak 10
hélíg előlegezni larlozik. Ilyen
körülmények közölI a gyógy
szerész joggal elvárhalia, hogy
él köts7eréri és gyógyszerért
hozzáforduló cseléd, vagy mun
kás azonnal fizessen, különben
a "felirt" kölszerekel és gYógy
szerekel nem adja ld. r:m:7: alól
csak akkor van kivéfel, ha a

Előlegezzék él munkaadók gazdas(jgi cseAr

lédjeiknek él gyógyszer és kötszer (jr(jt.

. Október 28-i eredmények: T(lx·
til-Máv 1:0 (0:0), MTK-OrC
5:0 (2:0), TörekvGÍs-BISE 4:i
(2:1), KTE-VilállossáIl1:1 (.1:1)

H. o. bajnokság állása Xl. 3·jn
l MTK 8 6 l 1 22:1 13
2 Textii 6 6 - - 23:3 12
3 GyTK 6 5 - 1 10.7 10
4 GySe -8 :4 2 212:9 10
5 Törekv. 8 5 ~ 3 15:1210
6 OFe 9 4 1 4 14:17 9
7 Kinizsi 7 3 l 2 10:15 9
8 KTE 7 3 I 3 15:17 7
g M Máv. 8 3 - 5 12:10 6
10 BI5E 8 3 - 5 8:19 6
II Világos. 8 l -- 7 4:23 2
12 Bocskai 11 - - II ]:7 6

November 4·iprogramm: Gyo
.mán OySC-BISE. M~zőbe'

rényben Texlil-OyTK.

OyTK-Bocskay 1:0 (1:0)
barátságos biró Heinfarth.

(Bllküldöt! cikk) Ismere/es,
hogy él mu!! h~tre összehivott
fellebbvileli ülés elmarad!, En
nlilfogva nem történhetett dön·
tés élrra nézve, hog-y el vasár
I1f!pi m~rk6zés bajnokf le!z'e
vagy sem. Hogy él GyTK baj·
nokira hlllyesbllelle It plakáIo
kai, azt indokollá teile a DLASz
óllal li Bocskayhoz int~ze!l le-

. vé! tarlajma, melyben az áll,
hogy a Boeskay tigy<z1 pélllt·
k~1l este t6rgYl.'llják. Miulón en·
nak ~r,"dm<ény~ bizfosra vehető,

igy 5emmi akadtIly nem volt,
hogy III bajnoki m\Írkőzé:5 Iq·
lily~n. Az U!é~ mlJlil illilm Il:irhl'

A Gyomai Közművelődési

Egyesület kultur- és ismuef
terjesztőelőadásai1934 novem
ber hóban este 1 órai kezdettel:

Nov. 7, szerda, 48-as Olvasókör. Do
mokos Jáno!: A villamosság.

Nov. 14, szerda, Nyugdijasok Köre
(Polgári Olvasó). Dr. Legeul Tibor:
Mi a jogosultság és mi él kötelezettsé~.

Nov. 21, szerda, Kisréti Olvasókör.
Kner Imre: Közgazdasági kérdések.

Nov. 23, péntek, Kultur est (Apolló
mozgó). Nyisztor Péter: A vidéki pénz
inté2:etek jövője. A Gyomai Dalárda
közremiiködéséve1.

Nov. 28, szerda, Németvárosi Olv.
Wagner MArton : A zöldmezö.

Horthy Miklós út 63. !iZ. ház azon
nali beköltözéssel eladó. Ugyanott egy
lakás kiadó.

felbecsűlheJetlenktlr,eJlnit
Jélen át lj nyú!ljk okoznllk
II hljtbrban, mikor é1 fiatal.
fák kérgét lerágják. Hel még
annyi ennivalój is fcdál II

fLiles. él filltal fák kérge
olyan csemegéje, mint a
gyermeknek él cukor.

Az a gazda, ki él szabadon
álló ficrtal fát eWlteti, de
télre nem védi meg a nyúl·
r6gástól, az ne 5zámftson
~redil1ényesfásitásra. Pedig
olyan kevésből telik ki oz
egész. A kukoricaszár min·
den tflnyánál meglermett,
csak azt El kevés spárgát
vlIgy drótot kel! előterem

teni, amivel cl tengeriszála·
kat összekötjUk.

Már novemberben va·
gyunk s az egész llé'ltdrbl:ln
alig egy-két gondos gazdl:l
látta el fiatal fáit védelem
me!, Még nem késő, de egy
hónap mulva mM az lehet.

Aki II tavalyi védő szára
kat nyáron át is roHa h <':l gy ta
a fákon, az l'lzonn<':ll szedje
le azokat, tegyen ujélKll.t,

mert a j<ártevók legközelehb
esó búvóhelye voU ci nyá.·
ron át él fökon hél!?yott

kukoricCi~ltír.

GyUmölcsfa oltvál'lyokat elönyö
un szerezhet be Zöld Péternél,
Kosl'lUth Lajos utca 22 sz. alatt. Fekete
földben nevelt, frissen szedett fáinak
fajazonosságáértfelelösséget vállal. 
Ugyanott kaptáros méhcsaládok eladók.

Foiytonégö kályktlk kiváló jókarban
b egy cserépkályha olcllón eladÓk az
Ehrmann háznál.

LUlc.rnl!Unal~ot, tökmllgot él! min
denféle terményt a FutUfa (Wagll.or fl!

napláron vállAr@!.

Tanyaiak, védjétek
a atal fákat I

Kerekes KárolynAI a bor literje 48
fillér.
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26 fillér

*- *
*

egy liter kadarka vagy
feilér fejtett uJbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4, fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijll1en
tesen adok a szállítáS tar
tamára kölcsön; hordÓlll
30 napoll belül bérmentve
Idildendő víssza. Szétldil
dés utánvéttel. Egy pengő

levél bélyeg ellenében ktil
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za~
matuak és n e m s8vsnyuak.

eim: Szé~{ely Ferenc
Soltvl'.dkert, Pestmegye.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAONER 1VlÁRi·ON.
Hungária könyvnyol11daválla\at, Gyoma

Fie]lllől!: üze1llvez!iíő: Teket Sándor .

Az ir bemegy egy londoni Tlyil~

vánús !elejon fülkébe. Felszólítja
a központot. A telefonos kisass.wny
visszaszól:

- Kérem beszéljen han[!.osab,
ban. Egy szót sem értek.

Az ir hangosabban beszél
- Még hangosabban, - kéri

a telefonos kisasszony.
- Hallja, - ordit az ir - ha

I én ennyire ordi(ok, akkor nem is
szorulok rd erre cl vacak te./efonra.
M.eghallják aru!!kti! is.

I l' - , .. , fI sze leJTI veg:eg g\'o,{erel og
I már v·2rni Gyomátl? Hl1 él íá-

j
lé.kO:íOk .!Jem Illd(~ök clé~gé
karl lelllll cldymaSiJan, okkorIa k?z?l1Ségl.lek. kel i f~l!élknül

I S2!?ilscgl"Z SleJm? Tei,al, kika-
polI éj Bocsl'Ul\" Mél? pedig
ököllel.

A vasárnapi meccs 1I1án iör#
iénlek lébb aikalmasak ar
ra, bogy jóizlésLi emberek ked
venc sporliu elforduiianak.

l
~s még egye;: A GySe a

verekedés pillanalába éppen
. RO kilomélerre voll G\'omálól.

l Vidám írások:
I Zsitvay Leó, a leghiresebb ma
Igyar bií(ík egyike mesélte:
I - Valamelyik !árgyalásoman
I történt. A teremszolga egymásután

ilMa be a ,Jeleket". Legelöl egy
jóképű, Iwrcsabajuszu magyar lé·
pegetett. iVIint később megállapi
toUam, 6 volt a vádlott. Amin! a
terembe lépeft, rögtön észrevettem,
hogy jókora furkósbot van /lála.
Persze rászóltam : hogy mer bot
tal a fárgyalóterembe lépni! Az
én magyarom szörnYff! elcsodál·
kozott, majd indignálódl'a a zse
bébe nyult és elém tette az idéző

levelet. "Ehun van ni, - bökött
az ujjával a legutolsó sorra, 
ide vall nyomtatva, hogy védelem
ről magamnak ke/{. gondoskodnom.
Há azért hoztam a botof".

1vlindszen!ek napiín él GySC
egy 5 iélgból álló kLildöJ!ség
útján l1elyez!e el él megemléke
zés virágail halotlainélk: Junker
Arlhur, id. Némelll Ghd és!
Szán!ai r::lek sírjára.

Texlii i'I GyTK ellen mullheli
összeái!ilásban jálszik. Cel1ler
Rosma!1lJ II. helyell Zahorán
lesz.

* **

ra ponlos dálumál lOVO heli
számunkban közö1jiil<.

Kikapott a Bocskay.
Barálságos meccs a vidéken.

Színhely, - sajnos - ismél
Gyoma. Igy is lehelne kezde!lj:
E~y Bocskay jálékos GYOll1<'Jn
hagyla él fogál. Kettől!

Nagy közönség siker 1'011 az
elmuli vdsárnapi lll,"ccsen. F"jss .
IliL!6vei vonullak [.zi isme' I él
lálékosverő mcuÍ hadak, hogya
meccs végén lábbal liporják az
MLSz rendsnhálYiiil és (j V(711<

dzgc5ap:1! iáiéi;osail. liál ez a

faiskolája

CEGLÉD

n

Kaliforniai pajz~tetűtől mentes

Gyümölcsfát
Magastörzsü és bokorrózsát
Ciszfái
Císzcserjét
~velő virágot
Gyökeres szőlővesszőt stb.
bármilyen mennyiségben igen oicsón szállít

Budapesti iroda VI. Andrássy ut56
Oklató nagy árJegyzék ingyen.

Kérelem!

Alulírott temetkezéSI vállalkozók tucia/
juk, hogy nem áll módunkbem hiteleket nyuj
tani, mivel azt tőlün!\. is megvonták a buda~

pesli cégek.
.Ez oknál fogva kérjük az igen tisztelt

vevó l<özönsé~·et. hogy nagybecsű vásárlá·
sElikat azonnal rendezni szíveskeajenek, merr
ettóllegnagyobb sojnálalunkra eite!-::inteni nem
tudunk, még kivételesen sem.

Ezu/on tudatiuk azt is, hogy vasárnap
és ü!111epn~pokon délután :2 órától reggel 6
óráig, köznapokon este 7 órától reggel 6
óráig üz[etűnket zárva tartjuk, vásárlást nem
3zo1g6Iunk ki.

Szabó Elek Kiszely Simon
már Benedek

'*"' *

ne álliisa egy vérszeg-ény, 11ajn'l·

csapa! ".

Dr. Uhrin AnJrás r",gyel111i
egyes bíró szerdán esfe él l,ö
velkező határozatoka1 hoz la:

Aaarkadi Világosság csa
ra/ál - mivel a Szövelséggel
szemben fennálló adósságail
nem rendezte - szkreccsell·és
hálralev6 meccseinek 2 pontjál.
0:0 gólaránnyal az ellenfelek
javára írja.

Kiss Sándor (GySC) és Dren
ka János (Kinizsi) iáiékosoköl
4 hélre a jáléldól eililtja. azon-·
ban az iléietet 6 heli próba
időre felfliggeszli (Teháj 1110s1

vasárnap is jálszhalnélk már)
Ruhmann biró ielenlése szerint
ugyanis él szándékosság beiga
zolásl nyerI.

Gvse november 4-re hirde
leli klub·vacsorája al: Uri Ka
szinóban folyó ks!ési és sze
relés! munkálalok [jJiall bizony·
talan időre eltolód011. A vacso

Kéri Lász!ó a GyTK voll la
tékosála GySC-GyTK mecs
csen lörtént ismeretes bolrány,
OkOfÓjál. végső fokon örökre
elliilotlák cl jáléklóI. fulbalislá,!
ra n~zve ez az elképzelheló •
legnagyobb büntetés és bízo··
nyára sokan lesznek, akik
osztják azt nézelünkel, hogy
ez! a rendkivüli sulyos bünte
tésI tuizolInak tartjuk. Elvégre
bármennyire szent és sérlhelet
len legyen ls a biró személye
egy, a iMék hevében eiköveIeli
Inzultuséri nagyon is elég bün
telés lCilti volna az ",Iső fokon
hozotl ítéle I. a 3 évesellillás is.

SPORTHIREK

1934. november

:I<
ojt '"

Hiába lolakodolt fe! az első

oszlályba a tavalyi ll. osz], se- .
reghail6ja, a békéscsabai Tö
rekvés vérszegény együltese.
Az l. oszlályban is csak disz
telen utolsó helyre. utasilollák
ellenfel"Í. A lIljálszoli 8 meccs
közül egyszer győzöl/, egyszer
döntCltlenü!jálszoU. halszor pe
dig meccsel veszl'ltl őZ alosz
1ály kedvence.

Bankó Gerd1l8 GySe voll
hivalósos Irénere sporfrova!ve,
zelónkhöz intézell levélében
üdvözlelét küldi gyomai isme
rőseinek. Jelenleg Nagy.élládon
működik s csa.pata sorozatO$
sikerek,,! ér el. Szokolt, ered<l/i
modorábEln ezl iria löbhek kö
zölt: "Vigyázzon a GySe,
hQgy gyózrzlmLs.z.ériiljitbém m~.li

19 p. Kiss lövése kapufálól kí·
poltan. 26 p. korner Kinizsi
ellen. ebből 11· es lesz. melyel
Bartha). nagy nyugalommal.
lapos lövéssel cl ba ISé'lrol< ba
helyez. 1:0. 27 p. Kinizsinek
yon nagy helyzele, de csotárai
nem ludiák üres kapub('J lőni él

ldbdát. 4i p. Kucselalél ba/ösz
szeköló halalmCls bombája
csak haiszálnylra megy fölé.

Második félidő ismél Kinizsi
lámadásokkal indul s CI 14 p.
eredményIelen kornel'I rug a
Kinizsi. 17 p. Veszélyes Kini
zsi lefufá3. de Pulugor jókor
l.,5p közbe. 26 p. esullya ösz
szec$Clpás. CI biró Kiss Simdorl
és Drendát. él Kinizsi bekkiéi
kiállítía. 30 p. Ragyogó akció.
Barlha K. Nagyhoz passzol, aki
tó-osról szép lapos lövéssel
megszerzi cl második góll 2:0.
51 p. Bünletó GySe ellen él

16-osról. Mallak kornerre ment
Tömörülésnél Pulugor li-esi
vét. melyet a cenler laposan
iobbra mellé 16. Utolsó perc·
ben még egy gólt l6hetne él

GySC, de Barlllél K. fei helyett
kézzel illi be a labdát Szinle
kisérlelies komályban ér végei
a meccs. Kiss Zs.
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I nem nmdkivűli kitmMssal,
bámulatos türelemmel ok~

tat, biztat, kapacitól, ll~itál,

kis gazdálkodásóban olyan
terméseredmfinyeket produ
káL hogy a várme~yei ver·
sellyeken az elsők között
áJI s addíg- nem nyug$zik,
mig a szerényen közreadott
és itthon tulzottaknak mon·
doH terméseredményeiről

meg nem gyözi a helybeli
~azdá

jellemezhetjük
P::l!inr GYIJ~a gazda=

sági

A idei terménybemutatót
november e-áll nyitották
meg az iparostanonc isko-

I~~na;~ég~bez~ál!~ti~~\Ó a~;~r
Mennyiségben még sok ki·
vánni való van. Szokják
m@g termelőink, hogy a
szép termények kiállitása

I nem hivé1lkodás, amiért pi=
I rulni keH annak, aki azt tu,
i dá~sal: $zorg~lommal t~r
I meite, hanGm Clrdem, llmiertIa termelőnek elismeréssel
í ~dózunk. Ha majd terme·
116ink mind igy gondolkoz-

Inak, akkor szűk les~ egy
tant,!rem cl kiállítás lmYll=
gának befogadásárC'.l.

((tás
a.

Akiállitás anyallánf]k
mennyislÍ~'ében é~ mll10 d

,: ségében a gazdasági isko
, iánk:vezet. A tanuló leányok
I női kézi munkája, a fiukIháziipari munkáj.a, a ba-

romfi felszerelések, kerti
eszközök, o leányok áltIII
készített sajáHermésű gyü~

mölcs bd6ttek, virágok,

I
·mezőgazdasági tnmények,
melyekből külön kelj meg
említenünk az első dijat
nyert búzátlisztmintáivoL
a jó morzsolásÍ arányú

IFleischmann tengerit, egy·
! egy tengeri kórón 6-7
I csöves olaJz mazsola ten~
I geri, az imponáló nagyságú
Ili takarmány tökök, lj kotaszt
irális holdankénf 27~ má d

r Ű

Ó ere
!!.UJ. ,_" "'-An.

'] d dmmaen gaz él, liu ja, hogy
minden g-abonaazemet min

hónapban legalább
egyszer meg kell mozgat d

Ehhez pedig megfelelő

hely és munka kell.
Az a gazda, ki e kettőt

nem az rendezked-
be a önámi-

Msra, hogy a gabomake~

reskedő nem számit neki
~emmH aberaktározásért
és csa.k raktározza be e,zd
után ]s a gabonáj eH, mert

legaléibb a nem~

nem fog

ézsa te
csöves azsola te

l g'czdasági és kertészeti terr
li rn r s a szebb tl?rmés r

li p"?d cn '-'ni ,"O II
ii~I'- nemes versen-
I ' 'd ' 'bil gesre $ vegere menye en
il ' , , ,
lél es na~YODO termes
I forszirozásár,Q indítják ter-

I
~ m ket

van ez jó! jAkadjon
II egy hivatása magaslatán
II "l" ,i a 10 SZöKem , a tudá=
!sél nem véka alá, ha,

énuv
Rt k'"H a "Iáll

,...... ,
or U~/UlG gaz-=

igazgató ól
csirázojf.

búzá.jukat
rároHák,

akár a

~4P' . ~~
~'.\a!..

kanT! án II ',-iL..' ,,",,,Ol

W

~ass,Q ~ de biztosa
nl0zd;~·ják

,
él a es

sel értékrelenné teszi. Eb-
ből kérdést
csinálrmnk, merti minden
~ o <'"' ff P

nmnyzo mazsa a nem-
zet gazdasági m
rontja.

ff

UZ
feltűnő, hogy él mosta

nábz'ln Oyomáró[ elszá
búzát zsízsik miaU Idfogá
soliá.k. Szinte híre van
a gyomai búza zsfzsíkes c

ségének agabonatőzsdén.

Ez pedig nagy kár(l] az
egész gyomai búzak0res
kedelernnek, végeredmé
nyében a tenTIe!Ojmí~~C

Most őssze! sokan g'az~

dáink közü! tároHák
búzájulHÜ.? dacára, hogy
nem megfelelő l'áro!ó
helyük és ebben a kifogá
solható helyiségben sem
a megfelelő szeliőzíeiésről,

sem a szükeJéges forgafás d

ról nem gondoskodtak.
eddig is számottevő
mennyiség' az, meJy a rossz
helyen tárolás és kezelés
hiánya miaU
értéktelenné vált.

Edqig azt kifogásuhuk
gazdáinknál, hogy már a
cséplőből él kereskedők

zsákjába szedik a búzát:5
azonnal bereJIkttirozzá.k azt,
kiadják kezükből az eg'ész
évi termésüket. Densze eb~

ben a kénydmesebb,
nem olcsóbb megoldásban
nemcsak zscikkészleWk
nincsmór gazdá.inknak,
hanem megfelelő ílároló
helyük sincs és talán még
iE! búza kezeléséhez sem

. értenek már.
Nagy kár a sok kocká~

'lattal, verejtékkel termelt
bÚZll ilyeténi elvesztése.
Ez nemcsak az illető ter
melő kára, hanem nemzeti
kár is. Ma nem közömbös
a nemzeti vagyon gyara
pitásábzm vagy megőrzéo

sében az, ha vala cSBk
egy talpalatnyi földet IS

ros5zui művel, rossz ver
tőmaggal be ci

íermé~1



MEGNYILT
A GAZDASÁGi
TAN fOLYA

Szerdán csJe a Leven/c·o/l g

hon egyik tanlermében volt az
el:ó elóadói összeiövclele él

vilé? Paior Gyula ig-azgaló mel,!"
szervezésében !élesÍtelt gazda"
sági ianfolyamnak.

Este fél 7 órakor-kezd/e meg
Sclzuszlek Sándor ev. faniló mé
hzszeli elóadd.:;ál. A szemlél
Ielő, világos előadás szines
bepillantási nyujlolt él. méhck
csodás áiiarnszervezelébe és él

méhek egyedi élelére. Aki so
hasem foglaikozoll méhészel g

le] VclR"Y aki nem is akar vele
foglallwzlli, annak is egy élve
ze/es élménye. ha SclluszleÍ{
ianitó lebúvölő előadásai meg
hallga/ja.

8 áralól 9 óráig vitéz Pa;or
Gyula igazgaló növény-élcllalli
adati elő alóli? l11egszo:';oll
lalpraese!l hasonlaiaival. Viléz
Pajor görcHik;keny elöaclöi ké
pességével, il:;!azi laniióí rá!<zl'
meflségével viláriilo1t bele a
növényi eleibe és halIgaiáji 
daoára él késői iJónek - élénk
figyelésre kö/ölle le.

Ezeken az í?lóadásolwn köz~

ség link öreg és fíalell gazdái
nak egyaránt 011 kellene lenni.
Kaszinózás, tanyázás vagy ha
szontalan időfecsérlés helyeit
olt élvezni éstanUlni lehe!. Meri-@
v~!aki állítani, hogy neki ninc&1
Janulásra szüksége? !'/leri-e
gazdálkodóink nagy íársadal,
mának csak egy tagja is ön
magával elhile1ni, hogy neki
nincs szüksége gazdasági ta
nulásra, különösen, ha él lani'
jási ingyen végzjk?

A tanJolyamra eddig a klJvet,
kezök járnak: Vitéz Biró Endre,
Csapó Endre, Erdős Mihály, Er
dős Ferenc, Gaál Imre, vitéz Ju
has József, Kajla János, Kovács
Jánosné, Kruchió László, Molnár
Antal, vitéz Molnár Pál, Cs. NaKY
Dániel, G. Nagy László, ifj. Nagy

l
Károly, OMk Károly, Oláh Jó
zsef, Pólus Lajos, id. Szabó La
Jos, ifi. Szabó Lajos, Tóth Ldsllló,

ajándékozás
művészete

Néhány szó a legszebb kará
csonyi ajándékról.

Nem kell találgatnia, hogy az
idei karácsonyra mivel szerezhet
ne legnagyobb örömet,... nem kell
fáradnia a bcvásArlással,... s
mégís ez az ajándák tizenk~t hó·
napon át új meg új gyönyörüsé
get nyujt és jövő ka.!·ácsonyíg em
lékeztetni fogja az On figyelmes·
ségiri mindazokat, akíket a sze 6

Eljsmerésre méltó anyag~

gal veHe;\. még részJ a be
muiatón:

Bá.ró Huszár Lászlóné pó
ha i gC'lzdGsága tanulsá~

gos faj uraló tengeri és
szegesbcrsó lekciój3val
igen szép elismerésr érde~

me! ;
FeUer Ernő ev. lelkész

h"'I"'ln'BsVörös IVlamrnuth-,! Liszt-forradalorn Köröstarcsán.
ta.karmá nüwf és sárg·j ! p",",O ~. . I 1- '

~j ,.iU" .. ( ..uesai aKOS kervél1ytírt a~á. melyben kérik,
ecksndorfi répáivö 1 méil2re~ i at Tiszavidéki malom köröstarcsai
hosszuságu petrezselyem~ l cseretelepe megmaradhasson.
mel, 0.5 kg-os uiJorkájával,
hatalmas pdprikóívö! mnt Liszlkivitelünk megbénu- lom előtt pihenni. Gyalog,
fel; lásakereskedelmi ma!ma~ talicskával jöttek Köröstar-

Schusztek Sárldor ev. ta~ inkat m~héz próba elé álc csáról. A. malom fómo!
nÍtó esi osan és Dgyesen lítoHa. Nagy b'zrendezésü- nára beszédbe elegyedett
összeá mél: iemé- ket llem Judiák kiha.sznáJni, éJ tarcsaiokka!, kiknek ve~'

nyével, lépes mézzel és a hacsak belső piacukal nem zetője formás beszédben
méh grafi ával szerepell; , bóvflik. 19y kerüli u Tiszo~ fcileJtc ki él fő!nolnár előtt,

Krachió István kisgazda vidéki mclmunk i:'i Körös- hogy ók, Tarcsa szegé
Jorz-búztH, JOIZ-ái'pát és tarcsára, hol cseretelepet nyebb emberei szociális
búzamintékat, állított , álifloH fcl (::in zgyet!en 3zemponJból is Ilagyon folY

Mészáros Jál1os, Herter ló- köröstarcsai malom által rosnak tartjál<. hogya gyo
zsef és Klimó Mátyás bÚZE!- bevezetett alapon cserélte mai malom cseretelepe to-
miniákE!F rn at:ak be.; a li~ztet. vábbra is fennmaradion é.3

FeUer Laios ev. tontJÓ Terrn<ászcies, hogy cl. helyi ezt, ha kelJ, a rninisztérj·
szépen elől("észflzir lcen::lek- malomn!Jk llem volr ked- umíg is felviszik.
be építeU 111:?::2t és hzlybeli vére ez a verseny, mert él Szükségesnek tartiuk ösz...
szilvaaszalványoket muta~ . gyomai liszt mégis kiadó- ~zehason!itásul megemlite
íatt be; sabb volf, mint ö tarcsai. ni: Köröstarcsának 6000

ifi. Cs. lJagy Dániel 88 Sikerült is a békési főszol- lakosa von (s egy malma,
százalékos morzsolásj arÉJ~ g"Elbirótól olyan végzést sze- Oyomának 12000 lakosdra
nyú kukoricát rnutal t be; rezni, mely eltilJja 1:1 Tisza- négy malma V<:ln.

-A kecskeméti termelők malom cseretelepének felln-
c~odálkozást l<clló alma-, tarttJsát.
mintáikka B bemutató díszei l{örösknesán mozgalmat Az
voilak; indítottök a szegényebb em-

A békési gazdasági nép- h:rck és Jöbb mint 300·on
iskola ólmamintái sziilién írták aiá azt a kérvényt,
általános tetszést keítellek; melybzl1 a gyomai Tisza-

Kner Endre remek török vidéld malom csereielepe
(édes) hagymáival, haial- további működésénekmeg
masszernű sa!Ma-babjáva! engedését kérHe
,zs kósJoló pocosi borával t:rdel\es látvány volt no...
remekelt; vember 5-én, mikor az

Vass Lajos ny. Beszkád Endrőd alatt meginduló
iisztviseJő, él ref. egyház Körösgát munkákhoz 50
pénztá.noka körtéive! lünt IGdjes felszerelésű kubikos
fel; meliirállt a Tiszavidéki ma·
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=::::=:::=:=répa, a ll1a:-hBkáposzla s Ia nemes cserlevelű császár- jezett elismerése egyujta! az ajándékozott. .
még több mezőgazdasági. körtéivel SZ~r7i21telismerést; ottlévők elismerése is volL A legszebb és iegmaradan-
termelvény, a jt5v2Gelinező,. I Molnár Benedek gazdá l- Vitéz Pajor Gyula házi~ dóbb karácsonyi ajándék a
ségi kimutcdásol\kal. A lleodó 12-,-15 kg-os sütó- gazdai köszöntőjébenrövi- határokon innen is iúl a
konyhal,c!,jí rerme!vényel<. tök6ket állíJoJt ki, melyel,ct den vázoHa, milyen nehéz- TÜKÖR képes havi folyóirat
nyers és kO:r1zervÉilt kiállí- ! mcgcsodáltak a látogatók. ségeket küzd le gozdasá~i egyévi előfizetése.
tása niiziasszony'ai;lk tej- iSKolánk munkáJ·ában. 5 Szivesen fogadjákés egész évben

litás bemutató f k ctszésék, elísm:2rését eredmé u mint már sokszor máskor, egyre o ozó ó érdeklödésse! 01-
vacsorája, vassá k minden művelt családban,

nyezte. most is felajánloJta, hOQY
A . b . I ~ n~ert érdekes, szórakoztató, tanul-

/\z an\y'ölgé! önnw- lernlelij!' emuiato egyi < 9a7.d"'s. a'O\' vonat\<oza'sb"'ll ö k~ ~~ 'L Ö u sagos, gy' nyör ödtelő ég mulatn
g"áért l'J'cszélt. Az iskola tElu gyakorlati újffása volt. ho~y mindenl<ilie\< készségge) áll tató. Minden száma gazdag tar-

nak fató kiválóságát a gazdasági iskola tenné· szolRá léllMö öZ: iskola. iillmú, magas szinvonajú, művészi
kiál tárgy ér- li nyeiből egy töbh fogásos Jól esett látni. hogy e va- kivJtelű könyv, száz képpel, szám-

zékeltelte. Ö i ünk kell, I vac'u,rát adoír. Ezzcl az csorán Pánczél Emil főjegy- talan ötlettel, hírneves magyar
. ')'-' t ,., I "1 .. d' , l I irók, költők, tudósok, raJ'zolók,
110Q;V 11122 l aior u\u a \ JSi'O!Q mu,\O eseve ro <ün- ző vezetéséve! az eQ" r5 sz elo~ \-_ _ u'" gyakorlati szakemberek és fotó-
iQazgal Biró él és I szenvező lakosainknak mÓ-

1

járóság ott volt; intelligeng művészek remek alkotásaiva1. Egy
F1'ldd\ ]olán]cQ sza!danÍ/ónők I dot adtak, hogy '2gy kelle~ ciánk szintén szép számmal év alatt 1100 oidal, több mint
kezében Vöil a gazdasági Imes vacsoía. elfogya5ztása bizonyííoíta be rokonszen 6 1200 gyönyörü kép és az értékes
i ánk vezetése, va- l kö7Defl szerény ió1ékony-! vét él gazdélság"j iskola ta- közlemények sokasága.
jásuk ma~ösl:1tán á11.:::(031< I !,odást gyakoroJhattak és nÍlóiva! szemben. Karácsony hetében művészies

" , I d' . . I I' I t ., . üdvöz!őkártyál küldünk az Ön ne-
és megvan bCIE1Ü,( a sztL- gaz aSd~;I lS,\O élnIe amrOl SzabadJ"on remélni, ho;ry
., "" 1:'0 ,!.ének feltüntetésével, annak, akit

segc5 szorgalom is. nl'i e!isrnerésüket ebb€Tl vitéz Pajor Gyula lllun!<o- On a legszebb és Jegelmaradan-
a tfi:sadaimi formában is társaival biztatásnc:k vesz~k dq.bb.. karácsonyi ajándékkal: a
kife~ezésre iuítathaiták. a lakosság részéről meg- TUKOR 1935. évi előfiz6téséve!

A' z l'zletes ?ji<ef szl't r5 S a kiván mellörv@lndeztetetni.
. . l:: , "" , nyilvánult érdeldódést és ~

. vHéz PaiorGyula házi~Wldai
elismerést s jövőre ismét

figyellllessége olyan meleg
családi iellrgi?t adott cl szép megreIldezik a terménybe-
számmal részvevő vacsorá- mulalót, melyen termelőink

zók hangulatának, hogy még nagyobb számma.l állí
Répás Pál ref. clnök·lelkész tanak majd hi.
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kénl érik el, egyszerüen fakép,
né! hagynak Benneleket. Vi
szonl a másik rész, akik csak

II "Grala·Personá"~I<nak állilla!
, lak oda, mi! sem Jörödnek Ve

lelek 1 Igy voll ez él mullban s
igy lenne a jövőben is,

Ne héJgyjáiok Magatokat to-
vább ámilani. Ébredielek Ön

iludalra !
! Ne akarjalok béka-ökör har,
Ico! folytatni, igy egyedül, ma·

Igatokra hagyatva l Ismeritek jól
azt az arany igazságoJ: "egye
sülésben rejlik az erő l"

Igen ám, de a Maga/ok vé~

res-verei!ékének az egye.sülé,
sében. Olyan egyesülésben,
amikor nemcsak a munkában
velilck vá!lailokal Egymásnak

I s füzjjek karjai/okat egymásba,
hanem annak él munkának él

gyümölcsözésében is!
Ne számiIsatok, még kevés,Ibé várjalok Ti arra, hagyaTi

~ ügyeiteknek önzeilen, lelkes
~ szószólói akadnak majd, akik
I a Ti érdekei/ekel önz~llenül
Ifogják szolgálni. Már pedig a

mai nehéz, fillérekkel kal
kuláló, Iesorvadi gazdasági vi
lágban Neklek, lermelóknek,
dolgozó fáradozóknak kell eze
kel az 1/4 filléreklll is zsebre
vágnolok, ha élni akarlak. S
ha élni akartok, akkor mutas'
sálok meg, hogy arra érde p

mesek, afra méllók is vagytok.I Elé/ek idQze!1l Csonka Ha~
! zánk jelenlegi MiniszJerelnőké,

nek, Gömbös Gyula Ur Ó
ExeJle:;tiájának, akkori ország·
gyűlési k~vise]ónek, mini az

l akkor még lé/ez ó "Magyar
!Leghorn Club" diszeJnökének

i
felhivását:

. ,?ere~lsünl: baron:~ilenYész,
leSI Ipan Hazankban .

Ó áJJapi!o!ta meg, hogy
éi baromfi iparos náluIlk

ismereJlcn fogalom.
Ó szög'ezle le tényként:

"lvlagyarországon rendszeres
baromfílenyésztés nincs, Ma
gyarország baromfiállománya

I: általában silány, él baromfile,
nyészlés számára iskolázva
nem vagyunk, nl3m ébredlünk
luda/ára annak, ho:;ry okizerü
baromfilenyés7.lés mell ell ki-

EI/enzője vagyok milldnféle
oiyan időszerüllen ujilásnak,
amely a mai deconiunciurális
gazdasági életben csak fiascó,
val végzódhet. t'derl ma, ami
.Kor régi, évlizcclcs cégek nap,
nap uléÍn mennek tönkre ép
pen a normáli5 gazdasági élet
pangása miatl, nGm,e megfon,
lo]andó ugyanakkor \Ji "Szö"
vetkezések fl, - "Egyesülések",
vagy ehhez hasonlók alapiIá
sára gondolni? tdlC:lyelf,hogy
a már meglévők közül kivá
lasz/anók az erre legmegfele
lóbbe:, azt reorganizálnók s
lassan, megforliol! tempóban
vinnók a bizlos sikeri elóbbre?
Minek uj Szövetkezet, uj Egye
süle!, amikor a megl<?vők sem
lucinak, vagy akarnak prospe~

rálni? ,
Hol van cl BaromfilenyészJók

Ország-os Egyesülete, az cl

megszámJálhalaj]an többi társ
Egyesület, .szövelkezet ? Hej
van az Országos Baromfíbj,
zoj/ság? Az Országos Baromfi·
tenyészló Tanécs ? s/b. stb. eh
hez hasonló szerv, amely hi
valva van - jelen esetben
a magyar baromfiíenyészlés
ügyé! képviselni és s7olgálni?

Tenyészló és termelő Oaz~

da!ársaim l
Pusziába kiálltó fráziskén!

hallszik az ujabb jelszó:
,,3zövzlkezetel' alapilani, ujaj

gründolni l"
Hisz csak n<zm régen, ha jól

ludom, iuliusban alakul! meg
éppen Kecskemélen a "Hirös
Kisállatlenyészlők Ors7ágos
5zöveiségc i"

Hoi van ez a Sz6velség, mi
érj !.'lem ál! ki a porondra, mi,
ért nem ál! az oly szépen be,
harang-ozolt s maga elé fllzöll
célok kereszliílviiclének az
élére?

Gazda!ársaim I

Óva intelek Benne/eke! a ha
sonló, beugraló beharangozá
soktól. Az él sök phrasis, i'Jmí
'Jel kecsegfetnek, esak olY611
a~nak szüleménye, amilyenek
- egyéb megélni ludás, vagy
akarás hiányá.ban - posinóI
remélnek biz/asi/ani maguknak.
De mikor eiébb $ más,

'~~,~"~""__'Jf''''''''''''_~'''''''''~-------~_---''~~_~~
.1 I

Veres Sándor, if}. Wagner Ádám. i oli hon ban (Régi Szerelelház). I számiihatailanul n a g y s z e r ü vagy győződve, hogy ugyan-
.A.z elóadások minden szer- Az elóadásra azok is elmehel- eredményekel tudunk felmu- olyan beesiilales, mint T~ Ma

dán és szombaion este fél 7 nek, kik nem tagjai él lanfolyam- lalni." (lad vagy l Meséld el "Ilki, mit
órakor kezdődnek a Levente nak. Az Ó inlerveníióiára indult végeztél s hívd Magad mellé

meg az él nagy baromfi· aeHó segitő Társnak. Üljetek össu,
s coníunclura, ami nagyszerüen blsz:éljétek meg:
beváH az "Egyesek"-nek. de kinél, m~nnyl baromfira szá-
legkevesebb juloll belőle Nek- mithaltok; ezt a körülmsnyt
lek, termelő Kisgazdáknak l olyanoklól, akiben esstleg nem

Ó jelölte meg a helres irányi: biználok, vegy~lek irásba s
... "hogy állandó er~dményt mikor az egy wagon...nyi por-

Kell-e újabb sZ""''''''''''ezeteket létesíteni? nemzetközi viszonylalban csak tékátok meg van, m~nletek 1::11:

lökéleles, alapos és rendsze... illetékes fórumhoz s kérjetek:

e zés a m st meg- res nlllnka révén érünk e\". ..A-Bp·vagy C" község re-
Mennyi arany igazság van szére x wagon baromfi kiszál ...

Ó szez n é. e mondalban lefektelve? lilására (;lnged~lyL Biztosak le'
De k~rdem lisztele1tel: hettek benne, hogy II [egna-
Hol van él Ti számotokra ki- gyobb megGÍfÍQsrll ttllj~lJok. Azt

érdemelt "állandó eredmény 1" mondanom \)em kell talán,
Nem a Ti 7.seb'llekben! hogy az ehhGz nÜKliléges szak
De ennek csak Magatok vagy· ismereleket szorgos tanulás és

lok az okai, kedves t~trmelő Ic!mulmányozással, Ő$iz@jőve

és lenyésztó gazdaiársaim lleleken kics{mW eszme cierék...
Meri nem akarlak tanulni, kel 8 szakemberQkk€1 leendő

üzleleskedni, - mert máról- érintkezésekkel lehell2 legjob...
holnapra akarlak meggazda· bim megsl'iremi.
godni 5 ezért inkább állhatal- De a hasznot nem ám neb·
lanak vagylok saját Magalok- re vágni I Hanem él beszolgál
hoz, minI a Titeket, Be.nnete· talot! áru, portcika arányáblIn
kej !<iuzsorázni akarókhoz ! S sZGlosslani, hogy megszerezd
mosl, hogy bajban vagytok s Magadnak éli bizalmat falubali
IlJiljálok, hogy végeredményben polgár és gazda társaid előll!

mégis csak be vagytok csapva, Könnyű ~zt ilyen szépen el...
most azu/án kapkodlok fühöz- mondani és leirni, hallatszik CI

fához, jajgaHok s várjátok a: viszon válasz I Hát Te! Mit
"mesebeli~s@gifségel". csiná!! X,·Y.-Z íl,gg őse évli·

la kedves Barálaim l A fáf zed ekkel ezelőlt s mit csinál
sem vágják ki egyszerre. Ez még ma is? Nem ugyanezi?
sem fog máról-holnapra men' Azzal a különbséggel, hogy Ó
ni ám! annyiél'I ve.szi Től.edéiz árut,

Hogy a jövő évi pulykáito· am~mnyiértakarja, Neked PCll'

kat, haromfiailokal, "majd meg' dig oda kell adnod, mert nem
felelően érlékesileni tudjátok", tudsz vel@ mit csinálni. De Te
ahhoz az acHót már mosl kell előnyben vagy vele szemben,
elkezdeneiek! És pedig: hogy nincs üzemi kŐllséged,

Nem azzal, hogy hütőházal nincs semmiféle kiadásod, mert
épi!ünk, mlu! hiába rakod a azt az @!lész falu, közS011, vagy
porlékádal hütőházba, örökké körzet l<lrmelő Egyelimessage
ugysem larthalod 01t. Hanem; közösen viseli. Di, ha T8 be'

l.) Keressél a Te prima, jó várod azt, hogya különf<ile bio
árudnak külföldi piacol, ugy, zoltságok, ellenórző uervek
aminl X.Y.Z. cég meglelte ezl slb.-iek inlézzék el ez/ helyet...
évlizedekkel ezelő1!. De jól je· led, mi fo~ Neked maradni
gyezd meg Magadnak: kedves Barátom, mil gondóllSz ?

,.nem az áru mennyisége, Semmi. Ugyanugyjiirsz, mint
hanem él minós(jge, mligp(ldig fl kereskedóvel, sőJ lalán m~g

az absolut megbizható minó- rosszabbul, s a végén vissza
sége a fon1os el külföldi előll". somfordálsz hozzá szríSlien.

2). Az érlékesitésnéJne légy szemr!!! :

kapzsi, hanem szerény! Eléged, S amjkorigyszor~"9s ÖSSZl!

jél meg inkább kevesebb ha- dolgozó munkával már azllój.
szonnal, meri, ha amellelt, hogy játok. hogy egy-egy falu,köz
jó vagy, méll olcsón is adsz, ség, vagykörzét nem tudja
bizIosan számHhalaz él külfölcii- a forgalmallebonyolilani. akkor
re. De, bo azl látja, hogy ki majd gondolhaItok már hiiló...
akarod zsákmányolni, többé házlélesilésliÍre. Oe akkor stm
izóba sem áll Veled. Ez lisz· ujnak épilésére, líanem:
tán calculátió dolga l 1). vagy annakAz átvételére,

3). Mikor meg van a biz/bs amelyeL vvJamelyikc~g ,héÍlra
piacod, (természetesen az árú hagyo.ll, mer! lá/va azt, hogy CI

mennyiségét illeió/eg se légy concummiier ~rólen fellépell,
kapzsi, hogy többnek a leszál a pa/kány m6dj~ra megfu16mo~

lilására vállalkozol, mint éi doll, MIrahagyva cs.éÍ,poJ;Ptlpot,
mennyit Te Magad képes vagy Mertjeg:yezd meg MggEJ(lnlOk :
beszerezni I)' gyere izéparJ ha· , on van csak -üzleli élelk",dv,
za, dugd össze a fejedr<!t azéval, lahol erre megf"lelő terrénum,

i ese ileg azokéval, akikről meg talaj van. Meri mihelyt X " Y~



A férgek megeszik II világot.
Nemsol,ára ill a világ vége,
mOndla egy nagynevü ludás.
Ezt aZGnban nem egy üstökös
fogja okozni, llanem af<?rgek
irlózatos elszaporodása. A fér
gek meg fogják enni a világoL
Erról a különös jóslalról és cl

férgekról rendkivül érdekes ké
pekkel illusztrál·! cikkel közöl
Tolnai Világlapja uj száma,
amely nagy lerjedelemben és
gazdag larlaJommal jeleni meg.
A legkiválóbb magyar irók no'
vellái mellell számos ragyogó
cikket közöl. Egy szám ára 20
fillér.

A cigarettakirály rejtélye,
Az arlislavilágban cigarizJlaki m
rtilynak nevezik azl a rejlélyes
emberi, akiról nagyon érdekes
képeseikkel közöl a Délibáb
ui száma, Magyal' és külföldi
rádiómüsorokat, slágerszöve
gekeI, iliuszlrált szin házi be
számolókaL pompás fiJmrova
101. plelykákal, egyfelvonásos
szindarabol, folyialásCls rem
gényt, közel száz képei és
ez!?r érdekességet Jalál az ol
vasó a népszerii színházi ké
peslapban. A 100 oldalas Dé
libáb egy :>zám árt! 20 fillér,

Anyakönyvi
SziiJettek: f{ereki tvlá-ria Er

zsébe/, Ádám Imre, Csapó Má
ria Róza, Rafael Mária, Tólh
Erzsébet. Házasságot kötöttek:
Gál Imre-Biró Róza Vilma,
Kovács József-Ouschek Jlljj.
anna, Sz. Nagy lstván-Knap
Lidia, Beinschról!l Mihály
Knap Mária, Varga Laios Jó
zsef-Izsó Piroska, SzokoJai
Géza-:-Tari Ilona. Elha!tak:
Kaló Sándor.

I Köszönet nyih/ánitás. A helybeli
. községi gazdasági népiskola nevében

itt is hálás köszönetet mondok azok
nak, akik az iskola terménybemutató
jának sikerét megjelenésükkel, áldo
zatkészségükkeJ, edények, különféle

. tárgyak kölcsönzésével, termelvényeik
bemutatásáv<ll biztositoíták. Az ered
ményre büszkék vagyunk, s azok Je
hetnek segítő társaink is, mert a főér

dem őket illeti, milyenk csak az elő

készités és rendezés munkája volt Kü
lön is meg kell köszönnöm Karsay
Lajos urnak az evőeszközök és poha
rak, Kucsmik József urnak az összes
edények és üvegek. Lovas Zoltán ur
nak és a cserkész otthon vez@tőséo-é

nek asztalok és székek, G1űck Án~in
urnak fél literes üvegek, Kovács Jó
zsefné urnőnek a poharak és tál cák,
Vaskor Károlyné urnőnek a takarék
tűzhely, Gyuriczáné és Kovácsné asz
szonyoknak a !ábasok kölcsönzését
Utoljára hagytam, pedig az élen kellett
volna megköszönfJöm Biró Jánosné és
vitéz Pajor Gyuláné meghálálhatatlan
segítségét a sütés és főzések körü!.
.sem fáradságot, sem anyagi áldozatot
nem t@kintve mindenütt ott voltak, ahol
slilgitségre volt szükség. A háztartás
körül szerzett bő tapasztalatuk átse
gített bennünket a nehé2ségeken is.
Amidőn ujból mindnyájulmak megkö
szőnöm szives áldozatkészségét; arra
kérem Önöket hogy a jövőben se von
ják meg tőlünk segítségüket.

vitéz Pajor Gyula
gazd. isk. igazgató.

a vá,
Vajon
melyik

éá

Csapadék naptár. Társulati szék
ház november 7-én 3.8, 8-án 13.-, Kö
rösladányi őrház november 4-én 2.-,
7-én LI, 8-án 13.2, folyáséri sz.-telep
november 4-én 2.1, 7-én 2.-, 8-án 15.8,
Peresi sz.-telep november 4-én 4.-,
7-én 4.3, 8-án 13.5, Kéthalmi őrház

november 4-én 2.5, 7-én 1.5, 8-án 10.2,
Udvarnok (Roik cs,·őr) 4-én 7.2, 7-én
5.-, 8-án 6.3, Kecsegés-zug november
4·én 2.2, 7-én 3.3, 8-án 16.6 mm, csa
padék volL

Békésvármegye Törvényha
tósági Bizoilsága ma rendkivü
li közgyülésl lart, melynek egyik
fon/osabb lárgya az 1934 eVI

törvényhatósági válaszlások
halárnariainak kitüzése.

A kedvezményes felefonbe;
szerelés csak derember 31-ig
larl,

ÁUitólag csökkentik
laszlókerülelek számáL
a gyomai kerüleihez
kerülele! csalolják ?

Gyulán lll(2galakulf az Or·
szá gos Fronlharcos Szövelség

gyulai fócsoporlja, melynek vi
léz dr. Pánczél József várme·
gyei fójegyzö és dr. Varga
Gyula gyulai polgármeslel' 1121
lek elnökei.

A békéscsabai méh ész ek
30000 mézelófacseme/ét ültet
nek el me5g az idén. A gyomai
méhészek ilyirányu levékeny.
ségél még nem ismerjük.

Legyen udvarias minden te
lefonos kisasszony. Be Szalay
Gábor póslavezérigazgaló ren'
delejel adoll ki, melyben a láv
beszélónél alkalmazollszemély
zetet ulasilja,hogy szolgálat
közben udvariasan beszéljenek
~s lürl2iemmel és készséggel
álljanak a !<özönség rendejke,
úsére,

ha a kisantant őszintén óhajtja
az együttműködést Magyarország
gal, területi módosítást kell adni."
A Giornale d' Itália megállapítja
hogy " ... szilárd sziklaként áll
Róma, Budapest és Bécs poli ti
kájának foJytonossága." Kétség
telen, hogy Gömbös Gyula mi
niszterelnök bécsi és római láto
gatásával nagyon megszilárditotta
Magyarország békés politikai tö
rekvéseinek helyzetéL

a Tü érujja
mindenkinek, aki P 14'40-nel egy évre elő

fizet El népszerű kézimunka#ujságra. A gyö
nyörű féligkész íüllfüggöny mérete 150x260
cm. és hozzájár a kihimzéshez szükséges
selyemfényű MEZ himz6fonal is. Ön is elő#

fizet, ha meglátia az értékes ajánd<Íkot 1

Budapest, S:tervita-tér 3.

Gömbös miniszterelnök bécsi és római útja

ÉRTESITÉS.

Gömbös Gyula miniszterelnök
Varsó után Bécsbe, majd Rómá·.
ba látogatoll el az elmult héten.
A látogatásokat az egész európai
sajtó rendkivül nagyjelentöségü
nek mondja. Majdnem egyöntetü
en megállapitják, hogy a magyar.
olasz-osztrák jóyiswny nem vál
tozolt. Az angol sajtó hangsulyoz
za, hogyakisan ant csak Buda·
pesüm keresztül juthat el Rómá
ba. A Times arról ir, hogy " ...

A MANSZ gyomai csoporlja
ma este, november hó 1Q-én
fél 9 órai kezdeltel Müsoros
T.zaestel rendez az Uri Kaszi
nóban. Az eslélyen farkasinsz
ki Imre muzsikál teljes une,
karával.

A Tiszántuli Mezógindasá·
gi Kamara november 6'án tar
toli gyülésén ujra báró Vay
LáSZlót válaszlolla meg elnö=
kének.

Értesitjük tisztelt olvasó közön'
ségünket) töb/liek kérésére elhatá
roztuk, hogy a heti hirdetéseket
(publikációkat) melyek péntek, dé
lig Szerkesztóségünkbe beérkeznek,
november 16,tól kezdve " Hirdetés"
rovatunkban csekély IO fillér
hirdetési dij ellenében közöljük le
és ezen hirdetési dijért még a
Gyomai Ujság azon számát tisz,
teletpéldányként is kézbesitjük.

~rre o!vasókőzönségünk óhaján
kivül az inditott bennünket, hOJ;Y
egyrészt megkiméljük a közönsé
get a hirdetés feladása alka!má
valf ácsorgástól és várakozástól}
másrészt lehetövé tegyük a hirde
tés teljes anyagának ismertetését

I
azok részére is} kik a vasárnapi
publikáción nem jelennek meg.

Megjegyezzük még) /zogy ezzel
a gyorsabb adás-vételt is bizto·
sitjuk, mert lapunk már szomba
ton délelött jelenik meg, igy ol
vasóink és hirdetóink már ekkor
szereznek tudomást a kinálatról.

Olcsóbb is a hirdetés} mert an
nak díja csak 10 fillér.

Adjuk le tehát publikációnkat a
"Gyomai l1jságban".

Szórakoztató kis lexikona TÜKÖR
novemberi száma: Magyarors1éág és a
nagyvilág művészi ábrázolása, műre

meknek beillő fényképek, rajzok és de
rűs novellák, versek, tudósitások, útle
irások és érdekesnIill érdekesebb rOV3
tok változatos sorával, olyan pazar
tartalommal, amely elejétől végig le
nyügözi és heteken át élve;,etes olvas
ni- és néznivalóvaj ajándékozza meg a
TÜKÖR mindegyre növekvő közönsé
gét: a magyar vezető értelmis&get. A
Vigadóban rendezett magyar-osztrák
művészi fényképkiállitás jegyében áll a
gyönyörű illusztrációs anyag, a cikke
ket pedig a magyar irodalmi és tudo
mányos élet legjobbjai írták. Zsindely
ferenc, Keöpe Viktor, Leidenfrost Gyu
la. Nádai Pál hangulatos cikkei, Ka
rinthy frigyes, Lacz:kó Géza, Nagy La
jos, Pajzs Elemér, Török Sophie kitű

nő irásai. Füst Milán, Toldalagi Pál,
Vas István versei; Gyenes Rózsa, Ker
tész Róbert, Szenes Erzsi, Zakariás Já
nos riport jai mellett szinházról,
könyvekről, divatról, filmrőJ, zenéről,

fényképezésröl találunk rovatokat a
TÜKÖR novemberi számában, s nem
maradnak el a kedvelt rejtvény-, sakk-,
bridzs és grafológiai ravatok sem. I):ü
Jön említést érdemelnek a Tükör ere
deti divattudósitásai és kézimunkater
vei, melyeknek magyaros mintái stilu
sosan illeszkednek a legszebb magyar
folyóirat keretébe. Lapunkra való hi
vatkozás esetén szivesen küld mutat
ványs'lámot a TÜKÖR kiadóhivatal a :
Budapest, Egyetem-utea 4 >iZ,

;vagy Z cég az! fogja iáini,
hogy. az éleire valóságot elles
ted, ellanultad fóle, s már nem
bir Veled, egyszerüen 011 hágy
mindent s l:Iólya módjára iobb
láira, alkalmasabb vidékre köl
jözik, Vagy;

2). ha már ezl nem tudod
kivárni, akkor is lesz 011 a kö
zeledben egy, erre a célra meg'
feleló épülel komplexum, amil
szakértók meghallgafása ulán
át tudsz erre a célra alakifani.
Oe, ha minden áron uial és
modernej akarsz, amij már él

zsebed is elbir, hát lsten neki!
ÉpHsél egy uj, modern hülő

házat! Csak ugy ne, hogy mire
elké:;3zül él hüló házad, már meg
is buldál. Mert ludod, nekünk
Magyaroknak van egy jó tu
lajdonságunk; szeretünk lovább
takaródza.ni,mínJ ameddig a
paplanunk ér. igaz? De meg
vagyok győzódve, Te már oko
sabb vap;y, mint óseink s okul
tál saját Magadon; ezl már csak
akkor fogod megcsinálni, ami
kor kész szak és üzletember
vagy! Merj jegyezd meg Ma
gadnak:

minden üzleti vállalkozás
rhentabililásának az alapja a
szakszerüség és üzletszerüség.
AkikbóJ akár az egyik, akár a
másik hiánY7ik, az az üzlet
már is megbukolt 1Érled mi· az?

Egyelóre ennyit óhajlollam
Ve\elek közölni kedves gazda
Tilrs.airl1, hivatkozással a Ti
megmozduléstokra. 012, ha
óhaj/jálok, mondhatok még
többel iserró! a kérdésről, de
azl már csak legközelebb.

Tehát az esetleges viszonl-
hallásra! Tiszlelel/el;

NÉM O.
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BlrUk IL, l3ar-

Textil: Kerte[§-Hw5Zár, Verel
1\.VL."-'''IlU L, lahorín, LcJ.Có 

t$űngIJíiioii, Halán, Hoff-

Miásodik félid.ő GyTK ke!zdái~

l5tll indul. 4 p. bravurosko·
aik Csikói> Í©lvigazáva.l, most fj
gytllm.ezf.etésbE:n li"uestil. A köz
de!em cl Textil részéről igíi!n ke-

sőt durvának is mondhaíó,
biró n~m látja. Nagy h"',rl~n"i

alakul kj lO p. Gyoma
ellen a GyTK 8orfal21t
áH él biró vip;zont elnézi, hogy
Büngösdi a belül áll és
a HlIs:;ár által adott labdát
tilzta le~,áHá.l\\ból tovl5.bbitolta cl

] :0. tiltakozik íl

18.!:1ak ki at

támadás - de ered
és vége a félidönek.

Az öltö::l6kben nagy az izgalom,
OyTK~án erejét 111.

gyön igénybe veHe al': erőI mér
Kő~és. ft. vi5zont egy~

tár-

10 p. Lacó szögl~tre ment, a
m@zónybe került. U p.

isnlétiílltEm Vere5 miatt büntető,

",n'lH RozsnYll.i hajszálra küld ka
pu fől~. Mod Mészáros

a kaput, de
Kertész lép közbe. 22 p.
Badik IK. fejesé! Kedes ököllel
üti a illi' elieit lll.b
d~ra ké9őn n1liimnek a
Tiszti§) helyzet voU. Mest il

V~lí1 d@ előtt

35 p B5r/ha ld be
Béjriik Il.-t a Jövél piII1.-

nc,tábélJl1 meg ll. loiró le$-
41 p. Hajá~i: Jövését

tik L,

GyTK választ, Textil kezd, de
az e!gö támadást agyomaiak v@
zetik. Bartik kiadásIival Hatvani
szépen él b@rényi ka
pu reJé, A veszélyes bevezité;
n'lm tet!!zik és hatalmas
belépélsej Sizáll Halvaniba. A
!zél:ilő elterül, él: biró minden fi
gvclmeztetés büntetöt IrU

gat. A rugásna;:l!{ e~ikós áll neki
é~ érthetetlenül baloldalra
él labdát.

Bajnoki.
biró: Leipni~ker.

A izép!izámu közönllég J1agy
szer~l mérkőzést lá/ott. KűlöJ1öz;en

az zlső gyönyörködbe-
!eikelebben gyo-

mó,aK A mállodik
m~r cl Ü"jTK nem birta

@lj[ jramo'z a j!i.tékerőt

Texlil@ilek éli a feltü-
nŐíi!í'i biró Ilhm.

Pont~san negyed :3 0u.\ii:or ál-

léimadá~ közben a jól biráskodó
a mec~:; je~'i.

le~

s a Völ'"

rneg s:en1
hirte]en

ít p.
t~HH 1hendL<'

[Öi': le ze BiSE-t
v@~z~P

tolvta'(ö·~;lik 3. GySe
5ai'Hu iL ::lISzejcJ

lő a lé~ nnellé.

meccse,
3.n--:llkor BarHidl lL és Kisg cseréle

Barth", ll. Jö
hájó. (1 : CJ)

~.p'"

5=«~::Ll "-..'.~

8 27:2 :s
c: 2 n 4:9.....\ L" l

'" 22: 1 3J

:5-
..., 1 ~,

le K 1L" , L,; v "

5 " Wi;,.
"

n,
.:) , /

c:: 2 o.J "
4: 5 14.: '9 9'
!-~ .5
,., :3 b: 5 7
J

" 6 3:2 ,J.)

10 3:16-4
1 :7 /"

-ü

~ö:'ek-

r[~ 0,

T~x;i1 2'
GySe n,

L" J

3 cc
O

6,:: X{ir~ 1ZS~ 8,

5 TO~'·skv, 8
Ö
'T IOFC , '0
"

í
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F~TE 7
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~4a.ztafi;a:I5 :;zhü;;"tii{]ve~~-: sj!a~~~h,~

~{6nJ:2rQj

eniős 'Íorp

aulóiÉin ö nagvon l"'.'psccrű

ktízimUllkauíság' €lzl él kedves
hiri ül~\!ni minden nJ 5\?Y é:l!' ö3;>

s>zonyn leányndc l'iz S?'::p
kötel a könyves con, .3ok
sok kézín1unka cl bLlior()~~z köz;~

11 magyar ollbol1ok érlékc:'} ku!

íurmunkáia áll El

évjjzede
évre egyik ktlHícs
pel és . cl mósi!" ulán. De szép'
$égb~n,7-cng6

szinü 1tillalapon renlck vi
val, valamennyi!
mostani ab\1'lkfüggöny. A í 50 x

cm. mérelü,

/üll ta rlós és
~gész $Zobál.
rin! örömeJ
bileumi meg',

koronázása egy nc:gy csaiéd a
Tlindéruij ilk e l ófizc Iő-Iáboi"él
örÖm~inek. S mos I is, mini
mindig. része lehe'l ebben az
örömben rnindent"inek, aki a
Tündérujjakra P. 14.40- c~ a
meginduló Hzt:' dv/o··
lyam alkalmából Cf';'25Z ~v,'e

eI6fiul. Budapes!. IV, Szervi;a
tér~. Az előfizetők nyomban
OH2glHlpjÉJk B? aj"n,'Ir',ldi;r"'~n

n ing';iGH mulat

!ilyar lU

E,zeken a cín1eken nl c·;! .lelerr~ n:eg
három hazafias
JZlnn1ű, melyet TH)~:;'JC:g JÓ~S6:~, isko..
Ják, dalárdák, cserkész"lc \event~k és
rnükedv~lő ee:ye§üle~:~t: Száir:á:a i::i.

Hazánk jei~nlegi mikor
nen1zeti .iogninkéry. csak a k~;ltúr~ fe~y

vereivel harcolhatunk ; a (anltók, :a'1á
nilk, karnagyok s l~"il]dazck, kik z
kulturáli:g ve~etésér2 11ivatotL?k, az
igaz:;ágért fol)'ó küzdelemben,
segédesfkőzt e SZ11Jinűve:<{>::11,

melynek segitségév01 "' társadalmat
egy nagy érzésközös3égb~ s egy er,y
ségllis nemzeti akarő.tb21 ie;1e: olvagz

tani.
A 3zindarabok jelenlegi heíyzI!Wni(e:

bemutatva II jog, az igazság s~, sza
badság diadalát hir(1etlk, s "bb ő] bfo
lyóhl.g rendkivül ái::;;]mas<i;: arra,
a jobb jövőbe vele;.t titet megzúlár
ditsiak, a CI!'Ligged6k lelkében rem!§n)'t,
bizakodást ébresszenek s
sainkat élni akaróÍc,\'a, nem~s fölbuzG.u
lásra lÍs ön!eláldozácseleked,stre SGf

kents~k.

Mindhárorn szinnrJJ. kő1-::j;yen elóad
ható, lelkesítő, d2xab,
lv1inda.zonáH~J neH1 ülcd'ó tiatslve-di
sza tra, hanem kOliwJy, céltudliltos ne
velésre hivatott l1Hlradé1:1dó alko~.3sok.

Fiu- és
használhatók s úgy az elemi, mint a
közép- és felsőfokú iiikol:H,ban, vilJil p

mint miikedvelő egyesületekben is elö
adhatók.

Egy ftizet ára 2,- P. ME,gn:ndeltletö
a szerzőné) : Pes/szen/erzsébet, Vas
Gereben-utca í l. és minden könyvke
reskediÍsben.



GYOMAI

Anyakönyvi .hjir4~-".

SziiJetteli: l<'ereki Mária Er·
zsébe/, .Adám Imre, Csapó Má
ria Róza, Rafael Mária, Tóth
Erzsébet. Házasságot kötöttek:
Gál Imre-Biró Róza Vilma,
Kovi'!cs józsef-Duschek Jllli,
élnna, Sz. Nagy István-Knap
Lidia, Beinschrólh Mihály
Knap Mária, Varga Laios Jó
zsef-Izsó Piroska, Szokolai
Géza-Tari Ilona. Elhaítak:
Kaló Sándor.

A férgek megeszik a világot.
N\?msokára ill a viláa vége'" ,
mOndla egy nagYllevi.i ludós.
Ezl aZ0nball nem egy üstökös
fogja okozni, hanem a f.2l'gek
irtózatos elszaporodása. A fér
gek meg fogják· enni a világol.
Erről a különös jós/alróJ és a
férgekról rendkivül érdekes ké,
pekke! illllsztrált cikket közöt
Tolnai Világlapja uj száma,
amely nagy terjedelemben és
gazdag larlalommal jeleni meg,
A legkiválóbb magyar irók no,
vellái mellell számos rag'yogó
cikkei közöl. Egy szám ára 20
fillér.

A cigarettakirály rejtélye.
Az arlislavilágban cigélre1laki~

rá.lynak nevezik azl él rejlélyes
embert, akiról nagyon érdekes
képescikket közöl a Délibáb
ui száma, Magyar és l<lilföldi
rádiómüsorokal, slágerszöve
gekeI, íliuszlráll színházi be
számolókai. pompás filml'ovél
toi. plelykákal, egyfelvonásos
szindarabol, rolyialásos re~

gényt, közel száz képet és
eZi?r érdekességet talál az ol
vasó a l1épszerii szin házi ké
peslélpban. A 100 oldalas Dé1
libáb egy :>zám árfl 20 fillére

I Köszöl'I~t nyilvánitás. A helybeli
községi gazdasági népiskola nevében
itt is hálás köszönetet mondok azok
nak, akik az iskola terménybemutató
iának sikerét megjelenésükkel, áldo
zatkészségükkel, edények, különféle
tárgyak kölcsönzésével, termelvénveik
bemutatásáv&l biztositották. Az e;ed
ményre büszkék vagyunk, s azok le
hetnek segitő társaink is, mert a főér

dem őket illeti, milyenk csak az elő

készités és rendezés munkája volt. Kü
lön is meg kelJ köszönnöm Karsay
Lajos urnak az evőeszközök és poha
rak, Kucsmik József urnak az összes
edények és üvegek. Lovas Zoltán ur
nak és a cserkész otthon vezetősécré

nek asztalok és székek, Glűck Árn~in
umak fél literes üvegek, Kovács Jó
zsefné urnőnek a poharak és tálcák,
Vaskor Károlyné urnőnek a takarék
tűzhely, Gyuriczáné és Kovácsné asz
szonyoknak a lábasok kölcsönzését.
Utoljára hagytam, pedig az élen kellett
volna megköszön[löm Biró Jánosné és
vitéz Pajor Gyuláné meghálálhatatlan
segítségét a sütés és főzések körül.
Sem fáradságot, sem anyagi áldozatot
nem t€kintve l11Índenütt ott voltak, ahol
segitségre volt szükség. A háztartás
körül szerzett hő tapasztalatuk átse
gített bennünket a nehé2iségeken is.
Amidőn tjjból mindnyájuknak megkö
szönöm szives áldozatkészségét; arra
kérem Önöket hogya jövőben se von
ják meg tőlünk segitségüket.

vitéz Pajor Gyula
gazd. isk. igazgató.

a

a vá
Vajon
melyik

ozn

Csapadék naptár. Társulati szék
ház november 7-én 3.8, 8-án 13.-, Kö
rösladányi őrház november 4-én 2.-,
7-én Ll, 8-án 13.2, Folyáséri sz.-telep
november 4-én 2.1, 7-én 2.-, 8-án 15.8,
Peresi sz.-telep november 4-én 4.-,
7-én 4.3, 8-án 13.5,. KéthaJmi őrház

november 4-én 2.5, 7-én L5, 8-án 10.2,
Udvarnok (Roik cs.• őr) 4-én 7.2, 7-én
5.-, 8-án 6.3, Kecsegés-zug november
4-én 2.2, 7-én 3.3, 8-án 16.6 mm. csa
padék voll.

Békésvármegye Törvényha
tósági Bizoilsága ma rendkivü
li közgyiilésllarl, melynek egyik
fonlosabb tárgya az 1934 évi
törvén yhaj ós ági vá Iaszi ás ok
halárnapjainak ldlüzése.

A kedvezményes lelefollbe~

szerelés csak derember 31,ig
/art.

ÁUitólag csökkelllik
laszlókerülelek számát.
a gyomai kerüleihez
kerületet csatolják?

Gyulán m~galakull az Orp

szágos Frol1lharcos Szöve/séf;
gyulai fócsoporlia, melynek vi
léz dr. Pánczél József várme
gyei fójegyzó és dr. Varga
Gyula gyulai polgármester lel
lek ell1ökei.

A békéscsabai méhészek
30 OOO mézelófacsemetiÍl ü!lel
nek el még az idén. A gyom.ai
méhészek ilyirányu levékeny~

ségé! még nem ismerjük.
Legyen udvarias minden te

lefollos kisasszony. Br. Szalay
Gábor póslavezérigazgaió renp

delel et adoj! ki, melyben a láv
beszélónél alkalmazoli személy
zelet u/asilja, hogy szoigálat
közben udvariasan beszéljenek
lÍs türelemmel és készséggel
álljanak a közönség rendelke'
z~sére.

ha a kisantant őszintén óhajtja
az együttműködést Magyarország
gal, területi módositást kell adni."
A Giornale d' Hália megállapitja
hogy " ... szilárd sziklaként áll
Róma, Budapest és Bécs pcliti
kájának folytonossága. " Kétség
telen, hogy Gömbös Gyula mi
niszterelnök bécsi és római láta·
gatásával nagyon megszilárditotta
Magyarország békés politikai tö
rekvéseinek helyzetét.

iniszterelnök bécsi és római6ömbös

a Tün
mindenkinek, aki P 14·4Ü,nel egy évre elő

fizet él népszerű kézimunka#ujságra. A gyö
nyörű féligl<ész tüllfüggöny mérete 150x26Ü
cm. és hozzájár él kihimzéshez szükséges
selyemfényű MEZ hjmz6fonal is. Ön is e16~

fizet, ha meglátja az értékes ajánd€Íkot!

Budapest, IV" S~ervita-tér 3.

Gömbös Gyula miniszterelnök
Varsó után Bécsbe, majd Rómá·
ba látogatolt el az elmult héten.
A látogatásokat az egész európai
sajtó rendkivül l1agyjelentőségü~

nek mondja. Majdnem egyöntetü
en megállapitják. hogy a magyar.
olasz-osztrák jóviszony nem vál
tozott. Az angol sajtó hangsulyoz
za, hogyakisan ant csak Buda·
pest€m keresztül juthat el Rómá
ba. A Times arró! ir, hogy " ...

Fü

A MANSZ gyomai csoporlja
ma esle, november hó lD-én
fél 9 órai kezdellel Müsoros
T .zaeslel rendez az Uri Kaszi
nóban. Az eslélyen Farkasinsz
ki Imre llluzsikál leljes z~nep

karáva!.
A Tiszántuli Mezőgazdasá·

gi !<'amara november 6-án tar
. 1011 gyül és én uira báró VfJY

Lászlót válaszíolla \lNg elnö
kének.

ÉRTESITÉS.
Értesitjük tisztelt olvasó közön·

ségünket, többek kérésére elhatá
roztuk, hogya heti hirdetéseket
(publikációkat) melyek péntek, dé·
Iig Szerkesztőség ünkbe beérkeznek,
november 16,tól kezdve "Hirdetés"
rovatunkban csekély 10 fillér
hirdetési dij ellenében közöljük le
és ezen hirdetési dijért még a
Gyomai Ujság azon számát tisz
teletpéldányként is kézbesitjük.

Erre olvasóközönségünk óhaján
kivül az inditott bennünket, ho!;y
egyrészt megkiméljük a közönsé
get a hirdetés feladása alkalmá
vaIi ácsorgástól és várakozástól,
másrészt lehetővé tegyük a hirde
tés teljes anyagának ismertetését

I
azok részére is, kik a vasárnapi
publikáción nem jelennek meg.

Megjegyezzük még, hogy ezzel
a gyorsabb adás-vételt is bizto·
sitjuk, mert lapunk már szomba
ton délelőtt jelenik meg, igy ol
vasóink és hirdetőink már ekkor
szereznek tudomást a kinálatról.

Olcsóbb is a hirdetés, mert an
nak dija csak 10 fillér.

Adjuk le tehát publikációnkat a
"Gyomai Ujságban ".

Szórakoztató kis lexikon a TÜKÖR
novemberi száma: Magyarorsdg és a
nagyvilág művészi ábrázolása, műre

meknek beillő fényképek, rajzok és de
rűs novellák, versek, tudósítások, útle
irások és érdekesn@l érdekesebb roVél

tok változatos sorával, olyan pazar
tartalommal, amely elejétől végig le
nyügözi és heteken át élve"etes olvas
ni- és néznivalóval ajándékozza meg a
TÜKÖR mindegyre növekvő közönsé
gét: él magyar vezető értelmiséget. A
Vigadóban rendezett magyar-osztrák
művészi fényképkiállitás jegyében áll a
gyönyörű illusztrációs anyag, a cikke
ket pedig a magyar irodalmi és tudo
mányos élet legjobbjai irták. Zsindely
Ferenc, Keöpe Viktor, Leidenfrost Gyu
la, Nádai Pál hangulatos cíkkei, Ka
rinthy Frigyes, Laczkó Géza, Nagy La
jos, Pajzs Elemér, Török Sophie kitü
nő irásai. Füst Milán, Toldalagi Pál,
Vas István versei; Gyenes Rózsa, Ker
tész Róbert, Szenes Erzsi, Zakariás Já
nos ripodjai mellett színházról,
könyvekről, divatról, filmről, zenéről,

fényképezésröl találunk rovatokat a
TÜKÖR novemberi számában, s nem
maradnak el a kedvelt rejtvény-, sakk-,
bridzs és grafológiai rovatok sem. ~ü

lön említést érdemelnek a Tükör ere
deti divattudósitásai és kézimunkater
vei, melyeknek magyaros mintái stiju
sosan illeszkednek a legszebb magyar
folyóirat keretébe. Lapunkra való hi
vatkozás esetén szivesen küld mutat
vánY:lzámot a TÜKÖR kiadóhivatal a :
Budapest, IV" Egyetf;Jm-l1tca 4 :;;Z.

:vagy Z cég' azt fogja iálni,
hog·y. az éjeke valóságot eJles
ted, el/anuliad lóle, s már nem
bir Ve/ed, egyszeriien 011 hágy
mindent s ~ólya módiára iobb
táira, alkalmasabb vidékre köl
tözik, Vagy;

2). ha már ezl nem ludad
kivárni, akkor is lesz otl a kö
zeledben egy, erre a célra meg'

fa/elő épülel komplexum, ami i
szakértők meghallgatása ulán
át tudsz \?rre a célra alakitani.
De, ha minden áron uial és
modernej akarsz, amit már a
zsebed is elbír, hál Islen neki!

Épilséi egy ui, modern hülő

házal! Csak ugy ne, hogy mire
elké53zül él hülő házad, már meg
is buklál. Meri tudod, nekünk
Magyaroknak van egy jó tu
lajdonságunk; szeretünk lovább
takaródzani,mint ameddig a
paplan unk ér. Igaz? De meg

vagyok győződve, Te már oko
sabb vagy, mint óseink s okul
tál sajál Magadon; ezl már csak
akkor fogod me~csinálni, ami
kor kész szak gS üzletember
vagy! Merj jegyezd meg Ma
gadnak:

minden üzleti vállalkozás
rhen!abililásának az alapja a
szakszerüség és üzlelszerüség.
Akikból akár az egyik, akár a
másik hiánY7ik, az az üzlet
már is megbukoU ! Érted mi az?

Egyelőre 12l111yil óhajlollam
Velelek közölni kedves gazda
Társaim, hivatkozással a Ti
megmozdulástokra. De, ha
óhajljálok, mondha!ok még
többel is erről a kérdésról, de
az] már csak legközelebb.

Tehá! az esetleges viszont-
hallásra ! Tisztelettel;

NÉMO.



4:0

szögl~tre ment, a
került. 15 p.

miaU büntető,

h&jszálra küld ka
Més:!:áros

]o p. Lacó
b@!rI.lgás
ismétalten

pu föl({:. MOlill

Tej,W: Kerrelil-Hu6zZír, Vere;
- Rozm&!1.\1 t, Zahorán, Lél.cÓ 
Mészir©s, Büngöt>di, HalZílz, Hoff
ma.nn, Anc$iru.

GyTK: Kert@gz-Re!l,~nyai,Hein
farth - Kurcz, V&atai 
Hatvani, Csikó:;;, B~rtik IL, lSar
tik L

GyTK választ, Textil kezd, de
az elsö támadást ~ gyomaiak Víll

letík. Bariik kiadásával Héhtvani
!aulV,\lLroíljk él. Ölrényi ka

v~szélyes bevezeté;
Verei;ln~k 45 hatalmas

belépélsel száll Halvaniba. A
!lzé]s;ő eHerüJ, a biró minden fi
gyelmeztetés nélkül bünrliltöt w
gaL A mgásnaak C"ii(ós áll neki
éi> i\irthe1eHenül átvágjlJl
a h~cbdÍ1L

tlimadá51 közben a jól birá:Jlkodó
~ mec~s végát jebi.

Melőber~ny. Bajnoki.
bíró: Leipnioker.

A ~zépbZámt1 kibizöl1llég nagy
szeri mérkőzést látott. Kmönösen
az €lső télidőben iY0nyörködhe

~ell{elebben játuó gyo-
rr;f!~2!k /JI. második

málr a OyTK nem birta
ar fr~mot ill játékeröt
k@10Vj~@I:ő Texiil@ilek élO él. fe1tü-
R:ö~n biró ,llen.

PCHlt®san negyed 3 ál-
l~qak ku a

CJ'~ éi

kerül.

ci :0)a

meccse,
és Kisli> cseréi~

leljeseJr!
cS2\k "- ]3 p.

ugy~

3

a soroz@itOtt lövé-

ostromból

~G~~i"t2.;:ödik a .GySe
B~.l"~.h:L Ji. orszE:]d-

ni el!~. dl]
\,it(erü; í 1 p.

t~kk l S-oson tiblü! bendn
-réL Bartha

elc~'e, a ]Ed:G~~. Frieó;;:erz: ke:·ü~: :::<i
25 5·'c'~rrő~ iVf~i ;,{2 pu rE}. s a ~~iá~.. de

Illeg :z:eE~ I lép közbe. 22 p.
S;;,rWc iL fejesét Kertes ököllel
,]ti vis:!za., a Ilé íJieH \1ab
dr:.ra ké~öl1 m'lnnek a cllatártlk.
TisztJli helyzet volt M.@~.t 1.Ijr21 ~

GyTK van fronibn, dl~ kapu el~tt

35 p. B1J.rtha ad be
~zépen B~rHk ]L-t a ]övé~ pilia.
mdáb;m meg ;;1. biró leii
álls.s cl mén. 4! p. Hajá3!: jövését
Kertész IViég egynéhány
erőI tám&,dás - de ered-
mény nélkü! é:> vége él félidönek.

Az bltő:;őkben nagy az izgalom.
OyTK-án li::ít:,.zik, erejét 1111

gY'sn igénybe veHe lJl: erőm már-
~\özés, A T~x[j vis:lont egy=
mást okolják és tár-
gy;:,iják.

Második félid.ő GyTK kezdé!ll~

:sel induL 4 p. Veres bravufC)sko·
dík Csikóil most fi
gV~;Iii!iI@ztetést}en ri!ZIBsül. A ktJz

részéről igllm ke-
iM is mondható,

Nagy b&rsrJyi
p. Gyoma

ellen a OyTK sorfalat
áli a biró villlzont elnézi,
Büngösdi iii belül áll és
cl Hus::ár áHal elöre adott labdát
ti'wztZl ht35áná2J~ó] ct

i :0. Hiába tiliakozik ~

:Gy:SC 35 p.
Dzr c- il B;ut·
ha L ::ö':-;~J~l~~. l;bc1~J.J~~: fG'fj3. a k~Q

G pereG! 612
'Jédsk®ső bék'§:B~ek-

2 R2: IS ~ t

-"- 4:9
2;;:;'

2

6 8:2:
lG 3: t-4

F ü,l.. .... "

Telón
QySe: CI !:: 2c::. .~

? I.HY 8 6'-"

6, Kin::z3R g ::;-

5 8
10

,~

.-r 1A 4:U'

9 4

~ j{TE '"7 3,
l Q 9 3
; ;

TI l

§Vjggjj.u-n3i ill.

~321~Jd6Q{;E:L T i 7-

Fiu- és :1 d'3
haszmíJhaiók s úgy aL: elemi, mint a i: si ~:2:rü li.
közép- és felsőfokú iiiikoliÍ.koan, vala~

mint műkedvelő egyesmetel,ben is elő

adhatók.
Egy fűzet ára 2.- P. lVíE;52: rt:'1d@llJetó

éi szerzőnél ; Pestszenterzsébet. Vas SZ6re:1CS2-ci'5~

Gereben-utca 11. és rn~II.dSri könj-l vke- v:s1 (~~'dernelLe

Hl5kedésben. rnerését. A

., ter a

HiiZ~'{]~$ ~zffn~0"~,h!e~{ :SZa'1/il~Ó'"

~{ó~"u:r;r31

évczs ]Uhjlcurr§'lötc ~CJt2 H5s Ic;':~r>

du n Q nagyo:; ,jps;~erű

kqzimuI1kaujsá~' IEzl Q kc:d,j~2S

hiri üzeni minden d i'? Y"H' aSJ

~zonynak, ieányn<Jk, Tíz S7>20

kötel a könyvcspoieon. sol\
sok kézimUíd{o ö Dui!Orok köz1~

iS rnag'var olihoilOk ér~ékQ kul ..
turmunká.ia á\! a la I első

évlízede mögötJ.
évre egyik Kl'lrtícsonyi e
peJés a másiH; UI0!1. De :iZcZ[>
a;égb@!n, xengő színeivel, eso
szinü 1tillalapon re[;;'2', "
val, valamennyi I feiülcnui;c c
mos!ani ablakWggöny. tI 150 x

cm. mérelü, .l1enws r,WyB;;::Ú

ladös ds mGQszipUi 32

~gész $zobáL 5ZÖS;Zc2-

rinl örömei , d,z ez (1, ju-
bileumi ',jalósá~osmeliJ-
koronázása egy nagy a
Tűndéruj) "k ci 16fizcU3-1.ábora
örömeinek. S mos! is, mini
mindig~ fzsze lehcí: ebben az
örömben mind(2i~kiI1ek, 3 1d él

Tündérujjakra p, 14.40- cl

[l1eg1ndu~ó Hzt.?;lcgyedik .i: Vfo/.'

lyam alkalmából c;'gé5z (,Ív re
előfizeL BudapesL IV. Szervi:]
tér;5. Az

IS

"Nem! filem! S;,:,hilJll E" "ú~i:'!!;!SCÍll[;10~

~Jlagyarolf":Eá~IT1I1ilI~'~" "Talpra
gyal' l"

Ezeken él chnekci1 jeltr.~ rneg
három hazafias
2zinn11.1, meiyet T~b~:icj'j Jl6~se'W~ iske..
lák, dalárd.é.k] cserkészek, levent{nk ég
111űkedv0lö egye§üi2~ek számára i~~~.

Hazánk jelenlegi helyzet2bor:, mike·;
nen1ze~u jogsainkért C38-t ?. ~·cJtúr8. ~'2__';:l'
vereivel harcolhatunk ; a iE2~i"Lók; ~á:~;2,

rok, karnagyok s ;:,~:i:i}d8:ck, ki1( ~

kulturáli!! vegetéőé"" ;';v.s~Cé[2.I:, 21

igazSlágért folyó k~~zc} SL::il.1 0.2J:,' ?~y?n

segédesl'közt nyerteK e 3Z;;H;lt1V';;i,~~:j,

segitségéve.l ;:~ i~·úr~aclo.l:ni:'t

egy na~y erzé~kÖzÖSf..~gb::: s eg:' I?:SY
,;ég@s nemzeti ~.karatb2, ~::::;e: 0IV2.2Z

Ílwi.
A :!lzindnabok jelen(egí helyzrr:tlinket

bemutatva ll. jeg, Z,Z ;0::2

badság diad2.1át b:"Cietlk, s :ibből kifo
lyólag rendkívül LI ;;~~Jn1E~3a:{ arrr(; hogy
a jobb jövőbe ve" sU hntet rncg~ziJ&r

dít~ák: éi c5üggedí)k lelkében remé:nyt,
bizakodást ébresszenek s
sainkat élni akarác.:·,:, nemes lölbuzc!ll
1~5ra 65 önfelttldozó cscleked,ó·f~re SE.:·

kents@k.
N\indhirorn SZln111 ü könny'2D .e;özd

ható, lelkesítő, C2.'·(i·u.
]\'Hndazonáital nePI olc§ö i~a.tt:;;v~cJi.

szalra, hanem komoly, céltlldll.tos 'l\':

velésre hivatott l::arad21ndó alkotisc:lc
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Szerkesztésért és kiadásért felelős;

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

f',lc>lőlI üZimvezi\lI&: Ttket liiánd.er

Lucernamagot, tökmagot és min
denféle termény t a Futura (Wagner fa
telep) legmagasabb napiáron vásároL

Foiytonégö kálykák kiváló jókarban
éli egy cserépkályha olcsón eladók az
Ehrmann háznál.

Jó, ha tavasszal minél Koráb,
ban elül/eljük fáinkat s ha már

megkéstünk aitól, hogy megbL>:
haló fai:~kolából idejében 'szerez
zük be szűkságletünket, óvakod~

junk attól, hogya piacon még
tavasz végén is árult, rég ott szá
radó oltványokkal pótoljuk azt.

*

*

Ha a fákat nem ülteljük el azon
nal, úgy ideiglen>2sen fillvermeljük.
Megfelelő !losszú és mély árkot
.hunk, hogy a föld gyökerek közé
mindenhova behatoljon. Vermelés
után il. fákat beöntözzük. A fagy
iránt érzékeny dió, mandula és
őszi barack fákat, ha ös~zel ver,
meljük el, fektelve helyezzük el
a.. árokba és törzsét is takarjuk
be földdel, lombba!.

A vasuton érkezett gyümölcsfa
oltványokat sürgősen szállitsuk
haza és ügyeljünk, hogy útl~özben

meg ne s6rüljfJnek. A fácskákat
gyökeréveJ előre vigyük, igy nincs
annyira kitéve, hogy útközben va
lamelyik ágát !eíörjük, vagy a
lajta léyő_ szemeket !ödörzsö1iük.
Kocsin való szálJitásnál vigyáz
zunk, hogya kocsi, szekér oldala
ne dörzsölje a fa törzset, vesz
nejét.

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.

r~~·~~~fHl!I~ifNtl~

i
N Etvl OLCSÓBB MÁR'
A BOROM
mint a sz6daviz,
DE NEM IS SZÓDA VI1:!

12 6egy fliLI~ L~r~ vagy
ti: fehér fejtett ujbor SoHvad- i
ti: kert állomásra kiszállitva :5

I
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér Jitcre.. nként. Csakis
50 Iiteren felüli rendelist
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; Ilordóm
30 napon beHiI birmllntve
küldendő vissul. Szétklil-
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében ki'll~

dök mintát a borból min
tásdobozban, bárm €Intve. ;t

Boraim kellemes éde3kés I
italuak. tiszte, tökéletes za, .
matuak és n em SaValll'iyuai<.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

~~~l~~~~~~~~tiuwJ

Itörzsű és kezelése is könJly~bb,
gyümölcse szebb. Utak mentén,
legelőkön, szérüskerlekben magas
törzsű fákat ültessülJk, hogy alatta
a közlekedés (kocsik, állatok) za
vartalan legyen.

Nyilatkozat.
Folyó hó 3·án megjelent "Ki

kapott a Bocskay" cimü közle
ményre és abban foglalt megjegy~

zésekre csak annyit 1'Lílaszolunk
a cikk szerzőjének, hogy kár eny
nyire e/ragadtatni magát az amugy
is felizgatott hangulatot még job
ban kiélezni. Nem hisszük, hORY
az Ön által használt megjeJJY'
zé:Jekre a fársegye1tü!ef hivta vol,
na fel, mert ~ hála a Minden
h@!.tl!irwk ~ a lrd vis2onyok a
két egyesület között kitlégitőek.

Tehdt semmi értelme sincs azt
ilyen megjelyzésekkel elrontani.
Nem tiltakozunk a tárgyilagosság
ellen, de az l,gyen mindenkor
egyenlő sfJrpenyöval mérve-szin
különbség nélkiH

Végül csak annpit, hogy a cikk
iró ur nem tette zárjelbe és idéző

jeIbe azt amibőn megütötték Ma
luska biróf, dr. Magyar birót lis
vasárnap amidőn az egyik iá ié..
kos megütötte a békési játékost.
Ekkor a GyTK-ha nem is 80
de 20 km.-re volt Gyomától.

GyTK. Varsanddn titkdr.

okt. 3. P. V. 595/1923 sz)

él. " Magánjogi Törvénykönyv"
434_ §-a szerint: "a m~sgyén áiló
fa @l1távolitását nem leh€t köve
telni, ha ÉI fa határjelül szolgál és
a körülmények szerint másféle
cálslerű határjillel nem pótol
hat6", de

"közhasználatú szomszédos fe
lekre (köztér, ulGa) hul!0tt llyfi
mölcfilöt, amelyet él fa tulajdonoaa
haladéktalanul fel nem szed, sa·
ját személyes I.>zükségJelére bárki
felszedh@! és tlvihet" (M. 537.)

I HalilZOngyümö:e§öknél Jeicél-

Iszerűbb a közepesWrzsti fa, me.. ly
hamarabb terirn mint a magas-

ghváry ZS
faiskolája

CEGLÉD
Budapesti irodaVi. Andrássy ut56

Oldató nagy árjegyzék ingyen.

Kaliforniai pajzslelfitőí mentes

Gyümölcsfát
Maga.störzsü és bokorrózsát .

Dfszcserjét
Évelő virágot
Gyökeres szőlővesszőt stb.
bánnilyen mennyiségben igen oicsón szállít

Gyűmöic3fa o!tványokat e/önyő

sen szerezhet be Zöld Péternél,
Kossuth Lajos utca 22 sz. alatt. Fekete
földben nevelt, frissen szedett fáinak
fajazonosságáért ftlelősséget vállal. 
Ugyanott kaptáros méhcsaládok eladók.

Horthy Miklós út 63. sz. ház azon
n,di beköltözéssel eladó. Ugyanott egy
lakás kiadó.

A GYÜ ÖLCSFÁK ÜLTETÉSE.
Irta: Bezegh Sándor vm. gyürnőlcstermelisi felügyelő.

I
! Földesi Mihály (lVLMÁV) já-

I
tékost 9 hétre, vagyis 1934. okt.
29·től december 18.~ig és 1935

I
február 15. től február 28.-ig he
záró lag a jé/éktól eltiltották.

\1 A bajnokság további küz-
delmelből, 22 pengő 50 fillérnyi

. tartozás miatt kizárt sarkadi Vi
'I' J~gosság csapata fenti tartozását
, 2í. végső határnap után megfizette

és megfelebb@z1e az egyesbiró
itéieiéL Most vasárnapra kisorsQi t
GySe elleni mecc$ét azonban nem
engedélyeztgk, mert ujabb hatá
roz2t értelmében feJebbelését GSaK
15 nap eltelte után veszik túgya
lás alá.

Gyomai esapatok háíralévő

ellenfele): GySe: Világosság, M.
Törekvés, GyTK:' Bocskai, M.
Máv, Kinizsi, MTK., KTE.

I
Hogy a szomszéd teJektöl mily

távobágra álljon első fánk, le
gyünk tekinteltel a következőkre :

azt korlátozni, hogy a fa vagy
b~kor árnyékot ne vessen, nem
leh@t s ez&rt a szomszéd semmi
féle káriéritést nem követelhet,

d€ a lelek tulajdonosa levág-
ij hóltja és megtarthatja magának dl

szomszéd telken álló fa gyök,,
reit, amelyek az ő telkére beha
lolna.k. Ugyanezt hlheti az ily fák

!égaival, amelyek az ő hillkének lég
körébe nyulnak, ha a fa tulajdo
llCli,át al!: ágak eltávolitására meg
f~!elö határidő kitűzésével e\öza-

I tes~n fclhivía és el a felhivásnak
'eleget nem tliltt. (Curia. 1923.

. M'I.üíheH :i1:ámunkban hibtii
55&11 közöltük Ki"s Sándor (GySC)
és Drenda Gyula (Kinizsi) játéko
sok büntetésér, 3.m~nnyiben bün
tetéiük l1elyesen: li havi eltiitás
él> I1lZ itéleiet 3 havi prÓbaidőre

fűgge~ztették nem 6 h*lre.

GySe míi.kedvelőgárdájaKa·
rliluonyikor előadást rendez, Szinre
kerül, a pesti szinházakban is
nagy Jiikerrel eJőado(l "Ezüst si,

" címü €nekes, táncos operett.
Karlicsony első napján nyilvános
főpróba, más(!)dnapjáll pedig lánc
cal egybekötött bemutató ilöl:dís.

OySC §zezonzá.ró ldr.lbvaeso
ráját DO'íember hó 25.- én fogják
megidrtaní. iz: alk.dommal ün
neplik feket(;) Géz:;\ 20 éves éli
több jálákos 5-S éves játékos,
jubileumát. Aláírási ívek az Uri
Kaszinóban, a Hollerban és ElZ

~pllrt~sWletben a !{özőnség ren
dal kezé:!l~re állana k.

Sportrovaiunk élén közölt baj
noki tabella a Boc§kaival és a
Vililgossággal ~z<Jmben hOlOtt uj
határ~zatéik következtébíJil1 mlilg
változott,

GyTK, LeJpnir,>k::r /lem váHoztat.
Az érd:::rTJte:eiiü; kapoa a
GyTK-t teíjesen iehangolja 3 fel
tűnöen ieállanak 13 p. ismételten
Büngösdi eredményes (ez szabá
lyos gól 16 p. égbe kiállló
birói tévedés sel SZö porit ja a Tex
til a gólok számát. Rosmann ál
tili előreadott labdát Halász az
5-ös vonalon kézbeveszi és be
dobja a hálóba. A Dlró gólt Hé!.

3:0. Ez a GyTK hangu-
13tát. 24 p. messziről kűl-

dbE Jövését Ket:ész lábbl akarja
vissza.rugni, a labda fgldre patta
n~sa őlk;:dmával és Kerlés érinté
séve! iráiJ)itvál ~ozlatva @. hálóba

. 4:0 35 p. ismételten a
GyTK van frontba, de az €red·
mény szépilé:ic már nem sikerül,
·""IAi.JC.'l Lacó ki":!1itá,,a az ered
mény. Agyomaiak öitö:::ője le
hangoH, mindeaki ól. birót okolja,
amiben a berényi közönség is
elismert. A GyTK volt
Wbber fölényben. A első félidő

ben :J bels,ök flirge:Bég@vel a hely
zele!( kihaszns.ilásiiival kÖímYfln

meg Jelletelt voina nyerni él. mér
kőzést - ha ugyan ZI biró eo
gedtlió volna.

A Textil bir!@. az iramot
Veres kiállítást érdem cH volna.
Jók voltak K~ries; Rosmann, Za~

Büngösdi - de a többi
is tud.

A GyTK minden emb~re 3ziv
vel-lélekklí'll küzdöü, nem érde 3

mellék meg a 4 gála, vereséget.

Kertész az első iéi időben kapot
három 12ÍJd~t szépen fog:a, a má
sodik féJidőbíEn bizonytaian volt.

Leipnicksd ugy ismerik a kör
nyéken, mint a Textil házibiróját,
t1$hát ő kötel@sségét teljesi/ette.



me~tör

hjv~talos

HET!l P

Egyhasábo~ (55 mm széles) l cm. magas hinililJés
20 fillér. Öh1ilŐri hirdetésnél 10 százalék, tiZljJl;~ililé!

15 százalék, negyedévi hirdetésnél 20 s:d.llalék e:ís
félévi hirdetés es@tén ló százalék kedvezményt a!il.uRk.

A

Gyomáin GS. ~, .

eg.

/.3t.Z nagy
része .Azegyérü
fájdalmak, sérelmek feiol~

dódtak, ma már csak rossz
"'H,PRUHU" tetszik az eg'ész.

É E ~

mikor Budapes, úlcllio be- Antal akkori albiró " kÖZ-/

vonult a vezér, vitéz nagy- I. ~~,eG:::~"'~;_I'~J".aOI~~,.'_vkIa: ..,~.~.~,I';:.~r,c,r:.'1 , •• '2T":=:"_I' c,~,,?n9:ilJ1R1b(jnyan Horthy y·tniklős ön- " ... "...x uH. ur.2., '-c

kéniles $eregével és meg- !l(jli iZ adta tudtára a n8.c~tel'mében
, " , , I.., "l,' I ~1;tjj~;:o,hi'[y'~
leremtetíe armaiK él rendnek Ikozsege! megsza!lo l

, 1

1

',1,.'

~~apját, mel~,éi ma ~örWöj'- I!ok parancsnoka előljékó-
tunk recszgo, hl1,2slers~ge~ l, mknak: ha nem terem!te:rH~\Lc ~__~_~ -.r:;__"","_~~

sen !l161gYl'a felfújll: nemzeti Ielő tüzelőfáf, mig' desz~ 1

1

.,

határakkal létrehozott álla- kakerHés van a kÖ'zségben, "
mok közölt a biz~onság. él addig ebb61 a Tisza=

• 'I' '" J b l ' Inyuganom, a l:'SSU iZ.IOre- , malom an, hogy le~ I
haladás lZf1et6ségé ii bizto- I gyen a községben! A bel~1

I területi és leH fákéJ I
i hosszú. sorokban vagds: II' :

I ki, hogy ti "tiszt urak" ,

lany m mulathassa= November hó lB-ár: vá- I nap tartják meg ~z egész
nak .. . r.abIá61ok, éjsza- Loszlanak megyei viriliseink ! vármegy@ben a 10 évre szó-
~ai lövöidözések n?pire~n i (5ü4cen vannak) rn.aguk kÖD ll'. íó t~rvé!lyhatósági ,fagvá-
aen voltak. ,. B Ke~[yen 'I' -.L '1,"., 1,u'<=:;8 ' T" , ~. 1, t r. ' E d

~ - II' _, iiS gm E! i or- IlGSZ!GlSOha . uyoma es n :
ből a katonai parancsnok- I' 'o'~~ob, li 7 50il ·v'j· rőd ellvartmt ,:;;_1:: rnndns, J l -' ". T'" , i "a ~ a..~ or ~. U Iii!ffi "" '"
sagnaK pO gan epell ors~c l' "1' . • • ., '-'! r-. . ", rL1S va ['WZLl uyo-! és ~-3 póHOlgot váletszL
g-ekeif alal'olhaltunk s egesz, --;';,-,",í ..., h,' ,tI ~ ",1. van,m', j.i\ • I l
"; l ;-' i' O , ~. _<;1._~ ! LIO, c.. Q ,,,-,,,JVe.!(CLOh. '-\ gyomaI vá asztáse-
eJle, j.oLUK az lhCÚh\cd. 1

1

";0;1, 'f-l ".", v -r p't J' ,/ l" f l - " I !lu:!\ e.veve. 1 I nÓKe 'e ermann ozseJ , l .
. - ii~Y 1o;téü~~í~ánh~:,'de ~ Ernil, i Endre, Ozs- I elnöke Pánczél Emil, End-

VISSZ,E!huzz,W;:a re.le.dés tUll~ i • I' C:" l ~ 1 ' "I'O~d o" k'e l:'l'nta Albert, h.
•. , , l ' ,,'" ~ ~ VG!!1 -..Jo;';oor, ,1í20pa ,(O J.',

. ,gOJJvet, eleg VOjt ebbol env= t Ir-! " C" r K'l' elno"I\.·'" An,~..'or.iS csal{ - . lyz!a. . nnSil ,a man, '" a
nyi is.

némán, m ' dr. dász Pál, Hajnal FIl~ I Gyomán a régi házszá-
nléo" j'avábantobzó- il· Az elmult 15 év viszon~ rene, h2,'ncíc, il' moz.1'"S S7~rj'nt 1-,11;:,00 ha'z-

o' I. t ,..,. ~Q' ~ r.-he' "" c Jy.,';:' ~,-'-' ~~, o
n m i >O''''z?''!'1,'o' sereg, II·ogsa""o;:" [1", _2 Ruunr,arC1-. Q.,';'c~."'! <:::Zj'l-i,r" 'j' , Ol'h! i B
- "'o'" u -- IJu -: • -..J~GtfY ,3za az al :'3 ván 'a g

,[] világháború leggyávi5bb i val fdépf~ea,nen:zeti, ~le~ iFerenc, dár, Kner I ross UTcai iskolájában, 501 g

!·qton"",~.,I;O'"". ere' menyeü, likarju. II !:,',]' ,Door,:,."' '1' ill' II 1000 h' ,. I""u U:_Qj5,,",, • i. i" I' "" 'e: '" • ,VR" I I . azszaml&?' az pa-
összegezni S örülnI B!\o- il' I ' e , ,..,. l

A rekvirá:lások bent a ' í ne ozscr, d . ~mger ro:stanonciskoltíbrm, 1001-egy hogy a ,J

községben é$ ci íanyákon IM k w i ! ván; Kav,áes János, vitéz II', 1500 házszámig él Varga
l agyaro !síene H:egyes 'i' I

napirenden voh5lk... I" hozztink s bölcs és I dr. t-Lviár Gyula, Ail,zr Már~ ; féle Horthy Mikló~ úti ís-
hosszú vonatok vezetőket adott ne- 'l ron, . VadiÍsz ~(cirolV, Si~ ~í.O!tiJban, 1501-2050 htíz-
gépekke\ és más értékekkel . 'd' ,l' 'x k mOll bn dr. Bartha számig\:! Központi ref. is-ml pe 19 e eg ervse G ,'""' G
egymást érték Arad felé. .. ":v"'Iil",L'r.."\{, a helyes i ,usztav" ar., l ?rdoS áS: ko!á.ban é~ 2051 htízszám-
A lí:őzséQi vendéo-lőben el~ t' ,.;, "Dar, Pfclícr A.döm, Kov6c::- II:"" a közséahóza kistamks e

~ ~ veze es nyomon epl~ L inc;: . <l>

szállrlsoitszakasz"katonái" tettük tlilami életünket, alV J. "., .,_' " I termfÍben lesznek a mzava~
már km'án reQ"2'el kezdték h lÁt" k' t' d 't I Endrodl vlrIlJsek:, dr,.A,d,am ~ zÉJsok

~~ ogy e::. ezun • es u omas ' .,,' , I
a "nemzeti táncukat" rakni vesznek és meg-· Fereilc, CSr?rnus MiIlaly. clr. I A szavazó5 titkos lesz
s egltsz nap azt csimHtók... becsülnek bennünket. vVeisz Aladár, dr. KováCS! és csak hivatalos szOlvazó
A lesoványodott hegyi mo- Kérjük Istenünket, adjon Péter, Till1.:1f Imre, rlanyecz !lapokkal lehet szavaznL
kánlovak helyeít akkorra erőt a elszakitotí! ce. I SZuVélZÓ joguk azoknl'Jkvan,
már a legszebb magyar magYl'Jr testvéreinknek Ei l hirlik, a 168 vjrilis Ikik az 1934 évi képviselő-

ménekd' össze inagy megpróbáltatásban, Ig'SágbÓl Gyomának és li választó nqvjegyzékben 5ze
maiguknak és a rr;óe n[vóra I tartsa meg vezeíőinket,nep • Endrődnck <:gyaránt 6-6 repeinek. A 5zavazás reg'

szásztisztek is ez€:- kiJnk pedi&?' erős lelket és i tagságo!' jiuUaí!1(;!!z rnöjd a III gel 9 órától délután 4 óráig
lovakon fe- kitartó izmokat adjon, hogy i törvényhötós6gi l,

éppen e l régi vissza; I b.all. I A je:lölések
""""\""",,,,11"0. meg Battíry I szerezhijissük. I. November 2ö·én, A

r6dön azon a napon még
nyögtük EI "hős megszállő"

mócok uralmát. nemzeti
hadsereg Budapestre be=
vonulását csak később és
szájró!;szájra
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"dűleni" a jámbor vásárost. EI·
tűnlek már a "hol a piros 
iti a piros" ártatlan jáJék ::>ZIU.

v€zelf bandi/áL Az ujabbak szc'
fényebbek ; megelégszenek 10
fíllires s7egbeveréssel s ha II

játékos ügyes és nyer, él befi
zetett 10 fillérre 6 fillér értéka
csokoládét :<al'J. A "páros-pá
ratlan" játékon már pengósö
kel is lehel mozgósijani. A pla
né/ás tudomány. múvelőjét ne
érje gáncs, ő hiszi, amiJ jósolt.

szinlénkái yl1arobbanás 1<G!:!el.,
kezhefík. Minden vasszerkezelű

fúlóleslnek cl padlóiól kellően

i'zig'elelve kell l(Znnit? A hor
dozható kályha csak íűzáilö

alapra helyezhető el s azt ugy
kelJ [elállilcwi, hogy kl ne bo>
ruJjon. Ha él füstcsövel él falb61
él. fűtési idény aial! kivessúik,
a nyilva maradi nyilás! oe kelj
fatazni, vagy pedig bádog ku·

pélkkal kell ellálni, meri papic,
ral, ronggyal való befömés lúz
kel.zlkez&sére vezetn"k. Baji
okozhat az is, ha II füslcső

nem illeszkedik bele íeJje5en a
kámiÍny nyilásába, . hanem 111121

eltel hézag van, ez esetben. CI

füslcs6 könnyen ki és szél cs· .
helík és ha a k61yhában !üT.
van, jdz származ haL Snirilás
VE:'g@!t könnyen gyuló lárgyal,
ruhól él fűtőiesire ráhelyezni, él

kályhához közel tennÍ nem
s~abad, meri <ighető tárgyak él

5ugárzó hótől meggyuladn~k

és lih: oko:lójává vájlJeJjl1a.k. A

lüuléshez sziikséges· 1üzeló
anyagol ugy kdl raktározni,
hogy az a lüzelőlérlőJ meg ne
g-yuiiadjon. A lüz élesz!ése vi"
glil! II lűzelő tírbG b~nzinl,

pl!/róleul1lo1 vagy olaiat önleni
vtllszélyeli is, de meg tilos is.
A Hh:e16terekel nem szabad
f'lltilJyelet níÍlkűI hagyni, mi.i:rt

Foghúzás
fájdalom né!kül.

Legnagyohb publikLima cl fá.
jós fogak varÉlzslójának volf.

A csodaszerrel bekent fogíny
azonnal leváli cl fájás fogról s
a varázsmeslel' karc;su u!jai
közölI gyors e~'yrnásu!ánban

villail!ak fe! él fáidalom né!kül
kihúwll fogak. Csehély 1 pen,

gőérl árusílotla cl varázsszer
kis üvegiéI. Akadl. aki ollfJOIl
a lcillúlOit fog szomszédját is
kiszedl~, pedig ez programben
sem volt. Ezekre a varázsem3
berekl''l rendőreink vigyázlak
\'á8ár éi~zakáián, olyan érlc7 Í\e
seknek faláHa őkel ci hajóság.

Apró rendóri kihágásokoI1
kivül cl vásár nyugodtan, zavar
nélkül men! el.

A káposzta ft trónon.

CsepOrágók.

Fűtéssel kapcsolatos
óvintézked'ések

A szenmcse f\':lken/ aposto,
lai is húségesen keresik fc.;] vá
sárainkat. Mindifi akad véllami
ujClbb lrúkk, amive! be leh~/

sokal is adtak el. Megint elvit
lek többezer pengőf, mely ősz

szeget, ha iHhon köllenének el
lakosaink, az iUhoni ipar és ke·
re&kedelem forgalomhoz, mun
kaalkalomhoz és egy kis kere'
selhez jutna. A vásári o!csó q

ságról majd csak azulán essék
szó, ha helyi iparosainkal és
kereskedóinket elébük helyez,
zük a vósárlaknak.

A léli id6beneiüforduló tűz

esetek s az ebből származó
lúzkárok jelenlékeny százaléka
a fút,ssel kapcso!alos óvó rend,
~zabályok be nem lar!ásából,
lehát 2"0ndallanságból kelelkez
nek. Nemcsak kivánaloJ, de
sztik<séges is, hogy a fúlés
megkezdése előll meggyőző

désI s~er~zzünk arról, hogy a
fúlőlestek (kályhák) külünböző

tüzelőlerek és al.oknak tarto
x:ékai haszn.álható állapot ban
vBnnak? Ha ezek nem jók, ia
vilásra szorulnak, nem laná,
csos, dll! nem is Iza bad II H1
zelésl mQgkezdeni addig, mig
él szi1ksé~es javitás elvégezve
nincs, A hibás, rOlsz tüzelő

lerele, kályhók, füt6leslek és
füslesövek igen gyakran okoz·
Illk már nagyobb tüzkárral járó
JüzqsetekeL A károsult nemcsak
vlIgyoni érlék~kben rövidül
meg, de meg is lesz bünlelve.
Nagy gond ferdijandó arra,
hogy él kályháknak hamutartója
jó legyen, il hogyaz ajtók jók
I~gyenek Ila; jól ztJrjanak. N~m
szabad a fü5tveze16 csövekbe
Il.zóró lolaltyul b~épileni, meri

ez könny~n a kályha robbaná·
'árB, a lez ke!t?tkezésérlll ve,
zel nel. A kályhókntll üayelni
kell arra, hogy ElZ i!!gts töké,
lile:! lellyen, mert €lIene$cjb~n

Tavaly valóságos káposzta
hegylánco!< maradIak még vá·
sár utánra is. SZQgény lerme,
lők örültek. ha mázsánként l
pengőt kaptak. Az idei szá.ral:'
ság rendet vágali él I<ápo."lz.la
sorokban is, mielőtl káposzta
leH belőle. Most cl iavőlyinak

csak töredéke voll él vásáron:
16 vagonnal érkezeU, Mázsán
ként 8 pengővel kezdték az'
árusilás/, de vásár ulán· már
450 pengóért lehel~l/ kapni.

Burgonya minjegy ~2 vagon
érkezell a vásárra.

alakul
II

o
Ö

A szocialisták állHó!i:ug
nem állítanak ielölteket.
Endrődön él hivatalos

lista szintén a Nemzeti Egy,
~ég Párt tagjaból lett ösz
szeállítva, itt a lista vezető

Timár Imre községi biró. A
szocialisták szintén áI/Hanak
jelölteket.

Kirakodó vásár.
Vasárnapra szép, napiüh!IiHt'

idő letl. Nemcsak Gyoma ép
kézláli embere. hémem él kör
nyék is bevonul!. Kereskedők,

íp'lr0iOk ~okéln ho;[tok árut,

szarvasmarha 006 434
tavalyi (580) (433)
békéscjab~i 1577 1061

sertél 597 403
tavalyi (!581) (482)

juh 344 187
tavalyi (317) (177)
csabai 334 330

I ,ildi Munkás Otthon" nevet
fogja viselni.

Ugyanezen közgyűlésen

fogják megválasztöni ClZ

Otthon tisdikarát és vá
lasztmányát.

Az alapszabály tervezet
nek különös figyelmet ér
demlő pontja az, hogy a
választmáFlY 6 íagu munka
vállaló szakosztály t és be
tegsegélyz6 pénztárt alakit.

Az uj egyesület előrelát

hatólag Endrőd társadalmi
életében jelentős szerephez'
jut és igy nagyban hozzá
járul majd szociális és kul,
turális tevékenységével - a
nemzeti ~'ondo!at megerő,

södésén kereszíül- a mun
kásság gazdasági helyzeté'
nek megjavitásához.

A vármegye alispánja
értesülésünk szerini - 100
pengö segélyt utalt ki az
alllkulandó "Endr6di Mun
kás Otthon" felszerelé~ére.

Áilatforgalom.

ló
tavalyi
békéscsabai

jelölést még nem közöUék.
Amiyit tudunk csak, hogy
a hivatalos listán indulók
mind a Nemzeti Egység
Párt tagjai.

Egy magánjelölésről is
hallottunk, mely szerint dr.
Legeza Tibor, Pikó Béla és
brassói Greiszing József a
jelöltek.

A farlós szép idő él vásáITa
esősre forduli és ezzel erősen

cs6kkenlelte él fe!hlljlásL Cso
dálatos véletlen, hogy II tavalyi
őszi vá:iár eladásai majdnem
olyan számban törlérMk, mini
él mos/ani ak. Zárjeiben lekö
zö]jük a tavalyi felhajhS:aokat cis
Cl!ladösokal, valaminia két heJe
tartof! békéscsabai állatvásár
fejhajtásait és eladásai!.

felhajtva Eladva
741 194

(403) (166)
1449 297

BEszA OLÖ A GYOMAI
ŐSZI vASARRÓl

Vasárnap délután lesz az alakuló közgyalés.

inghammer László, a Nemzeti Egység
endrődi szervezetének agilis főtitkára

irányftja a mozgalmat.

Az elmult hetekben End,
ród Illunkáságának képvi~

seletben egy 60 tagu kül
döttség kereste fel Kling
hammer Lászlót, a Nemzeti
Egység endrődi szervezeté
tének f6titkárát és arra kérte,
hogy egy polilikam<wtes
egyesület szervezésében le
gyen segítség·ükre.

Kling'hammer László meg
igérte támogatását, rövide
::sen érintkezésbe is lépett
éi Keresztény Földmunkás
Egylet vezefőségével és
meg'állapodott velük hogy
a két csoport közös egye'
sületbe tömöritésével meg
ala.kitják az Endrődi Mun'
kás Ot!hont. Ennek alap,
ján a "Keresztény FöldmlJln'
kás Egylet" november 18-án
délután tartandó közgyűlé·

sGtn módosítani fogja alap
szabályait és cl megélliapo-
dásnak megfelelően "End-
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jegyzi él ren
po!gCíri
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I léges
lók !is
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hogy G
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A miniszterelnök kezde
mény~?ésér<l az egyes mi
niszterek rl2nd~letet téz·
téztek a fennhatóságuk alá
tartozó hivCItalokhoz és in~

tézményekhez, amelyben a
honvédcsapatok z<lszlói,
vcdamint a hősi emlékmű'

vek el6tti tjsztelgfÍ~re hiv
ják fej a tisztviselók és
ka!mazottak fjgye/mét. Meg-

Le

Mikor tehen~i törzs- Iendrődi és
könyvezését sikerüit beve~ II f\,

zelni, m6r akkor vetelte fei
Kováos Gábor községi biró
a lovak törzskönyvezéié
nek fontosság'áj és 57Ü

g~sségéL Az azóta eltelt
idő aJarl Kovács Gábor
megtárgya!ta l!iI ménparancs~

noksággal él törzskönyve·

zés megejtésén előfelté~

teleit GÍs módOZatait s a
kibocsátott 200
november 14-én eJ6vezeHék
'kancáikat ameghivott g-Y0e
mai gazdák és azok az

i

hirdetés díja
Fel.adha1tó a kiadóhiva-IméT.

Bérleti

2 éves gyakorlattal biró borbéJyse
gédet eJsejére fel'leszek Gecsey fodrász
Dévavlinya.

ész vá
ünnepite az

Igál
u Ikal
Vitéz dr. .Márky ö'mna

alispán novemberben tölG
tötte be köz5zo1gálatának
21·ik évfordulóját.

A híilfői közigazgcüási
bizottságon Telegdy Lajos
dr. üdvözölte az ali~pánt,

aki válaszábön kijelentette,
ho~"y a jövóben is lanka
datlanul fog dolgozni, EI

vármegye Jakossö~'ának ér·
dekében.

Közszolg6latának jubile
ma alkalmából, érte·
süJ a vármegye min·
den részéből a jókivám~á'

gok egész halmazával ke 6

re~ték fel az alispánt.

gyerml!kek hoz.záf@rl1etnek, cl

kihulló, kipaHanó szikra !űul

okozna!. Kereskedésekben. mű·
helyel{ben, en zárás
után él Jüze! a lüzclólí?rból ok~

veJlenü! ki kellolia ha a pa~

razsal ésa hamu! kiszedik, az!
csak JűzÉilló anyagból készüll
hamulartóba lehet helyezni. Le
nem ol!@it parazsat és hamu!
az udvarra, ulcára, szemét
dombra kiönteni lilos és lúz'
v~szélyes.ülyan műhelyekben,

ahol ~yulékony anyagok van 6

nak, nagy gondol kell fordiíani
a IŰi:e!ésreés cl !üzeJólér kö
rül legalább 1 méler körzetben
nem s:r.abad JarJani semmiféle
gyulékony anyagol. Minden
tüzelőtest <elé megfeleló parázs
tálcál kell lenni a n~iá[1 kihulló
parázs felfoghalása végett. PG~

razsal az egyik helyiségből a
. mhikba álvinni ve:sz<tlyes, ezérl

csak olyan parázslap,ál hasz g

nálhaló, amely a íűzhizlonságí

k-öveJelm@nyeknek megfelel.
Gondoskodni kell arról. hogy

él kémények rendszeresen se
periGssenek, orosz kémények·
nél arra. is figyelmet kell for·
diloni, hogya liszlilóajlók pon·
josan zrirjaoak. Kimény körüi
kiínnyen gYIl!ó anyagol larlnni
nem szabacI.
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Azendrödi Iskolánkivüli
Népművelési Bizottság

programja:
November l8-án d. u. fél 6 órakor

a lTépház mozitermében Szent Erzsé
bet emlékére műsoros ünnepély. Elő

adó King László s. lelkész; 5zent Er
zsébet, mint a keresztény anya minta
képe. - O. u. 5 órakor a Pöldmtivelő

Egylet-ben Kovács Mátyás ir. tanító:
Szociáldemokrácia és Kommunizmus.
- 5 órakor Ugari Körben Varga Fe..;.
renc tanitó: Becsület, tisztaság, jellem.
(Lelkiismeret.)

November 22-én d. u.5 órakor Nép
szövetségi Ki;.gazdakörben Fölföldi Béla
s. lelkész: Szent István intelmei fiához.
(Milyen legs'en il viszony apa és fia
között ?)

Doktorrá avattak egy párI
ducembert. Tudományos kö~

r5kbcn (J(}gy feliúnésl kelilii,
hogy do!c!orrá avaltak egy pár
ducembert, aki gyermcldwrá·
ban még emberhust evell. Er
ról a különös escrnényró\ rend
kivül érdekes cikkben szá.mol
be Tolnai Világlapja uj liiz.árnél,
amely uagy terjedelemben és
gazdag lar/alommal jeieni meg.
A népszerű képesldp a lcgki·
',álÖbb magyar irók 110vellái
mell ell számos il!uszlráll cik
ket, közel száz pompás kéret
és nagys:<.crű folylaldsos re·
g.2nyl k5z51. Egy szám óra 20
fíJ/ér.

.Kiszely Simon
Benedek

Kérelem!
Alulfrotr temetkezési vtrllalkozók tudat

juk, hogy nem áll módunkban hiteleket nyuj
temi , mivel azt tőlünk is megvonták él buda:..
pesti cégeI<.

Ez oknál fOlj;'va kérjük az igen iis;delt
vevő közönséget, hogy nagybecsű vásárlá
saikat azonnal rendezni szíveskedjenck, merI
etlőlleglJagyobbsajnálatunkra elteldnteni nem
tudunk, még kivételesen sem.

Ezutön íudötjuk é1Zf is,' hogy vasárnap
és ünnepnl.lpókon délután 2 órától reggl2l 6
óráig; kö:tno-po k'OIl , este 1 órától regge! 6
óróig Uxletünkd x:árvCl tartjuk, vásárlást nem
ssolgálurlk ki.

Sz"bó EI4Ik
Timár

a érujjak
mindenkinek, CIki P. 14.40·nel egy évre elő~

fizet él népszerű kézimunk-uiS<lgra. A ~yö

nyörű - féligkész tüllfug'öny mérete 150x260
cm. és hozzájtlr él kihimz<.éshez ~zükséges

selyemfenyű MEZ himzőfonlll is. Ön is e1ő~

fizet ha meg látja az értékes ajtíndékot.
Budapeat; IV., 3~

'SZQYQi?'0kel, egvfelvontfsossz:in- I.,
darabOl, folyjalásos, regé.nyJ,
érdekes színházi beszi.'lrnblókéll
és remek fiImrovalol közöl. A

l D'íliDáb 'cgI' SZánl':l 20 fillér.

I Oonda. 'Istvánt aZ enJiódi

I
Keresz1ény földmunkás Egylel
elnökét dZ elhdlálozolt DillYll
Imre iwiy-íbe a vármegyei lör-
vényhalósági bizollsállua hiv
.ták be.

Csapadék naptár. Az Iván
fenéki Társulal 8zékhá7ánál
nov. 12'én II mm. 13-án 20.5
mm: n5·én 5 mrn. Kör(1§sl1'.ldá
nyi őrháznál 12;,"11 1~.6 mm.
13~ajJ 20.5 mm. 15·én li mm.
foly'áséri szjvClllyujclep 12·én
11.4 mm. ID-án 15 mm. 15 én
6.'4, PN0Si súvaHyute.l\!pen 12- .
Qn 14 mm. 13'án IB mm. 15
én 4.1 mm. Kéihalrni órháznál
12 1 énJL5 mm. l3'án !7,2
mm. 15 én 3.6 mm. Udvafllo
kon 12~én 12'mm. 13:'ón 18.5
Inm. 15-én 6.5 mm. Kecsegés
llmrlban 12-én! 7' mm. 13-án
17.6 mm. 15 én 11.8 mm.

ViUámlálmeinnyd6rgés voll
C&s.ül;örI5k5n es/e. A hőmérsék

'lcet még este 10 órakor is 10
Celsiuson felűl voll. ígazi lal
vélszias idŐjárás teszi széppé
él hosszura nyult OSZ/.

4

t

Kis tündérek. '. ajándéko-k
50k8zor szerepelnek él népre
gében. De ValaT11i2nllvire rácá;;
fol o1'l Tüntiéruiiak az ó igazi
ajándékaival. Tíz: riv, -liLmeg.
lepó ajándék jelzi a szép ma·
gyor kézimunka uiség éleluljáL
Mosl iti van, II !ilenegyedik GV
m,?gnyiI6ja: egy gyöny5rÖ tLili
füílg5n y 050x:260cn1.) kocl, ás
miniátalu, virágos lllolivumai,
nemes eleUinlcsontszi.o önyag.{l!
csupa szinÖr5m. v Mindenki
nyomban megkapja« - ez a
Tündérujiak jelszava, - aki P
14.40-11el cgésré"vl''@' elÓfízela
népszerű kézimucnka· ujágrc.
Budapes!, .szli:rvifa-tér &. De
houájár EJ !~He5kihimz~sh~z,

liziikség-es selyemf<2nyíí !'vlEZ
hinnőfonál is, ugy hogy, kará
csonyra mind.:nki k5nnyen clp
készilheli a gyönyön1 függ5nvJ.
Kérjen ingyen mntEJlványszá~

mol.

Hogyan élnek a fUm hirei
táncos' leányát- Erről' közöl
pátaHemul stép:képekkel ifh:lsz'"
Irál! ciketa DéHbáb ujszám~;

arH@~y 100- oldal 1lE'fjc{llilembllo
(h gezdnglarlalomma-l, Jelent
meg. Nagyszerl1 budap0sti és
külfüldi rádiÓll1tÍiórolHll, ilá8'12r-

"él d650rr b:elétHi ni liCS':'· M i:n-·
denkil' szives"éO' iálúnk. Öhkén'"
tes persejyes a{1ökozásl kérünk
II külmisszió célja.i'ra;

,t FIGYELEMl Agazdasági tan"'
folyam ma (szombat) esti elő

adása a tanonciskolában lesl;
éi esteLfél 7 órakor; kezdődik
.méhészeti vetitett, képek be
mutatásával.

Békésesabán llle.gszünl él

R

Novembér 14-én mult tizennégy esztendeje, hog;)!
Trianonban ránkkényszeritették Nagymagyarország há
romnegyed részének elvesztését kimonrJó békeszerződést.

Ránkkényszeritefték és a nagy tragédia" jináléjaban az
volt az egyedüli szerencsénk; mert Si;Jiiller mondja
a "Maria Stuart"'·ban: "Was mannicht aufgibl, hat·
man nie verloren,. amit nem adtunk fel, azt sohQ.$em
veszitettlik Bl". És mi Nagymagyarországot sohasem ad
tuk fel. Ady Endrével egyflit valjuk: "Ad' az' jól'
is holnap minden sirva' vigadónak. .. És ha leszakad az
Ég is, marad magyar mégis-mégis ősi nép és rémület~

len: Marad magyar és mig magyar marad; nincse/vesz"
ve Nagymagyarorszag sem.

Fáji Fáy István dr:fóispll'
llunkai a TESz igazgaióságaa
Társadalmi Egy.zsüIelek Sz5vel
ségének tár:seli15kévé viriasz'"
lolta.

NévváUo1Jás. A beliigYlllirüsz
tGr engedélyével dr. Dáiinszky
i{álmán gyomai malom@lIenői'

nevél "Dombos"-ra' v6\1ozto:lfá;

Eljegyzés; Márkstein ll'onkát
Gyomáróí eljegyezle WaJdman
Miklós Bud(lpe~t.(Miilden kül5n
~rjesifés helyell

Halálozás~ Dr. forray Lajos
békéscsabai ügyvéd;5&3ik évé.;
biill Burlapesten meghalt, no
vembe,rbó l5·én BékG5C8éll:>im,
tem~llék el.

Ref. istentisztelet Csejten.
NovElmber lJó 18·án, vasárnap
CseileH' a k5z$tgi iskolában.
déle!óíl 9, órakor reL isienliszI
t"lelksz. Prédikál 15~rényi Dá:.
llÍ~ls. JfJlkész.

Rd~btentiszteletEn'dtődön.

A novem bar tI ciki rendesh'avi
is/",ntisztelet él gyoméli vás'lÍl'
mia!! elmaradf,póI16solnovll!:m
b'fr 25-én, vas6rnap délelót! 9,
órakor leSI isl@ntiszlek! az:
endródi községi OVI.)dábcll1. A
gyülekezés fí2J 9 órakor kezdó
dik. NovC[llb~r25-lól kezdődó·
ieg az endrődi is1«nlisztelelek
idóponija állandóan délelól1 9-:
óra lesz. Prédikál Beríinyi Dá·
nhl! s: Irlikésl':.

Külmissziói előadál. A gyo
mai református e~yház eln5k·
ség~ szíves szerl?leHei nozza a
gyülekezet lagjair:ak ludomá·
sára, hogy folyó ~vi november
hó 2j-án, pénleken délután 4
órakor ~ k5zpcmli fiu iskulában
nagy ,:\óadás lesz, mely..l veti
J.;;;1t kílpekkel ki:5'Íl'nik. Az \i;lóJ

1934.



UJsAG

iÉ:-

Károly (vo j[ MAfC)

Ezt a vaCsorát különben nem
csak a keretek jellem
zik, merl ét vacsora egy ritka jl..!'
bi!eumot is takar: &nnek k,sr.~[é

',::1111e!=ieilU fekete Oé
roulijáL

8lkikerr ügyes játékávai
akihe:;: él sok

!rajongó kellemesen eliöltöh
V2..3.á.l"Q5P tartsa
1 .-., Á 1 IKO ,e~eS2$gs;fie~(, hogy &z iránta
Véi!óUszteie',bői e vacsorán részt;
v::~yen. t:s köszöntsük il. Hu
szonegyedik év küszöbén keile
mes!iin;;aságban, fehér asztal mel
ie!: éppen ciyan mint

me/Zbec§űlég a zöld fJye~

pen IS kiséri. VegyünK részt'"mi-
nél számb i'!!! él GySe
ilOV keeléJy:::§ vacsoráján.

r: 'C::C l' , •. 1Uy ..; 1<IU0IraeSOraj2l a l€gs;zebb
siker j@gyében ? IdadoH alá
írási ivel-: örwndeteser. telnek. A
kiub minden közeli é1C távoli ba

kötelességének tartja, hogy
r n\ ~ r é ,,~~ ~ . r •

ct U/vv vacn:aro v~csorap.n Je-
Jen s községünk intelli
genciájc, - hogy megjelenésé
vel él V"lcsora fényét emelje
Gem várt aláírási készséget tanu

fogja

Az héte1!'l belügymi-
r'iszteri er"g,edélllyei él következő

ísmeriebb Kutbaiisták névma,;:va
rosn tását Elngedé!yezték: A Bp~sti
Törekvés csap~üábó!: Régner
la. és FGl",;oR1lc "Regősre", Deuíseh

, KeszHer József
Názer Sándor "Ne

József (Hun,..

ron, 7i O és
son, 85 Turkevén,

okmátnybéEyegek, Uj oke
mtmy·c, forgCllmi$ és lörvényke~

;c:i.si b.iJyegekel hozoit forga~

lomba nove'mbcr eisejévcl ól

kibocsátás6. bé-
PO;,,!i~lllval hasonló

·sriékbi érléikckre 1934
bec5cr61i.

fl fl 3zom-
§zédo§ ? 46 szá·
zalék on, 49 f)('?kliscsc:
bá 64 Karcag'on és MQzótú·

a mult i1éilill'l
titkEÍ.r" alá
nyilatkozatra

megjegyzi, hogy
él cikkben cl GyTK-ró!
emlHég nem történt. A cikk éle
kiz:ár61ag csak éi verekidó nézők

eil':fjj s ebben minden
jó érzésű sportembemek egyet
keH ér:e"i~~ A llHJCCS történt
sulyosabb lazultust éppen él GyTK
jMéko~6i akadályozták saját
ten: épségük kockáztatásával.
Kár voi! [; brutális H&zöket eny

vf;,j[elerrlbe venni.

pedig

vissza ré-

kiubvacso-

Gsapat a~ liramrr!i:.J és
inkább az eredmény megiartáséf.:l
törekszenek, OyTi{ !ámadi~s8.6;it8r

végei ci mérkö:cés,

BOCSkai SE iii.ai
fellebbezésnek él DLASZ feBebvi
teii bizottsága részben

!neg!3 rlva.

Az Bocskai
mérkőzést, december
Bocskal-IVláv
december 23-r2 iűzték !:L

,3:3. A

Rövidesen megszerv€:zik a b1
róképzőtimrolyamot,

a szüksége~ jn'té'~kedéEek végre
hajtásával az alszöve;ségi fömkárt
hivat,\losan is megbdák. Taná-
csos ienn€, ha megfel::!ő

zeltségü spori emberek minél nél
gyobb sz2.illban ieJeutkeznének
a tanfGlyamrc..

! a vassmapi !jJ~cs

! esekre. Törekvés-GySC meccg
I birája: GalJmrics, GyTK-Máv

meccs; birája: Kiss. BocskE:í-
BISt: meccs : Göndös.

l~r(»k kL1zde]me voU.
Az eredmény r:ális. pc GyTK
voH a több'6t de a Bocs-

velyéJyesebb 'íIOU a k8;pU elő~t

A GyTK-ból
Barta még nem
gi formáját, ele Jók
voltak még Kerlés:;, Rozsnyali,!Vatai, és

i .Bocska~ból l1agyszerüen vécSótt
Veber, raJ til kivül
és Melich voH
Podani eltekintve az göJ~

tóJ és az ell1éz~lt 11-e5,61 jó ,TolIt.

I ..GYSe szez?nzáró
félja - a l:orabbj .~m~'··'~""-·~_-'·"

eHérően - november

s megsenlmi~itet.~e é~Z a!.aphataro$
zat azon rés?:ét~ a nevezeH

I
egyesülete a foilyó liQ-

vábbi részvéte1étő~ €HHtoHg.
zei kapcsolatban a GySC meílK(;·
reste az alszövetsége[ az
hogy a fellebbvileli dön
tése mennyiben ér;ptj iZ GySC
nek a Bocsk~~ eUen ed érit 3:1
gófarányu gyö.zeírnét~ va!annlnt
Bocskainak az I'IHK eBen eiért
gyözelmét.

Az Q2:lmaraat Máv- BiSE~i]eCS
lejátszásá.t él DLASZ eJrE11ioei ir'E:.

U. o. bajnokság áH ása XI. 5-én

1 Textil 9 9 - 33:5 18
2 MTK 9 "I 1 1 25:9 15
3 GySe 10 6 2 2 14:9 14
4 Kinizsi g 6 1 2 15:16 13
5 Törekv. 8 5 3 19:13 10
6 OyTK 7 4 l J 13.14 9
7 ore w 3 2 5 16:22 9
8 MMáv. 9 3 6 14:13 6
9 KTE 7 2 4 10:22 5
10 BISE 9 2 7 9:24 4
11 Bocskai 5 - l 4 4: 10-5
12 Világos II l -- 10 3:16-!!-

Nov 18-ikiprogramm: GJomán
GyTK-Máv. Mezöberél1yben Tö
rekvés-GySe. Szarvason Boe~k&i

-BlSE.
Mult vasárnapi eredmények:

Törekvés-OFC 4:2 (l :0), Kinizsi
-Bl5E 3:1 (2:0), Textil-KTE
6:2 (4:1), MTK-Máv 3:2 (1:0).

Bocskay-GyTK 3:3
bajnoki biró Dr. Pod.mi.

BOl!skay: Véber-Petykó, Kiss
- Korbely, Melich, Kiss,-Kul€p
sák, Virág, Fazekas, Nótári,Hruska.

GyTK: Kertész-Rozsnyai, Heill
farth- Kun.::z, Weigert, Va!ai
Csikós, Bartik L Bariik ll. Tandi,
Barta.

Tapogatódzó játékkal indul a
mérkőzés. A 4 p. pereb@il MeLch
által előre adott labda él nagy
ofszájdon álló Fazekashoz kerül
aki a leállt GyTK védelem mellett
gondolkClzás nélkül a hálóba lo~

vábbit l :0. lOp. Vatai, Barta ve
zet szép támadást, de a lövés ka
pu mellé talál. J5 p- ben Korbely,
Virág akciót Kurcz kézzel védi.
A ll-est Pelyk6 értékesiti 2:0.
Ezután a OyTK is rákapcsol és
erősen ostromolja Véder kapuját
25 p. CsikQS kornerét csak ujabb
körnerra való mentéssej védi Vé
ber a berugástmezőnybe továb
bitják. Majd 30 p. Weigert, Bar
tik ll. Bartik l. akcióból utóbbi
gólt szerez- 2: 1. A GyTK van
fronlba a 40 p.-ben alkalom vol·
na kiegyenlitésre, de li biró a 16
os vonalon belől leütött labdát
nem veszi észre. (Második elné
zés voll. Mezőny játékkal ér véget
él félidő.

Szünet után ismétellen él GyTK
a tőbbet támadó, de a kapu elölt
a Bocskay veszélyesebb. 10 p.
bfintetörugás Szarvas ellen. A
kapu elé eS6tt labdát al. Bocskay
bekk kézzel érinti li biró ll-es
pontra mutat, amiből Barta mega GySe leigazoHaüa Simon Gvu
szerzi él kiegyenlitést. 2:2. Most la Szentlörinci AC) és SZi)

a Bocskay jön lendtileibe, de a Jay Ferenc DévavánYB.i SC)
GyTK halfsora siztosan akadá- játokosokat. Elöbbit a c~nt'2rh1íf.

Iyozza meg. Erős küzdelem mind- .11 utóbbit pe~i.g a jübbŐS';zek.i.;;É
két részről. 22 p. védelmi hibá- poszton fogjak anná!
ból Kulesák szerzi meg a veze~, Iis inkább, mív::l Iv1EAliak
tést 3:2. 24 p. 'Barta komerát Ia GySe jelernl~gi visz-
Véber nehezen fegja. 28 p. ujabb szavor.ulási
korner Bocskáy ellen amiből l kozik. Ugyancs~k meZér'ösijdeltí

,. EZQn rovatban közöltekért nem
vállal felelősséget a szerkesztőség.

lTTÉR*
Nyilatkozat.

Tisztelettel igazoljuk, hogy a temet
kezési gyorssegély csoportunknál a
442883 kötvényszámu biztosított Hor
váth Imre úr Gyoma L, Dobó IstVán út
14. sz. alatti lakos - okt. ll-én történt
elhalálozása folytán -' (havi 1 P-ős

díjfizetéssel kötött) 285'20 pengőt özve
gyének, az okmányok bemutatása után
október hó 17-én kifizettük.

A fenti összeget köszönette] felvittem.
Özv. Horváth Imréné s. k.

Ezuttal is kivánunk reámutatni a biz
tositás fontosságára. Gondoskodjunk
előrelátássalcsaládunkról és önmagunk
ról. E nagy kérdést oldja meg a "te
metkezési gyorssegély csoportunk."

Részletes felvilágosítással és belé
pési nyilatkozattal készségesen szolgáI
nak helyi megbizottaink: 56fr! l. (Ze
őke-telep), Bodon L. (l. Kazinczy F.
u. 10 sz.), máz eim hiányában A Tu
rul Magyar Országos Biztesitó Intézet
Rt. Budapest.

Lucerl'lamagot, tökmagot és min
denféle terményt a Futura (Wagner fa
telep) legmagasabb napiáron vásárol.

Kilenc öl törek jutányos3.n eladó. Ér
deklődni Arany János utca 4 .,z. alatt.
ri

Védekezés a
nyú!rágások ellen.

GyliillÖIG!sösökben, go2dastt
:;lakban, amint aLI Jéplen,nyo
mon hallani lehel, B nyulak le

lemes k€lrokal okoznak, ugy'
annyira, hogy a gazdák nem
riadnak ViSSZLl azok 1eljes ki~

irtásiilól sem. Miután azonban
él vadászal cl mezóga;::daság·
nak ma egy igen fontos ága,
ilyesmire még csak gondolni
sem ehe!. Nem a nyulak kiir
lása, hanem azok kártevései
ellen való védekezés él fonlos.
Ezl él köveikezóképPcll érhel·
jük el: Híg pépel készfiünk kél
rész homokból, k.zi rész sárga
<:lgyagbót kél rész marha/rá·
gyá ból és egy rész oUolt mész·
ból. Ezzel bekenjük él fák tör
zsei! egy mélcr magasságig.
Ezzel az eljárással nem csak
él nyúlrágási hálilha/jllk ej, ha
nem egyuJlal bizlosiljuk cl fa~

törzset a kéreg hasadékaiban
lepelézó kárlékany rovarok el
szaporodása ellen is. Ezl éi

keverékel ajánlhatjuk {'j fagallyak
és törzsek 5zbeinek. valamin!
cl levágolt ágak sebének keze
lésére js.

Killlebb háztartáshoz ajánlkozik idős

nő bejárónőnek. Cim. Zöld GAborné,
Hősök utja 50.

Legolcsóbban és leg-
eredményesebben al:

ság publik6U

Kerekes Károlynál a bor literje 48
fillér.



6 GYOMAJ

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis,áHitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
JO literen feJlili rendelél>-t
fogadok el. Hordói díjmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belti! bérmentve
kt1ldendö vissza. Szétkill
dés utánvéttel. Egy pengő

levé!bélyeg ellenében kJl
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve_

Soraim kellemes édeskés
its.hJ21k. tiszta, tökéletes :::a
matuak és n e m savanYl.lak;

Cim: Széke~y Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

NEM OLCSÓBB ~1AR

lA B O R O
mint aszódaviz.
DE NEM IS SZÓDA VI!:!

26 fillér

A Gyoi";1.a~ Közművelődési

Egyesület kl1tur- és isme!f~:[

~~rjesztőe!őadósai1934 iílovem
ber hóban e::;te 7 órai kezdettel:

Nov. 21, szerda, Kis;'éti Olvasókör.
Kner Imre: Közgazdasági kérdések.

Nov. 23, péntek, Kultur est (Apolló
mozgó). Nyisztor Pé!cr: A ~'idékj pénz
intézetek jövője. A Gyomai Dalárda
közreműködésével.

Nov. 28, szer,Ja, Németvárosi Olv.
Wagner M;5.ton: A zőldmező.

Dec:mber 5, szerda: Ipartestület. Dr.
Legeza Tibor: Örökölhető és adomá
nyozható iparjogok.

December 12, szerda: 48-as Olvasó
kör. fehér István: Az ember ~s gép

Publikációs hirdetés díja W
fillér. Feladható a kiadóhiva
talban (a ~Nagner fatelepen),

Szerkesztésért és kiadáséT( fe!~lös ;

I
WAGNER JVIÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyom..
Felalíh üzemvezető: Teket Sándor,

II

Ültelésre él 2-~ éves erő'

teljesen fejleit, dus i'yökérzelú
!öVI!I, él legalkalmasabbak.
Mivel él ribizke nagyon hamar
kezd lélvasszai hajlani, az illle~

Il4Ís ideje az ósz_ Csak nagyon
hideg talaiokon ülles$ük la
vél$szai, de félen is ü!lelh~liük

faR"ymenfes időben.

Jó m!lveiés alal! lartoU ledi
lelen elég, ha 50 cm. mély és
ugyanolyan széles gödörbe
ülteljük, milveletlenek területei
forgassuk meg CCéJ. ~O cm.
mélységig, maid a már elóző,

en leir sor és 161ávolság be'
ladásával ült~ssük ne mélyeb 4

llen mint az ~redelileg él fais
kolában II főldben voll.

Ugyanígy ülteljük ZI kÖizmé
tét is.

A máln<:l tápdus lalaji igényel
ezért jó, ha lfjlajtít 1~lílpilés

elÓi! meglrágyázzuk s me~for

gatj!lk, m:!Íd ci jó gyökérzclú
eg-Iéves sarjakal ugy üíii2~sük

I
ges gyökérig jutunk, de a hai- cl, hogy cl tövében lalálható
szá! gyöker-ekből semmi! se feiL:11 rligyek, me!yrkból kép
vágjunk \e. Igvekezzünk minél !:ddnek majd él bokor ágai, le
több gyökérrel illlelni. A mej- ne lörjenek, Oszi üllelésnél él

sz:4si lapol, IdeJé nézzenek. Hjveket földdel f@!töiJjük.

5. a megmelszell gyöker,Fel, 1\ szamócál magunk is köny-
hl~ agyagpépbe máTliuk, mC'!y. aVi!n '5z~porilhélljuk oslorindá#
hez egy kevés friss marha irá- Író] ugy, hogy kapálás köz~el1

gyát keveriünk ; uz indákon I~vél apró növény-

6. az üHelőlécetvisszahelyez- kéke! él talaiba rögziljiik, Elhol
ve cl kél cövek közé, az o!t- mel:!gyökercsednek, vagy iulius
véÍJnyt él középsó bevágás ba ál, é111guszllJS hónapban ElZ indák-
Iilvél oly magasan, mint az il ról !emelszell növénykéket egy

faiskolában él földben áli!, bC-' jól megmunkáll s éreil lrágyá
ül!e!jük. Mivel rI talaj kb. 8~W val Incgial'iioil ágyasba 8 cm.
cm-t süppedr.i fog, az eg-ész sor és ielólávolságra elülfelilik,

U"'le'e'st n' l b l ahol is azok kb. kél héten be'l l . en -Ylve ma~.tasa Dra
liii meggyökeresedllck. Üllclés. végezzük, számilva arra, hogy
uián száias szalmával, _ Vo_PVsüpp€dés ulán él fa a kiviini _- .

helyére kerüljön; lombos ágakkal beárnyékoliuk
az: ágyás I és naponléJ önlövük.1. él még mafddt jó földe I [l

'tillaiát mindég kissé nyirkosan
cl gyökere köré s:zórjuk, ha

tarliuk. Meggyökeresedés ulán
kell. kéael eJigazitjuk, meg- állélndó helyére 40 x 40 Cfll.

lömködji.ik, közbell él ffil gyen·
sor (Ís lólávolságra eHille!iük

~én rázogaliuk, hogy a föld
ir)l megmunkált, tápdl1s lalaibe.

egyenlet(sen osznljon el agyö- (Vége.)
kerek közl s ha él gyökerekel
már föFddel bo-fakanuk, gyen
géden megtapossuk;

8. iavaszi ültefésnélcrlapos:::n
megönlözziik;

9. 6szi üllclésllél a föld~l egy
széles kupacbim él törzs köré
huzzuk, hog-y ml a fagylól meg~
védj ük, tavösE'zal a fa köré egy
lányéri ké"zj, 'ínk az esőviz, ön·
lözé~ felfugi'Ístira;

10. 011, ahol a k2:-ózás elke,
rülhelellen, él fa lörzsét l:i)zvel·
len él !{Ql"ona alal! és aföid,
lói félmagasságnyira- a karó'
hoz erósiljük ugy, hogy akaró
ne dőrzsölje a IÖrzset. Elő~

ször magál él karót, majd a
karól és a fái kanyariljuk kö
rül s a karó és a fa közölj kö
tünk meg. A karó oly hosszú
lehet csak, hogyakoronába
ne érjen.

""

GYÜMÖLCS.fÁK ÜLTETÉSE.

Ha idós;?bh, ldvesz~li fa helyé
re k l' II fal ül! elni, ugy 011 egy
nagy gödröct ásva éj ll;gi lalaj!
s él kiveszel! fa gyökereit hord
juk el, majd a gödröt új, jó

földde! tOllsük ki s erre UItes·
sük az új fáf-.

Nagyobbsy_a bású t€l~ p'í;\é'~~I1é"1

munkánk egyslQrG'síl0séTe han
nálíukaz U. n. " üitelólécet<>, mli.' ly
nem egyéb, minI egy kb. ~. mé'
ln hosszú és tO-15@m. szé
les, erős léc, közepén egy fél
köralakú b&melSzéssel és él lH~t

végén egy..egy ék alakú kévá-4
gáss(j'r.Használa.t~an cl középsó
bemets~ésj ilIuzijük CI fa helyét
ielö!ó cövekhez, majd él k€t
v.zgén levőkiVéígásonát él földbe
szúrunk egy' egy cövekel. Ha
már most él gödröt kíássuk s
vele együt! a fa helyét jelöló
cövekel is, élZ öitefö lécet visz
szahelyezve eredeli hl2'lyére,
láljuk, hogy hová keil a fát ül
lelni, él közgpső bemetszésbe.
ha ide állittuk él fácska törzsét
i úgy ülleliük el, nem lesz szük,
séges él fa ül!elése közben (!lZ

egyes sorok eiyenesbe intése
miaU 5za!adgálni.

*

lrta: Bezegh, Sálldor vm. gyilmölcs- termelésifelügy.elő

Ug-y az ós-zi, minI él tavaszi

üllelésnél jó, ha a gödl'öt he'
. tekkel e!őilb kiássuk, hogy az

esó, 19ve~-ó vagy hólé és; i'i

fagy él talai! megpuhilsa. Olyan
helyeken, ahol él lalajviz igen
maga$, eselleg mocsaras, I1gy
üHeltink, hogy minden fa helyén
egy 2-i mil",r átméróben a
talajt felásva, oda néhány ko~

esi földet hordunk, il falajl kel
lően megemelji.ik g err~ cl ~onib

ra ülleljtik él fát, mcly ocjt jól
fog fejiődni.

Az iillctés mene/e él követn
kező:

1. él fák hídyél pontosan ki 4

jelöljük egy cövek segil$égé n

vei (az üllet6 léc végeil is);
2. él kilűzöí! helYiken ásunk

egy 120x120 em.-es 10 cm mély

I
gödröt Ásás közben al felad
jó földet jobbra, az alsó Zllfél'
lajl bl:ilra hányjuk ; üllettisn~l

megforditv€], II filllilÓ földttlliZ$z·
szük II gödör aljciba s Ei gyö
ktZrekhez;

;5. a f~lső jobb földből visz
lIizahányunk annyit, hogy kb.
csak 30 em.-nyi nlt!ly l<lgyefl El

gödör. Ulmenti sOl'ftlknél és
sZl2les vidékeken, ahol a fák
karózása szUkség~~, ft gödör
közepébe szurunk <igy €rós
karól;

4. él beülleh~ndó ollvány gyö'
keréből é':l §/ÍrUl!, hibll$ része
ket ~Ie$ ké3seJ I~vágjuk, eijé:"l:l
addig, amíg telj~'cn egiÍsué.

HUNOÁRIA
könyvnyomdában

Oyomán

lA mesterséges cukor
CS~~~t~'IŰ",s2E:r

d~ nem élelmicikk.

MINDENNE Ú
nyolntatványt
bizédomlnal
rendeljen
II

A !,özönséges cukor (si3lcchll
rose), amint a kereskedeleml:iBIl
kapha!ó, egy gyári uton e16
á!llfotl ipari f<zrmék. KénYGllm-z
sen használható faszer, de egy'
általában nem !áp$z~r. Izgatja
G~ kifárasztja a gyomrol és /;le
leket, szerfelett nagy munkát
ad nekik I'IZ ál1al, hogy előbb

ill kell változtatni azl ersdcn
alkotó elemeire. A hirneves né'
met orvos, dr. BOerh€!r követ...
keltóleg nyilatkozik erről: "Ez
id6:l1:erid El cukor uralkodó
szerepél jáJs7Ík kávéná!, teilnál,
a konyhában, !<.ülönösefl pedig
a gyermekeknél és a belegek
néi. Ebből joggal az! lehelne
következlelni, hogy él cUl<or
kiváló jó, könnyen emész!heló,
Vögy talán a maga nemében a
legjobb tápszerI képezi. - Ez
l'l7.cnban !lem fG'lel meg a va
lóságnak. A cukor, minI cukor,
emészthetellen. Ha a gyomorba
kerül, akkor a gY0nlbrnedv,
kiilönösen él sósav halása alatt
~lóbb vegyileg ái K@!1 változ,
nia, hogy éJ véred~nyek állal
felv0lethessék. Ha iZz az átvál
lozás, mint pl. gyomorbeieg'ek
nél akadályözva vaD, akkor él

cukor emészietlenül hagyja el
a teste!, vagy pedig erjedésbe
megy és emészlési zavarokat,
klilönösen gyeTmcgkeknéJ gyo·
mOT- és bélbe!egségekei okoz.
Tilpaszlaliuk ezt mindnyiljan,
ba nagyobb mennyiségű cuk
rot, vagy cukros süteményt fo·
gVas;-:io!funk egy-egy alkalom·
mal. Hogy a cukor emészlhefó
legyen, ~zükséges, hogy átvál
lozzék, inverlálódiék, vagyis két

cllkornemre: él dexlrose és le,
vulose szélbonlassék. Ekl(ér.1
azjéÍn felvételik a véredények
állal. Ezz(i;! szemben a m~z ki,
zárólag inverlcukorból, dexlro,
:séból és Jevu!oseból áil és fl

cukorral szembeli ld nem emel
hetó eléggé {iZon előnye, hogl'
I\özvl$'llenül minden éli változás
nélkül átmegy a vérbe. Ebből

önként kövelkezik, hogy a eu·
kor veszélyes és sok eselben
halérozollan káros ós mérges
halású a szervezeire.
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IE 1_ Ő F i Z:2: E S! A R A ~( : Felelős SEerke>lizitIJ: WAGNER MARiON H~rdheiések dijszabás~m:
t\iegyedévre i '30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P. é .. kiad6hivatal ~ Egyhasábos (55 mm széJ.es) ;, cm. magas hirdetés

Befizeté~.ek postacsekken : :&o iillér. Ötszöri hirdetésnél iO százalék, tiz6iierillbi
)-lungária-nyomda Gyoma" csekkszál' IS.28o. KIJss!Jth la]os !jt~a 64. 15 százalék, 2 negyedévi tirdelésnél 20 szábalék és

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este G óra. Te!~f©n: 22. félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adun:{,
iví.egjelenik l11inden szoInba~o~1 ~ef;·gel. _ ~__ _~ "U@.. ,~ _ , -. mJT!,@ib1r)ft.u.-;J

~~~~~~~a::::,=
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! és szükségességét ismerielle éi!l
I él polgárságo! odacdó lámog'a
I tásra, tömeges belépésre buzp
I dilotla, ilíelve szólj/olta fel. A
I folyó hó 2i-iki megycbizotiság'j
Ilagválasz/ássai kélpC$o!a~b,m

i elnök bejei@nli, hogy az elnök-

I
I ség számszerű köllségve/és el

készitésélól ellekintejl. E körül,
" mény tudomásul véielét kérve,

él közgyűlés EJ bejeientés! egy
hanguJag' iudomá1Jml vel/e.

! könyvekel minden tag használ#
I hatja, olvashaljtL Jogi tanác0sal
ll· ingyen dr. Tardos Gáspár ügyé-

szünk lálJa @I a tagokat esetról
Iilis(>lre.

Az eimuli másfé! évalaU
szervezemnkel majdnem min
den hónapban megláioi;:alia a
központj várnwgyei titkár, aki
mindannyiszor megelégedliÍsé
nek adaI! kifeíezésL

A pénz/ár állapota <Ji. követ;
kez ó :

Bevétel voll - 45.20 ar. P
Kiadás volt - 43.06 ar. P

Maradvány 2.14 M. P
mint pénztári egyenleg kés7:
pénzbef.il,

Ezekben voll szerencsém ?lZ

.zlnök§ég jc!en!ésél meglenni.:P&ól
csodás eredményeke! D€m is
tudunk fe.lmulalni, azl jó lelki~

. ismereHel vallhaljuK, hogy az ut
leggöröngyösebb részél meg;
letIük s reméljük, hogy talán
egy év mul!án !öbbei mu!albfl
lunk fel. Mi megyünk CI meg;
kezdeti ulon és hivunk minden#
ki!, mer! erős él mcggyözöd@,
sünk, hogy ~sak az egység
hozhaOa meg ennek l'1 soka.t
szenvedei! országnak és nép~·

nek él jobb kort. nem pedig' az
álkos szélhuzás.

Az eredmény azonban nl!m
csupán tőlünk, hanem sokkal
illkább a lakosság meglÍrlé3élól
függ.

A kőzgyi.i1és fi beszámolót ~h
a veze!6;JJikárnak 'lzzel kaph
csolaiban rög!önzöH, 1alprd
eSí6t! beszédé! figyelemmel haJl
galia meg s az elól'ldo/takat
egyhangulag- tudomiflsul 'lelle.

Eg

évi

z
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KövelkezeJl a követke7ó eVl
költségvetés elóferjeszlése. Te~
kll1let!el arra, hogya szervezet,
a iagdijak gyér bdízelése kö
velkez!ében reális kö!lségvetés!
na-m készílhet, másrészt mini p

mális kiadásokkal számolhai,

Ezl köveióleg Nyiszlor Pé!er
helyi elnök, a Gömbös Gyula
millisziereinök ur Onag-ymélló
SÉJfFl szeptember havi rádió-

l
i szózaiában foglaltak kapc8áp,

a N~mzeH E:gysióÍlJ fontosság"'l

buzaárak l\ialakulása és külö,
nősen rnunki'jc':llkalrnak megle~

remJése és odózási ügyekben,
az aszály és ennek kövelkez
tében cl bérlők helyze/ének laví·
lá sa liírgyában. Munkánkal nem
egyszer siker koronázta.

Tanácséri hozzánk forduló
lagjainknak mondhaini i:l nöp~

. !lak mi'lden szakában rendel,
ke7ésére állol/unk és igYQ'kez
Jünk mindenkinek ügyé!, néha

I z\.'lJensé~gel végeziék el. ! még leheleJlenflck lálszó kivá-

lhamarosan rnegkezdóciheleH ill 'nalmakal is kedvezóen eiil1lézni.
laggy'jjtés nehéz és hálállan Elin!éllünk 53 drb. hozzánk in-

I munkája. De ill is elismeréssel lé zet/ kérelmet, nagyrészben
kell szólanunk él ieljesen ön- I kedvezó eredménnyel.

',I

zellenül, csak cl magyar haza l Szeplember hó folyamán si'

I
· jobb iövójének m., egal,,!,o,ás. II kerüli El báró Wodiáner~utcá5.
. céljából fáradozó váiaszimányi sz. alall iroda, ille1ve körh~lyi;

Jagokról, akik sokszor él kelle# II' ség eJ szerezni. /4 helyiség SZI?

mellf?!l megjegyzések m~ile!l is rény, de él sc;mmiból ez is glyan
igyekez~ek él jeglöblJeJ és é'l,llelje5ilmén y, amely ha nem is
legjobbat produkálni. büszkeséggel, de biziJkodással

Rendes tagjClink száma 19~3 I lőlíhel el bennünket. Nevezeli
junius hólól ke/dve, havonként Ihelyisé~bcm minden nap délután
a kövelkezóképell alakuli : 17, ' 2 órálói 4 óráig hivatalos órá.

,87, 87, 132, 155,180,215,301, . kal tartanak él beosztoll körzeli
155, 786, 895, 910, 920. 9iO, Q!nökök IÍs litkárok, amikor
9iO, 941, 977. mindenkinek kész szivvel ália pI Fizető lag van ezidöszerint nak ügyes-bajos dolgában ren·

I 70. DG ez is csak papiron, meri delkezQsre. Esténkénl 9 óráie
I bizony a tagdijak nagyon gyen- I párlköri-él<z/ folyik és i'J körbenIgén folynak be és igy anyagiak I 1<lleU lapokat, folyóiratokat és
I híján a szép célkiJüzéscldól még

nagyon messze vagyunk. Pár~

jloló tagunk meg épen a nagy
lagdijra való tekinte/icI nÍnts,
egy sem. Jelvényes tagjaink

I
száma 25. A választm.ánYi;/agok
száma ezidószerinf á7.

I A választmány minden hó e!sö

lvasárnapján meglarloUa havi
gyülései!, amelyeken a folyóIügyek eliniézése mellelj fogial

I kozol! minden olyan elólerjesz s

i leli ügyes-bajos rlolgokkal, a
, mf'íyekakár egyeseknek, akár

él nagy közösségnek hasznára
szolgálJak. Elölerjesziésl leltünk

l,az ulépiiések, cl Körös haj@z
halóvá télel/!, 0:<: 21ónY0iebb

i zeHink ~lnöke, él szép számban
II megícleni polgáriársak üdvöz
!lése után, annak elórebocsá-

I
táséval, hogy él közgyüLzs! a

, szerve zési ulmulai ás ba n rogla II
, ini.zzkedések alapján szabály~

sze"üen hivla össze, a közn
gylilésl határOZá/képesnek nyi!
vániloila s azl megnyilolJo.

A Nemzeli Egység gyomai
szervezetének megalakulása 61a
a mai napig terjedő müködé h

séról él kövcikezóklJcn vagyok
bálor az elnökség nevében be~

számolni:
1933 évi junius hó 18,.5n lar

loliuk az aJakulógyülési, ahol
ls 1:1 szervezési ulasiiás szerin l
megválaszialfal< cl körzeli el,
nökök és körzeJi li!kérok, akik
az ünnepélyes fogadalmat lelé
vén, megkezdódöli a bizony
nehéznek l1Jondhaló u!löró
munka, meri hiszen egyál/alá·
ban e\mondhaljuk, hogy nem
voHkönnyü és ma sem mond·
haló könnyünek az cmberek
hideg illflgalart§sával megküz
deni. Nagyelismeréssei kell
adó;:l1unk cl körzeti !ílkároknak,
akik cl reájuk háruló nagy iro
dai munkál a legnagyobb gyor l

;;asiÍggal; ponlosságga! és őn-

Igen tisztelt Közgymés!

Községi szervG?elünk f. hó
18~án d'zh:lólt, publikáció ulBn,
1 í órai k.ezdellel léHioila meg'
mega\aku\áséi óla elsö évi rcn~

des közgyülésél, ely lis:duji
lással is kapcsolaios voll.

,!-, lárgysorozal övgikező

ponlja: "Az elnökség be57:á~

molója, ö helyi s7ervez~! eddigi
müködéséról". Elnök felkérle
Domokos János reL e1cmi isk.
lanilói, él helyi szervezel vezeió
jilkáráJ, hogy cl VOllolkozó be
számolói olvassa fel, mely él

szervezet zárszámadásj· adaiail
is larlalmazza.

Domokos János vezeiö,Jiikár
az elnökség beszámolójái él

következókben ismerlelle,illeive
olvasiij fel:

Nyj3~tor PéL:r lak z-
lárj-igazga közsl'gi szerve-



pedig klkérie él szervezel tag
iaI!, hogy él pá"I!egyelcm, közös
Brókifei!és éÍs össze/ar/uzandó'
ság szem el 611 tB/r/ásóval, el

Nemzeli Egysig PárI tagjaira,
milli hivdtalos je!öllre sza.vaz~

zanak.

A választás reggel 9 órától est ~< óráig meg~

szakítás r.élkül tart és II szavazás tHkoscn, ell rendel
kezésre bocsátott szavazó(apok utján történik.

III

Országos vásárok, Karcagon
llovembe[ 26-5r" Békéscsabán
december 3, 4 és 5·én lesz
országos vásár. Bii;é5csabtín
3·án szarvasmarha, juh, kecs~

ke és serlés, 4-én ló, szamár
és öszvér, ~·án pedig kirako~

I dó ';ás~r lesz.

I Bácsi Elek r6rsulaU· igaz
gató, dr. Bartha Gusztáv
községi orvos, dr. Tardos
Gáspár ügyvéd.

Endrődről rendes tagok:
Timár Imre biró··földbirto
kos, Hunya András és ~(o

vács Libor földbirtokosok.
!Póttagok: dr. Weisz Aladár

Ik~zségi :>[V?S és lianyecz
Vlllce földbirtokos.

I-~-----

tts ~ gi

Szavaz he'ysége
(a régi házszámozás szerint)

1-500 házszámig Oláh istván Baross-utcai
iskolájában,

501-1000 házszámig aZ jparostai1onciskolá.b~n,

1001-1500 házszárnig (~ Varga Pál file Iiorthy
Miklós uti islwlában,

1501-2050 h:Cl'lszámig a Központi r·ef. iskoh€lban,

2051 házE7..ámíól végig éj ~(özségháza 1dstanács~

termében.

A választójogot csali: személyesen lehet gyako,
rolni és csak annak, aki a 'választói névjegyzékbe
fel van véve.

A kitö!töU szavazóla pokat a választó akként
köteles éi s li z e h a j t a n i, hogy ai fV211ek be~m

legyenek és az összehajtás után kivlHről ne
gyeflle~{ol\l.f5lshatók. 42 összehajtott S2:2J8Zólapot
az e végböl elhalyezett urnába sajátke;:;:üleg kell
bedobni.

A választók, fi szavazás megkezdé5e előtt, él

szavazatszedő küldöHség mellé négy Dlzalrniférfií
jelölhetnek.

Aki nem kért előre szaveJzóJapot, a !leki kijelölt
szavazóhcJyen az elnökségtől kérjen üres szavazó c

lapot és ott írja rá, hogy !{ire szavaz.

Gyomáról 6 rendes és 6 póHagot,
Endrődről 3 rendes és 2 póttagot

választottak be.

A törvényhatósági bizoHc
sági tagválasztások első

Ifordul6ía vasárnap volt
Gyulán, amikor 504 me'
gyei virilis maga közü! 168
tagot váía'3ztoU a törvény~

halóságba.
Oyomáról rendes tagok

lettek: vi! é.z PmglyEmil föld
birtokos, dr. ChrisJián Kál
mán ügyvéd, dr. Szilágyi Fe
renc jár. orvos, tvJáday Ala~

dál' gyógyszerész, vitéz dr.
Haviár Gyula közjegyz6 és
Ai/er Márton földbidokos
téglagyáros. Póffagok: D1?b,
reczc~lii Endre földbirtokos,
Pikó Béla földbirtokos,Ozs
váth Sándor földbirtokos,

I~-----"""""-~~-'-'"
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Ieil2ll1i iskolai iani!ó,ÍJelvi v\2zelö
lilkárnak e!ismerés[iní(,1 és kö
szöneiünkel nyilvániisuk azérl
él fáradl1dlallan, agilis, odaadó
munkásságukéri, mel-, (I a Nem'
zeti Egység zásziajáoak diadal,
ra iultalása érdekében, :.,zeretetl

Hazilnk és polgáraiilk javára
kifej/enek.

l galó, helyi elnö!<. megköszönve

lél közgl'ülési logok méiióság
tejjc.'), higgadi, fegyelll1cl'ell mi'l~

l galarlcísái. érdek i ()l1,z::ct.:1 és szi·

lves !ürelmé!, nemze:í imánk, a

Himnusz e!éne!.z!és,zvl'! a köz
Igyülési berckesz!cliC

Sándor.
Válaszimányi lagoknu!t: Kéri

Laios. Barálh Lajos, Szilágyi
. Sándor, Haidu Imre. Négyesi

Gyula, Hajdu Lajos, CSl.lvarszky

Mihály, Békési Lajos, vitéz Mol

nár Pál, Simon Dénes, Hajdu

Péter, Tólh Is!ván, Leh6czky
ÁdáITI, Haibach Mihály, Oláh
András, Kőszegi Lajos, Schusz
ler Lrdos, Tólh Károl'y', Krucnió
Isi ván, I(éri Anlal. Domokos
László, H. Takács Imre. dr. Ko
vács János. Imre Sándor, Tari
Jáno:,;,Szabó József,Szász Imre,
Csele István, Kalona Gyula,
Sáfri Sándor, Biró Gyula, Fe
kele SáncJor,Adamik Zsigmond.
Táborosi Imre, Csillög János,

I
Gellai Mihály, ifj. Erdei MihálV
és t\.ovács János kerc'kgvánö.

\ helybeli polgárlái'iainkal.

I
A közgyülés a felolvasoJ/akal

liszIségeikben egyhangulag
mcgválaszlo!ta, mire elnök éllO-

ko! ha Iáro l'aJi!ug I lisz 1.,;; ,\?ük ben
5 évre I11Cg megválasz!ollaKnak
jel nieile ki.

Kőzgyülé5 után él ielenvollak
kőzül többen él szervezel tagjai
sO;'öba beiépk:k.

Mind'2Z.ek Ulal\ kedves köle~

IC:'lségünknck !arijuk, hogy pol~

g,3rlárSéitlk és a magull\( ré
szérő! Nyisztor Péter takőrékl

pc2nzláriigazgaló, hel\'i e!l1ök~

nek és Domolsos János ref.

Miulán eseileges közérdek ü
inclhjnyok a ~,özg\,ülés előll

í1árom !1::'Jppai az el!lök!1ÖZ nun
fu:oi'ck bc, iiv<:'nek !clárgyal c

halók. !wm vo!lok s a iárgyso
rozal ezzel kim€ríílelvélí, Nyisz
tor Péter iaköl',,?,kpénziári igaZ-

Belépések
a Ne zeti Eg ség Pártba.

zg ű\és berekesztése.

át
a T ndérujjak
mjnde~kinek, aki P. 14.40-nel egy éH':: elŐD

fizet a népszerű 1\':zimul1!(~ujságra, A gyö
nyörű féligkész WlifügÖllY mérete 150x26ü
cm. és hozzájár Ll kihimzéshez szükséges
selyemfényű MEZ himz6fonal is. Ön is e16
fízet ha meg látja az érJ ékes ajándékot.

Budapest, IV" Szevita-tér 3.

Tekinte!ie! arra, hogy él helyi
3zervczel tiszlikara és választ
mánya hiányos volt, elnök él

liszlikar és választmány kiegé
s-zilés'z! jarlolla szükségesnek
és e körülmény, valamint él

!isziségi-határidó egyönlelü le,
iáralának érdekében a Hsz!ikar
és választmány uibóH llwgvá·
!aszlásál jávésoJia, ~ éves cik·
Jusri'l. ,8, választmány jBvasiéliB

érdekében öz e~?,ycs Hszlségre
éi kövelkezókc! aiánJja:

TBlseinököknek: id.Cs. Nagy

DiwH, id. Ba!Éiri Anlal és AUer
I'vJihály.

E'\I"zen [.:nökÖkneÍ\: Oiáh
Sáí';(jO\', Garai Imre, Szilágyi
láno3.l"o·.Sc':> Sándor, jfj. Mariai
Lai()~. Dnil:,,!WS Isi ván, Kovács
5"1::'\:'. í"·~. Szilágyi Lajos, ifi.
Sallél! Ania!. id. Zs. Timár And·
rj5 éé; Uhri[] Gvörgy_

Körzeli ti!károk\1ök: Csöpó
Gergely, BB \;'1 ri MihálY, }\üri Jó
zsef, Baiári IsjviÍn, S~prenyi

Laios, Erdei Lajos, A. Kovács
János, Harmaii Lnjos és Farkas



3 1934, november 24.

elle

tóság által kiküldött felülvizllgáló biz
tos a helyszini felülvÍi/:sgálást 1. hó 27
érI kezdi meg,

Értesiíi végül az előljáróság a kö
zönséget, hogy el':en pénzügyigazgató
sági rendelkezéssel a jelenleg közszem
Jén levő jegyzéket az elöljáróság a
közszemlére kitéteJröl bevonta s igy az

l11@g nem felebbezhetö. de erre szük
ség nincs is egyáltalán, mert a pénz-

I
ügyigazgatósági megállapítás szerint a
már jelzett téves felvétel annyira nyil
vánvaló, hogy a jelenleg sérelmes adó
leirás a tényleges állapotnak megfele-
lően fog heJyesbitíetni.

Gy0ma, 1934, november 23,

Y.

elengedésé
feleb ez i.

IRDETM

bizottsá

Földadó

Gyoma község előijáróságátÓI.

6988/1934, ik!. sz,

A gyulai Pénzügyigazgatóság 5888-
1934. VL számu rendelete alapián éríe
siti az előljáróság mindazokat, kik II

folyó évi aszály miatt földadó elengedés,
végett annak idején károsodásukat
bejelentették, hogya Pénzügyigazgató
sá§; az előljáróság közbenjárására a
községi adóhivatalnál közszemlére ki
telt adóleirási jegyzék felülvizsgálatát
elrendelte, tekintette! arra, hogy a
Pénzügyigazgatóság megálla piíoUa azt,
miszerint a leir<lsi jegyzék összeállitá-
sánál tévedés történt a káf0sult terű- , Pánczél Emil Kovács Gáber,
letek megállapitásánál. Pénzügyigazga~ főjeg}'Lő. biró.

1
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I Értesitjük tiszt,It olvasó

IkÖ:tönségünkef, többek kéré#
. süe elhatároztuk, hogy IIIheti hirdetéseket (publikáció,
kat), melyek péntek délig

November l8-án többen hrvásl, azon ott sem Vall, Szerkest:tőségiinkbe beérÁez
nek, "Hirdetés" rovatunkban

kérték ki előre a szavazó' jehát él jelöléseket éj község
lapokat. ami lJlár előjele k:gnagyobb tag'számu lw'o LLÉR.

. h " -' : , " "Il. "I '-t H 'I. ~,-' hirdetési di; ellénébeN kÖmvolt, l ogy a most vosarnapI I ::;zl[IOla ile KU l'l ene}, mICt::. öl'ak l' h' d t' ,
. ".' Z 'J e IS ezen Ir e eSi

tÖr\/ényhatóságí bizottsági I 5 r.llCTí n (l , kaSZ1~1~ egYIk dijért még a Oyomai Ujság
tagválasztások nagyobb I legbccsuJ!ebb gJar. Papp ,. azon számát tisztel(ifpéldány.
élénkségű szavazássa! tör- II Zsigmondot, ki egyik kj, ként kézbesitjiík.
ténnek. sorsolt bizottsági tag, nem l E~~e .o~vasó~tJz~nségank

A kaszinókbŐl1 lázéiS ér" ! je!ölrék, flhatározták töb- Ió~.aJan kilJul az m~ltott ben
deklődések, talé51gatások és i ben, m:'lll veszik fig"elembe l ~~nl{e.t, hogy egyr~szt meg-

I .. ~ ;" . ~}" ~ I KImél/ilk a közönseget il hira
helyenként elégedel!ensé~ek cl "hl\~öt~los l~~?lest., hw ! detés feladása alkalmávali
voltak. Mikor aztán meg· nern UJ ,!ls.t~t ,OlllléJlléJl\, Iác~orgástó; és várakozástól
tudták, hogy az október A POlgclr] es ("lZ Egyel- Imasrészt lehet6vé tegyük a
14-iki összejövetel jelö~ ér~és Olvasói,örökbeil is I ~irdeté1J ,~eljes an~a~ánqk
lésél "hivataios jelölésnek OlI elegedet]en volt él hangula!. ,lsmerteleset azok resure IS,
szentesitették, kü!önösen az ' ~ II kik a vasa'rnapl' publz'ka'''I'o'mIIAmikor az Alsórészi 01- •. l I 00. ff,

Alsórészi 48~(IS Olvasókör- "em /ele"'n k ti)

ben nagy méitatlankodás- vLlsókörben összedllitoii I" 'Megje;y;zz::;~ég ho
sal vették és kifogásolták, ieJölést megrudták, ők is Iezzel ét gyorsabb adá~~vét~~
hogy arra a bizonyos ösz- csatlakoztak <és igy mé; I is biztositjuk, mert lapunk
szejövelejre nem is kapott,l délután ,~{~.zölték. él többi! má,: szomba.ton délBlöft je-
a kelszinó elnöksége meg- olvasokorokkel IS, hogy ! femk meg, Igy olvasóink és

Papp Zsigmond Rákóczi I~irdetői~k már ekk?" SZ~-
Pikó Béla I ,eznek ~~d0!77.0stqkln~latrol... ! OlcsofJb IS a hirdetes,

Legeza Tabor l annak dija csak 10 lillér.
Wagner f: Adiuk le tehát publikáci-

István lón/cat a "Gyomai Ujságban ",
GrE~issing József je/ölték. I ----------

! Nagyon olcsó, szép filé munkák

Aku"Jo"nJ'elo"l,e"solr h'fro me',J. . d' II ro I' t' .,I; í j , II kaphatók. Érdeklődni lehet Klein Sán-
, \OK ":.! ln U J n'eg az UI IS an UI 1- dornénál Gyomán.

vasárnap elterjedt .:J község- II toit j~lölte~ ér,dekébe,i1. I lakodalomra, disznótOl'1'8 K.m:t-
. ben, 56f ~Iénk kodeskedé5 l, Eaesz, heten n1 e'7", alme"s I·' kes Kl!irolyt61 vegyen kitiínö minő-

~ , '-'-le, , - ~égil. zamatolii uj bort 48 fillérért.

S:éke1y Fer'!llc solivadkcrli
bornugykeresked\"!öl, Lj kilúnó
fóiborail a Gyomai Ujságban
is tll1emdóall hirdeií. véleményt
kértünk CI borierml"iők és ér
tékesítők helyzelére vonalKO'
zóan, melyet al~b[)iakban köz~

IUnk;
A lez1'ijloll Nemzeli Munka·

hit a magyar ipad munkának
nép demonstráció;" voll. Lá!,
junk s gyönyörködliink él ma
gyar ipar európai fejlellségén
s büszk~k /@hs!űl1k arra, hogy
megcsonkito!l Hazánk iparo
séli lelj~sen mag'ukra hagyva,
az állem,holl:llomn3k csupán
erkölcsi lámogalásifu/ íiÍlvezve,
mily \öké'\'2les gyárlniimyokaJ
készítenek s ugy árban, mini
minóségbcn mindinkább erós
versenylársBi lesznek él ld.ilföld
régi fe;lellségü iparimalL Ez
anná! inkább is örömmel tölt
el minden magyar keble/, merj
az él sok pénz, ami eddig I{ ül,
földre vilndoroll ipörcii,kek cl~

lenében, cZf'niui javarészi idé,
haza marad s il magyar mun
kásságndk ad alk,,::n151 él 10

vábbi ll1unkafeilcs,résrc s a
meglzlhclésre.

t\!lcg kell oZOl1hJíl c' helyen
cll1!!2keznünk a mezógdzdaság
nak egy jl:!en 11i0510110 ár61
is, éspedig a magyar homo"
ki horiermeJésrói.

~~~~~~~~~&~~~_ .#Ii1~~~

Izábilf1 mi!:d~'nki megialálhass1l ferenc i1irdeiéséi s disz!lötor- ~ volt él. kaszinók napali és

I
bcidu.>;u16s8.l. ra, lakodalomra. névnapra s' esti élete.

Az idei bor minósége oty más ünnepségekre hozassanak Az él hír is ell~rjedt, hOllV
kivá!ö, hogy ilyen áili/ólag' ak- IÓIi? 50 liler borI. Aki egyszer a szocialisták nem tlllfranak
hor voll utoliára, amikor még' megizleli az ó M filléres ka- jelölteket. Azonban mindkét
Nóé apánk K1Honüló csecse' darkájá!. meiv fogyasztási adó· polgári párt e tekintetben
01ó volf. val, vasuli fuvarral egyiiH kö- óvatosságra intett, hátha ez

*** rülbelül 47 fíllérbe kerül, az csak egy választási trükk.
Eddig Illrl Székely Ferenc mindig onnan szerzi be bor- A hivatalos jelöltek néVa

soHvadkerii bornagykereskedő, szükségleiéI. A rendelésre vo- sorát egész héten titokbem
beszii.moiója. Olvassák elol· I. nalkozó felvilágosilásl ké:H';' tartották, csak feltevésekről

vasóink !éJpunkban Székely ségg~l ad szerkesztőségünk. lehetett hallani. Voltak is,
kik e titkolódzást nem he
lyeselték, mert ezzel tág tere
nyílt a.nnak, ho~y ci. jól ér'
tesű/tek a. hivatalo$ listán
olyan embereket is szerepel,
tettek, kik ellen könnyű volt
fi má.sik polg6ri lisla jelöl!·
jeit fítlvonulta.tni.

A vösárnapi válasz!ás azt
I is igéri, hogy azok is, kik
l a iörvényhatósági bizott·Isági válösltások irárn ed
I dig' iicnl sok érdeklődést

! mutattak, most felvonulnak.
II. . F eltételezzqk, vá.l~~ztóink

olyan ernbere!\re adjak SZél·ivazataikat, kiket megfele·
i lőknek találnak, arra, hogy

községünk:et W éven át
méltón kép'vis~ljék a vár·
megyénél.

Aki 40-=-50 évvel ezelöii él

Duna-Tisza közének végtelen
fuióhomokbuckáil látla, nem
ismerne ma rá. Mil műveli e
helyen CI mezógazdasógTak
leleminyessége és alkoh,j aka
rása, az egyení:!sen a csodával
határos. Szóllókel JeJepileilck,
amivel \ekötöllék a fu!óhomo
kot s azt él néhány hold hitel
be vásárolt homok,buckál, ami!
C!gy·egy nincslelen m0zógaz~

dasági. munkás magáéna.k
mondhatoll, virágzó szőlólige

tekké vllfázsollak. De nem áll
tak iti meg, mert ez, dacára él

kitartó és állandó munkának,
mélil mindig csak sovány ke'
nyere! adol! g'i:'lZdáínak s csa
ládjainak. Véglei\w kísérlete
zések folylak és folynak még
ma iS! cl §zólófajok nemesilése
/srén, mig végre sikelü!1 olyan
fajoJr,a! kilermelni, melyek za
n1<llo!i(ri'J él íökéleJeu12gnek
csuc5pónljál érték el, színre és
telsze!ós~gre nézve pedig él

sZltmnek is gyönyörüség,

Ne gazdagilsuk se a külföl
di ~örgyárakat, se a mög'yar
sörgyárak külföldi lulaidono
sait, nyujtsa megérló kezel ~

magyar buzavidék cl magyar
llz616vidélmek, a kenyérmag~

vakal termelő gazda' karolja
fel a szó!6sgazdákal, párjolják
~gY_intist, hogy IZ :szegény ha-



NEM OLCSÓBB MÁR
ABOROM
mint a szódavíz,
DE NEM IS SZÓDAVll:!

34 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomálilra kÍluállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literellként. Cllaldi
50 iitereo felüli rendel'it
fogadok eJ. Hordói dijmen
lli:sen adok a !lzAllitáil t~r

tamara kölcllBn; hordóm
3il napon belül bérmentve
klldendö visílza. 3zétkül
dés utánvéttel. Egy pingö
livélbélyeg ellenében kill
dök mintát a borból mill
tásdobozb811, bérmentve.

Soraim kellemes édeské
Italuak. tiszte, tökélete. 11:1\1..
mAltuak és fi fl m ••"anyu.k.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, PestmegyQt.

ráll hudapesli és külföldi rá'
diómíisorokal, siágerszövege
kel, remek sziniJÉJz;! beszámo~

lókal, lizenhat u!dalas filmro
vatol, egyfelvonásos szindara
bot, folytatásos :'eginyl, tréfá
kat, p!elykákéll i?s kulissza1il
kaka! talál élZ o1vas(') él nél)'
szerű szinházi iJetilapban. fi.
Délibáb egy száma 20 fillér.

Karácsonykor .kéthetes ta"
nulmányut Párisba és tengeri
utazás Marieiraba a MEFHOSz
rendezésében. A. MEFH.OSZ
Ulazási Irodája dec. 27-én in
cH/iél közismeri tb napig jarló
párisi 1i'lllulr11ányulazásál, mely-.
nek részvételi dija 320 peng6.
December 21-én induló SpC1'
nyoiországot- Porfugáiiál.
Északafrikál érintő 16 napos
utelzás részviieli dija egy Oce
ánjáró óriás-luxus!1ajón való
utélzássa! Bud él pestiől-Btld~'
pe!slig 528 pengő. Míndkél
ula~ásról készséggel küld is·
merle lől ~s programmol li

MEFHOSZ Ulazási és Idegen
forgalmi lrodóia. Bpesl, IX. fe
renc !crL 38. fsz. 2, T@l~fon

872-74,

KiszeJy Simon
Benedek

KérelemI

A:u1frott temetkezési vállalkozók tudat
juk, hogy nern 611 módunkban hiteleLet nyuj
tani, mivel ozt. tólünk is megvanták a budaI
pesti cégek.

Ez oknál fogva kérjük liZ igen tisztelt
vevő közönséget, hogy nagybecsű \clsárlá
saiklJt azonnal rendezni Szívc3kedjellí?k, mert
ettől legnagyobb sajnáléltunkra eUekinlcni nem
tudunk még kivételesen sem.

Ezuton tudatjuk azt is, hogy vusárnap
és ülll1l'pnapokon délul6n 2 órától rl.:'ggel 6
óráig, köznapokon este 7 órájói reggel 6
ór6ig ülletünkel r;árVd flirtjuk, váséÍrld~t nem
szolgé!unk ki.

Szabó Elek
Timár

OrsJ:ágos Gazdaifju kong
resszus. A Hódmezővásárhelyi

GCizdaifiok Egyesületi 1935 jo
nuár hó ' 1~-13-án országos
gazdaifiu kongresszust rendez.
A kongresszussal kapcsolatban
több kiállHás is mükedvelói
verseny is lesz, am~lyen cl ta·
nyai gazda!<örök műkedvelő

gárdái vesznek részI. A kong
resszus előadói között dr.
Gzszlelyi Nag-y L~szló egye'
lemi n1agálllanár, a Duna-Ti·
sZélköú Mu6gazdasiÍgi Ka
mara ig-CJzgalója, Kiss Károly
kir. tanácsos, lanfelügyelő, dr.
SZClihm~ry Dezső ügyés7, Si·
márJJi Béla il Tanyai írások
szerkesztője és Tólh Jakab
gazdálkodó szerepelnek. A
fővédnöke Alsórakachi Farkas
{)í!a dr. főispán. A kongritsl:
sz us irá nl érdek lódák, éJ zon
résztvenni ól1aitók levélben
forduljanak a Gazdaifiak Egye
siileléllez Hódmezővásárhe

lyen.
A kutyafogu ember. Rejté

lyes körülmények között fürd
el cl kuJyafogu ember és titkát
csak izgalmas nyomozás után
ludiilk megfejteni. A kulyafogu
ember bünügyéről szól M. Dit
son "A Forl s!reeti r~jlé(y« ci·
mú iZllalmasan érdekes regé
nye, amelynek közl.sét leg
ujabb számában kezdte meg
Tolnai Világlapja. A népszer!i
képeslap ui s:r.áma nagy terje
delemben, gazdag farlalommöi
jelent Illeg és él legkiválóbb
magyar irók novelléii mellell
:5zámfalal1 iÍrdekes cikket és
közel ~záz remek képel közöl.
Tolnai Világlapja egy száma
20 fillér.

A szőke Iximiszn6 halálá
nak rejtélye. Erről közöl rend
kivül érdel<es cikk€1 EI Délibáb
leguiabb számo, amely száz
oldal lerj~delemben ~s pompás
tartalommal j~len! mell. lllusl-I-

Lego!csóbban és leg
eredménye~ebben l1Z

ujság' publikttll

Anya.könyvi .hirek
Születieks

Tóth Erzsébet. Tóih István,
Kiss Károly, Braun Zsuzsánna,
Szilágyi Mária, Bohák János,
Nemes István, Süle) Lajos,
Gecsei Ida Sára, S Szabó
lmr~.

lIáza.8ságot kötöttek II

Horválh László - Megyeri
Róza, Nádudvary Z..,igmond
Nagy Róza, Braun t\lárlon 
Kruchió Mária, Hornok Lajos
- Bácsi M.

Megha.ltak m

I
Sqrkédi János, Kovács Irlio,

!ieg'edüs lml:éné, Ba b(l.~il< Mar·

I
g,íl, B. MoJnar Eszter. \)zv. Ek@
Gáborné Timár EszkI'.

I

I Matuskát, él bialorbcigyi f<z
ilC vaddl halálra Uél!<i:k. Az ilé·
lelet csak akkor hajlják végre
vlaluikán, ha Ausziriábar. ki
!ölJi a rászabolI büntetést.

Postánk fejlódése.
Örömmel közöljük, hogy P08

fánk e hó 26-ikétól kezdve
megkezdi értéklevelek, postai
megbizások és csomagok ház
hmll kézbesitését.

Tündérujjak-10 éves jubi
leum-függönyajándék. Ezl él

háromszéIvas jelszó I sürgöny·
slilusbem is megerli minden
kézimunkázó nő. Meri mind·
egyik számonlarjja az oHho
nok és lakás szépitésének
meginduló szezoniában, hogy
mil üzen él TündéruijClk, ez II

népszerű kézimunkaujság. Nos
lehál. ez! üzeni: jó kedvvel,
ujult energiával megy(ink él

,második évtized munkájára.
Velünk lesz minden kedves
és szorgalmas kéz, minden
o!lhnnáf szerető, kézimunkázó
nó. S hogy jubileumunk felejt
he/ellen eseménye legyen ezek·
nek az Ollhonoknak, minden
c!őfizelónek, öld a Ti.indérul'
jokl'd egész évre P. 14.40-ne\
előfizet, egy gyönyörü aján·
dékfüggönyi !cüldünl<, megko·

I
ronázván ezzel eddigi ai ánd•é 
kainl< soroza Iá!. Ez él szep,
svájci anyaga IülJön (lSOx260

\ cm rnérelben) izléses slilizáll
\ minli1l,kal ékes bonne fl2~l~me

az Ó gyöllyörü szinakkordlClval
valóságos lengő örömforrás_
J\ Tünd<~flIiiak kiadói (Buda
pest, IV. Szervita-tér b.) ezzel
a rendkivüli figyellllcsséggeI
mindenki számára iartós és
értékes iubileumi emlékei iu!,
ialnak. ~<érien ingyen mU!él!~

ványszámoL

tő.öszB
A Franklin- Társulat képes havi

folyóirata, a TUKOR, melynek
iartalmas füzete iről lapunk ha·
sáb;ain már gyakrabban megem
lékeztiink, a művelt olvasóközön
ség figye lmét és szeretetét rövid
idő alatt meghóditotta. Ez a gyö
nyörű magyar havi folyóirat dia·
dalmas útján községünkbe is fZlér
kezeft; s most már lapunk tisztelt
előfizetőin malik, hogy mint a
magyar kuiturának értékes és é!
v€Zetes reprezentánsa itt közöttünk
is szives fogadtatásra találjon.

A "GYOMAI UjSÁG" fejlődé

sén.ek és elójlzeióiért való áldozat·
kész munkál/codásának bizony
ságaként jelentjük tisztelt előjiu·

iöin/mek, hogy mai naptól kezdve
szoros kapcsolatot létesitetWnk a
TUKOR-~el és ennek révén 50k
filc kedvezményt van módunkban
jebjániuIli.

A GYOMAI UjSÁG-TUKÖR
együttes elöjizetése egész évre P
11 92, félévre P 5'96, nt'gyedévre
p 298, tehát lényegesen olcsóbb,
núnt ha külön-kiilön t@rténnék a
megrendelés. Az együttes előfize

tés mindazokra a kedl'ezményekre
jogos it, amelyeket a TUKÖR nagy
bőséggel juttat elöfizetöínek. 
Együttes elófizetéseket kiadó~iIla~

talunk (Gyoma, Kossuth LaJOS u.
64. SZ., Wagner fatelep) bármely
idöponttól kezdve elfogad.

Qyomának és kőrnyéJ ének mű

velt közönségét tisztelettel hivjuk
meg és szeretettel Váljuk a GYO
MAI UjSÁG- rUKÖR szellemi
közösségebe.

islentisztelet Endrődön.
A november hó 25-ikére hir~

delell reformállIs isien!iszlelel
o lőrvényllaíósági vá;a.szlások
miail, iekinJellei arra, riOgy a
nagyovoda helyisége is SZélva

zalszczdó terem lesz, elmarad.
.A. legközelebbi islenliszielel
napja Jccemb·",r bó 9-ike, íuzz·
dele d. e. <; óra, a gyülekezés
fzl kilenckor kezdődik. Prédi~

!<ál Bei"ínyi DálJiel s. lelkész.

Báró csetei Herzog Mór li
pót a cseici uradalom luiaido'
110SGl Budapelillen meghall. le

ml2/ése nag-y részvé! melleil
november 21-én voll.

Borvendé,!2; ferenc Budapesl
fó poJgarrne slere vriral!an ul meg

halL

Szabó Lujza a rádióból i5
jól ismeri kiváló operaénekes·
nó, ki soványiló kurával na
gyon legyengiteHe szervezejél,
ílinelen megh~lt.

UJsAG
Szerkesztösége és Kiadóhivatala.



eiökségétöi

5

rm. Egymásuláni két komer kö
vetkezik fl Máv elleo,?mH éi vé
delem tisztáz. 43 p. nagy kava~

de Bar-

A GyTK eikönnyelmüsködte
ezt a mérkőzést, mert ha il két
gálos eiőnyére a !{özveUen vé.,.
delmet erősüi, ugy 11 pontnak
lehelne a birIokosa. Intő példa
ez a "KiniL:si" mérkőzésre. A
II/!.áv, ból Cövek nagyszerüen véd.
te kapuját. A hikkek biztos fI.l#

gásuak. A halfsorban Lukács volt
él A CS"'tárláncban Lehrett@r
kifogástalan irányitó és jó lövő.

Meiiette még Kudiacsek eredmé.
nyes. A szélsők közül Szüas a
veszélyesebb.

Kei'iésznek kiVé:i dolga volt, a
gölokbói kettő védelmi hi

keielkezett. A közvetlen vé
delemben Rozsnyai biztos volt,
de szürkén mozgott, a

benne voll. JA csapat
er5ssége él kivétel nálküi
igyekeztek. A esatlírsorban a két
BD~tik l.~~vé~ét nem klsérte sze
re'JCse - CsikósnaK nem ment

t.a.rtott kell~ iramot

és Barta a esnek
a labda a vonalon kivül kerül.

Cövek fogja.
második félidő GyTK táma

dlü,sal induJés tartott 45 peraig,
másikat éri. Lö-

vést Jövés de aD méljdlllelTI
esetben a tiz Ijmberr€1

védekező Nláv játékosokban meg
alHd. liároirlszori egymásutáni

sem hozza meg a
Kiei!.y~~nJi1é"t. pillanatban

de l! lövések hol
ho!

kerülnek. Óriási a OyTK
de nem sikerül semmi. A

M2,V önfeláldozó védekezése si
került; :il igy elvitték az értékes
két

turj véd8l,em erő ..en munkában
V!W, 8 Haivani szélről kí.iIdiJH

érintve a
hAjóba 0:1. Néhány perc mulva
Szi;'e::; lövése ad mumkát Kertész
nek. Most gyomai ostrom

j 5 p. Weigert, Bar-
aki kiteszi Hatvat

nit. A szélső egyedül rohan a
kanyarodik ts

megszen:i a
második gólt. 0:2. A honi cs&-

;;ólos e!őnyre elbiza
hitlgyja a Máv.
A Máv ezt ki

hasmá!va erősen támadásba
s él 18 p. Szücs révén, 30 p. vé
d\íimi biba Lerm,tter ki-

2:2. A kiegyenlités után
támadás következik, mégis

Lellre:tter él iVólszerző 3:2. Most
vezet veszéJyeS6lD, de buk~

a hü.ntctö mellé ke-

A

b21-

eJe a

löki a

és Cs. Nagy.
friecl és a

azonb2H
sem tUld

3:2

Hl0rüiö véo1e~efn 'Lnsz::-jz. 22
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I II o. bajnoki, M,,~zőberény,
I biró: Gal!ovics.

I A szezonban az elsö 113:?V?;ir;:;j"
I

I nyú vereségét szenvedte a GySC
az elmul! vasárnap, A meccsTő!

alaHíi ll.ldósitásban szám0lunk be
Törekvés kezd, de az elBölá-

1'1;1d"~ok.. t a Qvc;t \"",JOrj' P:"'''''I... :;; (:!!.v (!l.... JV- .\..-.-,,,,,l. vú.1t(1

II. mindjárt az első percben ka
pufá! lő. Törel\Vés csak él 7. perc-
ben először él GySC
elé. 8. p. Bartha IL, aki közben
jobbszélre húzódott, Cs. Nagy

I JabdájávaJ kiugrik és nagy
i zetben ujabb kapufá! lő. GySC
I a jobban támc;dó fél, lefutásai
Iveszélyesebbek .. A Törekvés l&s-
j san megszol<ja CI feneketlen sarat

lés a víz/ől és sártó! húzódozó
GvSC kezéből mindinkább átveszi

, a 'játék irányítását. 1 . p. ben Hu·
gy.ecz kiugrik, Szrenkányi osak
rávetésse! tudja a labdát lwrnerr2
tolni. Kiss Sándor azonban em
berfeletti munkával, úgyszólván

. egyedűl veri vissza él támadáso
kat. 16. p. GySe jobbszárny le~'

fut) de Szilágyi, aki a játék alaH
feltűnI kíméletlen játékmodoi'ával,
durván faultol a 16 oson. Kiss
lövi,. sarkos, lapos labdáját a ki~

tűnő kapus alig tudja elcsipní.
23. p. Bartha L-nek volna alkalma
gólt rugni, de még áZ ötösön is
tétovázik és a befutó bekk kor~

nerre szereti. A játék képe sehogy
sem tud kialakulni, a sár miatt
egyik fél sem tud eredményes !á~

madást vezetnL 39. p. Egymás
után 3 eredménytelen korner a
GySC ellen, Kiss és PUlugor azon
ban jól fejeinek. GySC támadás
sal ér véget a félidő.

Második félidŐ! ujM! GySe tá~·

. madások vezefil.( be, oe Ti)-
I rekvé::; ér el 9

A gyü.möh~§tetmesztés egy
ujabb irJ 'Jövény
védeleI és Ker}t!:5zcl legujabb
száma. CE,kekc! köú'>; még él

gyürnö!cslacsemcil'i<; házi IJZ

veléséről, cl dió lenyészviszo
ilya:ról, a gyümölcsfák tön:sé
nek bemeszc!éséról, az idei
szüret kövel:,ezményeiróJ, él

nyulrág'ás elleni védek"zésról,
a gyümölcs karbolineui11os
permelezéséról sil:>. .A. dUSBn

illusztrál! k,z! szaklBphól él Nö
vényvédelem kiadóhivaiéJla
Földmiveh?sügyi Mil]ísziérium
(Budapesj, V., Kossuth Lajos
lér ll.) egy alkaiommal diiia
JBI1U] küld muIEllv(~nyszámoL

feihivá3 a "parasztirókboz" ,
Az a siker, me!y őZ ujabban
fe/Ili ugynevezell parasztiró
kai kíséri, kélséglele!J annak
a jele, hogya?: cgyszerübb
emberek közöiJ is vQnnak !C~

bc:lség-es művészek, lmK és
költők. Sajnos, c;izárva (] vi~

lág/ól, nem ludnak érvényesiil~

ni. Ezen nereine I"IÚ Bá>
linl János kisgazliD (É!scl,csd~

Jlád), öki ;1lOf;;-o js \: öliÓ s egy
olyan verses '2S prózai gyi.ijle~

ményiakM kiadni, amelyben
csak földműves·', kisgazda·irók
szerepelnek. TekinielIel arra,
hogy nem' iudhalía mindenki
bogy ki ir, ki nem, ezulon is
liszteleltei kér minde!] olyan
kisgazdái, földművesi, erdés7.1,
halászi, egyszóval mezögazda
sággal foglalkozó em ie'
kinlel n.ilkűl arra, hogy lJány
iskolá.1 végze i s ieierJi'c meg
valami írása, hogy közölje ve·
le pontosan a cimétlegkésóbb
novenJl)cr hó 30-ig. Ugyancsak
kéri azokal is, akik ilyen em
berekről !udnak, ho~'Y azok
cimeil sürgósen közöljék vele.

Teki o ielt", l arra, hogy a "pa-
raszllrók" IZ csoportosulás!
szerinjünk is érték, kész~

séggGl adtunk helyei a kisgaz
daköHók kérésének és mi is
figyeimébe ajánljuk ezl az ak
ciót o!vasóinknaic

Hány kubikos van al: ország
ban? A Slud november lő·iki

számában közli, hogy az 19ZiO
~vi népszámlálás alapján ösz N

Sl:els~n 9176 kubikos munkás
voll az országban, kiknek el N

larlollcsaládtagiaik számtl1852~

Leg!öbh kubikos munkás
van Mindszeill közM~gben 1000,
Csongrád 871, J<\szárokszilliás
785 Szentes 6J 8, Mezólur 528,
Jászltldtwy 487, Endr6d 372, t)8
kiÍsszenlandrás 265 és I::kkcls
211. A kubikosok és ellariolI
cSIiIIÉldl5gjdik 19450"bön 27.700

szfJm
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Szerke3ztesért és kiadásén felejés:
\VAGNER [ViARTOfJ.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyomél
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

RTHH1~EKSP

~G,~'T'L-A.-~G"'.•_:~L-~r=~~::
ja voi!. Barta jiivuló formát mu- ;-.. F "'\ I lakó!lázat Pint6,' I"';',n es neje Me-
tatott. I száras fm ma gyor.J,:i lakosoktól 1200

Kiss biráskodása általános tet- 1934. tO-tőR aug. 20-ig. I hold 25ti 1'. JI i;(jlesfenéki íngallanl IP-:~\ori Lajos és 1I,~je Tóth Nlária

szé! aratott 19azi játékvezető. PIeiffer Mihályné Braun juliállna I Kotlrc.: ;:,5rolyo" ,J, >'aey Etel!ől 500 l gyomai Ja!cosok vet:"k eg" be!telkes
P.ért. J

gyomai lakos vett egy beltelkes háznak lakóházat özv. Szilj,:yi Lászlóné l1aj-
l/lo-ed részét Pfeiffer György gyomai H, Kovács Gál>:,!' és neje Kruchió du Matild és társü() 4500 P-ért.
iakostól 75.- P.-_ért. Emma gyom"j :(,kosok vettek egy bel- -PSW~'_~~~=~

I
Oláh Mátyás és neje Gellai Viktória lelkes lak6házar f(. Nagy .A ndrásr{ I

gyomai lako'iok vettek 4 hold 800 n. Galos Reginától lUOa P-ért
öl nagyálJási iöldet forgács Pál (nős: Zurek János (,:is Sza!<állas Nl;iriá, I' mceglenni az ciőké5zUleickc!

'Németh Annával) endrődi lakostól Ival) gyomai lah,;; vett 103 cn, öl elő· I '" d' k . ,"c~?:nos ma éllciiil' ied e.le.íé-
1440 P,-ért. . halmi szántó t S~ereto Lajosné Kiss I - c l

Z · ' l k '6- 20 \ sere. Lzze sel11:\1ieseire Sl?n1
Homok Gergely és neje Dzusek Ilona I suzsanna gyon,,} a osr J P-ért ,

és Dzusek Eszter vettek l lwid 800 I Domokos Alb:c :, és neje Kiss Róni s7abad eikésn nK, !'ned eiő~
ll. öl félhalmi szántál özv. Tóth 5an- I gyomai lakosok ',cUek egy be!te]1<e:c II ál1hcd Oly:m. e,,", mint \aYEd\'
dorné fekete Juliánna és társaitó! 500 i lakóházat néhai :,;; Gábor Tib,);" 15r6, decemberben vu ,Tnii(or IdJrorn

. P.·ért. Iii köseitől 840 P-ért. I napon belül a 'f' eJ fokú hömér-
Beinschróth Mihál}' (nős Herter Mag-' Kun Zsigmon( 0s neje Hatvani Esz- I siZkie i - ! 2 fo\ C-ra sül

dolnáyal) gyomai lakos vett egy bel- I ~er gyoi:lai lako:Gk ve:tek e~y ~elte!- II "Il'e,',,' 1',',L" ',.,c

telkes lakóházat Payer :mre és neje , "es lakoházar (;;,,)or LeclH11Czkl La, I él S"_, '.. ~) mos csó )s
Török Mária gyomai lakosoktól 900 p, l' josné és társaili' 1i80 P-éit, , iciruli..4:0: :)im est) ;,.';29'121

Özv. R. Szücs Lajosné B. Molnár I Pe:ő, Lajos (r:;s Kiss Jldiinnáv~l; I vo;~iQ be a faki! , e!zf:rI(J cl 1'0-
Jllliánna gyomai lakos vett 1 hold 241 gyonm lakos ve,' ,.:gy beite\\t;es lakó- i \lar!b lézka! a:;addiŐk ciöi S
11, öl köleslenéki szántói Béres János- ház Ih-ed részé, ,')til jánosné Béres 1,4 l']') ! P ,~, "-'c',

II ~ _illi éh::ég 4'5
né G. Nagy Erzsébet gyomai lakostól ca gyomai lal(O",,,1 260 r-ért.
560 P.-ért Czeglédi János és neje Lecl1nitzki óra ala,! ié[;ze ,i kismaclarak~

Szilágyi ferenc gyomai JakOB vett egy Ida gyomai lakos"k vettek egy ház in- köL !gy pJlc1du: ;ildwlk ülj/éjil

beltelkes lakóházat dr. Vogel Károly gatlant Putnoki lajos és neje Kiss t1z\yró! i::, é1hol '.::/aiéd! a ;) nap
és nejétől 4000 P·ért. Juliánna gYOlllai ];)k060któl 200 P-ért alall a sármányo'c tökéletesen

Sütő Dániel és neJ'e Bárdos Zsuzsán- Ia faksi':, Lebosl és haszonbérhátralék I. l HIZipu:;z!1J lele, i::SdlOS mcl\.lórö-
na gyomai lakosok vettek 3 hold 19 ll. . átváltása me:lett.
öl vidólaposi szántót Tandi Gergelyné Pikó Béla gyo":i\i lakos veti 983 n l ink csak úgy b: jk 6 hidcg-cl,

a Horváth Erzsébet és társaitól 1350 P_ öl z:őldlafjosi sú,!ót Meskó P.ndor I ha lcslük l1ön ·,'{séklcJ", jJ·cm
Bohus Lajos (nős B. Kovács Zsu- szegedi J,iÍwstói 98~ P-ért. ! csökken. azaz incgfelelő ljp\á-

zsánnávaJ) Ji:uomai lakos vett e:!y bel- [{ol'ács Gábor:'s neje Toldi Erzs~- ! iék áli 171111"K f". '-rl""A1"~ 1'''0-_J.o l' ~." ........ ,·IC,·."c. ............ lJ ~

lelkes lakóházat özv.SzarkaZsil'mond- bet gyo:nai lakos():~ veUek egy bánom' JI dr>I'IJe/·',·.;';I:':,f"'-.. íi-i c', ) l l
t5 o,;,.. ~... '--' '...... '\. "- .\l. " (C cl n' Gu e:.-

I
né Szilágyi Esz/er és társától 1900 P. kerti lakóházat C'2g1édi Mihál) né To!- J,I.... . . ,

c d'!F t . , I rainlu')! Óvni ak ú<''' n:csl
Gál András (nős Mika Erzsébettel) l LSZ er e3 tarsaitól 950 P·ért. - )

, l "e ,::.1 " L J'os' . E ' Ó for" késJ.~,~!sO!,· el,' 0 1:.) l' ~,·Icl,ól\"-(·l' "':;sgyomal akos vett Ih-ed rész házat 11, l <;nl a es neje szter cuma - ~ - . _. "-
I Oái lime (nős Bácsi Erzsébettel) gyű- gyomai lakosol. ,-,Utek 250 n, ől bel- ~ondo:<{ur]:Ullk',:'rc mcgk!ció
!mai lakostól 500 P-ért. !ielken fekvő üres telkiJl özv Csapó éicimök,öi. A i~! dal,,';kllők hó-
\] Sárhegyi Károlv és neJ'e U\iüzi JVi:i- I 3,lJázsná Nádlldn:'j Eszter és társaitó! ._. l

.J _ L2SZro :~~~ros ':~ ·l'Y'IJgo.(ra \léH1

j ria gyomai lakosok vettek 1 hold 158 475 P-ért.
I I t · (- l ,~ é szüksQ'Q'iik, Ezé'i él kQ'alkalma~

I ll, öl zsófiamajori szántót Wolf Nlihály mre s van nos zso t er zzel) gyo- ci ~c

1a- lako~ 'I' "'87 ..). t . sabb él mal.loi-ök ,éli clelésérc'I és neje Pilcz Zsuzsától 680 P-ért. n I . ~ \~ l o. n, o neme zugt
I Mlllicz István és neje fözL:kas1\\áris szántót Nyitrai ESzter Bodon Bálintné, a;c úZYllcvczel1 nlac1ej'-kalács,
l gyomai lakosok vettek 4 Ilold 376 n. és társaitól 140 P·ért. I amely ZL'uU:! magval, bLi! s ol·

I O"] 'pJsári "zántól Nádudvary LaJ'os ,'nős Ailer Márton és neje lVíegyeri Erzsé- I I l b' lVciS? ol! nVll'!la- vegy H!,cl-I Kiss M. Eszterrel) gyo:J:ai Jakostól bet gyomai lakosok vettek l hold 457
2200 P-6rt n: öl fattyasi szántót Hert::r Pálné faí?g'yúböi e<ll. Ell a kövcJiccző-

Braun Mártonné, Kéri Juiifcl1021 gy0- AiJer Zsuzsáonától 600 P-ért i k~PPl2I1, ké.)2ilht21j~k . el: egy
mai lakos velt egy hold 15í5 ll. öl ta- Taldics Ferenc és neje Ducza Zsu- ! í'esz VöiDiilllY211 ZUlO::, olcjos
nyai szántót Horváth Erzsébet Tandi I zsáni'la turkevei lakosok vettek l hold! magvai c;y rész föggyúval
Gpr2:eluné e's társ3itól 120.0 P-ért l 800 ll. öl csudabaJlai ingatlant ió. Cs. ! .. I I Az 0Ia-1,0'"- ,_ J . OS$zec VBJZ;Un,c .. ~

Csáki Ernőné Turcsányi francislw. I Tóth János turkévei lakosfÓl500 P-ért. I

I
.. S" , möit\'ak közé kö:~?s!, hárnozoU

'lelt 603 ll. ől cifrakerti ingatlant Lad· Ozv. zilagYl Bálintné Biró Teréz li zei bo i" hús Va lY'Cc d aV 1.'01 ó S r: C: c' 111~
nai Mária Szilágyi Albertné és társától gyomai lakos vett egy beltelket5 lilkó- c ~ , "- --

300 P-ért. ' házat Joó Teréztől 1000 P-ért. lyei11uf7sál is leheii.1l1i(, illell CI

Horváth Imre (nős Herler Zsuzsan- I Schwalin József és neje Szilágyi írma fagg':' Ú '2 L eke I js ill C:;;-Vi2 di El
nával) gyomai lakos veft egy beltelkes i ~yomai Jak~s?k v,ettek 4 hold 1487 n. I t.ornIÓs!ói. A l'aggyú.1 f.:lo)vas;'!
lakó!Jáz 3/{-ed részét Horváill Erzsébel I ol csergettyu~] szaniót Papp János es Juk és a rnagvakkai iól össze'
Tandi Gergelyné és társaitó; 525 P-ért. I társaitól 250 P-ért.

J'oó LoS' la' (J< EI E' I) keverii.'di.. A kihűi és mecQmCdPetö Lajos és neje Kiss juliánca ~~Z BvS "e ·sz,elfe, gyo- ~

gyomai lakosok vetíek e:y bellelkes mai lakos vett 622 ll. öl cifrlikerti szán- revedeli kevL:rékbói azután
lakóház ih-ad részét Bél es Vilma tót Ladnai Mária Szilágyi Albertné és majd ököinyi darakokal iörünk
Rácz Imréné körösladányi ldws'cól 1000 társaitól 1000 P,ért. Ie és helyezzük ki az Qlc!ó,
P-ért. Tuba Sándor gyomai lakos vett egy asz/aira. A konyhából kikerüli

Gál Ferenc gyemai lakos veH 16 beltelkes lakóházat dr. Tardos Gáspár
. I k tól 'l?O p < t háj'darab, röll rizs, husv6 0 dalékhold 1129 n. öl zsófiai ingai!anP/32,ed gyomai a os v_I -",r. '"

részét Gál Péter budapesti lakostól F. Kiss Jál10S budapesti lakos vet! slb. szintén megfelelö él mada-
375 P-ért. egy beltelkes lal{óházat Csalah János rak eletésére, j,zjbe vagy vizbe

Kéri Andrásné Tari EszkI' !!yomai és neje Cselei Erzsébet gyomai lakOS-I '" 'I 't' )ny' 'rel o ban 'o~ mul Ol 1<"-' <:1' az, n ,,:3 se

l lakos vett egy beltelkes lakóházat Ko- tól 1900 P-ért. c!essiik íJ madarakal, mer! az.
I vács P.· Lajos (nós Kal'ajas Rózával) Kiss ISÍván és neje Herter Róza gy0-

hStll1V,Zli megsavanyodik ési gyomai lakos(ól ! 100 P·ért mai Jako2ok vettek egy belleIkes la-
, K ' P" (.. 'r . R6 ól' t S h"k Jó" - 1 l 'l I· 1.)llSZlllláS.cl hozó bei2R5<!Q'QI hozI ovacs. LaJOS nos h,é<caJos - l< laza euD zsel gyomai la wsto - ~

l
"ával) gyomai lakos vett 2'; n, öl, 963 500 P-ért. cl n1iJd:':;rakra. JÓ, ha ekló kö~

n, öl és 318 n öl cifrak~,.U szántót Weigert György és neie Kiss Mar- I zei:zbc feSlckodvaka! is helye·
I é3 lakházat özv. R. Szűcs Lajosné B. git gyomai !alwsol, vettek 797 n. ől ! Úlllk el, meri ezekben a me;-

l
Molnár Juliánna gyomai 1a;os161 900 kölesfenéki szánÍót Tópai Sándor (nős Idarf:k éiie!rc is mzghuzódnük
P-ért. Putnoki RózávaJ) gyomai lakostól 240 i s oli sem a lJldeg, "em eJ ra-

meccs birája I Özv. Bátori Gáborné To!{ai Erszé- P-ért. g~)dozó ll1Cídarak (112'11 !)ánlíÉlk;,
, bet gyomai lakos vett 3 hold 66 11, öl Gellai Niihály (nős Homok Eszterrel)

Itanyai szántónak 5/c-od részét Nagy gyomai lakos vett 7 hold 733 n. öl E cikket il "i\övényvédelem" no-
Lajos és társaitÓl 1800 P-ért c:sudaballai ingatlant Jvlészáros Vincze vember 15-iki ,"zámából vettük át.

Szabó Gyula és neje Szabó Margit endrődi lakoslói 3000 P-ért

gyomai lakosok vettek egy beltelkes Kőszegi István és neje Fried Berta
lakóházat Béres Mihály éi5 neje Kiss gYOló1ai lakosok vettek 6 hold 239 n.

Kilenc ől törek jutányosan eladó. Ér- Róza gyomai lak030któJ 4000 P-ért. öl elöhalmi szántót Tóth Jánosm~ Bé-
deklödni Arany János utca 4 sz. alatt. kk. Dinya Elek gyomai lakos vet! 1 íes Ida gyomai lako$itól 5000 P-ért.

ll.lcel'i'lamagot, tökmagot és min
denféie terményi a Futura (Wagner fa
telep) legmagasabb napiáron vásároL

Kucsclata nem játszik a
GyTK eHen. Ismeretes, hogy Ku
cselata Pál, a Kinizsi kíváJó jáfé
kosa ellen eljárást inditoHak, mert
bebizonyosodott, hogy egyidejüieg
a MOVE·liga tagjaként is szere
peL A Kinizsi a szervezkedés lá
zas előkészület.ei között ugyanis
m'egfeledkezeH a kikérésr6!. A
régóta huzód6 ügyben most mond
ta ld a végszót az MLSz Orszá,
gos Intéző Bizottsága, meiy ben a
MOVE Remetei S C részére lör

iéni igazolását megsemm:si!i, Öt

a Kinizsi játékosának te:kinlí és

a szövetség meg!évesztése miatt
3 hónapra, 1934 november 15-től

december JS-ig és 1935 február
15,;ő! április 15 ig a játéktól el
íil!ja. Tehát éi OyTK ellen már
nem szerepelhet.

GyTK lJjró miatt megóvta
Textil ellen elvesztett meccséL

lErösit li GyTK. A hét fojya
mán a kövc:kező játékosigazoJá
sQka t terjesz!etie a DLASZ- hoz:
Iz56 (Dévaványai sq, Kurilla es
Szulyó (Endródi TK) és Kedes
(Knap) volt Texli1 játékosokét.

pa 3éiiéscsabán rnegjelenö
A Sport c. lap hosszu cikkben
számol be a, második osz!áiy
csapatairól. A gyomai CSJp;:iok,
ról a következőket irja: A régi
gárda tagjait vesszü\{ boncLés alá

s előljárójában azokat, é\kik ta
v3.1yl1oz képest feltün6en nagy ja
VUláSi mulattak. A GySe-röl kell
elsőnek megemlékezIIiinK. Nagyon

nagy öröl11űnkre szolgá!, hogy
Gyoma sportélete sok-sok évi
vajudás után határow!!ail az iz
mosodás jeíeit mulat ja s ha a
tempó megmarad, két éven belü!
ismét az első osztályban üdvö,
zölhe!jük egyik vagy másik csa
patiÍ t (Nagyon nagy a rivalizálás)
Az ujol1c GyTK is becsülelíel
megállja a sarat. Nem éri el vi
lágraszóló eredményeket, d~ jó
középcsapatnak bizonyult s ez
éppen elég ahhoz, hogy mint az
előjelek mutatják egy-két éven
belül teljesen kifejlődjék_

GySe ma esti klubvacsorája
7 órakor kezdődik.

Textfl-MTK holnapi össze
csapását óriási érdeklődés kiséri
MTK a tilkos favorit. A meccs
végeredményét a Lach és Varga
cég kirakatában vasárnap este ki
függesztjük.

GyTK-Kinizsi
Leipnicker lesz.
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Befizetések postilcsekken:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám HiUOO.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este í\i Óra.
jvlegjelenik minden szombaton reggeL

Szavazó

Hány sEavaz6 van?
L H. m_ rv. v. Össz.

989 1115 100 1003 993 510

Pikó Béla 236 177 117 126 I ( 764

Dr. Legeza Tnbor 228 163 I 144- 117 73 i 725
.-- -

Pánczéi EmH 126 137 i 97 81 68 I 509

Kovács Gábor 122 104 67 64 37 394

Szabó Á. Lajos 92 112 60 fO 65 389

Papp Zsigmond I 57 35 I 56 42 57 347

értes kaszínóbcm vidám ,I sagl előirásokkai

áldomásrll gyűltek össze' sxavClzlltokkéritt
többen. I

Kuriózumként fe!c:mlitjűk I egyénrG
még, hogya név-Clzonos m I

sz S

Cs:~ '/0,.~.vazo~':,li
SZSlv!Elzati jog'Sal bil'óknsk.

i

Az elmult élénkségé-
nek megfelelő érdeklődésp

sel ment végbe a megye
bizottsági tagok választása.
Mondhatnánk: meg}'ebizott
sági választás még ennyi
szavazót nem mozditott ki,
mi t a mostani. Bár a
gyomai 5101 szavazati jog
gal birók közül csak 134~

an (25 %) szavaztak, ami
még dig azi bizonyítja,
nagyon sokan nem érdC'm·
lik meg, hogy szava.zati Egy kom
joguk van, mert nem él- megálIapitástidézünk, ;=;,-",n""

nek vele. legutóbb oz egyik f6váro-
A. szavazás eredménve si napilap hl.llsábjain

olyan többséget hozott napvilágot_
megválasztott törvényható~ meg ebben El szerző, hogy
sági bizottsági tagjainknak, et nlClgyar mezőgazda

melyből méltrin várhatják nagy álta!ánossé.gban 
polgáraink, hogy tölük tel. 20 ll/o=kal olcsóbban kéllY
hetően működnek közre a telen értékesíteni termelvé~

v<írmegyénél községünk sok, nyeit, mint amen azok
igányéflek kimunkálásém6.1. valóban ~rnek, ezzel szemo

RendIs tagok leitek: ben szükségleteteit - a
764 norm6lis nagykerCJskcdelmí

áraknál 26 Ofo-kal dnjgáb·
725 ban szend be.

Pánczéi §09 Ennek l:'1 m2g~llapittis-'

Póttagok lettek: nak helyesseígében kétd-
Kovács Gábor 594 kedni nincs okunlc Ezzel i
Szabó lajos 589 tisz/ában van ma már min-I'
P.nn Zsigmond 347 den termelő, l:'1ki li magel

A szava.ziÍs minden leo-I bőrén érzi, mit jelent az,
kisebb zavar nélkül fol~t hOiY"egy. méterm~zsm 16
Je. A bizottsógok jól vé. pcmgöt trő buzáert v~g$

gext~k cl 9 órcítól délután eredményb~n csak annyi
4 óráig tartott fárasztó ipari oikket vásárolhat, amit

l ~t 8 pengő 64 fíll~rérl is meg-
mun {u. Ihvásáro éltm~.

A szép idő szintén hoz- Maradjunk egyelőre csak
zójtiruH a rendkivüli nap J

E:!Z éríéKesitásnél, .g te~yük i
kellemes lefoJyásához. Es- I

filI magunknak a kérd€st:! m. lndent és
te sokan voltak a piaeté- - IndokoHce vajjon, hogy I~tekbe
ren és fózódva várták az !él. gazda 20 %~kal, egy

ményt. Iötödrésszel olcsóbban I özuJtán r~lldi~ZG?rirlj-
Váltlszt6s til i el terményeií? l
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A nem védett gazdák is sürgetik
a gazdaegyességi rendelet megjelenését.

A h~rvadá;s, zlmulás és halál
gondolatai vesznek k(jrÜJ. De
a halálnak is az élete! kilill\
.'iizolgálnÍél. Cselekedeteinkbl2n
legyen meg él 3zQrelí6! mlilradan p

dÓ8flg'a (j családról való g'on~

doskodásof! kerc>szlül, meri em
lékezni, mert s7(:.'rcíni. mert ál
dani c~dk éu:okaliudjuk, akik
gondoskodtak sLereUeikróL

Ne hagyjá/ü:, ;:ll.: élei bizony~

léllanságával :szzmben tl0ndos
kodás nélkül a csclt.do!. Ezl
üzeni ~ haloltak némc városa
az élőknek.

lehet ké i vagy ni
lás ci én.

"~ogál'l
ret. lelkész, piispökí titkár.

Ha valaki jövedelme az adó
zó;ól függetlenül bekövetkezcIt
rendkivüli körü!in.ények trll"I;;:n

tartó'5an és iH1r.yira csökkent,
hogy az adózó adólarlozását
még részle1ekben seill ludia
megfizelni, akkor cl jövedelefil'
és vagyonadószabályok érvé

nyes renael!<ezrsei szerin! él le
romlást előidéző esel bekövet
keztekor még esedékessé válJ
adó aránylagos része egészben
vagy részben íörölhelő.

Ha a íövedelc:mforr,ás vagy
adólárgy idó1<özbrw megszünt
volna (az adózó l1afálo, vagy
az adózó!ól függeilenül bekö;
v~tkezett más rendkivüli körm·
mény folyic3(1), vagy ha él ar~

lozás behajtásél I'l há!ralékos
megélhetésél lé/alapjában já~

madná meg, m~g a hálralék is
elengedheló kivételesen rész·
ben, vagy egészben. Ezt ól kj~

vételes kedv~zménytlehet kapIli
hasonló okokból (lZ álla.lános

kereseti adónál is.
A törölle/és! v~gy elengedést

kélpengő3 okm ánybélyegg'el ei~

lá.lolt !<érvényben kell kémi az
illetékes m. kir. adóhivale)nái
benyujtolt, de él pél;zÜgVigi'JZ
gatósághoz cimezve. A. l<ér
vinyhez csalolni kell azokal il

bizonyilékokat, amelyekkel a
kérvényező az anyagi romlás
lényét igazolja.

A benyuitolt kérvényi ezek
alapján az adÓhivaJa.! részletes
kivizsgálás ujján véleményes
jelenííÍssellerjeszti fel él pénz
ügyigazg~jósághoz, amelyelső

fokon határoz. A hatl5rozat ej

ell '2' n Uí napon beliil a lörvény
hatóság közigazgatási bizoí!,
ságának adóügyi bizoHséÍgához
líllhe! fe!lebbezni. E hafározai
ellen CI közigazgatási biróság~

hoz intézet! fellebbrzzésnek van
helye.

Meg kell iegyeznií:1K azoll Q

han, hogy él kiveJeH adók el~

engedésére nem szofgáilat
igényl az, héJ az adózó foglal
kozása valamelY oknál fogva az
év egy részliben ~lünGtell.

etö.

azok a galidák, aldk a legujabb
időkben jutottak sulyas anyagi
helyzetbe, ugyancsak bele legye
nek vonhatók a földteherrendezé

si eljárásba. Ezt a Pénzintézetek!'
statisztikai kimutatása is indokol
ja, amennyiben az évi esedékes
ségnek a védett gazdák II szá~

zaJéka tudott eleget tenni. mig
a nem védetteknek csupán 66
százaléka. A !lern védett gazdák

fizetési képessége tehát erősen

romlott, szemben az ideiglellesen
jóva! kisebb adósságteherrel szá
moló védett gazdaadósokkal.

vág a hi! reménYiégén kGilresz
WI él viszonlliltásban.

A millió sirokban nyugvó
életek azol1b~H1 üzenetet külde

nek ViSSZl!i cl. világba, Üzen a
hatéllom i'l hatalomnak, adjatok
több $zabadságot a népnek,
mondjatok le az önzés, a IHI'

rácsolás, él minél löbbel bírás

gonosz teelleiről, munkálkodja
tok cl minéllöbb ember anyagi
és kulturális boldogulásán.

Üzer. az apa, aki nem gon~ I
doskodo1t családjáról, akinek, I
hö látná f~lesége., gyermekei
sápadt, éhező arcát, ha látná
cl bún sik610rába téved I leányát,
úiból megszaki1dna a szive. A
lemelő üzen f]Z élőkhöz, gon
doskodj~:ok családolokról, l11i~

elólt mennetek kell el cseleke·,
delek n6Í!küli örök \'árosb~, a
temetőbe. A csalódról való
gondoskodásotok b~ fog vilá p

gilani a sírgödörbe és oli sem
leszesz efn;edül, meri imádkozó
asszony és p,yermekajkak re-

begnek téged itldóimM. l
I A mulandóság mindent elte

mel. HajiJlmös kuliurák lúnnek

Iel és II gulákc:l, él fáraók e
büszke tornyai! befujia és ~lte

, meli cl homok s él íemelók már-
ványoszlopaH i::J megemész!i
az idő. Csak egy örök, cS1'1k
egy mElrad meg, mint fl fő!ink

bollo~llló, csiJlagokkeli kivElrl
égbolloZElt ~s ez: lj szeretet.

A szenltel, mely ZI 5irnál elvá
laszt, oe i'1 iJí!en át élZ örökké~

valóságban egyesí!. Aszerelel,
mely él sírnál elválaszt, de cl

hiten tit az örökkévalóságban
egy'tl;il. Aszerelet ékköveivel
és csiltagaival kell kiverni földi
életünk grkőlcsi égboltozaiáL
Ezl üzeni 1:'1 temet6. Üzrzni, hogy
az: I:'Ipa gondoskodjék fele~é

gérőJ, gyermflkeiről. A temető

ilzeni, hogy li mulandó 12111:1 bi
zonyságával helyezzük szembe
él ~lZeretej maradandósógaij és

az örök ilet~t.

!!Illi

zen a te

Védelt birtokok tulajdonosai már
hosszu hónapok óta várják a
kormány által beigért gá.zdaegyes
ségi rendeletet, amely tudvaJevö~

leg az első elhatározó lépést je~

lentené a földteherrendezési eljá
rásba bevont gazdaadóss;§gok ren·
dezésére.

A védettség elrendelése @Ia is
mét nagy mértékbl!ln romlott II

mezőgazdaság általános helyzete
és a gazdakörökben rnáris han
gok hallatsz~nak, hogya földte-

l herrendezési mozgalom lezárása
előtt gondoskodni \ell arról, hogy

Az elmulás örökkávalóaágá
nak könyörlelenségével szem
beszéll! cl szeretel. A gBzdas(iÍg
márványbó! a!m~1 emlékeI, m.:lU

zoleumot annak, akit szerep
jeti és eltemetetl. A 5zegénv
ség virágokkal szórja be sze
reiteinek sirjá!. Minden kÜzde
lem, minden szenvedés meg p

pihen él ~irban. Az 121121 abszo
lili igailság<:3 és egYQnlősége él

halál. Az lsten II haláli álJiiotfCl
1:1 halalorn, cl góg elé intö, fi
gy@lmezte!6 fekete oszlopul.
Cézáro k, királyok, hadvezérek,
szabadságot iipró zsarnokok
utia II trónról, el palolákból CI

lGime16be vez:@1. A halá! eg'jen-

1

16S!ig e fíg'yelme.z!eló, tanilo és
inlö aUa, hogy é!,zJűnhl i!lZ

I
igaZS(l.'g és az e:mberszer<:t!e;t

ékkö\'eivei vc;rjűk ki. ,

l A ha!ottelk ném& VárOlmCl, II
. temeló, sokat beszél az ~16k-

Inilk. Jóvá nem lehelő bl1nők <23
cselekede lek pihennek a iirok~

I ban mdlványnál keményebben.
I Ha felébrednének. ha klk\!lh'2t~

Inének sirjukból Clzok, élkik tl

I földön csek könnyáef okoz;
I lak, ha ki!éphelne :sírjából él

I
zSGl"nok, ki ni.<mzel,znek :!izent

t~sjére láncokat rakott, ~ki ki·
lépte nemzet" történe/ének egy
8zázadából El szabadság. 'il ni
pl2k"l éltető szent haladás zész
JEliál, futna @íj ha leRelné, egy

óra olaII, IJ2'V per~ ajatlióvá~

tenn' élet~ bűnei!. Dr.< cl teme
tóból nincs visszatérés, meri
ha voln." akkor VisSZé'l$ietne cl

~ÍrbClsLálll apa Jeiöröini fl köny;
nyc;kllll él hitves él gyermek
arcáról, nlca]y,t könnyelmúll.lé·
giv~l okowtt.

A halálra amlékutelö lomb,
bullaló őukor llIzázezren vi·
szik ki az: €mlcákezés könnyeit
és virágait a t<ameI6kbe. A si
rok előtt állók szivében feléb
red a~ eml4k.zés könny~, a
vis')za.hivás hióbavalóságának

@Im~ és véiya és II mlaliJnyuf'

arra, he 2Z1 él szövet
kezeiel' GvomÉ111Jk is meg

keil csird:i!ni3.
rn2ct diklálid ezt li

józon ész, de ClZ ú !(ü!ön~

lG'ges t is, itt cl
legutóbbi hónapok: :szomo#
ru eseményei köve!kezíé&
b2n elő, ~ amely
helyzetben - még szeren~

cse a szerencsétlenségben,
hogy nc~en2k sz6.~

moHev6 gabonafeleslegek,
llh~rt ezeknek értékesiíése
félő, hogy kudarcba fulladt
volna.

, mert a v6ltozott vi
SZOllyok között szül,séges,
hogy (1 magyar mezögazda
saiát mlig'a gyakorolhasson
ellenőrzést ezen intézmény
felett, ~mdy az ő egyetlen
moz:íFühaíó javát: a gabo
náj6r ériékesHi, s merI CSak
ehben Ll form6ban bizto;
sitható az arány to lEln ul drá
ie! kÖZVGdif6 kZNskedelem
kik'5pcsoI6sa.

Kell, mert csak egy ilyen
nlj;;;yobb érdekközösség ve
rekedheti ki magának (j

szóllitá50kban való
~redméi1yesrészvérell ,azok
ban >cl küiföidi szállit6sok~

, rlmelyek az arónytél!a~

n jobb magasabb éirök

fizelés~t teszik lehet6vé.
Ennek lj gondolatnak a

fel vetése nem ~gyéni ötieL
EQV bev6lt receptet akar-o.

nElk Gyomára.
Azonban eityedül reljtunk

Gyoma és vidékének
l;lEZd,;:! társadalmán, hogy
azokat Ll tanuI:ségokat, ame
lyeket II felhozott példa a.d,
leszürje 5 a maga jervárn
gyUmölcsöztesse. ré
szJn m,z1!ette leszUnk
ennek elZ elgondolósnak, ~

hisszük, hogy o kivitele
zés :sem huzódhatik mÉlr
soká, mert llZ idő sürget.
/), szervezés rendkivi1j sok
munkával, f6rad5ággCll jár,
s időt, sok időt vesz igény
be. Ezt teh6J sürgősen meg
l{eI!ene kezdeni, h02Y az
ui apPElrálu5 akkor, ami
kor az - és Isten ke;
gyeiméből IeJlán az ideinél
bőségesebb - termést be
tiikaritjulc lj kezdeti ne
hézségek~n mór tulesve
vehesse fel a h1'.lrcot a
közgElzdasági élet (JI "búw
froni'on"'.

Csak kezdeményezést,
~rélyt és ügye3ség~t hozz6!
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kisántánt

val6 hjVCl!~

nagyban..
reviziós igazsá-

CS-án.

~. 2-6 éves k-or ..
ban a ~.zga!k.3dmasabb éi gyer....
mek. i-'t.z oiiésok 20 filléi'.

ci véd6o!1ásE három~

~JégezTIl} 2-~ h12I!R
,(H~nak hatása.
ezéri cSaJk öz

helyesen, aki ez
ki gyermel-\é~

sok Br:aHart gyermek ha
á\6D okozó b2!egség eBen.

19 az cdclRgi télpaszlaidok
?J \i,zdóOllliásban része~

SÜ!, közül kb, 90
0/0 ·ai !c!2vesebb betegszik melS!,
mini G be ú12m közül,

aló hogy a vé-
dóol!ások kb. egylizedére CSÖK
),:som: .5. megbetegedések szá
mtr. De ha a védoKtol! gyermek
meg- is bzfegszi:<. ci tapélIszta
~31~ sz.z~·in l' le
nB~'J a. tJci'Zf.?ség, minlha nem
l(~ \r01na c'2oHva,

m8gol2:~

szerini
inden lavasJ3Zai a:2 éiv'2sekel,

} 935 raVC1SZé1l1 az 1932-be[1
2züisleileÍ{cl, minden év ászén
p(dig az el3ö e.1cmisí~kat rag ..
tuk D80LITöni. ]eIr2n]eg mosK de~

CCi:lj:bcr c'"5n k i2ZdódiK az elsó
elemisták beoitási;1 éli bellerüieln
nskoL5kb0Jl~ r111g a [anyai isko ...

sziJ!6
a köveH-<:ezleiést, azi

gyerme'
éves és 6 éves korában,

színie biz!osi!otla e veszélyes
baj családjá i, másrész! a
gyógyszer árának meglakari r

íé~sa foly~án clóre nenl Iát~)H

ietefT.lcs kimélheii meg
~~'n összeget gyer-

ckcinek egészséges fe!oeve
;',:sére fm'ai/haHa,

Az ol/ás semnli vcszéilyei
en1 f.ár~ n1ég cs,ök rnunk~jában

senl z6var~a a g'yen11eke~, i,e--

f,/Iin I
betegség
lép fe! jornej~e:3etlb

l Ez azza! magyarázhaJó
! Idibb, hog'Y Qzep. éV:3zc!kc;kb'éllil
i a hóméfsddci rel:dkivúii negy

i
'ingadozásoknak van alé!velve

és ez dZ eg\' rnás,ij g"~,'orsGn i:1".ö
I velő hőmérséklet különbö,zs! a

l
szerv@u! ellenálló erejé! is

"kl ,J" ~ fl
'
If' ~ "" ~ .vc.s':.' KcrHl, m~a l~' a C,F;~ZG '0c,c[-

i terlumok szgfna~~a iJ~~-\.a1qja5ab.,,-Ibá lesz! azl.

l, ). fertőző beie~2"séQek egvtk
~~gves~~d~~mesebbje'.B, d(~fite,
fIa, nl~st,{epen roncsolo ZOrOKJOD.

Ez a fertöző ~'cndkE-

vűl heves
fGllépni

. alaH is
leg'et a legvábág'osabb

i zelbe hozha1ja, s'51, ha ől

! gérc és léiij"(Csóre is

Iakkor bizony lcQ13bbször
. dozald köveiel1 2i beieg'ci.

Minthog'Y akHGjlódöl! d
ria ll'ven veszeac)rnek€i
gába:n, az orvo:i·i

,I igyekezel1 oíyan orvosi
i miiny birtokáoa ~ulni,I él kifen-6döH bel2gsigei '~ll{Di'é'
l sen iehe!

.
11 Diphtheria
1 jában crHjelikeJ:íÉsLinlu!O
IAzonhaD él sulyos

sokszor enel sem gyó'
gyítani eByré5lzl, másrészl p",m

dig az ára igen borsos. Any
nyira drága, hogy egy bejeg
egyszeri beollása 10-16 pen-
gőbe ki\3rü!heL Egy be~egn

! ség lezajíása mondj egy 4-5
gyermekes családban lerrnészc·
tesen sokszor szin le é!:zibc o

vágó élnyagi terhel je!cr;!.
Mindezen körülnliznyi :',lCg'~

előzendő 193D·bal1 a belügy
miniszter l<örrende1qlei adott ki
a védőoltások bc'/c7:elésére,
melynek hivalá:>51 az, hO~N.fJ

gyermek€k ni? be1129'i2dhesS2!lck
meg diphlheriábsn, jilel'll2 ha
mégis meg bei egednek, ugy cl

betegség sokkal kÖi1Dy.zbb lG~

I folyású legyen, minl véc!óoiíés
I ban nem n~83zesúlleknél,

! Ezí él céH szolgá. a RamanIfr,jie ana!Qxinni:l! való V12CJ\OCWU5S,

!
amíí:i!ye] ma m~r ~.ikeresen vé

,dGkezl1eli.ink (2

asztása
n.

!. l::rthetetlen, a.z egész vár
megyében aZ cl hfr terjedt
el, hogy Endr6dön szociál ...
demokrata és független kis§
gazdapárti jelöltek lettek
megválaszfvé1. R e m é I j ü k,
Endrőd szavelzóit reha.bili
tálják e tekintetben, hiszen
CSUpa Nemzeti Egy~ég párt
állású képviselőket küldtek
a vármegye parlametjébe,
kiktől Endrőd lakossága
még azt is reméli, hogy a
vármegyén Endrőd község'
ügyeiben járnok el, itthon
pedig a régen vágyott bé;
két, a megértő együttdolgo#
zá~t, il. kölcsönös megbe
c3űlést, él. község nyugé1lrnót
építik ki.

Endrődön 55 egyénre
sZi:1vazt~k.

képviselő

Endrő

egyei
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la szetE)
Schusztek Sándor tanitó befejezte a. é- jlása

hészeti előadásokat, dr. Kómár Gyula lSzerbia

járási állatorvos megkezdte az á !atte- NépszöJJeiséehez,
nyésztési előadásokat I' ~.

:1 A csauo;wJ{

l sál, ~m.ely allka. !~aj vitéz,Pajor il'

> ' " ' i' ország· és

I
Gyula !gazgaJo lelhaSLi1a"a 25
cl hallgaiók lelk'ós he]yesiése:1 kO.zt{l'/-e a
meíleJ mondoB köszöne'Je1 a :i

j

lanulságos méhészeli előadá· lj" ,. ,_, megolzott
sokért. Utána vitéz Pajor Gyula
igazgató velíleitképekkel mu# INépszövetség
talta be - isméJlésként - az Iikért hivia egybe a
edd.ig előadoH növznyéiellani i t··.f- ' . ,. r
émyagol. ! ve segl tGtUlcsor, gJ{]Wr

1

- ~~~~C::a~Y~"'1;~'bw~~13'~~~dli%~
ismétGlIen és bang~uiyozoHan

o Q

hívjuk fel lakoslfJirsaink figyel. l '"
mé! err<? él mgg egy hónapig , l
tartó llBzdasági tanfolyamra.
Érdeklődőket sr.ivesen látnak
oH. Aki I2gyszer elmegy, lehe
fetlgn, hogy lelkes híve n<t le·
gyen ennek az ingyen elérhető ,

tanIlIásnak. Nemcsak férfiak,
nók is járnak a íanfolyamra. S
bi7ony, a nők is komoly hall·
gatók; az egyik l1őballgaló adja
a leg/öbb kérdést vjléz Pajor
Gyula előadónak virág, konyhá
keriészeli és gyümö!cslerm@!gsi
lekinletben, kiló! minden hozzá~

intszeIt kérdésr~ szakszerű,ér/

hető, meggYő7ó feleistet kap.

Most sz;erdáiól dr. Kómár
Gyula iárási állBf0l'VOS állal·
ienyészíésí és áUöltegés7.ség
iígyj előadásait kezdte meg,
melyekből szintén sok hasznos
ismerefel szerezhelnek él hallga
tók. Az ~Isó előadás bizonYÍllik,
hogy értékes orvost kaptunk.

Vitéz Pajor Gyula gazd. isk.
igazgaló nagy i.igyszerelellel
buzgólkodoll, hogy megfelelő

számú hallgatólloborozzon él

léli gazdasági tcnfoJyamra. A
heJ enként szerdán ss szomba
lan este fél 'j órakor kezdődő

előadásoka! eleinte a LevenlQ':
011hon kisebb lanlermébeo lar
tolJák s még ide S~ill járlak el
a b'2iralkozolt haHgalók sem
mind, most azonban már él

közben jelenlkezeli újabb hall~

galókkal tekinj,zlycs, de még
mindig nem elégséges számú
hallgató és érdeklődő hallgatja
117. igazá.n nívós és hasznos
előadásokat, ezér! az előadá;

sokat aoagyobb !antcrmú
iparoslanollciskolában tarljál·"

Még azoknak js kellemes él
mény egy-egy I:!lóadás végig
hallga/ása, kik llen. foglalko l

nak gaLdálk\\)dással vagy mé
hész:eltei. Ha ValamQ!yik hall
galóval vendégként kerül! oda
valaki, bizonyos, abból már
lelkes hallgató le!1. UjahblllrJ
beiralkozoit rendes hallgatók:
Drahó Lajos, Herter Imre, Kovács
Imre, Fricirich Márton, Nagy Sán
dor, Ágoston Lajos és DobóJános,
így él hallgatók száma 31.

Mult szombaton este larloHa
Schusztek Sdndor ev. lanitó, mé
héS'zc!i 12lőadó lJefej0YŐ előadá~

Endródön is lezajlott a
nagy m~p. A 3247 sz~va'

zatijoggal birók közül csak
1389-en (24 százalék) SZ(1'

vaztak le, 1858·al1 nem él
tek a joggal.

Rendes tagok lettek:

Kovács Frigyes 133
Uhrin György 120
dr. Tóth István 6

Póttagok:
Cserven istván 643
Varju Tamás 634

ihály 623

A megválasztottak, dr.
Tóth Istvánt kivéve, mind a
N~rnzeti Egység Párt iag#
jai. Dr. Tóth István is be
jelentette azonban már be;
lépIisi :i1lá!1d4:k~ t él
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Kik is éi í.:lgjai erlDf;k az 150112

reBen, nem létező karJel!nek?
E~ye!lencgy alkalommal vo\!

szerencsém a Külkereskedelmi
rIivatalmíl betekintést nyerh2ini
cl magyar#haromfi exporlőrök

névsorá.ba. A sok ismereJlen
név közölJ of! Jél/am CI BeMI
dek, Har/mann és Schneider
cégek nevei! is. A nevek fel~

emIilé:iével nem követek~ el
semmi féle indisereliól, mert
hiszQ:D közludom5su lilok,
hogy külföldöl1 e három nil:
export terén nemcsak, hogy
fogalom, de egyenesen vilig
márka. MerI pId. ci Schneider,
cég igy eX!J~rlál: S. Hungárj~,

ami annyit j~lenl, hogy Schnei
der-lv! agyarország.

E sarok írójának szerencsés
véletlen folytán sikerülí ez év
nyarán Scbneio1erék Kiskusha
Iasi és Békéscsaba;, Hartmann
ék Szentesi és Benedekék
Kecskeméli üzemeike! megl~q

kiníeni. Igy lud!am meg, hogy
pid. a ~chneider'cég 11 csa
ládi bellaggal vezeti az üzemei
keL De milyen szak és ihlel
szeriien! De él felesigl1!k is
kiveszik a részüket él munk6·
ból, merI mikor az egyikkel
beszéltem, azl hittem, valami
előmunkás, avagy felügyelő

nővel beszéld\. S ·csak ké&ó~b

árul/a .el ldlélét.
A másiknál meg/udJam pJd.

hogy cl fóüzem 5ubolicán (5za
badjuín) székel, de azonkivül
6000 holcJl'j'i üllelvél1yük is van
Afrikában. És igy Jovább. De

telán nem is ez fl fon/os l Ha
nem oepillanlanj abba él karl
lelinek vélt műhelybe, ahol oZ

egész exporHransaclió lebo
nyoHtódik.

A Duna-Tisza köz<? és a
Tiszáníul, minI az ország leg~

jobb baromfi!crmelőierrenuma,
ii! három család között rayo~

nirozva van. De Ish2n men ls en
cím, hogy az egyik rayonból a
másikba iépjen valamelyik. Egy
egy központ kellő (10-12)
számu lehel' autóval dolgo!!:ik.
Az üzemet ugy fessék elkeip6
zeJni, hogy pid. a Békéscsabai
<'lZ elMIliIhaló autó alkalr~sze4

ket is maga gyártja és iillilja
össze az Elutóit. Valóságos
aszfal~s és vasgyári üzem, í'lho!
száz és S:l6Z iparost, munkás!
fogJalkoz!alnak. Hogy hány be~

vih~riójuk van, i!le!ve iiZb,j,
ut már igaz.:iin nem is tarlo/
Iam illendőnek, de szükséges·
nak sem megkérd~zni, mert el·
klÍpz,lheló, ahol hetenként
50-100.000 drb. baromfi! for..
i$almaí::nak, micsoda apparálWi:
szük5~gil:S? ~,h6val eZl2k a be
vásárl6k sz€dik össz~ alUI/iln
lj heli pial::Ok baromfiail. De
olyan h~1i pi~'Hil! méUózíassék
ám elkíiptreíni. mini pId. él bi
b~ie5ii\llnli, felír b~r-

lr.rtozoll még él j~lenlegi Iván
f0nék, de nem biztos, hogy I

teljes egészében.
ege elpuszlult, de nekünk

utódoknak legyen erkölcsi kö
telességünk, kik él lerüle(én
élünk, hogy a róla halloHakaf
megőrizzük, ba alkalom ödódn
nék reá még gyarapítsuk is.
TanUsuk meg' reli gyermel.;ein
kei, hogy azok mCljdan lová bb
adhasstik, meri él mult meg;
becsülésélJól fakadhal szebb
jövó l

i"ö'j. eSi. Szabó Imre
okJ. gazda.

"VAN-E BARO FIKARTE
RszAeON, VAGY

bad ország-ban bárki más is. I
elérhe/etl v.l~a. ugYQnazz~l él

szorgalommal is kitartással. S
most, 19:!i4·ben, amikor orszá
gunk megc$onkull, amikor meg
sQkasodlur.k, amikor gyomor
harc folyik mindenüt!, akkor
erőszakka! akarunk máról·ho!,
napra kérdéseket mggoidanJ,
embereket máról-holnapra rel
formálni, avagy ddormálni?

~\önflYü a szépen berendel

ze ti, fülőll ir~dából, zöld asz·
tal mellől rózsaszín üzleti képe
ket fesleni, écákal lermelni. De

!

fessék kijönni, vClgy kimenni I
az éleIbe smindezekef gya- .
korlatilag keresztül vinni, ugy
amin! megleHék annak idején
egyes cégek alapilói. sól meg
teszik még ma is a vezelő fac·
torok. Mer! üzli!der nem lehet
ám Iheorelikusan vez\!!ni. Ah
hoz mcís is kell.

Szakszerüség, - Ü,,!eiszerül
ség.

[zek az alap pillérei bármily
üzleli válalkozás renlábílitásá
nak. S ha egy ily pillér inog,
mozog, összedől az alap, meg·
bukik a üzlet!

D~, ba !:znne is baromfi-kar
Icll nálunk, akkl1EÍr ij cl barom
fitenyészlók, term~16k gerinces
összességén megd6lh-etne ez a
kartelJ, ha az a néhány millió
irzrmeló gazda, amely minden
féle kartelizáJásnak ki va.n szol
g~ltatva, annak idején része·
3üll volna kellő felviJágosiiás l

ban, kelló oktatásban. Igyazon·
ban: mi a helyze! legalább is

í?llyelór€ ~

Az, hogy él három vá.sárló
C5alád a sok bizottság, a sok
ciliCnőr stb. lá!tára. vissza foZ
vonulni és nem fog vásárolni.
II i.\lmikor a mi JermeJőink ~zj

látni fogják, kerülő utakon mé
gis c:§ak oda fogjtlk adni plor
lci'kájukal i.'I "zsidónak", merI
ll€kik bizony ~énz kell. Ki meri
garantálni, hogy nem igy leilz
e €z e!etleg?

De lássuk csak, hogyan is
áll u i1l b~romfi ..karlí!ll ügye '?

Igy Ege héli6rcinak OyomQ6
felőli szélén feküdt. Hl vol1 a
Körösön kerrzsz!ül közlekedés
hez egy révje is. Talán épp a
TorzsásnilJ, vagy él kenderázn
íalónáJ, rnelyer a följegyzés.
szerint Dózsa Qyörgy is á!!i:eíf,
Erdilyb61 Buda fejé húzódvél
gyüh~vész hadaival li14·ben.

Keleli naJárá! jelezle a laf
csai állomáson erről levő Péler,
vagy a Fekele halom, (talán a
ré!halom is?) toviíbbá ci Tel
melő O<1JOnl, mely a nyilasok
sl:éJén, il régi frát mellett, él

voll Ailer birioknál van. Honti

N'zkünk maí]Yéuolmak meg
van {lZ a jó szokc'jsunk, hogy
él hibál sohasl;l:m magunkban
igyekszünk felfedezni, hanem
másokban. Igy vall ez j"len
esel ben i:.>. A "karlllllekej a okoz l

zuk, iiHuikor nincs is "karkH"
elhll';ly~tt, hogya sok töpren~

@'lis, helyben lopogáJi helyet!
mútgtalálnánk, sőt megmutat p

nánk u €gyedüli helyes, kive
zető ulat. ~hin!e hibele!len, sól
egyenl!sen hálborzongaló, mi
kor az emb~r olvassa ...

" ... külön szerve! lél~sit,amely
ellenór~i cl vásárló karlellekel,
amelyek lliteztsél bizonyítani
nem lehel, működésük aZOI1#
ban nyomot hagy ... a kartell
kiirlja él kisebb vers~ny társ(]·
kal s megszünteli a szabad
verseny!. ~ végül: ... már helyi
biwHságot alakiloífak, amely
él baromfiárakal ellenőrizni fog 6

ja. stb.

Bármennyire is hihetell~nül

hang-zik, de éppen fennJiek
alapján is éi leghi:'ltározollab p

ban állilom és al~bbiJkban bi·
zonyí/om, hogy nálunk, MCl
gyarországon ez idő sl:erinl
bélrom~i·kar/ell nincs. Mert a!{ik
ezt hÖllg'o:datják, még- inkább
állilják, azok ni nc5cnek tisz·
tában a kar/ell foga.lmával. Be
szélhelünk szén, fa, pék, vas,
slb. karleilről, de !:l~romfj~kar~

íellról eíi!Yá!laláb~n nem. Had
11iZm igenis, iilZ a helyzel ná
lunk, e cs~nka hazában, hogy:

hórom böromfikereskedésí
ÜlÓ cSi511ád iféÍnyiija Csonka
MagyarofSiziig baromfii~nytSiz

t~iS~! r~gIé!lkoz;:;inélk sor5át,
olyképen, hogy ók dikfálji3l<az
~rakat, élmi l!irmészetes is. ~

azért €Z iil három cSilád és
n~m másik, mtrl ez@;knel< az
ő$eik még jóidőben kezdt~k

ez! llZ i::lkkoriban még nelg-yon
len<27.ci! foglalkozásI SI rZ'IJiza:·
di(.lken kereiztti! épp,m 61~g

idejük volt nagy$liZ6rÜ@!l megP

alapozni ~s világ márkira
emelni annak a szorgo~ mun
Ki1nllK \?ffZdrminyét, e ~Zlf:l-

EGE KÖZSÉG HATÁRA
E lllpnak novemher hó <i ,iki

:számában I'. St:erkeszlő úrtól
egy cikk jeleni m~g· Egéről,

miJyhez mo~l fo!yla!éÍsképen
én is fűzni élkarom él gondo 6

!l:I!öimat.
NClgyon k.evesen ludluk gYOq

maiClk, hogy ab az Eg~, mely
kélszázegy nehány évvel előbb

IllpuszluU, Ilem is lehe! nekünk
olyan k.özömbös. Hiszen jelen
határaink keleti réSfiée teljesen
oda tarlozolI, Sokónknak egei
rögön terem meg él minden~

napi kenyerünk, igy annak a
törJén~te, cl mi ősi töriénelünk is.

És most önkéntelenül el'
szemb~ jut Kisfaludynak a R6~

I<o~lf(,'l vGna!koz:!atoH köl!em,z#
nye:

"Miről apám nagy búsan szólt"
Hogy itt hajdan szebb élet volt,
Érzi s7:ivem s felsóhajtok,
Amint Rá.kl1is terén szántok.

Hol Mátyás, az igazságos?
Te látod őt boldog Rákos l
Tán itt nyergelt hajdanában,
HQ! én szántok mostanáoon".

A történel iró szerini Gyoma
is Ege közölt a kövel\{ezók
alkották ol halárt : Az őzedi·
halom, mely ma is meg van a
dévaványai országút melleU, hol
6zed·maior állolt. Innel délfelé
CI Siralózug irányában húzódot!
ás valószinü, hogy él Siratói
körül folyó körösi rész és él

jelenlegi kenderáz!atónak hasz l

nált holl-ág vallak él további
határok, mely "anmyásús" né
ven van emlegetve. A további
!leltárt il Ketl6s l halom jelezte,'
me ly nem más, mini a csepüs
I<~rli nagy Bicó-halom (Bi-kellő).

Majd kis darabon él régi békés
szarvasi országút jelez/e ('j

határi, amil pontosan nem tu
dok meghatározni, hogy boI
húzódott. (Talán a tanyák és él

páskumok szélén a je!enl~gi

vcrsutvonaftól dilre?) Végül
halárjelzővol! a kél község kö
zö!! él Kl3selyl1s#halom.
Ez~k szerin! nem szoigállak

halárjelzésül azok ZI halmok,
m~lyek cl mGzőberéoyi orszéigúl
lJ>aloldalán II 37-38. vasuli Őr,
házak között vannak. Bár í'itzek
I,özül a legnagyobbnak Eg.zi
halom él n"ve (részle/es lérké
pl3n igy szerepel).

Teljes bizloo:sággal álliJhaj#
juk tehát, hogy tGlnyai dü!öjeink ~

közül 4 Qglászben, 4- pedig.
r's7. ben Egéhez tartozo/i. Oda
tarjozolt még az Örö\{ö;;nyilas,
Halmagy és Ozed-puszta ii.

Maga Eg<z v~!eményem ~u-

ríni 11 jelenlegi csordaJegelónk
d'lkill~1i szögl~12ben IQh~tetl,

h I.}l a csorda él huIlámtirbll ma
tlejdr.

lit lehel lalólni na~yszámban

kőlörmelékil,ql, m~ly bizlon~

sá~gal '6gy hajct,mi fl!llu
l:I~iyét, '



Mennyit keresnek
él pulykaexportőrök ?
," Az egyik nagy budapisti napi·
lap közgazdaslgi rOll'atvezet6je ki
~lámitotta, iogy mi!ygn nagy nye
msiggil dolgoznak a pulykaex
portörök. S:sámiU.sának alapja :it

60 filléres pulykaár volt. f:::h@z
Ostlimdeig 6] fillér költséget illi

mitott, ami ól pulyka árával együtt
kilogu.monkánt 1 pengő J3 fillért
t€ill ki. A-z exportőr <il pulykáért
fontot kapJ amiért a Magyar Nem
letí Bank 4 százalék felirat fizet
a 17 pengő!! ,hivatalos kurzu$ fi-

lött, vagyis 24- plingöt. Eszerint
1 ptnee W fillér. Londonban li

pulyka kilój; 18.7 penstt, ebbói
le5 l;lázalék jutalék, vagyis OJ~

penee, vám 2.2 pence, szállitb
Osíendéíől Londonig 0.1 penCi,
efJyéb költségek 0.2 penee, ÖIZ·

szeeen Ie 4.0 pem:e, marad nettó
londoni ár 14.'1 penc!:, kilcmként
l pllngö 41 fillér. Ime, - irja az
emlitett lap, - egy pulykán ke
reken egy p@ngőt lehet kenIllmi,
egy vagon árun ~ehát 2.400 pen...
giSt, annak a 1"1 cégnek, amely
il pulyk:akivit@1t kézbe kapta. Dt
mindl!lk fölött igen nagy, rejtett
haszon van azon a rivin, hogy
II pulyka bevásárlási ára nem 60
fillér mindIiLl esetben, hanem
(Sik 45 fillér. Igaz, a termelő,

aki közvetlenül az exportIeég~

nek ad el, megkapja a 60 fil
lért kilonként. De minthogy I.

nem ~xportáló kereskedő il puly.
kát titszés :l;zerinti mennyiségben
vásárolhatja mig 45 fillérért, ettől

mir kh, halUIOnrl1 átveheti al': ex
portáló eíg, mondjuk 48 fillérjé
vel. S ebbin íU eiitben hmtasl
tikul\; :tu'U~zon irn@tő el, izi jobb
:I1tm ~~.imitanL

A M~zőgal;dasági Közlöny
széÍmilása szerint egy darab
150 kg. sulyu lis 111 pengő"

be kerülő sertiisre hUizfél@ .i
men ~ i .iit pengő (1 kg-ra ij.i
fillír) köl!slig hárul, i:imig /ll

fóvárolii fOgY~3g!óhll)zeljut. eit
ból vasuli fuvar, köv@Jl:etvám,
kincstári iIlel~k, slb. orslitágos
<íil~gbém 6.15 P, (ll fogyaizióii
és forgalmi adó 16.2i P.

Ugyancsak huszflile tjíml!:R

van ml2glerhelve CI vágómarha.
E~y d.arab 600 kg. 3ulyu,
100 peng6ért eladott marhi'l
után SO.:il3 P. a költség, vagyis
1 kg-rill esik 12,31 fillér. Ebből
cl vasl.lli fuvar, kincstári iUel3k
16.80 P. mig él fogyasztási ts
forgalmi edó 44.14

A. fenti slatiszHK1'l öiI$uál!i"
fása óti'! az árak ujbói ~it(ik

li> i/Zy a helyzet még ros$uib·
bodott. Valójában tehál ennél
i ~ rosszabbu! fest az ólterméo1{
ujja az eladótól a fogyasztóig.

-lIi1

I
,
e

a tönéttyben megengedett,
legszi1bégeiebb munkákat
s~abad vége:detnt

A törvény végrehajtását a
hatóság izigo1"uan ellenőrzi,

adott eiletekbon a kibágási el
járást megindítja, sőt - mint
a rendel.t kiemeii, - a tör
vényt be n~m tl.rtókkal szem
ben kártérit61i keresetnek
helye van.

A mezőgazdasági munkásságot
kormány mentesíteni fogja a búza- és

lisztforgalmi adóváltság alól.
(A D. H. eredeti fudósitilsé:.) kincstárnak. AT. illsór~ndt'í éjet·

A képvi!elóhiil!!: 5z:erdai ü16~én szik!ilégleíekre kive!litt fogYQsz"
Rakovszky Tibor iiil föidmul1# tási adó CI IGganliszociali$abb.
kásság nehéz !.1G!yzetéról bil' l Az ország elv6rja az ui stilu8
szi2lf. A nép feléHez nyári kere- kGlrmányától, hogyha átfog6 és
sellil é$ előállott az a furcsa általános inlQzkedéseket nem
helyzGi, hogy ha tili il,lme~.rt! tehet is, leialább él r~s1:l~jk<!Ír

vásárolt 6abonl1l1tmiiekti akiu désekel oldja meg.
irlJltttni, lis:lijofgalmi adóvdlságoi lmrédy Béla pinzügymini$2:~

fizettetnek velt. A flJldmunkásgág jer ölzonni'll válaszolt az inter.
a legnehezebb h,lyzetl:J,n van (Jr~ pClllációra is kijelen lelte, hon
szdgszerte és ti kormány rég,bbi . &l nwtó/iazdasági munkások s6,,1~

in.tézk~dist trt~lméfu.m mílis kíny- mit orvosoini fOlja, hogy az arra
t,l~n buza- i$ liszf!oTjalmi adtJm jo~mmltak m~gkl:lpják az érJi,i
vállát fejébln mitermálsánkillt l aili!fii'd@lyL
ny~l' !,(mgőt Jifltni ;t1l pinzlJiyi l

A fö.l.dmivelésűgyi mininter
rendeletet kmd6tt II köziégek
hez, amelyben a m9ögazda
sági cselédek viiJ:onyait sza
bályozó 1897 évi lXV. t.-e. <ima
pontjának szigoru betartását
és ellenőrzésétrendeli eJ, mely
szerint minden cselédnek va
sárnap és az évnek $átoros
ünnepein mUllkaszünete le
gyen. Ezeken li napokon csak

i a II
mezögazdas
dek sze II

A- ft 1934. decemberUJS G _u<_~_ ...,._u~u_u __~
~~~~?,~~~~V~_~~~~~~"',"""",4 .."nihiNh"'4AiiNVli06

om =- i h I '-I h MIÉRT TERMELmelyik nagy város országos és iizlet ember. Hány baromfi o napra orvos, memo <, SZOlJl" .

, l ' k . , 'Inn n;'1l RA.'FIZETÉSSEL A GAZDA?vástirjával. e{gyesülés, Szövelkezes vo í rasz, avagy csa Clpesz IS "m ..

Mi ·sem íermészeksebb, mini· már si nm mtig méi! is IZ cson· tpen igy nem lehetünk tyuk" I
hogy Q b~szerzési árakat a ka HClzábem1' 3 melyik mikö- ászok sem, még kevésbbé ke·
közl"ont diktália, aszerin!, hogy dik ezek közül élelkipesen if' reskedótc Hélntm az erre hi#
milyen a felhajtás, illelve az His.!! legutóbb is, - épPím valoHak álljanak ennek él na"
üzem szüksége. Mert, ha lui- Kecskemélen alakul! meg a hi m gyon ••Ieg magYGlf baromfilea
sok pId. az exporJ cikk eda.. rös héten a: "KisáHéltlenyész.. nyésztisnek és ért@kfsifésügyi
hazG1, (mint jelenleg ól pulykáJ.. fők Országoi Szöveisige". nek az ",lére, vegyék magukat
~an), (2 raktárban s él. felhajlás Hallol/unk e agÓilll is róla va- körül arra hivi:ltott igazi ~zak·

is mlgy, persze, hogy lenyom- limit! Meri én mé~ mtm, emberekkel, - dílt semmiesel
ják az árakat, vagy egyálla.!á.. Avagy mit produkál ill 1121'" r~ sem kon!&rokkal, - llevllm
Inm nem vásárolnak, VisEonl melók érdekében: az Orsúigos jenck ennek ClZ ünnek buzgó
ha az ŰZ0In "jres s él fll'lhailás BaromfibizoHság ? apostolokat, akik azután ter·
is gyenge, az 6rak megélénkül- Miért ~xportál a Hemgya oly melő gazdáinkat i ~Halában aZ
n\!k. A !,etfő között VélO az a keveset kiilföldre"! Miért nem arra hivalollaka! praktikusan

, 'k áll ~ ma~war baromfilenYlÍiz- b"v"'z"tik, IlZ uJ: Bsm:l:€diketbizony@s slagnálio, .:lmlor' tés élére t '" '" "-
kell is iÍru, meg nemis, vagyis MerI igy ViJll1 ez minden oly pedig ránevelik a ma~yar bad

'k I. k 'do-nek V"'" is romfl'leny"''''zlé''' haszllotnaj-lild.- .aml or a ii\eres \! vm Szövelkexésiel, egyesüléssel, "'Y' '"
't l' I. ct IZ m"IT \11' ncs l'''' Ez r"'. S ro'l II I· jlveneket, bEliH'~rV0-vee l r.e v, "'6 II ,h amely nem él [O:l1li kit siámi" '" I

él;;;ulán már él cégek, kereskq# iker lestvér alapján jön Iéire: zik ~gy, él m~r me31évó ll!il@i·
dók Jeginlernebb ii7.j~lj lUka, sílakBzerilség, - M.tletszeriiség. ! kspes; értékesiíó ilz:®rv€zelb~,

(;Imi! laíán mril? hozzá legkö· Tehá! igenis, nem él bölrGmfj. ! hol már ők kerülvén lulsulyba,
zelebb állónak sem árul ei. k.:lrlell az oka cl magyar ba.. mint ilyellifk, nivdivGI lesznek
(Lát/am pid. juniusban az: egyik romfi arányos érlékesllhe!ssé~ az árakat is djkti!lni. Áddif! I
cégnél liO bazeinban 2 r!s fél nek, hcmem e.lódeink konzerm azonbaíl hi~ba való lesíi!: mio#
millió tojást meszes vizbee!' Villív gondolkodása, Elmikor den prssSlió, minct~n erőlködés,

rakvCl.) elfr3ledlek, illetve nem i3 akar- íj szegény term€lóll~k ~sak
Viszonl iiII termelő gazda, lak bennünkel el prilkliku. pá- nem lesz j"bb sorsa l

miután lJ~nzre vön 5zükst~e, lyi1irö n~velni. Most viszont! ~g)f. -,,'f.hheJ:: azonban ernyedel·
kénytelen porlékáját oda adni, szerre sl:~m~tI10nk máró!.ho!. len $zorgalom, sok-jGk önu
fLigg~ile!1ül a v;§sárlói kedv, napra kerelilkedók, experléirök zeHen munka 8S m0g több ki.
~vagy kedvlelenséglól. HaloU, I~nni. Próblilljon valaki máról. tartós izüksiÍges>." NÉMÓ.
mi volnii az elónyös az eladó
lermlS!óre?

Ha azt tudná előre, mHy(;m
lesz a véleli kedv?' Kel1Ae áru,
vagy nem!

Ugyanez a helyzel az: eXm
porl piaeokon i:ió. :3 mivel k~·

vis exporlórnek, iIJ~lve helyem
scbl:Hm igy mondjuk:

A kis exporlórö!<llek nem
igen van kLiHöldi leri.'lkaiuk, még
kevésbbé üzletük, kénytelenek
az: €X;:HHlá!1 árul sok eie!~e(]

mé~ áron alu! is értékesíteni.
Erre mondják ól<: Kráchom
vo!L

ilyen cset nl!\m fordulhat eló
awknál él cigeknél, amellyek
mir ~vlized~k óla (?xporlálnak
kUlföldre, hol expositurájuk van,
sót kimondott üzlelük is van.
~l:Gk már .~dolítozolimárkák,
ez,kkl21 il v~rsenyt ftl]v@l'wi
szinl~: lí'!hetl2thmség J Ne CJJOm

dálkozzunk llZhát azon, ha íZifY
HYlin, évtizedek sz.orgos mun· II
káia áréln, absolut tökéletesen
»~szerv~7.el! céQ'g~l, illetv-e cé·
2'~kke! nam tudjuk f~lvenni a
verliitnyt.

Csak séka,ökör barc lenne
Iill!lóJe, ba igy, az Ilhangzot·
Jak ~zGrinJ jtjrnánk el.

Merí, mi l~nne pl;jJ. C'lkkor,
ha iZ a három j"denlifJi naiY
cég hal hónapig pihsnne? :3
ltgyállaUlI'l nem dolroxna If
AVdlgy j~l~n ez annyira ki van
zárva, hOlY izinte leh8lellen?
Mer~m álli!cmi, azért n~m

Jud nálunk életre ktlni egy
tililkép~ui baromfim.:)zövetkués,
m&ní sok ~ennl2 II jh~oretikus,

de llnoíl kevesebb II képult,
igagi, prlldlkui iyakorla.íi luk
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agyar
este

öröskereszt Egylet gyomai fiókegyes lete
órai kezdettel az Uri Kaszinóban tea"",estél

december
rendez.

Bzlla István Tibor. HaJvani
Piroska, Timár Mária Magdol
na, Raoi Lajos.

Megha.ltak li

K Kocsis György 86 éves.
B. Kiss Mihály 26 éves, Csapó
Dánielné Munkácsi julianna 715
éves, Lehoczki ÁdÉlm 40 éves.

Hét bő és het szűk esl:tel1
dó, avagy hél évenkén I vált~

z.ik él. bőség és él szükség é.s
nem pedig Hz évenként, mini
ahogy cl gazdasági iadósok á1
IHol/ák. Mosl egy fi~ilal gCJ7:da
sági tudós azt álliljél, hogy ó
nem a konjukturákról beszé!,
hanem G:i szükség és hóslíÍg
periódusáról, amely hél éven·
ként változik és ennek igaz:o
láséÍrC'l közli, hogy 1914··lói a
szükség perióduslJ kezdódöll
el s éll: eltar/oH 1921.jg, MU'

lán 1921-lól 1928-ig kövelkl2#
zeit el bőség periódusa, el bó
ség periódusa ul/Ín 1928· lól
19ő5 ig p'!dig lal'I sziikség gaz
dasági korszaka. 1935·b<!n vé
get ér CI sunvedá$nek ideie,
nekiIendülünk i:'!.l!é uj bőség pe
riódusé'lna!{, egéizlw larml;§sZ:í2
tes lehát, hogy jobban ml!gy
majd mlnden qS könnyebben
fogunk élni. Adiel lst~n.

Vigyázz a hajtásáa. Söjá! érE
dekében minden kocsi!ulajdo$
nos vigYBzzon kocsija hajlá o

!!Iéira s a mindenkor érvényben
lev6 hi!ijfási szabályoknak le
gyen elege!, meri ellenkuó
esetben kihágás! köve! el, ami
szigoru bünlelésse[ já.r. A kö,~

sig beHerülelén CI gyorshai'ás
a !egszigoru~ban tilos. Éjjeli
közlekedéslléi koe:silámpa al
kalmazása szin/e kÖlelező. Ta
nácsos azt használni is, mer!
lZl1nek hiányá~rt is jár a birs~

goUii.

A pulykák uíán mos! már I'J

hízotl serlés olcsó ára keserfli
el a lermelókeí.

1\ Kmkereskedeimi Hhrahd
én egész ország lerii!,z/ére
irányárakat tílJllpíJ meg.

Náza:§sávot .kötöttek li

Boiebovszki lenó György
V<;res ErzsébeJlel, Arany János

I-Maioros Erzsébetlel, L. Szi
lágyi Antal-Szilágyi Máriával,
B. Kiss Laios-Kiss Rózával,
Dobó Laios-Weigert Magdol
nával, Bogár f)ened~k-Uhrin

Gizelával.

}\nyakönyvi hire!€-

I Születtek:
I

BeHa Gáspár endrődi 22 éves
fiatal emrer a mult héten Bé
késcsabán agyonlőtIe magát.

A békéscsabai Iwllílászi ewy
előre: a város cimenével akarják
márkázni.

Miképpen tehetjük olcsóbbá
a gyümölcsfák permetezését,
a magyar Higetermelésról, a téli
arany parmen almáról, a rak·
tározoH gyümölcs rom!ásáról,
szóló exporlunkról, él foJyél<ollY
gyümölcsrói, mU érd®mes gyü
mölcsból kivileire termeszte#
nünk, a december havi leen·
dókról és még' számos egyéb
akluális kérdésről is beszámol
él Magyar Gyümölcs legujabb
sZéÍma, melyből 1llLllalványszá·
mol, lapun\{ra hivatkozva, egy

~lkalommal ingyen küld a kj·
adóhivatal: BudllpesJ, VI., And·
rássy út 8.

HomomJay István az elónyö#
sen ismert ku. szinigElzgafónk
jód ~ napokban sz~rkesztósé·

günkben (is bejelentette, hogy
ujomm szervezeH zenekaros
nagy Jársulaliivöl él közeljövő·

ben megkezdi eJŐlldósait Gyo;
mim. Már mo::st felhivjuk T. Ol·
va,óink figyeimét a2: él'lezele5·
nek igérkezCí szinl1tízi csíékre
é!> a kiváló múvészgárdára. A.
társulat fólilkéiréJKoróndy Sciri
nemsokára megkiJ1.:di bérle/
gyűjtését is.

A flzegedkörnyéki gyümölcs
termelök konzervgyárat ii1kar·
nak 1@lesBeni.

A békéselabai Belhlen Oábor
gyalogezred tisz1i- é~ altiszti
kara novemb~r 15-t61 március
to,ig naponfa 8 ins~ges hlldi
rokkanfatlát el ebédd~I és Vél#

c::;onivaJ.

Egyházi kitiintetés. Acsonka
nag-yváradi r. k. egyházmegye
apostoli kormányzó!Cl, dr. Lin
den berger János kél érdcml8s
papját, Szabó Frigyes szeg
halmi és Riegel Géza füz@s
gyarmati plébállosoka! püspöld
lanácsosokká nevezte kL Aki
lünlelés híre megyeszerie lJagy
öröme! kellell.

KáUayMiklós föidmjve!ésügyi
miniszter kijelentése: "Az erdő

nyujlia éi legtöbb munkaa!kal p

Imai és foglalkozfalia a leglöbb
munkást.

Az; iparos érdekképiseletek
€li lörvényhatósági bízolisági
lagját a vásosokbcm és éi járási
székhelyek!2!l Ii/kos szavazás·
sl"ll december 16-á!~ válaszlják
meg.

KecJkemét új húlóhilz épí
tésére 120 ezer pengő állami
kölcsön! kap; meJyel 15 év

I alaH, félévi annuitás és 55 Szil;lzal~k mellell k~!l visszafizelnie.

l Az Alföld fiis;itásál 189.000
hoidnyi területen, évi 12.000
holda$ periódusokban kezdi
meg az állam·

Ajándéldüggöny leng tillda
écrüsJ!:inű, rácsos H.illanyagból
szép virágokkal minden abla·
kon, ahol szerelik cl kézirnun·
kál. A IiZtv~s Tündéruijak ked
veskedik ezzel az lljándékklll
jubiláris emlékül mindenkinek,
aki cl népszerű kézimunka·
uiságra egész évre P 14.40-nel
el ófizeJ. (Budap~st, Szervita ·t€r
3.) Ugyanott megnézheti az
aiándékpfüggönyt, melynek 110
260 cm él mérete ~s ameiynek
leljes kihimzé6ehex hozzii#
jár a selyemfényú MeZ gyöngy#
fonál is. Kérjen in~yen mut;;l!~

ványsüímot.

REGGEU TOZEK
A hosszantartó őszi meleg a

hagyományos Erzsébetnapi disznó

öléseket is befolyásolta. Félős volt,
hogy a friss hús nem dil ei.

A november 21-ikére virradó
reggeli fagy élénk mozgolódást
váltot ki. A gazdasszonyok a fű·

szervásárfásokat intézték, az öfés
hez izükséges eszközök előkészi

tését és CI segitséghivásokat gazd·
uramék.

A késő reggeli hold ielifényénél
il község minden tájáról a maguk
kal te!1etetlrmségre hizott dldozatok
halálorditdsa, elcsukló hörgése hal
latszik. Aztán a község szélén apró
tiizek támadnak - perzselnek.

A patagóniak idejétől, kik ef5Y
ólbaégett disznó e.lfogyasztásakor
jöttek rá a perzselésre, ettől kezdve
mostanig CI romantikus perzselés
seI tisziitoitdk meg a sertéf;t 5Z0
Iétől és pirftoiták a bőré! ropo·
gósra. Most ide is betört it tech
nika és már holmi benzines har
katölto félével, lánggal borotválják
le egy mentre adiszót.

Ezer szerencse} hogy a disznó
ölés hagyományaiból a kolbászt és
lwrkát nem fudják valami hasonló
technikai huncl1ttsággal e!sikkasz
tani.

Kodály Zoltán világhírű zene
költő deCQmber 15·én Békés·
c:5lobán surepeL

Halálozá.s. Birk~nhcJUer NH·
imre m. kir. adóhivatali

laocicsos, kinek Gyornán és

Endródön Ls több ismeróse
voll. 51 éves korában bide/en
meghalt nov. hó 28-im Békés
I€sabán.

A löldmivelésiigyi miniuter
járásonkénl vadásza li szakrefe
renSlf'Ket nevez~tl ki. A gyomai
járás referensé~l Máday Aladár
gyógyszerészi nevezte kl a mi
ni5::der.

úTBA orvosnak Oyomán dr.
.5allai Lász!ó1 nevezle ki a
pénzügyminiszler.

Nyolcvannégy megyebi%oll~

sági tagol választottak vasár
nap, ezek közül 62 CI Nemz.eií
Egység pádjához, !o él függe!·
len Kisgazdapárihoz, 10 éi 5Z0

ciáldemokralákbo.l és 2 a Fes
IlZlich-féle nemz@H szocia!isia
pi'irlhoz larlozik.

Szalay lukács 61 \Íves gaz·
dasági cselédei fellök/e egy
ökör, "Jeselt, több helyen meg
sérúiL A békéscsabai közkór
hcizba szálliiollák bit.
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Árverési
Dr. Fésüs József ügyvéd által

viselt Hazai Gépkereskedelmi rt. (csat!.
Gazdák Bi;<;tOiitÓ iZŐV. 63 P. 02 Shell
Kőolaj rt. 469 P. 37 f.~ javára 1840 P.
29 f töke és több követeiéi iárulékai
erejéig a bp. közp. kir. járásbiróság
1931 évi 463706 sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán vég=
rehajtást szemTidőktől 1932 évi decem
ber hó 22-én lefoglalt 3590 P.-re be
Cl!Iült ingóságokra az árverés ilrendel
tetvén, annak végr. szenv. lakásán,
Gyomá» Horthy Miklói U. 47 háLsz.
em. ajtósz. alatt utána nyomban a vh.
szenv. Németzugi tanyájábll.i1 leendő

migtartbára határidőül 1934. évi de
cember hó 13 napjának délelőtt 10 órá
ja tüzetik ki, amikor II biróilag lefog
lalt butorok, benzin motoros szivaHyu,
gazdasági eszközök s egyéb ingóságo
kat el fogom adni.
Gyoma, 1934. évf nov. hó 5-én.

VILLÁNYI NÁNDOR
kir. bir. vhajtó, mint birósági kiküldött

La~'odalomri!:l, diszn6tol'l'a Kere-
kes vegyen kitíinő minő-

Siégü. zamatos ui bort 48 fillérért,

Értesitjük tisztelt olvasó
kŐ:dJnségünkef, többik kéré~

sére elhatároztuk, hogy a
heti hirdetéseket (publikáció~·

kat), melyek péntek délig
Szerkesfttőségünkbe beérAeZ
nek, "Hirdetés" rovatunkban

CSEKÉLY
hirdetési ellénében kö~

ző!jük és ezen hirdetési
dijért még a Gyomai Ujság
azon számát tiszteliJ/példány'"
ként is kézbesitjük.

Erre olvasókőzönségiink

kivül az inditott ben
hogy egyrészt meg

kimél;ilk a közönséget a hir~

detés feladása alkalmávali
ácsorgástólés várakozástól
másrészt lehetővé tegyük a:
hirdetés teljes anyagának
ismertetését azok részére is,

. kik· a vasárnapi pu,oW'cáción

. nem ie/ennek meg.
Megjegyezzük még, hogy

ezzel a gyorsabb adásevételi
is biztositjuk,

szombaton je-
lenik meg, igy és
hirdetőink már ekkor sze
reznek tudomást a kinálatról.

JlC~WIJI!J is a hirdetés, m~rt
amwk csak 10 fillér.

tehát publikáci
a "Gyomai Ujságban" •

Itét dr. Legel3 Tibor
~ Az Fekete Géza

közvetlen szavakkal válaszolt. A
L31csorát tartó t'ncmu
latság követti.

I R ETSP

I szép Jövé~e ér hálót 3:0. 38
i p. EliTla ves:táiyes de H:ürkes:!:
I !'elvágjoL Barta ezért neki megy

de nem történik semmi-csupán
mindkeHőnlk el I{ell hagyni 1:1

pályát. 40 ~. Hatvani lövés~t

Slifler rosszul fogja, amire Bar
tik H. fürgén ott terem és a .ka-

. pus által bizonytalanul fogott lab
dlit szépen küldi él jobb sarokbé\.
4:0.

A meccs a honi csapat fOié
l1yén~k jegyében folyt li. Megér~

demelt gyöz~lem voiL
Jók: GyTK- ból a védelmlill kí

vül BarHk l. de a többi il; ré·
Slesse volt a szép győz~lem meg
SZln:é@ének.

AKinizsiböl: Engelhard, Sprin
g€r, Grónich és Kruchió vált ki.

Loipnicker volt.

OyTK-MTK meccs végered
ményét a Gyomai Ujság sporr
hirsz;olgálata vasárnap a meccs
után ZI Lach és Varga cég kira~

katában kiftiggesz!i.
december 9-én ÍlÍ.rJ.c@li

egybekötött szezonzáró tea-estet
rendez él HoHer·szállóban.

Gyulai AC a Mis!wkú Atilla
Kör ~llelli Magy~.r Kupa mérkő

zését lemúndta, ellenben a Sze
i gedi AK ellen kisorwlt márkö-
Il zés;ét - valószinűleg - m@lgtarlja.
•. December g~i magyar-olasz:

futballmérközést Milánóból köz
vltHi a magyar rádió. Az érdítkes
iseményt Pluhár István mondja
mikrofonba.

ulIUlIh.,-Tö:rekv4ii elleni óviisí:l.t
. nIamint a GyTK-Textil eiJeni

óvását ZI. DLASZ elutaiitoíta. Utób
bit azzal, mert m@gállapHá!;t nyert,
hogy a Textil Anesin nevű ráté
kOSí:!l a békéscsabai Suck SC-ben

I
tényleg sl':ereplill, dll miv,;1 ez gZÖ

vetségen kivüli @~apat az abban
való sr:ereplés a szövetségi tllg
egyesülethez valÓ" igaZ{~Jál!l sz@m-
pontjából figyelembe m~m Vihető.

BirókiUdés a mecI·
csel,mB: GyTK-MTK Gallovics,
Bocskai-OFC Göndös, Textil
Kinizsi Bor05, 8ISE-KTE Rátfai.

BISE megkapta a Bocskai el
len orvos hiánya miaU le nem
ját,i\lott meccs 2 pOJltjáet.

GySe kitűnöen :ilikirült 150
teritékes vacsorát rendezett az el
mult m~lyen Fekete
Géz!A 20 éves játékosjubil€lumát
tlnnepl;ilték. A vlH:során fl/l:lszólaJ
tak Tibli Andris elnök és dr.
Vinc%e Endre alelnök, aki ilIllll\lUI~

toHa a jubiiámJnak a GySC érté-
I k~5 ajándékot íi

1 Textil ~ 9 - - 33:5 18
2 MTK 91 1 l 25:9 15
3 Törekv. 10 7 - 3 24:14 14
4 GySC I 6 2 3 15: 13 14
5 Kinizsi 10 6 l 3 15:20 13
6 GyTK 8 5 1 2 17.14 il
7 M Máv. 9 4 - 5 17:1i 8
8 OFC 10 3 2 5 16:23 8
SI KTE 8 2 1 5 10:23 5
10 BI5E 9 2 - 7 9:24 4
II Bocskai 5 - 1 4 4:10-5
12 Világos II 1 -- 10 3:16-4

Dllcember 2-í futbaHprog
ramm: Mezöberényben: MTK
GyTK, Textil-Kinizsi, 5zarvason,
Bocskai-OFC, Békés€ll: BISE
KTE.

vasárnapieredrné"yek:
Tör~kvé~-KTEl:0 (0:0), (Tex
tiI-MTK meccs a TexliI 1:0
arányu vezetése után félbeszakadt).

GyTK-Kinlzsi 4:0 (1:0)
bajnoki, biró: Leipnieker.

Már mindenki uz6I1 volt, hogy
nem lesz mérkőzés il Kinizsi el
maradása miaH. Az izgalmas vá
rakozásra végre lett il te
herautó, amelyen a csapat érkezik.
A Kinilsi az utolsó másodpercet

I
is igénybe vévti érkezett meg a
pályára.

! GyTK: Kertész-Rozsnyai,Kurlz
-Csik6s, Weigert, Vatai-Haíva-
ni, Talldi, Bartik Bartik 1.,
Barta.

I Kinizsi: Stifler-Engelhard, Ko·
vács-Kruchió, HürkesJt, Zay
Silbereisz, Grónich, Springer, Ren
da, Vári.

A GyTK már az első percek
ben igyeksll:ik kezébe: veni <l mír
közés irányitását A 4 p. Barta
veszélyesen indul, beadását Tandi
az ö!lJsön fejjel fogja. és szépen
irányítja a hálóba 1:0. A hirtelen
kapott gól a Kinizsit kissé fel
rázza és 11 10 p. Silbereisl-Sprin
ger vezetésb~1 kornlrt siktilrüJ el"
érni. A berugást Ronnyai me
zönybfi továbbítja. 25 p. Kovác$
miatt szabadrugás, ami kapu fölé
:,i1állt.

A további játék hullámzó. 44 p.
még egy korner adódik a GyTK
javára, de ali! kapu mögé kerűl

és tm:el vége a félidönik.

SIünet után I gyomajak bele..
fekszenek a és Bartik I.
nagyszerü labdáival bombázzák
az ellenfél Az erős GyTK
ostrom az 5 p. er,dményes, Barta
a E:lIélre kapott labdával a védel
met ki játszva megsz,rzi a máso
dik góit 2:0. 15 p. 5pril1gtu v,,~

zet szép I.kl;iót, de Rozsnyó és

p.

csóbbCln é,
énye~ebben

ll'S

j ól;l\>et 11lépda~ai. Ti·
baldi: Népdalo k 1. !z ölel ej nl Cll

mosl lelen! rnl!;~5 Ti'Jo:di l')zscf
nek egy kja59z;ku,~. fcrrnábéHl 1·j

állitoH djszes lcöicic, ml2ly a
$zerzóoeÍ< szebbnél·sHbb nép
dlllál ~arli!ilmazza.PelófiSándor,
Endrődi Sándor, Vályi Nagy
Géza, Baja , Havas IsI·

Elek s lőhb kiváló
köllónk örökbecsűversére szer
zel! szívb,zmarkoló
dalok, tüzes. pa! csái·da·
sok, székely da! gÓBé-dalai<,
tavaszi r;apsüiésl és vidámsá;
Qol Sllh!á.rzó gyermelzdalok El

;<épszerú. a sah)!!;) ..
nos K0zheiyeken felülemelkedő,

maradandó érlékü alkotásai.
NemzeJi daJkulluránl<. szempon!·
jából nagy nyen's.:frgnek tartjuk,
hogy e kötel ulján !ehcióvá vá·
lik az, hogy él társadalom leg
szélesebb réll2lgeiben iCi> ellcr
jedj"loek (Z zll;k a dalol<. A szen:ó
arcképéve! elJáloU öiel Rózsa 4

és Tiirsa bizományában
meR Budapeslen. - Ára

4 pengó. Mewendelh'3tó él

sz..,rzÓnél: PeslszenierzsébeJ,
Vas Gereb211-ulca 11. és mine
den k6nyvkereskedisben.

A 1!u.1I.szadik
Nemrégiben ismét

egy tudós, aki szinfén
résziveIt Tutenkámen sirjának
feltárásában. A huszaldik, aki az
ásatást végző tudósok közül.
Erről él ~Hob:atos, baljós esel
ról rendkivül érdekes ~ikke!

közö! ToJnai Világlapja uj szti
nllJ, 6lTI?ly gazdag iarlcJlommal
és nagy terjedelemben
meg. Közel szilz kép, egy se~

reg nagyszerii illus.z!rál! cikk.
sok novella, folytatásos regény
<és rengíil!eg ~rdekes apróság
telzi vállozaiossá él népszerű

képc;31apo!. Tolnai Világlapja
egy, száma 20 fillér.

- Csak egy esetben
egyenló a száz Q husszal, még
pedig él Délibáb ese!ében. A
nqpszerú színházi képeslap
sziiz oldal terjedelemben jele
nik meg és ára mi!1dÖS5Z~ 20
filiér. képes budapesii
és rádióműsorokat,

szinhiázi brszámolókal, egyfel;
vonásos színdarabot, folyta1á-'
sos filmrovCl-
lot, tengernyi és eZllrnyi
rirdekessége! közöl a Délibáb
uj száma. A nagy Jerjedelem és
gazdag tarlalom és az olcsó ár
él titka Délibáb nagy népsurú
ségének.
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rendeljen
cl

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAONER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdlivállalat, Oyom:ll
ftlelől; űz,mve;l:ető: T@l,et. Sánd.or.

~~~~~~~~~Jfil~M.f&ft~

~ NEM OLCSÓBB MÁR
i A B O R
J mint a szódavíz,
~ DE NE.M IS SZ.ÚDAVI:[t

I 34f.i I i é ,r ~
~~ egy liter !<adarKa vagy i
I fehér fejtett ujbor Soltvad- ~
:fi' kert állomásra kiszállitva ~
- s feladva. Vasuti fuvar kb. -;1\

I
~ 4 fillér literenként. CsakiS ~

50 literen felüli rendel@1lót ~
ragadok el. Hordót dijm~- :'ri
tesen adok a llzálJitág tar- i

~ tamara kölcsön; hordóm ~~
~ 36 napon bel111 bérmentve ~

I
kliildendő vissza. 3z@itkül- I

. dés ctánvétteL Egy penJ~ ji.'

~ levélbé.lyeg ellenében k~l- ~
, dök lluntát a borból m1io1.- ~?lt tásdobozba11., bérmentve, ~$1
li Soraim kellemes édsskés

l,
iislua!<. tiSZ,ta, tBkéletes SI2l,
ma1:UJak és n e m 5av$ln~rl!.lak.

Cím: SzékeíJ! Ferena
".j S<'ltva<lk~rt, P,:stm",gye,

~'tii~~~'~l~~~t/j.

Szatmári Sándor és nej~ Tóth Lidia
gyomai lakosok vettek egy bel!elkes
lakóházat Kegyes István és neje Ko
csis Róza gyomai lakosok tól 500 P-ért

Schulek Béláné kormai Kun Ilona
gyomai lakos vett 232 n. öl, 270 n, öl,
I hold 954 n. ől és 455 n. öl fé1halmi
ingatlanokat Nyitrai Lajosné f. Kiss
Erzsébet és társaitól 1792 P-ért.

Brassói Greising józset és neje fad
gyas Anna gyomai lakosok vettek 339
n. öl zöldlaposi ingatlant Kovács Al
bert budape.;li lakost61 425 P-ért.

Varga U\szló (nős Timár Mónikával)
endrődi lakos vett 1 hold 800 n. öl

, nagyállási ingatlant Zs. Timár András
és neje Csik Katalin gyomai lakosok
tól 660 P·ért.

Racz Erzsébe~ gyomai lakos vett
228 n. öl bánom kerti ingatlant hsó I
Elekné Béres Erzsébet és társaitól 150 .
P-ért.

Gál Antal és neje Juhász Róza gyo
mai lakosok vettele 3 hold 985 D. öl
tanyai sZlÍntót Vincze József (nős Csa
pó Etelkával) gyomai lakostól 3000 P.

Özv. Ágoston Gerg.elyné IC Szabó
Esúer gyomai lakos vett 166 n. öl
németzugi szántó! Varga Ferenc gyo
mai lakostól 45 P.

Szebeni Lajos (nős Bodon Máriával)
gyomai lakos vett 558 n. öl cifrakerti
szántót Weigert György gyomai lakos
tól 3;.$0 P-ért

Arany János (nős Csapó Teréz'lel)
gyomai lakos vett 2 h. 574 n. öl, 368
II. öi, 1 h. 800 n, öl, 2 hold 32 n. öl,
1375 n. öl ingatlant ifj. Kiszely István
és társaitól 3100 P-ért.

Varga Lajos (nős imre Máriáv~l) I
gyomai lakos vett l hold 1308 n. öl,
880 n. öl kőlesfenéki ingatlant Timár
LajoSl és társaitól 1279 P. 92 f-ért.

Csapó Lajos élt neje Lukács Erzsé~

bet gyomai lakosok vettek l:öldlaposi
ingatlant Marjai Gyula és társaitó! 800
P-ért

kk. Hegedüs László endrődi lakos,
Vlltt 669 n. öl tanyai szántót özv. Du
ber Sándorn6 endrődi lakostó! 275
P-~rt

Fekete János és neje Száfián Ilona
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Kovács jános es neje Mú
zuek I\il.ár1a és társaitól 1500 Po-ért.

Bodon Lajos (nős Láda Lidiával)
gyomai lakos vett 1/2..ed rész házat
Kovács Sándorné Láda Eszter szolnoki
lakostól 550 P-ért

Weigert I\1.il~á~yné Beil1s~h~óth Ma~-I
dolna gyomal lahWS vett j 1:J3 11, ol ~

cifrakeríi ingatlant Beinschróth Mihály
gyomai lakosí61 600 P-ért

Özv, Huszár józsefné Gábor Emilia
gyomai lakos vett 341 ll. öl zöldlaposi '
házhelvet özv. Níányi Gyuláné Prigl
Olga budapesti lakostól 338 P. 55 f.

Ifj. Szendrei Ferencné Herter !V!ária
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
házat KOl1csek Gy. Józse'iné Varga Ju
liánnától 1500 P,ért.

Nádudvari Lajos nagybaracskai és
Nádudvari László szentendrei lakosok
veltek 267 n. öl, 3 n. 614 ll. öl és 1 h, ,
1272 n. öl pusári ingatlant özv, Csap6
Jórsefné Kiss Ágnes é" tarsaitól 3150
P-ért.

Trupper Sándorné Czakó jolán bu
dapesti lakos vett 5 h. 381 n. öl zöld
laposi szántó! fekete Jánostól 2300
P-ért.

Kánya Piroska gyomai lakos vett
629 D. öl pocosi szánt,H Nagy lv!iháJy
(nős Holumanl1 Máriáva!) szolnoki la
kostól sao P,ért.

forgács György é3 neje Barátn Róza
gyomai lakosok vettek 1190 n, öl fél
halmi szántóI Szilágyi istván és; Slí
lágyi János gyomai lakosoktól 415 P.

Táborosi Vincéné Socz6 Nlária gyo·
mai lakos vett 2 hold 1174 n. öl pu
sári Bzántót Kiss Lajos és társtlitól
1200 P-ért.

Barta Endre (nös Oláh Erlllébettel)
gyomai lako:;; vett 1685 n. öl félhalmi
rétet Joó Gábor (nős Haibach fvlagdol
návai) gyomai lakostól 200 P-ért.

P:ltaki Lajosné Bögre Eszter gyomai
lakos vett 1,2-ed r<isz belte!kes ház
ingatlant Erdei Rózll gyomai lakolltóI
500 P-ért.

-~~-_P'''''''':''':~-~~~~'-~.~::::~~~::::~:::;;::::::::~~~~::::,---~::::~~~

~;~1=~=OO=<~_II~,. "ncse, ha ;Dinden misodik (HOCJOb;g~::I.s.C,gl;d,'9M)I ~~a;a~os- .
ln.?;.?,:!". Li;Y dé!r,":D ék1.2! nw!;;: Eriikes váJla)koz:ésba kczd;dí i .. ~ i '-' 'a •

II i .,. d j e o",' A'lfl')'td"l (-,j";""l" 'J r, o' ·.7'S z, one,,',',r~rL''0-, I grannoton ',ernez lelétJ 2 é~ Z ] f'~), ~'r r C.":': ~3 nl (;:3 S 2 v l. S'~ _ \. '- L ~J .-.. u " __ ~

l\~éi'le:gre tC'~'~e:, i s~l. jó iróikész,égg'cl és érde- amiL or megél\akiio!ld Q "Horlo- . cikkbu: írja az "lIi \'Í\lI1iÍJl}uL":
sz. CSOf~S T&~C'i", Hl34,! kes egyéni megl~!ásokkBl, de bágy" kiadásábon ll1egjelenó "Egy bécsi gyár m<:,r éV( k

Révé§~ Béla: Ady és Léd;;;.. vaskos r,:;:1i:éSCl az irói feleló.. .Ui tvlagyar hlsok"-aL hogy óla kíscrletezik, felvételekc! hL-
(Dante k1öoás. 1934.) Ráv2sz ség hcj{jrtr; ju! iár. Ruszkabá· nemieli ér!ékcink védelmérQ szil, mégpedig olyképpen, hogy
ujabb Ady könyve - lllGndjuk nYEli "El haiálház" lakóin3),; kö .. ' keljen, meg6r~zze az irodalom- a Ravag ll1indl?l1 lcadilsél l'ög
Ady-LédJ könyve - Ady löbb vl2ie]óz-ó vério~á.l ál\ito1!ill 1\1-' nak él magjl3rság kincsei!. Az zm:,: így a készülék megle!l>
mini '5záz ismeretlen levelé'iel, kilbn regányhő5sé, min! ma\;il! "Ui Magyar 1rások" harmadik né:"iekor csa.k él nagyközönség
vcrskiziralokkal, fényképe;d<.el él s1.cmaióriumoL Bárrncnnyim köle(c Vi:lO elöi/em. "Valahol a számára lesz meglepclés él gyár
és egyéb melJékleiekkel annak igaz is bármefilnyir~véres való- Tisza fáján" eimen dalokai sze- óriási, minden zenei ml1!aH mau

igllzolás6ra íródot!, hogy /1.dy ság a jény. hogya D,zleg cm~ dell össze él s/crkaszfó, ismer! gábafoglaló n~pcfloiria.

és Léda törl<:'nei<2 ,,:zgészen berek, ludószanalóriurn lakók és Ismerelien dalköltóklől. Az 'Egy kis p{jpiro~jekcrcs,nc:]]
má5Sfejla anyagbó! vol! meg- jobban hajszolják az €!veze!e- értékes és iz!éscs kiáiiiiásu I nagyobb,' min! (lZ i,ógépekcn
szöve, mini rocis szerl?Imi his· ket, "hiszen csak egyszer gyüjiemény, ci llllga, kel!Ószá, levő szalélgtekercs, szemben il

tÓriák". A .sz.erző ragyogó é!ür;k" ön5miigalásokkke.l, - lllt meghllladó, clclszövc?Jéve!, moslani három-négy perc áic

s1Husmúvészc1iel lárja elénk, az [rói felelősség' far/ozik szá, lehel, hosty azért készült, hogy lagos jcít'ikidejú ::eilaklemezek.
iwgy A.dy.. nak Lédá,vcli való moini azzal, bogy oZ élei sok- Ga magyar nólaszerzők Imtalá c kel; ennek áliagos iillékideje
találkozásB sorsszerű és dke~ ezer és eZ'2lr részlelz közül nem sai! megkörmyHse s c90korba- kb. egy óra, tehái egy teker

u

nlihe!cílen voL. AdY'Gdk 221 CI minden való lol!heg-ynz. Ennek füzöli~n adja kezükl9c il .. érlé~ csen vehetjük meg az egész
"beleliesiió Lide:euljá(O; fcNvé::3z- a f?le!őségérzelnek hiányál an- kes, l<ülönféll': hanguialu nóla, Paraszlbecsü:elcoperál. Szédií.
nek keli€it megirni, merí ó voil fisl inkább ftiilaHuk Rusz.kQbá~ szöv~get, valójában még~s tölc leles perspckliva, mely azolmal
"az G/?yel!en, akij Léda zárkó- nyőÍ művével kar~S0IalbGn,merI tölt fegyver él lTIéJgyarnólakin· érlhetővé \fálik. ha kiemcIiük
1:01lsöc;Cl elfogadoil" s meri 6 CI sz:erzóbeo vannak Jényez:6k, eset fámadó dzsesz ellen. Az azt, bogy érlesülisünk szerin!
voll ci sorsszerü~Jn m2Íléjük l melyeke! ió irányban fokozo!· "Uí tvldí!!Yi'l!' Irások" harmadik él reprodukáló Ickercsek ára
rendel! iró és élelíárs, akinek t"'bb méi'iékbcn aknázhafna kj él kötete: egy öntuda/osan ápolt, I. f'jl' i b l .. \ ·ct'

u dalkll!turánk élniakarásállak hir- csal' l iereK IZ {CIU ma) esko'·'.. <>""S";'.vJf 8Vé váli nlirHhml eIu -'Bcrd e'" FI~ ;"orJ(1-101'o 'd' "ár'" . O l", l e" ,
-~ "'", ':l 0, v ~iJ" '. :[ > ~.. Idetőie. A könyvhöz Bodán Mdr- Igy llagy [J Küld \" n ValOsClgq

monda amivel .... dV zseniali· Valaho! 2 Tisza fáján. Dalo:" g'i1 és l\ubányi György irlak gá válhala lehetőség, hogy
tásimak közelségéb,tll hal II Öss2:eá!lHoHa: Alföldi Géza. előszól. néhány éven belül eltünnek (j

közönség. ~= lemezes gépek. Ezl látiuk él

Elóbb bemulalja Ady "érlelő f9nográfnál és il 1ölcséres be-

zseniiéí",majd bonco!gajjaLéda G P. T F O R 6 A LO M szé!őgipeknél is."
lelké!. "feszüiő, önmagát is ál-
háR'nildvt.mó lél~k voll aLédáé",
"annyira magas inlel:ekius '.'olt
Léda" ir'jel rtlodilhelc:ien hitei
sugaJÓn. Ezek a m-zg6!1apíláisok
még':;em fogj,ák mcgvci!ío7.laln:

a köziudal kétségeit. Ezi a mö

gasra Iransponái! "inlelieUusl"
nem tudjuk maradc?klolaru! el~

fogadnI, mé:;:' Revész Bdáiói
sem. Léda. kéiséglol'ilenUI, múvcJI

és világo! lóioll nő vo)!. oÍ'.ra-
süllsilgga! és kul/urával fzlszc ..
ndl, Dei !'.dy ts Léda SOf2szerú
találkozÉiBán::!l{ mégsem cn voij
fő indító oka. Vannak mé~ .!,\dy
Léda-uliának éló szem
akik el korles és iró s=~mév~l

!álták a :l:seni f1őkapcsolalöil, l
a7.,ol~ való~.ziliú~cg fe)~1nj fogna,k 'I

~evesz konyvere. 1\/1 j csak kc-
h;lkedésün!ulsk iilc:unk Ideie-I
zé::lj, hogy Léda Ady-hoz mélló í
"Magas ini8!!ektu.s" !,,,íi . ',o!:1B 1 I
oly magas, a'mly~n ~~'"I/esz I
könyve alapján láiszik. I

Még igy is, az Ady irodalom I
85 a magyar irodalom nélki.i c

lijzh:de!ien GS szüksrigCils, ér1q
kes munkáva! gaIdagodoíi. Rá
vi35znek sok mOi1diFiÍvalóili
vo\i, van @s IQSZ még Ady!
En drér61. l

Ru.szkahányai Elem.ér: .
den m<ásoclik. (Regény. Sz·zged.
1934.) A szerzőnek negyedik
könyve a DGilmagyarországi
HirIap és NyaHl1dav~jjlalalR.-T.
l\iadásáb:lfl jeleni meg'. - Társ
!:lYd színhelyéül a "halál házal"
vtlaszloUa, - aminl ill tüdó p I
szanaí6rjmnoi "él vöJgybiZ sza- ,
mIt fah.u;iak" flevezt~k, meri I
hal~lroHfíjll kÖ:iüi "jó ~ze- l
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ELŐFIZETÉSi ÁRAK:
NeRyedévre 1·30 P, fél évre Z·60 P, Egész évre 5·20 P.

Befizetések postacsekkel1:
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 13.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
M~gjelenik minden szombaton reggel.

Feieros szcrKeszt-ő: 'WAGNER MÁRTON
Sz~rkesztőség és kiad6hlvatal:

nHUNOÁRIA" KUI\lJ(VIUU1\lluA
G 'J <o m a, Kossl\.ith lajos utca 64.

Telefon: 22.

. . . _.
II! IIr dNjszabásai :

Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetéB
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné;
15 százalék, ]l negyedéyj hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

§§;Wi,*l2dt.~" ; wt

'fársadalmi I
megs8-

testvéreink iránt.
hO]l1lta.larn:~áváU véreinken

azoknak
nemcsak az egye-

is

I Zó, Szőke Ferenc, Schusztek
I; Sándor, Hajdu Béla,
. János !anilók, Tiba András ref.
, lelkész, Tápay Károly ilY. Máv,

feJiigyeló, Paraizs Imre,
,i Zsigmond, Oláh Lajos, 3zabó

Á. Lajos, f. Kiss Gábor, Oláh
Sándor, Baráth Mihály,
György.

A révlaposiak körösi gYal;
Joghid építésének kérelmére
elfogadták az elóijáróság eló
terjesztésé! : megkérik a vár-

I megyél, tekinjve, éi törm

!
v~~lYhalósá~i h~d ~iszél~sHé~é.
ro! van 5Z0, val!aljél ez! a var

I megye, mert ez nemcsak köz·
I ségi, hanem i'Jltalános érdekIis, hogy él község-háza melieHi
I holtköröshidon - annak kes
l kenysége miall - él közleke·
I d~s a gyalo~járÓk lesli épsé·
l ge! ne veszelyezlesse.
i A gyámpénz!ári kölc~önök

I kama/ál 8 ö/o6fóI5.5 Ojunra csök.
j ken teHék.
! Számvizsgáló bizotlságot je.

I !öllek Nyisztor Péter elnök-
I lele alatt Papp Z$igmol1~I,

i Kruchió István és Szabó A.
I [.ajos tagokkal,
i *",*
I Az ugyanC'sak december 6,
i ikáo dékdólt 11 órára hirdetett
I rendkivüli közgyülésen él Gyo
i mai Tesigyakorlók Körének

I
I viszavonásig, meg·engedték7

i II ligeti
I r~ k.resoilffll;>~!'véít'élesithe:sslsn,

":-iZcember 66<1n délelóJl 9
órakor rendkivüli közgyülés!
ladoit a képviseJó1eslülel, me,
!yen a kövelkező határozato-·
kat hoz/ák:

Kísipari és kiskereskcde!mí hj~

lelakcióHiI a jövő évre a várme
gye áHa! felajádol! 450 pel1~

gőhöz a község is 450 pengót
szavazotl meg. A hitel kiuta·
lásál a !{amara melleHi bizo1l~

ság végzi majd.
A községi faiskola átszerve~

zésével kapcsolatban képvise~

!őlestület elóJjáróságol bizza
meg, hogya kertész elbocsá
tására vonatkozó tárgyalási
folytassa Je.

A községi pénzekel mintegy
felerészben a Gyoma-Endródi
hitelszövelkezelnél, másik fele
részben él Békésmegyei Álta
lános Takarékpénztár gyomai
fiokjánál helyezik eL

Szegény iskolás gyermekek:
eipóakE:iójára 600 pengó~ SZQs

vasztak meg.
Községi ügvvezeJó orvosnak

dr. Vinltze Endrét jelöliék.

A községi iskoiaszéket ujjá·
és cr köveHtezókel

választöHákbe : Kov<1cS Gábor
biró, Pánczél Emil főjegyzó,

Kató Lajos, dr. Szász Lajos
je:n1éók, Báesi János Glbiró,
Gaál Putnoki es
küdtek, lzső ferenc kÖ:!éségi
gazda, Arany Lajos közgyám,

ny.

Sze.b szomszédunk Genfben tonságba helvEizz1ék.
l bepl,{ll.Zlszolt benni'ínkeiy hogy
I elősegiteUiiJr !iiráiyá:illak meg

gyilkolását. Most tárgyaJják
ezt a sulyos rágaRmat Genf
ben, de otthon, a megszáHt
területen, a szerb műveltséget

és állami biztonságot szemlél-
tető módon ártatlan magyar Tartsukmeghiggadtságunkat,
testvéreinket kiutasitjáSi: annyi az igazságnak
időt sem hagyva nekik: Iki az szen-

\ vagyonukat eladják, vagy biz- kapni.

I'w'~ - - - - - - - ~ -_~~ - - - - - - ~~~_- - - - 'V' - - ~ 'N" - ~~1-4>A. -'"lP"","",~~~_~~~," ~

I

életre szóló ellentétet, ha
ragot, gyűlöletet válthatnak

j ki, még testvérek között is.
Az élet Ieélése sokka!

szebb formában, az emberi
közösség nemesebb érte1
nuében kötelez bennünket
és elsősorban az intelligen·
sebb embereket, hogy ál#
iandó versengésben, - de
nem a veszekedésben ver
senyezve - nem él. mást
iegázoló önzésben, hanem
emelkedettebb szellemben
a magunk, gyermekeink,
szüleink, testvéreink, em·
bertársaink javát szolgáljuk.

Aki a maga hivatali, mes
terségbeli dolgát elvégezte,
ezzel kötelességének még=
csak a könnyebb részét
végezte el. A nehezebb,
egyben II nemesebb része
mindenki kötelességének,
ha a közösség társadalmi
munkájában is részt vesz.

.Ebben a munkában pedig
nem az adja meg az egye
sek értékér, hogy képesité·
sükkel, szorgalmukkaL szü
letésükkel, szerencséjükkel
milyen magas társadalmi
állást töitenek be, sőt, a
közös rnunkában éppen
ezektől várunk legtöbbet.

Kezd6djék a váHvetett
munka.. Némuljon el a hi~

valkodás, szünjön meg az
áskálódás. Becsületes :szán
dékkal fogja meg ki-·ki
tehetsége, rátermettsége sze
rinta dolog végét. Van munm
ka bőven, csak legyen, aki
azt végezze. Bárki megta
lálhatja él megfelelő teret.

Aki pedig esak rendbon·
tó, önző, alattomos szere
pet akar betölteni, azt sep
rűzzük ki a közösség szen
télyébőL

kohója. alaH a szenvedé,
rözselángja a széle,

ken is magasra !,icsapó
lánggal hevftj az ustben
sistergő kedélyeket. A jó
érzés-fedője szélét sűrűn

emelg~ti a rotyogó folya·
dék s a réseken Id·kicsap
~gy gőzgomolyag, mely a
látó· és szaglószerveket
különböző érzetekre inger
li. Ha valaki biztos, bátor
kézzel fülön ragadná az
ide-odabillenő fedőt, lerán
taná, hadd legyen szabad
kigőzölgése a vastag sut=
togásból, gyanusitásból, le·
kiesinylésb6L vesenyúzás·
ból ö~szesűritett alattomos
szenvedélyek forrásá.ból fd
gyülemlettindulatolmak, egy
pillanatra megtántorodna a
társadalom ettől él nehéz
göztől, de utána megesiI·
lannll. a lecsendesülő keb
lekben, az apró üstökben
egY 6 egy gyöngysz"me a
nemesebb emberi érzelmek,
nek: cl megnyugvás.

Az örök emberiharc nem- '
cSllk kézzel markoiható
gyilokklll, de él lélek meg
~emmisftő hálójával is tá~

mad. Soklln állandó tá·
mddósra készen állnak
gyóvaságuk pitarajtajában
5 akit II sorsa vciletlenül
ott vezet el, azt minden ok
nfÍlkül fejbekólintják, mert
hátha ellenség?

Ebben a feszültstÍgb@n
éljük ma ~Ietünket.Osztály
kü!önb~ég, vallási különb·
ség, faji különb~ég mind
mind jogCÍm, hogy egymást
meg~emmisítő ellenségek
legyünk. egy szó, egy
pillantás, más vélemény,
más hit-vagy pártállás lesz

ezek egy
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Lapunk liszi!lll! eJőfizelóiJ éj

már többször ismertetet! ked6
vezm~nyes feltéldzkkel hivjuk
és várjuk él velünk egyöllhala,
dó Tükör etőfizetóinek sorábél
is. Karácsony közeledik, aján
dékozzák meg családtagÍé'JikC'lt,
;óbará!öilu'lt él Tilkör 19J5 évi
il6fizihhl12V!,f:I.

Gyomai s
karácsonbl i
meglepetése.

Lapunk mindazon nszteíi eiő
fizeiójnek, akik már eddig is

. részesüllek az "együltes elő,

fizetés" kedvezmónyébcn és
iilzoknak is, akik mostantól
kezdve kivánják igénybevenni
az együHes "előfizetés" kere
tei közt felajánlott sokféle. ked
vezményt, értékes karácsonyi
'!.legJepelésse! szolgálhatunk..
Orvendetes meglepetésünk : él

Tükör €Iecemberi száma, amely
nál szebb, tarlalmasabb, iro·
dalmi, művészi és pubJiciszti p

kai szempontból érl~kesebb

magyar képes folyóiratot mé'g
sohasem kapot! él művelt olvasó.

* **
A kaszinóban és a zsurokon

mindel1űll Székely- László él

nap hőse, aki a "le!JeleiJensé~

gek országában" SZlJmalra
szigej~n, magyar ujságot ol~

vasó honfitiirsával találkozol!
egy pagoda árnyékában s ezl
az élményét olyan szivoemar·
koló müvés7ellel irta meg, hogy
nincs ember, aki lelke mélyeig
meg ne rendűlne, amikor ol
vassa. A szerző sajál fénykép
felvételei növelik ennek az uli
emléknek érdekességé! él Tü
kör decemberi számában, amely
rdgyogó tűkröl lar! él kará
®sonyra készüiőd6 olvasó elé.
BGibits Mihály hfllhaJallan uj ka
rácsonyi !<ölleménye fémjelzi
ennek a számnak irodalmi szin
vonalát, s a komoly értékű,

mégis derüs hangu riportok
alatt kilúnó publicislák, nevét
olvassuk. Mikulás napjárój, él

london-melbournei repülőver·
senyról, lengyel kirá!ykisasz~

szonyok rég porladó szivének
örök roma[llikáiáról, II buda
pesli .szépmúvészeli l'víuzeum
Correggio-Madonnáiáró!,szám·
üzölf uralkodókról Farkas loJ·
tán, Rá/h· Végh Islván, Suplea
Géza iri megkapó cikkel. Ter~
sánszky ]. jenő népi jáléka,
SzombaJhy VHdornak II kisebb
sligi sorsban élő magyarstJg
lehetséges írójának jóízű elbc p

szélés mellett cll'. Kerlész Ró
bert, Gyenes Rózsa és Rónay
Mária gazdagon illusz/ráll irá 6
sai vonják magukra a figyel
me!. A decemberi Tükör száz
illusl,lrációja megannyi múre·
mek. A könyvismcrlelésck, a
filmszemle, él divaltudósiíások,
él fénykép·, sakk·, bridzs·, rejt·
vény-, grafológia-rovalok kÜ 4

Jön értékei a Frank!in ·TcirsuJat
nagy folyóíratának. A Tükör
decemberi számának páratlan
bŐ5égét nem lehet egyszerre
kimeriteni, egész hónapon át
éivezetQs nézni- és olvasnivö'
lóval szórakozlalia cl műveli

olvasóI.

II

-féle
Karácsonyi siiteményét süsse '

csak dr. OETKE
sütöporral!

Fíúszeres keksz receptje: 50 dkg liszl·
l csomag' Dr. Oetker-féle sütőpor·

18 dkg vaj, 18 dkg cukor, 1 csomag
Dr. Oetker-féle vanilincukor, 2 loiás.
ll, liter tej, l evőkanál rum, izlés
szerint töröli fahéj és szcgfúszegból
lész/ál gyurunk, tetszés szerinli for
mákba szaggaliuk és közepes h~z-

nél süljük.

eres
törv
Ii

--ő és iparos
yhaiósági

ek választás
iparost és 6 res döt

választa ak december 16-ánI amegyebizottságba.

I A szegedi kereskedelmi és ipar- Időknél tudta felelős szerkesztőnk

kamara Békésvármegye törvény- a december 5, én este Békéscsa bán
hatósági bizottságába az iparosok tartott vármegyei összehívottak ér-
közül 6 rendes és 3 póttagságot, teke:zletén kiharcolni, hogya gyo
a kereskedők közül szintén 6 ren- mai járásból is legyen egy jelölt,
des és 3 péttagságot állapított kit Kerekes Károly személyében
meg. E tagok megválaszására de- fel is vettek igya hivatalos listára.

cember 16·át túzték ki. Aktuális volna, ha a gyomai já-
Gyoma és Endrőd iparosai és rás iparosai és keleskedői együt

kereskedői Gyomán szavaznak. tesen beadványt intéznének a Ka
Az iparosok a gyomai Ipartestü- marához, hogy a jövőben mindl:n
letben, a kere$kedök a Németvá- járás és; város külön-küiön It saját
rosrészi Kaszinóban. Szavazni le- válasz1ói közöl küldluIssen be egy

I het délelőtt 9 órától délután 4-ig. rendes tagot a tövényhatósági bio
A k@reskedők sZ3vazásánál el- zottságba, vagyis a hat járás €s

nök: Berkovics Adolf, helyattes két város összesan 8 ípams és 8
elnök: Glück Ármin, nmdistagok: kereskedő taggal tényleg a vár

I Schwarcz S. Fer~nc és Katona I m~gy~ iparos és keres!H:dő érde.
Oyula, póttagök: Szepesi Sándor Ik@1tségét jelent~né. EUil a most
és ifj. SZfmdrei F~renc, jegyző: megállapított 12 tagságot !6-ra

I
Bedő Imr€, h. jegyző: Blum Mór. emilnék, de még az az ,!öny@ is

Ar. iparosoknál ell1ök: Oláh volna, hogy megszünne a mostani
Lajos, h, elnök: Szendr€i Ferenc, v@rsengés, amikor a városok és
rendes tagok: Szilágyi Péter és nagyobb községek maguk között
Kocsis Imre, p6ttagok: Kertész os~tják szét ezek€t a tagságol\at.
Lajos és GeGsei Sándor, jegyző: Már most felhivjuk járásunk
Perei Lajos, h. jegyző: Beinsch- iparosait és kereskedöit, hogy le.
róth Gábor. hető/eg rnindannyian_ adják le sza,

Ugy a kertskedői, mint iparos vazataikat, nehogy megint <il!:zal
tagságokat a vármegye városai és érveljenek @Ilenük, nem jl!ölnek a
nagyobb községei már ej is osz- járásból senkit, m~rt még szavazni
tották maguk között, Persz~ a sem menn~k annyira m:m tö
gyomai járá$t az iparosoknál {'!ll· II n'dl1ek <il saját érdekl2ikkel.

l jesen mellö~ték, csak a klllreake-

értekezlet a
ai polgári

lában.

s Kereszt
tea-estje.

Szülői

gy
is

December ő-án tartotta
meg ez iskolai évben első

szülői értekezietéí állami
polgári iskolánk tanári kara,
amelyen szép számban je p

len/ek meg az érdekelt szü
lők. Az iskola agilis igaz
gaíójának üdvözlő szavai
után Ruszka Sándor tanár
nagyon értékes és tárgyila
gos előadás kapc5éÍ.n fejte#
gette azokat él téves néze
teket, amelyek a polgári
iskola ~éljávalkapc~olatban

elterjedtek. Rámutatott cl

polgári iskola igazi hivatá
sára, életre nevelő fontos
feladatára s kérte a szülő

ket, hogy gyermekeik érde
kében él tanári karral együtt
végezzék az építő munkáL

Majd Göndös Józ~ef igaz
gató j itv3nyára elhatá
rozta cl szülői értekezlet,
bogya tanári kar a téli '
időszakban hu:vonta kétszer
az iskolában közművelő

dési estét rendez, amelyen
tanulól,é1t és szülőket egy
formán érdeklő vallásos,
tudományos és vetíteJt~ké

pes előadásokat tart.
Értekezlet után a szülők

gyermekeik magaviselete és
tan mányi e!őmeneteleután
érdeklődrek.

A

December 1~én tartoHa
a gyomai Vörös Kere3zt
Ef;[VesüJet tea~esnét az Uri~

~, ,

Kaszinóban.
t:rtheletlen kevesen je~

!entek meg. Ugy látszik, már
elfelejtették az emberek élzt,
hogy mit tell' érettük a világ'
háboru alatt is él Mag'yar
Vörös Ker2szt Egylet, p0dig
most is iH lóg fejünk felett
él Damoldes kardja.

Akik ait voltak jól érez
ték magukat. Mindazoknak,
akik megjelentek, valamint
azoknak, akik teajegyüket
megv6ltoíták és azzal anya
giakban sikeressé tették él

tea· estét, ezuton mond hálás
köszönetet él. jövőbe vetezJt
reménnyel az Elnökség,
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Utbiztosi áUásra hirdet pá·
Iyázatol Békésvármegye a bé
kési járásban Békés székhellyel.
Pályázatokat december Sl-én
12 óráig iehíll beadni.

A Magyar Zenei és IrodaJlmi
Társaság nov.mber l-én les
zárul! pályázalán él bl8érkezeH
16,2i2 piilyamunka közül Kiss
Gergely fiala! lak05!lársunk él

pályanYG:r!lls közé kerűlt éi 131
i§me:rő oklevelet Kiss
Gergelynek egyik pályanyerles
\'ersét mai számunkban közöl
íük.

A Magyar Mezőgazdasági

Társaság dClt:ember 12-én «Iél~

uján 6 órakor cl TárJ>Clság helyi
ségeiben (VI. Andrássypúl 8.)
Mezőgazdaság és Külkere$kedeimi
politika ci men vilaülíht rendez.

I s',. Társaság legközelebbi prog
lamja: A mezőgazdasági szak
oklaliis reformja. . Termelési
~zerzódések. A mezőgazdaság

ilelyze! él rekompenzációs szerm

ződiiselmél. A mezőgazdasági

cselédek gyógykezelésének or,
szágos rnegszervezése. A me-

, zögaLdasági kényszeregyessé·g
:,( ereszjülvilele.

A. Gyiim()lcstermelők Orszá
gos Egyesülete december 1b
,j'l délelóil II órakor az úrA
'i7ágos MezőgazdaságiKamara
c;zékházának (Budapest, V. k~ro

~z;Jbadságmtér 1 fJagyterrM,
l hen rendk közgyűlési lal'I

l 'l:parm.űvés!:eti és háziipari
~ v~sárt rendez az Országos
i !Vlagyar Iparmű.vészeti Társulal
i december 4N lől január 6·ig be-

zárólag CI Magyar királyi Te€ll'
~ológiai ésAnyagizsgáló Intézet

JÓzsG'f·köru! 6.) kiállítási
termében. Köznapokon él vásár
délelót! 9-lól délután 7-ig, vasár
is ünnepnapokon déleló!t 10
lől délután 2-ig vl'm nyitva. Be
lépés dfiialan.

nycéiu
ás az

ozg n,
A gyomai Jótékony Nő-

Iíi!gylet által feiáHítandó Ofp

! s~ágzászl.ó i~válr~ ióték~my~
celu mozI ~Ioadas le§z t. ho
l~-én ~zerdán este 6 és 8
órai kezdettel az Apolló
Mozgószi IIházba ll.

Előadás /időít a hazö1 s

iJz/(tfeterről előadást tart Zá,
hanyi Aladá.rné a Jótékony

. Nőegyiet elnöke.
t]őüdálsra. kerUI Zaney

Gey; ",Az erdő szer~lme" c.
8 felvonáso~ gyönyörU élet
képe.
H~lyámk a rendesek. Az

előadás bruttó bevétGdének
20 százaléka llZ ország'
zászló alapja javára fog
fordittaíni.

* .;:
"

mészeles, hogy él fa növeke
désévcL egyidejüleg és fokoza
tosan az egész környe7lzt ápo
iásávfii intenzivebben keij fog'
lalkozni. Szerves és műlri:Ígyá

kéll egyensulyban farlva, az ŐSE.i

rögös ásás, cl lavas7i sekély
ásás végrehajtása is állandóan
kivánatos, !ovábbra arról keil
gondoskodni, hogy ill nyári
szellőztetó kapáláliokkal CI

gyomirlis és !alajlazitás is le·
gyen elvégezv.. Fokozo/! gond·
dal ~s nagyobb munkával !Jár,
de bizlos reménykedéssel néz
he/ünk él fia/al fa fejőGlése elé.

I kokból, olyan intézkedésI !erA

I vez, amely a gi!bonaberaklá-
rozás fell~t,,!einek megfelelő

megállapításával bizlositaná,
hogy hasonló es/?leK a. jövóben
nem Íögll.,k előfordulni.

AKisbirtokolok Földhitel
intézete i a gazdakölcsönök.
A Kisbírlokosok Földhiíelinié,
zele, hogy CI gazdaközönség
pillanalnyilag legalább kisebb
köicsönhöz ju/hasson, előlcorp

jQsztést lelt él pénzűg'yminiszler

nek ailban az irányban, engedie
meg, hogy néhányszáz gazdá·
nak 1000 pengőt meg nem
haladó hitel! nyujthasson. Hir
szerint a píl1zügyiniszler az
előterjesztést a él magáévá te p

, szi s igy éll!:: intézet a hitelek
nyujléi!íJá! rövidesen megkezdi.
A kamatot 1 és fél százalék,
han állapHot!a meg.

A gyoma.i halászok egy szép
növ:?sü vidrái ü!ötÍ(~k le. A párja
megmenekült.

lakodalomra, diszl'lóierrll K4!!re
keiii Károlytól vegyen kitílnő ll1inő

zam!lto:l vj bor! 48 fill@r<?ft.

Gyümölcsfát addig' ültelhe,
! tünk, mig ezJ a lalaj fagya m'2gp

l engedi, néha egé5z lélen át.

Irts: Kiss Gergely.

Nem rigen képed a szivembe zártam,
Egy kis utca sarkon reád minden este vártam.
Néha meg is jöttél, néha elmaradtál,
Majd hizelJtésel: után szemembe kacagtáf.
Véget vetek ennek, nem várlak már téged,
Ugy sem hatottak meg a gyötrö szenvedések,

Mégsem tudtalak feledni szenvedések árán,
Erre tallu reggelenként könnytől ázott párnák.
Mégis azt kivántam, tudom, hogy !lem vétek,
Bár tanEllnád meg te is, mik a szenvedések,
Bár tanulnád meg mi a/!, hogyha szived vérzik,
S gyötri fájdalmakat kacajok kisérik.

S ha már meg/anuUái engemet szeretni,
Bús könnyeket sirva éjjenként szenveáni,
S ha már mIgtanultál én utánam vágyni,
Egy kis utca sarko it tudnál reám várni,
Ozenetet hallasz hangjában cl szélnek,
Én üzenem - várj rám, most már visszatirek.

Gyoma, 1934. ok/óker 8.

K
névnapja előestéjén a gyiJmai le,
vénitik fampionos felvonulási ren
deztek.

Decem.ber hó 6-án a felekezetek

I
templomaikban tartottak htilaadó
istentiszteletet, ezeken a tanulóifju-

!
ság is részt vett,

Este az Uri-KasJ!inóban és a

l
Nyugdijasok Olvasókőrében va
csorára gyűltek össze sokan.

Kormányrendelet készm a
gabonarakíározásróL Egyes
gabonakereskldó cégek kény
szeregy@sségével kapesolalban
eiófordull, hogy azok a terme
iók, akik gabonájukaJ beraktá
rozás céljából átadták a keres
k~dőnek, él kényszeregyesség
folytán terményükel nem tudlák
visszakapni s él többi hit..:!ezők
kel együt! csupán kvótális kic
elégih~$ben részesültek, ami
l€glöcb esetben sulyos V0szte
séget je.lenhdt nekik. Értesülé,
sünk szerint él kormány az ilyen
eseh"k miatt, gazdavideimi 0-

I
!szüksiges egyelőre. Gyakor

laLJag beigalOlódoll. hogy él

. gyümö!csnernek viiililsával is
sikerrel vehető fel ö küzdelem,
az ilyen nemű lölaiunlsággal
szemben. Alma ulán cseresz
nyét, cseresznye után körtél és
szilva után almá! ülieihellink és
az eredmény telies bizonyos,
sággal jobb l(?sz, minlha a pó!
Jásra ül/eielt fa az eredeHvei
azonos nemű és fajíájLl. A lala!

éldé!, üdeségét és termékenYD
ségét rendszeres - erőlelies

lrágy&zással, meszezéssel és
lalaj ápolással álliljuk h~lyre.

A nagy gödör helyébe, ha
földje nem elég mész larlalmu,
kevl?rjUnk használJ gípszcL Ter-

övényvédelem
E cikket l!l "Növért'ilyvédelem" no
vember lIS-iki számáb6! vettlJ~ át.

Őszi ü1tetésné! nem szii!csé
ges beöntözni a lákal, még ak

kor sem, ha az ősz iörléneie
Sélll száraz lenne. Atalai ter
mész:eles nyirkossága ugyanis
a gyökereKel megóvja a beszá
fcdá"lól. A télen lehulló bósé·
ges csapadék, valamin! él talaj
süppedésével járó hajszálcsö
vesség révén iaV(lSS7ai a nö'
vénynek elegendő nedvesség
fog rendelkezésére állani. A7.
öntözéssel a vegelációban meg
álJapodolt gyökérzelel lálbalai

lan sérüJéseil1él rothadásnak i5

kitehelíük. A télen lehullott csa'
padék vissza/adására iól tesz
szük, ha földbe jőzeg korpál
leszünk, mer! fízikaÍ saiátságá·
nái fogv&J, sajá! térfogé'1lállaK
töbszörössél képes vízben le
kölni és a felveH nedvességet
tavas~zc!l is hosszasan me~"

tarlja.

Elpusztult gyümöksfák he'
lyére ritkán lelcpilhelünk siker~

rel fiatalI. A gyakran 030-100
évig is élő gyümölcsfák, ha
ezek lereMlyesek, a gyümö!
csös talajál nemcsak él korona
csurgóiáig, de azon jóval jul
behálózzák és idővel ugy a
természetes, mini él mestersé'
gesen pótolt tápanyagokat is
teljesen fe!élik. Mégis él talaj
r~generál6dó képessége - az
okszerű Il'ágyázás - és a li!Yü"
mölcsnernek váltásáva! gyakor
Iali eredményeket érlek már el
oz idősebb és kipuszlull fák
h.zJyébe !örlénf pólüUeléseknél
is. A szabálymindamellelj ma is
esak (lZ marad, hogy elpusz'
tull gyümÖlcsfa közveiJfn he'
Iyére I~helőleg ne ül/essünk ujl!lL
han~m él leJepilést mindig olycln
helyen hailsuk végre, ahol, vagy
soha nem áilo!! fa, vagy már
igen régen kivágták. Olyan
ese/ben azonban, ha a telkek
dr,§gák vagy belső udvark.zri
hiányainEIk póH~sára van 5z:ük;
sig, más szóvai az ado!! kő

rölm&nYlZk kényszerilenek ben
nünket arra, hogy kivágoli öre,
gebb gyümölcsfa után ismél
csak gyümölcsfát ii11C":ssünk,
akkor él köveJkezóképp€n já

runk \2J:A szokásos gyümölcsfa
gödör méreteit m~gsokszoroz-

. zuk olyan mértékben, aminl czl
Q fizikai lehetőségek megen,
gedik. A gödör méiiysége nem
sz.ükséges, hogy az egy méJel'1
megha.ladja, dlZ szélességben
azután 2-3 ITI-es átmérójű kör
ben az öS3?:es földQ;t csercíljűk

ki jó lermóereiü szántóföldi
vagy csak másodsorban kerH
földdel khetőlegolyannal, mely
bőven tartalmaz meszel. Trti
gyázrJi csak a normális gödör
mlil'ctcinek megfEdeló föld.'
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a
és kEHr'eskedelmet~

Aki keresi a pénzt~

költse eit

Anyakönyvi hir0;k

SziHettek: T, Kiss Erzsáb(tj,
Kelemen JuszHna, Kaiol1a Er·
zsébet, Ádám Lajos. Háza8sá~

got kötöttek: Varga f el"0ne
Varga Lidiáv('JI, Horváth János
-Bácsi Lidiával. Elhaltak : K.
Nagy Andrásné 62 éves, Kiss
Laiosné Bogár Eszter 70 éves,
Kalocsa Lajo$ 85 éves.

Adomány. l\\~reskedó aSE
szonvagyomai jótékony Nő,

il!,ylet javáré2 1 P.20 fillér ado
" mányl küldö!! be sZlinkesz!ó-

ségünkbe íovábbilás vége!!.
R.endelie!~si helyén> juHaHuk.

Könnyen kereshet naponta
2-3 pengőt. Munkanélküli ke
reskedó~, vagy iparosseg.zdek,
asszonyok, leányok (ügynökök
még többet). Ké! darab 10 fíl
léres levélbélyeg beküldése
után munkái és utasjjást küld:
Hungária, Hódmezővásárhely.

Kossulh-jér 5. A munkál czon
néll meg lehet kezdeni. Irjon
azonna!, meri egy városban
csak két egyént \J,lizunk meg.

Pk. 1544 sz. 1932. 1931 vgIJt6i 237 sz·

Árverési hirdetmény.
Dr. lViorvai Béla ügyvéd által kép-d.

s~1t Hofl1err-Schrantz-Clayton-SIJ.U:We
worth stb. rL (csatl. Shell Kőolaj rt.
291 p 67 1.) javára 1500 P töke és több
követelés járulékai erejéig III bp_ közp.
kir. járásbiróság 1930 évi 459964 sz.
végzésével elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedők

től 1931 éví junius hó IS-én iefoglalt
2300 P·re becsült ingóságokra agyo
mai kir. járásbíróság fenti számu vég-

I
zésével az árverés elrendeltetvén, an
nak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap
ján a fent megnevezett" s a foglalási
jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog-
laláiii jegyzökönyvből ki nem tűnő más
foglaltat6k javára is az árverés meg
tartását eJ rendelem de csak arra al:
esetre, ha kielégitégi joguk ma is fenn
áll és ha €J]enük hilJnsdó hatályu igény
kereset folyamatba nincs, végr. szenv.
lakásán, üzletében El'ildröd, SeiYlilm-u.
47 házszám alatt hiendő megtartására
határidöűl 1934 évi decembG:i' 1'16
12. napjának déieUSU 11 órája tű

~etik ki, amikor a birói lag l€lfGglaU
gőzgép, cséplő szekrény s egyéb inrró
5ágok a legtöbb@t igér6nek l(észpé~"
fizetés mellett, esetleg becsáron alul is
- de a kikiáltási ár kétharmadánál

I alacsonyabban csak a végrehajtást szen
v€dö beleegyezéséve.!, el fogom adni.
Azon ingó:lágokra, amelyeknek a ki
kiáltáIli ár;il egyezer pengőn felül 'la lJ ,

az5.610j991 M. E, számu rendelet ér
telmében csak azok árverezhilnek, akik
a kikiáHási ár egy tizedét bánatpénzűl

leteszik.
OyomSl, 1934. évi nO\l. hó 4-én.

Vlllánvi Nándor
kir. bir. végrehajt6,
mint bir. kiküldött

,

sa

Legolc~óbbClné! le~'"

eredménye~ebben~Z:

Dublikál!
;

leg is elkészi!I101i nagyszerű,

divatos loalelljél. A Pári$j Diva!
sok haszos tanácsoi közöl, ro·
vEltai li háziasí>zonyok és a lá
nyok közöt! egyarán! népszerül
ek. Egy szám ára 60 fillér.

Magyar sLinésznó é.sameri
kai milliomos házassága. Ro'
manlikus házasságo! kö/öll egy

magyar szin.zS7:nő egy' amerikai
mUliomossal. Erről pompás
cikkben számol be a Délibáb
uj száma, amély 100 oldal ter
jedelemben és gazdag larléllom
mal jelen! meg. Remek képes
rádiómüsorokal szin házi be
számolókat, nagyszerű film·
rovato!, egyfelvonásos szinda,
raboi, folylatásos regény! és
számtalan érdekessége! talál
az oivasó cl népszerű szinIlázi
képeslapban, A Délibáb egy
sz.áma 20 fillér.

Lopott Sigaum LaudisizaI
Hintette ki barátait. A kéjhalmi
uradalomban az igazgatói lak
padlásáll kőműves munkál vé
gezlek, miközben dr. SCh\Neiger
László uradalmi jószágigazgaló
tulajdonát képező 4 diszkötésú
regényt és 2 Signum Laudiszt
isme,·ellen leltes eJlopolt. A
csendőrség kinyomozta, hogy
él könyveket .és Ei két l<ifünj(>
tist Cs. J.dévaványai k6múves
legény lopí.:l el, aki "owfi'Ín él

kilünielésekel az ulcán barálai
ml2Uére fűzte, a könyveke! pc
dig elajándékozta. A nagylelkű

tolvaj elJ~[1 rnegindilolták a
btfnvádi eljárást.

54 $Zál gyufa lesz a skatu
lyákban. A Budapesli Közlöny
közli a pém:iigvminiszter ren l

de!elét a gyufa csomagolásá
nak és iirának uiabb megálla
pilásáról. A rendelCt a doboz
gyufa larjaimát ~2 szálról54·
re, a rózsa gYUfél doboz tar

"taimái 100-ról 106·ra emeli fej,
él gyufa gyári árát pedig" SLázas
dobozonkélll 2 fílíérrel leszá.l
lilia. Érdekességkénljegyezz:űk
meg-. hogy ezenlui él kakas
gyufát kimérve is ke!! árusilani,
még pedig tiz szálemkinl egy
fillérért.

Csodaszép le.sz a Tolnai Vi·
láglapja körácsonyi száma, a·
mely három ragyogó mellék
Ielj,;:!, összesen 588 oldal ter
jedelemben fog megjelenni. A
dupJaterjedelmü k a rá c s o n y j

szám meliéklelei él következők:

I.\rnold Dendi "Az ilruház rej
léJye" cimú iebilincselően ér
d"kíils r,zgényc, szines karlal;'
kölésben, Mark Twain "Koldus
és királyfi" cimi.i világhirű ifju-

I sági regénye, l1ögyszerű iliuszi
rációkka! és egy előjegy~é5i

napiár az 1935. évre. Ára a
mellékletekkcl egymIl 90 fil!ir.
Pé!dá!!anu! olcsó ár ez, meri a
lap és cl mclJéklelek hojji éÍra
6 pengő lenne. Deccmb@!" 14·

i én már minden ujságárusnál és
uohánytőzsdében kapha!ÓJesz.

Üvegruhában fognak járnia
nők. lJ. párisiés londoni dival ...
hölgyek !örbelellen éshailékony
(j'/<zgböl csinálják estélyi ruhá·
jukat. Az első üv~gtoalelti?k

nagy siker! araHak A Párisi
Divat a 'cgnépszerüáb magyar
div'-lHap, minden divatujdon!ág'
I"r)! számol. Közel száz ruha,
k abál és kézi munka eredeti raj·

i zá! -közli és ZI szaMsrnirÍták
J utón minden nő ';jk~r s';jájk~zi\.

Nád 1934. évben.
Az id",i nádszczon vége felé
közeledile f...\ Dllnánluiról, él

Duna-Tiszel közéről és Sopron
környékéről eddig mintegy 600
vagon nbdai exponál/unk Né
metorszáh?!, 10 vagon! pedig
Svájcba és Franciaországba. Az
export él készle(ekct teljesen
kimerit>'Jlte. Olyannyira, hogy ill

tél elején megkezd6dő nádvá p

gásig a;;,; exporlnak szünetelnie
kell.

.Mit jövedelmez a bugaci
pl.l.i!lí!:Ül.? A kccskeméli városi
idegenforgalmi iroda részéról
Homok! József mosllerjesr.lett'2
elő ezévi ielentéseL E szerin! ClZ

idén 36 csopGriL~íl 3627 jJc~

gen lálogaHa meg Bug-aeo), a
tava 1500-z61 s~emben. Meg·

Dél-Afrikából, Auszlrálíából és
Amerikából i":> iölick Kecske
méire. :u id,;g·cnek legalább 50
ezer hagytak Kecskel
méten. Ez él sz8m duplájára
emelkedik, ha y,dembe vesz
szük, éj csoporlokon kjl
vül js ezrek iártak Dugac(il[l.
Ránmíal II j.zl(tntés arra, hog-y
világ-3z2r!,z liikerül! felhivni a
figyelmI21 BUiIélC-puszlárö.

Oylhílyőríis~gét csak fokozza
a háziasszonYEök, ha kalácsá
hoz mii1dig dr. Oetker,féle

sülópod használ, mer! elsől

rendű minoségén\il fogva o

kalács sikere biztosi/va van. A

kalács velGt gyorsan ~s egYI

2\zerLien kész amiél'I is mjn~

d~1l házia$szony lídkesedik érle.

A Rdvá.ncsi repiHéi meredő

nYl:lkkal és bámészkodó szep

mekk21 fixirozoJt egyablakol.
Talán szép asszonyi kémlel!,
VfJ.gy egy r0jlelmes litkol ? Nem.
Egy olyan fi.i:?gönyl JáloJt az
egyik ablakon, llogy fizéri érI

demes voi! siklőrepüI6s;,e! é$
nyakszirímer2:vedésse! kockáz
kdni éleiéi. Utóbb ponJosan
megll.ldla, bogy remek függöny!
éli TÜr:O,2 jubileumi éve ö!~

kalmá ból aiánMkul adja minden
előfize!ójéI12l:. A 150x260 cm
méretű soru liiJ!függöny kockás
minl6i közt él yörű vlra·
gokkal, már m'zgkezdve jut az
elöfize!ö kez<2hez. aid ezután az
ugyancsak B;áncie[w! kapolI
sz;nloriö Mez gyöngyfonaJ!al
igen könnyön kihimezi az ajcín
déldüg·göny:, ugy, hogya legI
szebb szobu abJakál fén!]vel és
szinekl-;el leszi haligu\atossá.
Mos: már /udla a pi!óia, mi iJ

le'2Ddé:,,,. 3 elófizetell
p 14.40"0021 ,"j Tündérjjak egész
IÍvfoJYéJ iT! ára (Bud apesi ,S zervila
lér 3.) és légipós!án !<ü!döHe el
fel(/)ségének az ajándekfüggönyl.
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Iható. ;n~g, ha a játék6ilsok ezt íel~

kes jatekukkal honoráiják.
Ki ván juk, él. befejezés min-

den tekintetben 5ikeres legyen
1 hogy az utána köv€tkező évzáró

vacsorán megelégedetten mond
köszönetet a kedves pártoló

közönségnek.

él aho! kéS7pénzfizeíésnél
~ 6% engedmény jár.

KIVŰL!!

illi

I
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fe é

iJJT
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Bi I
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Andrássy-út 6. sz.

ma ellen a. berugott labdát Bar
tik L a"l ötösön stopp.Jja, Szige
ti résen van s az eléje ké5zitett
labdát kapuba vágja. l: O. 20 p.
Hatvani kieg}renlitésre alk;ilimns
labdával fut a kapura, de a biró
érthetetlenül il 16-05 lJemalon be
Im ofszeid eimen megakasztotta.
Hatvani ezért vitatkozásba keve~

redik a biróva! aminek kiállítás
ett az eredmény€. A kiilliitás eló- GyTK vasárnap /ilstlt 8 órakor
segitette a csapat meggyengülését.
35 p. Földesi hatalmas iövését I tartja sajá: rendezésében szezon-
bravurosan fogja b!ó. 40. p.-ben zárÓ filléres vaesoráját Egy adag
Bolehovszky labdáját Pangert kor- pörkölt 96 fillér. Az idő rövidsége
nerre tolja, él. berugást Laki me. miat! az íveket sok helyre már
zőnybe továbbit ja. nem tudták elvinni, miért is kés

rik él. kedves pártoló közönséget,
Szünet után az MTK kihasz· hogy részvételüket ma, szomba~

nálja a GyTK lanyhaságát és a ton estig jelentsék be Domok@s
biró segítségét, egymás után szer- Albert, Kiss hitván vagy Baráti].
zi meg agólarány javitásához . Elek uráknál, vagy a Hollerba'1l.
szükséges gólokat. 5 p·ben vé- GyTK f. hó 5-én· tartott vá
delmi hibáMI Ancsin megszerzi lasztmányi ü!ésén megalakította a
a második gólt. (2: O). A 10 p. kOl"llsolya-szakosztályát GyTK~

Weiger! megsérül, és lejön. KÖZ3 korcsolyapálya a ligeti uj átjáró
benFöld@si fordulásból gyönyörű jobboldalán fekszik. Ugyancsak
gólt mg. (3: O). 20 p. Bartik I. megalakitotta boxoló szakasztá·
jön le erós orr vérzéssel. Az MTK lyát mely hamarosan be fog mu
igy hol nyolc, hol kilenc ember latkozni.
ellen játszik. Ancsin 25, Balázs Ezüst sirály. A GySC fiatal
32, majd a 38-ik p.-ben Puskás műkedv61lő gárdája Ihasan ké
a 6ik gólt mgjiik, 40 p. még egy szmödik Karlic!>onyra @gy régi
támadás, de ez Szentesi révén kedves op€lrett bemutatására, A

kifejezésre, olymódon, hogya próbák már eiőrehllladoH állapot
labda nélkül álló Ku.rczot erősen potban. vannak ugy, hogy abból
bokánrugja, hogya klJménykötésü l megál!apitható, hogya nehéz fel
futballista elterül a földön. Szen- :;.d"tot, mely a szereplőkre hárult
teú mint aki jól végezte dolgát· játszi könnyedséggel oldják m~g'.
lesiet a pályárél. , darab maga kitiinö, orosz tár-

A MTK helyenkint igen SZé3 l gyu darab, kellemes, Hilbemász6
pen játsz~U különösen Szigeti, I zenével, valódi orOsz táncszámok
Ancsin és Laki játéka tetszett. I kal, melyekre mind a legjobb erők

A GyTK legjobbja Izsó volt A állanak rendelkezésre. A 22 tag
kapott gólokat nem védhelie, de ból álló gárda oly igyekez€5ttel
nagyszerű formájával több gólt61 mozög, hogy külön-külön, mind
mentette meg agyamaiak kapu- tudásának legjavát fogja adni s
ját. A csapat többi fésze rossz na- igy a várható sib~r el nem ma·
pot fogott ki. Nem sikerült sem. radhat. A betanit@st Molnár Gvu
mi. A deprimált hangulat már az la és neje végzik, ól tölük még

3

elindulásnál kezdődött és méltó szokott kedvességgel, alapos hozp
befejezésképpen 6 góllal végző, 7.áértésse1. A kisérő zl'wét Farka
dött. sinslki Imre adja, őt nem keH

Reméljük, hORY az elmuias;;:tot, I külön di(;sémünk, annyi azonban
takat az utols6 mérkőz~s aJkaI. bizonyos, hogy igazi sikert. csak

ilyen jól öiszeállitott kerettö] vár
mával igyekeznek helyrehozni. Az
elrontott gólarányt adaadó lelkes hatunk. A vigaImi bizottság nae
önfegyelm@zett játékukkal kifog- gyon helyesen tttte, hogya mai
ják pótolni. Me:rt ha akarnak tud. ;1 iarlalmatian és színtelen darabok

k
~. h.:!yeH,@gyolyandarabotválasz-

na . tI lott, mint "Az Ezüst siráiy", mely
Különösen figyehtmbe kell venni I~ nivós t~~talom mellett is élénk

~ jáMkoseknak, hogy az a nagy- 1 es egyesltl mindazon
számu kis~rő ~s áldozatot rlim I j/Jluiajonságokat, melyeIl:~t

kimélő ugy h,rt- I, igazán ~ul.nia kelL

MTK-GyTK 6: O (1 :
l Mezőberény, biró Gallovics.

MTK: Pangert II.-Pangert t,
Laki-Rau, PIaveez, Balázs-Szen
tesi, Földesi, Szigeti, Puskás,
Ancsin.

GyTK: Izsó-Rozsnyai, Kurtz
-Csikós, Weigert, Vatai - Hat
vani, Kurilla, Bartik IL, Bartik L,
Bolehovszky.

Magáról a mérkőzésről nem
sok imi való van. A lelkesebben
és az egymást megértö együttes
megérdemelten győzött. Minden~

esetre íntöpéldaképen szerepeljen
ez il. GyTK csapatának. Mert ha
nem fordult volna elő az egymás
utáni kiállitás, ugy komplett csa~

patta! könnyen elkerülhetö lett
volna az őszi forduló legnagyobb
veresége.

A balsiker kezdődött az elin
dulás alkalmIival, amihez erősen

hozzájárult a két endrődi játékos
sportszerűtlen elmaradása is. A
vezetőség az ulolsó percig várta
megjelené'sükel - ami természe
t~s is volt - mert a két játékos
sz@mbaton délután kijelentette,
hogy vasárnap minden bizonnyal
a GyTK gzineiben szerepelnek,
,Hogy mi késltÍett~ öket az elma
radásra, nem tudjuk, de reméljük,
hogy mulasztásukat pótolni . fog
ják. A vezetőség által iS!5zeállitott
csapatot ~ mérkőzés előt! néhány
perccel ujból mtg kellett változ
tatni. Miért? ..

A mérkőzés GyTK k@zdéssel
indult, de a támadást hamarosan
az MTK veszi át. 10 p. Kurcz
kisst erélyesen aka.sztja f'öldelit,
de simmi /!sfiltre g~m adott okot
11,es re. A bíró ll·tst itélt.
Szigeti az általa. megszokott biz·
tos. irányitással küldi a jobb sa
r0k felé. !zsónak helyén van a
szive és szép vetődásstl hárítja
ei a biztosnak látszó gólt. Nagy
tapsot kap ért~. A kifogott 1t -es
kissé hmdülttbe hoda a GyTK-t.
Hatvani lefutása hozza veszélybe
Pangerl kapuját. !!gymb után
kövl:Itkelik néhány erős támadás
de azokat hol Laki hol a biró
háritja ~1. 18 p.-ben k~mlir

l I\1ásodik félidő elején ismét 0 __' ,._'-

ETK van fölényben s Papp több
ször kifutással ment. 32-ik p-ben
korner ETK ellen, miközhen Fried
lövését a jobbhalf ököllel leüti. A
jogosan megitélt ll-est a kapus
nem akarja védeni s kiáll. Kis
vita után Zöld az üres kapuba
lövi a bünietőL (2:0.) Kezdés után
Nagyé a labda, iefut de az eléje
rohanó Büngösdi durván faultolja.
Ujabb ll-es, de Bartha K gyen
ge iövését a kapus kivédi. ETK
erősit s a játékidö leteltéig sok
veszélyes támildást vezet, gól
azonban már nem esik. Papp Jó
zsefet az ETK részéről erősen

kritizálták, pedig lényegesebb hi·
bát a maccs folyam~n nem csinált.

UJsÁG

GySe-ETK 2.: O
Gyoma, barátságos. Biró: Papp.
Szépszámu közönsé!?:. volt ki

váncsi a két rivális késő őszi ta~

lálkoz<Ísára. Meg is érdemelték a
nagy érdeklődést, mert mind a
két csapat az utolsó percig erŐs

iramu, de lényegesebb durvaséÍ.
goktól mlwtes kemény játékot mu
tott. GySC-né! látható volt ugyan,
hogy ez a meccs nem megy baj
noki pontokért s bár minden já.
tékos szivvel· lélekkel játszott, mé
gis ki kell emelnünk Kiss Sándor
és Fried kiváló játékát. Az ujonc
Szalay csinált néhány ügyes. hu
zást, de ol! csapatba kellőképen be
leiJleszkedni nem tudott. Papp Já
nos a jövő nagy igérete. Kellő

bátorsága meg van ugyan és elég
jól helyezkedik, de kifuíásai még
bizonytalanok. ETK-nál Simon
Szujó és Matuska meglepően jó;
játszott. Kár ~ogy él. jól védő

Büngösdi kapus sportszerüUen vi
selkedésével lesillyeszti a jó csa
pat nivóját is. A meccsről hely.
szüke miatt csak nagy v~nalak,

ban számolhatunk be,
GySC: Papp Jálíos - Fekete,

Pulugor - Németh, Kiss, Fried
Zöld, 3zalay, Bartha J., Bartha K,
Nagy B.

ETK: Büngösdi-Szuj6, Far
kas m.-Kurilla, Simon, Tóth
Knap t, Gubic~a, Matuska. Far
kas IL, Dinya.

Jó endrődi kezdés után feljön
ól GySC és ól. félidő legnagyobb
részében kezébe tartja a játék irá·
nyitását. ETK lefuíásokkal kisér
letezik él Pappnak többször nyil
lik alkalma a közbelépésre. Gól
c~ak a 20-ik percben esik. Zöld
taccsot dob, a labdát Kiss fejjel
továbbiija Barta Károlyhoz, da
Iillőle a befutó Nagy a hálóba lö
vi l További GySC ostrom kö
vetkezik, de félidő vége felé erős

ETK támadásokat csak nagy ön
feláJdodssal tud parirozni a jó,
GySe véd€lltm,

H. o. bajnokság áJIása XII. 8-án:

1 Textil 9 9 - - 33:5 18
2 MTK 10 8 l l 31:9 17
3 Törekv. 10 7 - 3 24:14 14
4 GySC II 6 2 3 15:t3 l4
5 Kinizsi 10 6 1 3 15:20 13
6 GyTK 10 5 l 4 19.23 n
7 M Máv. 9 4 - 5 17:1.i 8
8 üFC 10 3 2 5 16:23 8
9 KTE 9 2 2 5 11 :23 6

BISE JO 2 l 7 10:25 5
11 Bocskai 7 6 4: 10-5
12 Világos II 1 -- 10 3:16-4

December 9-i programm: Gyo,
mán GyTK-KTE. Jv\ezőberény

ben Törekvés-Bocskai. Medgyes
egyházán Kinizsi-BISE.

Mult vasárnapi eredmény: BISE
KTE 1:1 (1:0). (Kinizsi lemondta
Textil elleni mérkőzését.)
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UJSÁG

Szerkesztésért és kiadásért felelŐs;

I
WAGNER MÁRTüN.

Hungária könyvnyomdavállalat, 0YOWill

fel@1o;íg üzemvezető: Teket Sándor.

Vásárlásoknál, reneie!éseknél

hivatkozt'on lapunIcra) e[ő-
.~----------

nyös klszolgálásban részesül!

'Karácso
ajándéku

névjegyet rendeljünk
II Hungária nyomdáóan

.'~~Iftfl~':~f:~~m::'JflIfefll~\H"

NEM OLCSÓBB MÁR i
A BOROM I
mint a szódaviz, ~

, DE: NEM IS SZÓDAVlZ1 I

1
~26 fillér- i·
, egy· liter I{adarl,a vagy ,~.

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva

I
s feladva. Vasuti fuvar ka. ~

'.
4 Íiliér literenként. Csakis ~.~.".

'. 30 literen felüli rendelést ~

I fogadok el. Hordót dijmen- l~iJ
lesen adok a sz:áliitás tar- ;lS
tamára kölcsön; lJordóm ~

I
3(;) nö.pon belül bérmentve i

, küldendő vissza. SzétküI- !
dis utánvétteL Egy pengó i

i levélbélyeg ellenében kfll- ri
dök mintát a borból min- ~

.'. tásdobozban, bénlHmtve. i
Boraim kellemes éQleskés I.,
italuak. tiszta, tökéletes za~ j)
mstuak ésn El m Selv8Inlfual,. 3i"

~"Cim: Székely F~rene !
Soitvadkert,Pestmegye. :j.,

~~~~~!:i~iHP~'W~~d

lapunk hirdetőinél

r~nd.l]eJri és véitií<Sirolton '?

Lapunkat
támogatja,

ha
hirdetőinkné~

vásároir

lucel'namegot, tökmagot és min
denféle terményt '" Futura (Wag'ner fa
tIlep) legmagasabb napiáron vásárQl.

I Kiss Bálint u. 16. két darab.
. Vin~e Gábor Kisfaludi u. 12. őt drb.

I 120 kg.

I Imre Péter Gyóni u. 19. két darab
, 150 kg.
l Varga Sándor. Kőrösi Cs. u. li.

Nádudvary Lajos Baros 27. 110 kg.
Horváth Gábor Garzó u. 19.
Özv..fekete Jánosné Attila u. 14 sz.

két darab.
Csapó Gábor pályafelvigyázó.
Horaok Lajos zsellérfúld.
Csath Imre Nagyatádi u. 18. egy drb.
Kormányos István B~rsénli u. 4 $l':.

egy darab.
Kőszegi István Bánifi u. 7. egy dro.
Molnár Gábor Luther 28. egy 170 kg.
Kiss Dániel Széchenyi u. 34. egy drb.
Beinschróth Mihály Zrinyi ll. 18. egy

70 kg. .
F. Nagy István Bocskai 29. egy drb.
Ádám Lajos Hartenstein telep 110 kg.
Erdei Sándor NyiJason 3 drb.
Kruchió Lajos, Tisza I. 1.1.68. öt drb.
Domokos Lászlónak 1 drb jó hizója

van eladó. Hősök-utja 81 hsz.

Kóródi József, Tompa u. 23 fias
koca fi malaccal.

Kulik Istvánné VII. 341. kazal széna.
Ifj. Pataki Lajosné, Táncsics u. 30,

félház, asztali tiizhely. kanGa ló, stráf
kocsi.

Kun és Társa as::talosoknál butorok.
Kerekes Károly bor 48 fillérért.
Papp László Rákóczi 1.1.8. 11 k. hold

föld, 5 drb. tizhetes malac.
Schwalm Ádámné, Kinizsi u. 3. kél

oldal szalonna.
Kossuth u. 58 sz. szalma és tengeri.
Csalah Sándor 1 kup csutka, cirok

szakáL VII. 112.
Ugrai Lajos Hartenslein gyárral szem

ben egy tűzhely.

fried Gézánál, négy ló. Takarmány
répát, töreket, szalmát venne.

Kovács Gábor Hunyadi u. 51, fias
disznó 7 malaccal.

Homok Lajos, zsellérföld szecskavágó
földvári Nagy Imre Zrinyi u_ 2. 100

kéve rőzse.

Heinfarth Józsefnek cifrakertben 743
Ili. öl föld. Ért. Némel kaszinó.

Beinschróth Mihály egy 8 hónapos
sertés.

Csapó István Atti/a u. 29. sl':ánkó.
Oláh András Attila u. 19, egy kályha.

Hizó eladás:
Juhász Sándor, VI. ker. 444 szám. 2

drb 100 és 180 kg. sulyu.
Nagy fános, gr. Tisza l. u. 26 szám

alatt 1 darab.
Erdős Gábor. Attila u. 24 sz. 5 drb.

100 kg-os.
Juhász Sándor (hídon tul a Hatvani

tanyában) 2 darab.
Haibach András, gr Tisza I. u. 23.

2 darab 100 kg-on felüli.
ld. Megyeri Sándor, Baross u. 23.

l darab.
Kálmán farkas utcában 2 darab.
Baráth Klára, Andrássy u. 16. egy

darab.
Csapó Bálint, Rákóczi u. 35 szám

140 kg-os.
Csapó Mihály Széchényi u. 1. egy

darab.
Ifj. Baráth Sándor, VJl. 225. egy drb.
Baráth Sándor. Jókai u. 29. egy clrb.
Pető Sándor, Deák f. u. 6. egy drb.
ÖllV. Marjai Antalné, Kiss B. u. 5.

egy darab.
I Csapó Lajos, Bocsk~i u. 54. két drb.

100 kg.
fekete Gábor, Zrinyi u. 50. igy drb.

140 kg.
V. Balog LlijOS, Fesyv@rneki u. 26 sz.

két darab.
K. Kovács Mihály, Széchényi u. 63.

egy darab 100 kg.
Molnár Károly, vitéz Molnár tanyá

ján. két darab.
Tóth László, Körösi Csoma ~. u. l!il

három darab.
Veres Károly, Darányi u. 7. el'Y drb.

100 kg.
Schwalm Ádi\mné Kinizsi u. 3. egy

drb. 120 kg..
U. Kovács Mihály Rákosi 20. egy drb.
Szücs 5ándor Árpád u. 42. négy 6rh.
Molnár Endre HŐlök u. 20. egy drb.
Özv. H. K(ilvács Gyuláné Arany J. u.

4 darab.
Özv. Harmati Lászlónénak a régi vá

silrténm 1 drb.
Csalah Sándor ~IY drb.
Papp Sándor Garzó 33. Igy darab

80 kg:
Molrll!lr Mihály Ki:ils B. u. 3. ~gy drb.
Gy6ri Lás;oló Berzsényi u. 6. két drb.
Tóth Sándor, HalmliiY két darab.

T. Kocsis István, Kossuth L. u. 32,
bénlst vagy tanyást kerits.

Eladások:

Alkalmazás.

Vegyes eladások :

Ház eladás.

Özv. Pálinkás Millályné, Széchényi
ut 17 slámu háza.

Varga Gábor, Szilágyi D. u. 41 Si':.

háza.
KOIrács Anta! kocsmája. (Vásártéren.)

ÉRTES~TÉS_

Értesitjük tisztelí olvasó
közönségünket, többek kéré#
sére elhatároztuk, hogy a
heti hirdetéseket (publikáció~

kat), melyek péntek délig
Szerkesztőségünkbe beérh.ez
nek, "Hirdetés" rovatunkban

CSEKÉLY 10 FILLÉR
hirdetési di; ellénében kö#
zőljük le és ezen hirdetési
díjért még a Gyomai Vjság
azon számát tiszteleipéldány#
ként is kézbesitjük.

Erre o!vasóközönségünk
óhaján kivül az inditott ben
nüni:et, hogy egyrészt meg
kimé/iük a közönséget a hir
detés feladása alkalmávali
ácsorgástól és várakozástól
másrészt lehetövé tegyük a
hirdetés teljes anyagának
ismertetését azok részére is,
kik a vasárnapi publikáción
nem ie/ennek meg.

Megjegyezzük még, hogy
ezzel a gyorsabb adás~vételt

is biz/ositjuk, mert lapunk
már szombaton délelőtt je
lenik meg, igy olvasóink és
hirdetőink már ekkor sze
reznek tudomást a kinálatról.

Olcsóbb is a hirdetés, mert
annak dija csak 10 filk~

Adluk le tellát publikáci
ónkat a "Gyomai Ujságban".

(A dec. 2-n~j gyomai publikációbóJ.)

Nagy Jánollnoí gr. Tillza l. u. 21"i, l
darab kutgém, 1 darab vast..g körtetii.
dcróeka.

Juhász Lajos VI. ker. 67 u. 1 bog
lya hereszéna iIÍS rÓlSIL

Ifj. Szilágyi Albert @gy 7 ~v€S fejős

tehene.
Terék Mihály Horthy M. u. 17 sz.

háza.
Bagi Lálizló, fcgynrn..ki bI. 30, kö

lesrenéki nyilas, kutgém, kutltgas.
Czapé Mihály Sz:échinyi u. 1 kut

ágas, kutgém, boglya széna.
Sebők Jolán, Hunyadi u. morZllo~t

csutka.
Özv. Marjai Antalné Kiss B. u. 5.

egy takarék tüzhely.
Malatil1szki Lajoi, Luthir u. 15. egy

l kályha.

Bérbeadás.I Ifj. Szilágyi Alb!:rt Boc~k~i u. 55 :03.

alatt 2 szoba, kemyhll, kamra azonnali
beköltözélire.

ERT

Tóth Lászlóné lesa Ilona :;yomai la
kos vett l llOid 584 n. öl félha!mi szán
tót Tóth P. Károlytól és társaitól 800

U''-''~'''...!'H.,"k HANOOS MOZGÓ
ENDRŐD

1934 decemb,"r 8-án szombaton és
9-én vasárnap

Magyarul beszélő nagyszerű hangosfilm!

P-ért.

(Magyar bokréía) vigjáték.

főszereplok : Gombaszegi Ella, Kabos
Gyula, Halmay Tibor, Balla Lici, Ha
raszti Mici, Szőke Szakál és még több

kiváló magyar szinész.

Éjjel a pa:i:ikában,
de jó szeretll1ú,

Az uj igazg!lltó,
három kedves vigtörténet egy műzQrba

foglalva, sziotiszta magyar film, amely
nek clerüs jelenetei mellett a közönség
nem fogy ki a kacagásból. Aki jól akar

mulatni, okvetlen nézze meg.

Nápolyi ~mHékek

Kulturfilm.

Hangos magyar viMghinll.dó.
Szombaton este két eloadás 5 és 8 óra
kor. Vasárnap este egyelöadás 7 órakor.

VIoH Mil1éJy (nős Scherer ]uliánná
val) gyomai lakos vett 7 hold 829 n.
öi zsófiai szántót Wolf l\1l.ihály és neje
Pilcz Zsw:sánna gyomai lakosoktól
4205 P-ért.

l'Aagyar áll. Takarékpénztár rt. vett
egy beHelkes lakóházat Vatai Gábor
gyomai lakostól 10.000 P-ért.

Stótz Margit vett 1/2-ed rész ház in
gatlant özv. SaHai László gyomai la
koslól 2000 P-ért.

Pápai jános és neje Balog Klára
gyomai lokosok vettek egy beltelkes
lakóházat D. Szabó rv':ihály és neje
\Sajog Sára gyomai lakosoktól 600 P.

Bátori Sándor és neje Szerető Pi
roska gyomai lakosok vettek 1 hold
36 n. öl, 238 n. öl pOCOllZug és holt~

,~öfösi szántól Bodendorfer András és
nii>je H. Kovács Teréz: gyomai lakosok
tól 1550 P-irt.

Kölcsei Miháiyné Pintér Eszter gyo
mai lakos vett 4 hold 632 n. öl gör
belmtlaposi szántót Rákócl:·í Gyula és
neje Czeglédi Lidiától 2300 P-ért.

Snlóld István és neje K. Kocsis Etel
ka, IC. Kocsis Sándor és neje Imre
Z3óíii? gyomai lakosok vettek egy. bel
telkes lakóházat Molnár Lajos és tár
saitól 1300 P-ért.

Dutkon István és neje Biró Teréz
gyomai lakosok vettek 377 n. öl 362
n. öl pusári szántót Csapó I.tván és
társaHól 160 P-ért

Czeglédi Gergely gyomai lakos vett
292 ll. öl és 296 D. öl cifrakerti szán
tói Józsik Sándor gyomai lakostól 320
P-lirt.

Rabi Miháiyné Kovács Teréz gyomai
lakos vett egy németzugi ház ingatlant
G. Szabó Eszter és társaitól 620 P-ért.

D. Kovács János és neje Szilágyi
Piroska gyomai lakosok vettek 293 n.
öl és 8 hold 163 n. öl tanyai szántót
Biró Ernöt6! 5000 P-ért.

Stsprenyí Elek és neje Gáj En:sébet
vettek 1 hold 238 n. öl kölesfcnéki in
g~tlant Cs, Szabó Imrénét61 500 P.

=I[!:.-=~~

""""-----~
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p O L l T I K A l,. T Á R S Al ÉS KOZGAZDASAGI HETILAP

ELÓFIZETÉSI ÁRAK:
NegyeQévre 1':30 P, fél évre 2'00 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.J80.

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

FeleMii; szelfkeR'ő: WAONeR üÁRTON
Sc:erkeszNiség és kiad6hlvatal :

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Ei y o m a, Kossuth Lajos iIItca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabás!l!:
Egyhasábo8 (55 mm széles) 1 cm. magas ilirdeié3
:ro fillér. Ötször! liirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 sxázal&k éll
félévi hirdetés esetén 20 százalék kedvezményt adunk.

ég a vadászatba is
lehet reviziás

propagandát vinni.
Gróf c heim József
kigyósi nagy vadászata.

kodó eredményeket érje
nek eJ.

Minden egyéni kiállás
nak - hacsaK menth~tet

len alacsony szinvonalon
nem nyilvánul az meg 
ereje van, melyet a társa·
dolmi eróközponiban hasz·
nositani lehet. Ezeket az
erő·egyedeketgyüjtsük ösz
sze, hassunk rájuk, hogy
az okosság mértékével ve·
gyék· r~vizió alá önmagu
kat s a társadalmi közös·
ségre hasznos értékeikkel
legyenek szolgálatá.r<l és
hasznára társadalmunknak,
községünknek, hazánknak.

W.

eke
Ismét átéltük él háború

boualmainak elgol1dolását.
Talán még rémesebb hely·
zetíöl féltHnk, mint a mult
han volt, meri akkor ne
künk is volt fegyverünk,
most pedig fegyvertelenül
(.ÍlI/unk az állig felfegyver
zett szomszédaínkkal szem
bell.

A népszöve/ség már erő·
sen megfépázoH tekintélye
most óriósit nőtt. Ha él

népszövetség ta&iai a mult
ban is ennyire tárgyilago
sak tudtak volna. lenni s
- hogy· ami, magyar
ügyünknél maradjunk 
az elszakitoH területeken
iJó testvéreink kjs~bbségi

panaszClit elinJézték volna,
. éspedig igazságosan, a kis
ántánt és Mélgyarország
közötti ellentétek sem vol
nának olYEm nllgyok, mint
így.

Hól6t a.dunk istennek,
hogy az utolsó pillanatban
mellénk óllitotta az illetékes
hatalmak segitségét és
megszünt a háborús vesze
d~lem.

Akiüldözött, megsanyar·
16'aíott t'lstvéreink ügye is
jó úton halad. Barátaink
között a hatalmus Angol
Birodalom tevékenykedik
abban, hogy sinylődő, ki
üldözött testvéreink is nyu
fjlllomhoz jussanak, eset
leg ft visszahagyott hajlé
kaikbB vissza is térhesse·
nek.

Ha a népszövetség a jö·
v6ben is hasonló igazság
ér·zílttel él§ bátran meri a
l~gyózött államok odake
rulö űgY<iH eHntézni, akkor
tckint~lye lesz, m€lyntlk ho·
tolmával - leioldbb az
európai államok között -

láldásos niunkát végezhet.
Egyik ilyen legjelentősebb

döntését a népszövetség·
nek, a revizió kimondását
várjuk legközelebb.

A genfi népszövetség
mostani téllykedését vonat·
koztassuk át a mi községi
életünkre is.

Nálunk is - éppen az
intelligens osztályban 
egyesek között ájhidölhCl·
tatícmnClk látszó egyéni ei·
lentétek tá.madtak. Ne
hagyjuk, hogy akár világ·
nézeti. akár sz~mélyes el·
lentétek bomlasztó, pMtos-

f ö u r a i n k közül gróf
Wenckheim József, kígyósi
földbirtokos egyik Jegro·
konszenvesebb és legelfog·
la.ltabb tagja ll.ri'3ztokr<:l.tá
inknak. Sohélsern szerepel;
sem politlkai, sem társa
dalmi téren nem hallunk
róla s mégis, mindenütt,
ahol dologról, közszolgá
Jatról, adakozá.sról van szó,
ott 6, fQlndezett anYClgi vi
szonyaihoz és nemes lel"
kéhez mérten, teljesiti kö ...
teles$égét.

Akinek C5élk egyszer is
alkalma volt gróf Wenck·
heim József kigyósi minta
gazdaságát megitAtni és él

nem~s lelkű gróf első mun
ka társát. vitéz O r s o v o y

(Gram!ing) Alajos jószág...
igazgatót megismerni, az

Wenekheim jÓJ;sefné érde
me.·

A mi községünk határá
bem is vannak nagybir
tokosok s most mégis a
kigyósi Wenekheim grófot
mutatjuk be olvasóinknak.
Tesszük ezt azzal az al·
kalommal, hogy a kigyósi
uradalombeln d e c e ol b iG r
3-4-5-in főuri vadásza"
tot tartottak, melyen József
főherceg, Festetich György
herceg, Kinsky Ulrich her·
eeg, gróf Bethlen István éi
más mélgyarfőurakonkivül
Mac farléme angol ezredes,
katonai attasé,Major Schaw
angol őrnagy is részt vet
tek több külföldi előkelő·

ségekkel.

Ezzel a vadászattal gróf
Wenckheim József mint há
zigazda külföldi vendégeit
olyan szellemes, ötletes
módon hangolta reviziós
mozgalmunk mellé, ami ed
dig páratlan.

Vadász szokás, ~ na
ponta lőtt vadat ellytö

le!kimegnyugvással Jon el megben kiterfteni. Kigyóson
onn~n. Az a közvetlenség, a nagy mennyiségű lótt fá.~

amivel a tulajdonos és tiszí- eánból és nyúlból a vodá'"
jei cl munkásokkal érint~ szat egyik napján Magyar
keznek, az a gondosság, orszóg nagy cimerét, mti
a.hogyan a munkások szo' sik napon Magyarorszó~

eiális tdlátásáról is gon· nagy térképét, benn~ a trilJ'"
doskodnak, mely téren gróf noni határt nyujakból ",Nem,
Wenckheim Józsefné értékel- nem, soha 1" ~$ "éljen cl

hetetlen érdemeket szerez, haza 1" feHrósokkal raktók
amikor él legutolsó béres· ki.
gyerek, az élsszonyok testi A hatás tQIjes volt.
és lelki egészségét számon- Kigyós nemes grófja 1216-
tartjö és a saját költségén k~lö gesztussal domboritot
fenntartott inté~ményekkel ta ki igaz haulfiassógót is
~pségben tartja, ritka he· kimutatta, hogy a jó hé1zafi
lyen látható. Kevés urada- szórakozása közben is te
Iomban l€het annyi jól táp- het szolgálatot hazájának.
[ált, egészséges és tiszta f óuraink nagy érdeme,
ruhilju béresgyereket látni, hogy előkelő külföldi isme
mint a kigyósi Ufodalom- rőseik körében reviziós tö
ban s ez egészben a gróf l rekvéseinknek mór eddig is
Wenckheim Jótsef és ~róf I sok barátot sJ:ereztek,



GYOMAI UJ8ÁG

Bünteté!i. A gyomai já
rás főszolgabirójaJurcsó já.
nos és KUmó Mihály gyomai
lakosokat azért, mert a Hö
sök Emlék utján, a hősök em
lékére ültetett hársfákat tör
delték, 10-10 pengő pénz
büntetéssel büntette m~.

",' Felhívás
A már európahires ,. Gyön

gyös bokréta" apostola,
Paulini Béla a közeljövőben

Gyomára és Endrődre is el
látogat. Paulini régi népi
dolgok után kutat. Elődeink

eredeti ruházkodása, házi
butoraik és szerszámaik, fel
jegyzéseik, - szóval mindaz,
aTrliből akár a magyar, akár
az idefelepült nemzetiségek
éleléből még megőrzésben

van, hozzák el szerkesztő

ségünkbe, mi addig meg
őrizzük azokat, mig Paa/ini
Bélának bema/athatjak s az
tán mindenkinek visszaadjuk
a magáét.

Felkérjük lakostársainkat
joglalkozzanak komolyan
jelhivásunkkal, ki tudja, mi
lyen értékeket találunk a pad~

lások poros ereszei alatt
vagy a dohos láda fiók okban.

, velisügyi miniszlérium eláll.be
mulaliak egy rés:detes terve·
zelei él baromfildvilel flagyará
nyu le@onyoliJására.

Ez a tervezet a kisebb ke
reskedői egziszt«ulcIák ex
porférvényesiHésének le
heíös6geit is magában fog
lalta. Ezt ugyláfszik elgán
csolták, ahelyett azt éi ter
vezetet fogadták el, ame
lyet a nagykőröii "Beu.e q

deliék nyolcadik monopó
liuma" cimű kereskedői

szindikáfui szerkei:dett.
Me! már okulhaj cl törlilniekil:n

és rnegállapil!laJjCl, hogy me
lyik lervel:él szolgalná jobban
<il mClgyar írdekeket.

Nekünk csupán az a szerény
vileméoji:ink, hogy hllgyjanak
fel él nindikiÍlllsi rendszerek
agyonlámogaiásávéll, legéll<ihb
is otJ, ahol él kölölí kontingens
nem ak1ldiliyozza ö magyar
exporlol és ahonnan magyar
ciruérl l1ellh:S valu!ái kaphftlunk.
A.L állami beövalkozi:lsl szoriI
sák kizárólag az eladási árak
tényleges clJenórilésére és az
elhelyezési piac íobb és egész
5liÍge'3ebb kihasználhalóságára.

fenti cikket ll. Magyar Pénzügy dec.
5-iki számából vettük át.

Az élngliai vám- és exporl
nehézségek csupán az! CI célt
szoJgállák, hogy egy speciáli.
Sém mallYéU belfötdi pánikot
idé.u:enek eló a iermclök kö·
götl és él minimumra szorilsák
!(() a magyar pulyka és baromi[
kereskedelmi árá!, hogy él né·
hány, halóiágoklói íámog-alojj
cég, min~l o!csóbbal1 vásárol
hasson a hazai piacokon és
mimill1é1gyobb kereskedőjhasz'
ne! érh(lssel1iZk ei.

Véleménytlnk s?crint szabad
terűletekre leb.elóvé keilcne
tenni, hogy al.: exporltaJ. mind·
olwk foglalkoz:hassönal\, aKik
erre jogosultak, Bizonyos az,
hogy I:'!l hatóságok !ó~karaltol

kezelik a magyör exporlórökel,
akik \'égeredménybcll a ma
gyar 11 '!:In zeli érdekel s:wlgállák,'

de viszont az megenged
hetetlen, hogy a beszer
zésiárakat sajtópropagan q

dáva! és ügyes üzleti trük
k~kkel lenyomják, nem
lenyomják, nem törődve

Slual, hogy ól termelöknek
és a kiskereskedöknek az
egési!: sorát teszik kenyér
telenil.1é.
A mindenkori szükség!®tek

szaríni akikulnök ki él piali:i árak.
Ezt él magyar baromfiszindiká·
lus, sajnos nem v'lszi ~Iéggé

figyelQlmbe, ök maguk s7:j~ják

mega l árakal brachii!!is I!:$Z

lcözökkei.
A külk~reskí2d<tll11i m~gbiz(}l

lak kladata az lenne, hogy el
lenál'inék az eladási piacol.

Ezt a feladatot lelkiisme
retes 5zaksmbereknel'. kel·
Jene ellátni, hogy a ma
gyar baromfi az ottani
szükségletek szednt kellő

időben keri.iljön a piacra.
A küikeresk,zdc:imi megbízol

lak közül ez! a munk~t UfV
fáiszik kevesen végzik el pon
tosan @s ielkiismer,;::ksen, ~zérl

fordu! eló olyan sok$zor, hogy
mi lJ(kn lervszerűsEi~ n~lkül

szálliliak le az árut. Termésu
Iesen csak olcsóbb árak mel
!ell leh~t gyakrélfl értékesH\!ni.

Londonban a magyar kiU
kereskedelmi megbizot
tunk, Eugon HoU. Csak
kevesen tudják, hogy éi de·
rék külkereskedelmi m.eg
bizottat Winkner Jenőnek

hivták Budapest~n, ahol
mint textiles szerepelt.
Angliában váliozlaUa m~g' ö

nevét és fog'lalkozásál, egy
időben kerti székkel !<<<reske
deit Londonban. Az t'lngJiái
baromfipiacon iört~nl est>ll1é·
nyeknek, amelYlZk a magyar
ga%dasági élele! sulyost'ln érin·
tellék, él magyar Külkereske
delmi Hivalild mefi;f.}izollját t€r
heli részbén éi felelósség.

A nyár folYillmán a földmi-

rOsi Benedek cág vezeté
sével.
Válemtinyünk s>x~rinl nem

llIiég, h~ n~hány kivállsállOS
C~iS kap kizárólagos jogosull
siigol a !ermelőkkel sz.emben,
a ~aromfik f~lv&s6r!ására iÍ~

I2xporlálásárel. E~ öZ: ugynevc
zei! baromfiszindík~ius, amely
öl. egl2s:/!; orszógoi behálózza,
Gllenörizheletlen ti.gYl1ökei SZ<Zf

vCiicle utján ér!~k~sili az árut.
Nem él londoni rogya::>z!öknak
vagy nagykereskcdóknek ad
ják cl az Brul közv,zilcnül,
amdyek\i:i Lönnyen i,zhe!ne eJ

I"nóriz.ni (l fvíogyc,r N",mLslí
Bönk (~rdekejnek védelme cé!
lábul, hanem ügynökeE, helye
zík el azt él londoni píacon,
I{UfJH~Szelesen ellen órizh,zte!len
~léldási árak melleU.

így l{önnyen szüíetn~k le
gendák veszt~séges llzle
itekről. Az·. angliai barom
fitpiac hihetetlen ikrachjá;.
ról. A kiUönleges elbánás
ban részesülö cégek extra.
premhunainak igénybevé
telén,}l,

és az ideha;, a haJa/mas kárl
okozó 50-60 fiiiérl!:s i:1rcsu~

scamlá3röl, amely szazczernyi

dolgos í5CJzdn léiét ~.'s vagyo·
niii ves;:élyeLJeli.

A napilapokban m~r he/ek
óta ci!d"ek jelennek milg a lon
doni Diiromfipiac erősen szi~

gorilol! vámvédelméról. Ezek
ből él hir,,'khől nagyrész1 egy
szó sem i~az. Az angol im q

poríórök munkáját él világhi,ú
magyar bar-omfi elhdyezé~éveJ

kapcsolaiban lltZmhogy megne
hezitellék. ~ hanem megl\öny
ílyiie/ték. Csakugyan hangzot q

tak el Angliában olyan felszó
laláso;(, hogy az imporJpuly
k~!kal ki kellene $zoriíani GIZ

<ilngliai piacokról és az ir puly
káka! kellene az Bngiiai terme~

lök érdekében fokozoit mér
!i2kben piauB hozni.Ezzel szem
ben az igazság az, hogy

a tiz-tizenkét kilós, sőt

tizenöt kilós ir pulykák
nem jelentik a tömegtáp
lálékoí. Árban és minő

ségben nem tudnak ver
s~nye1.ni a három-négy ki
lós sldyu kitönő és olcsó
~ még a száHitási é:li wám
költségeket is beleszámít
va, - a magyar pulykávat

Eddig k~t vagy három
cég bonyoHtotta l~ az ang
Hai a nagykő-

A monopóliuma·' és a nagykőrösi Benem

- E!~eb'ílŐrizhetet~en ango! ügynökségek
számolják el e1 követeléseket.

- Jenő.

A puiykakivilé'1 külföldi 010

rJopóliumE! Ilem biz:íosiija a
N@mz\ili Bank valujári~ érde
l\~il, de GI termelői üd0kek~!

sem. Minden évben feJcsigá m

zol! reménykedéss!!1 vári~ elZ

:JgrÉirvilág aZ angliai pulyka
üz1e! eNdményeil, de ~zekben

El remé!1ykedé~i&kb011 mindig
C31'lJ6dr10k, mer! anll1'lk '<lred m

rendszerin! eS(lk ntihálny
eizcionáll elÉg bírtokába

kCiiii. Olyan cégek ~irlokába.

arnelY'2kn~k EJ hllllóságok hal·
!al1uii K€dv2zményeke: bizje~

si/anak.
A kivi leli fió'skók ko/öiJ él

mEigyar f}ulykaexporj veszt'2s·
séges staiiszlikája esz!cndók
sorún aL ';'_~::;Ó II 51.:Zf tZp 1zL
A Icrme1ök, kis- és nagykeres
kedók l1l\gyarányu V25ZiQsé

gek n;?fn köz-ömbösök él Ma·
g-yar N\2\l1z.e!i BéJ.nk valuiáris
szcmponíából sem.

lsrncr·,;.'!cs, bogy öL angliai
baromfipiac az egy,.::i!cn, amely
kOi1iíngens ;llcgszorilás nélkiil
szabad kiviíc;; lehcI6s,igck~j

nyuiJ..:\ magyar baromfil az
ex()Orli:)iök kOiléiliBn mCllnyi
s b elj \'ifJ ciii, dz angiia j pía~

cokrQ. Küiöoö"~n karácsony
!"'Ian élcinki1i me(J ez az üzlsl,
élme!ynek kihcsznáUísa kiilö
nösen a világhírű m@gyar
pulyka Ilagylömegű cílleiyez@
sére vonalkozólag magyar
szunponlból elsőrendű pénz
ügyi, mezőgazda,"ái~jés keres
ked~llT1i údek.

Talán 8Z az egy.::llen kiviicli
eikkUnk, amq!\lel D<zm kt)rnp<Zf,'

:láciák ~llerH2hen bonyoli!cnak
ie, miZr! <:lZ cxporlórök a vill.1g·
\li,rű rnegYdr pLl!yldl csak ne
m,z~ vGilIl.ltárÚt adiák

tehát a kivitel é$ az ez
zel járó minél e!Őny~sebb
eiadúsli ár -foltozása és biz-

jen í11 ~s ~ Li J·6·;·~\Sen o C~··:i ~ ", L, 31 iCik
0$ ellenőrizzEiI<.

tO$H:ása. nemcsak 8'<% ex
porrtőröknek érdeke, h~·

nem magyar nem::zefgaz
da.:sági érdek is.

Különböző furcsa ü7.leli ma
nóverek uí&!n fonios lenne, hogy
nemcsak ~ belföldi beszerzés!,
hanem él londoni piacon löl'
lén/') eladásokoi is (t\kerülh@tel-
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adárnéZáhonyi
tiilrlOit felolvélsiÍsl 12·én a mQl.t
helyiségében lj hazClszerelelról.
Felolvasása mindvégig leikes,
érdekes volt. Tanuságot tell él

szerző m@lységes hazaszerete
Iéről, Gimi! meglanulhatunk lőle.

F€lolvasásél buzdilás vol! affél!
is, hogy mindnyájew fogjunk
össze és filléreinkkeJ tegyük
lehelóvé cl gyomai országzászió
frdál!itásál, élmint azt az orsúg
140 hl?lyén lelték. Hisszük, hogy
él llY0mai közönség megérti

lj' ennek jelenióségél és mielőbb
ünnepelheliink az országzéis.l q

!Iónk alaH.
A felolvasás ke!telíe nemes

és emelkedet! hangulatol igen
lerontotta az utána köveikező

!eheletlen film. Ezt szívesen ei·
enged/ük volna.

Készül a szegénbJek
karácsonyi
ajándéka.

Ködös, sötél decemberi il?slé,
I~en hivogillón világit cl polgári
iskola néhányablakéJ. Betlehemi
~sillag a mai részvéllen éjsu
kákban.Puhaasszonykezekben
villog ott cl tú, vigan zörög lA

varróg4iÍp. Meleg fehlárnemú,
kesziyíí készú! él sl:~gény, fázó
gyomai gyermekek szíflmáfa..

A "Moniz" gyomai CSDj)orlja

dolgozik szorgalma.san vitéz
dr. HavitJr Gyuláné vezejés~

vel azon, hogy örüljenek ka
rá~§onykor, akik egész évben

I
szenvednek cl nélkülözés/61.
Uri hölgyek és egyszGrű élSZ

szonyok áldoznak időt és fá·
radságot, hogy ez meglegyen.

Mindnyájunk elismerése és
lsten áldása vezesse őkel jóri·
kony munkájukbell1.

S!:almaru.hák, Egy london!
dinilkiállitás00 olyan no! ru~

{Jáka! mulattak be, melyek szal·
mából készül/ek. A szalmarys
hák fény és iartósság tekin leeIiében versenyeznek a selyem~

~ mel, - cs@k sokkai drágábbak.

A hangversenyek és más mu,
Jatságok után szedhető dijak ügyé
ben beterjesztett szabályrendelet
módositást itt sem hagyták jóvá.

A kondoros-tanyai szerzödés€lil
magánorvQs tíszteietdijának 80
pengőről 100 pengóre való eme

. Iését jóváhagyták.
Kondoros: a fedeJ:1etési díjak

mérsékléséhez 1 évi próba idör~

hozzájárultak.
A vármegyék ás Városok Or

szágos Mentőegyesületábe évi 100
P. tagdijjal belépett

444.62 P.*
431.03 P.
430.16 P.
429.90 P.*

resk~dö Szeghalmon 690 P. adó
alappal.

Ailer Márton gyomai második
póttag 818.02 p. adóalappal a
vármegye 373-ik virilise.

jegyzákét s mítrt a felebbezási idő

alatt azok ell~ll senki kifogást
nem emelt, igy jogerősek.

i(Ikes helyre eljuttatni.
Szíllességét külön is megkö

szönve maradok őszinte hive
Kovács János és neje

Münnich Mária.

megállapitását nem hagyták jóvá,
erre vonatkozólag egy általános
alispáni rendelkezés jön.
Endrőd: Trafik-bódé ltpitésére

terület átengedés! tárgyában az
ellene beadott fellebbezést eluta·
sitoUá.k.

A kendorostanyai jegyzi3i ki
rindeltség megszirvez;ése tárgyá
ban kelt B. M. rend végrehajtása
tárgyában az tIIene beadott fel
lebbezést elutasítják, marad ki

rendeHség egy segédjegyzöveI, dl'.:
a miniszter által jóváhagyott pénz.
re nem egy, hanem két esküdtel

Iválasztanak.

I Az örménykuíi, az ugari és a
!polyákhalmi dülőutak megnyitá
; i~t jóváhdi8'yták.

Befolyt ~ menekültek riszérll
100 P.

BefoJyt a HorlhYl1é é2kcióra
100 P.

A Gyomai Ulsáll a befolYl
összeget hetenkinl ol l1yilvános·
ság elói! l1yuglázzéI és egyui~

. lal rendelieiési helyére is el·
küldi.

IIF

ma es
lisei 1935-be

A dlilel!mb@r ll-iki közgyülésen
a járá3unkat érintő köv€tkező ha
támz21foka! h0zták:

·OYlfJma: A villanyáram egysér.
ár leszálHtása ügyében f~lmerült

550 pengő nakértői dij megté#
ritését j6váhiólgytá.k.

A l1Iangvenenyek és mb mu
latságo;, után szedheti dijak ügyé·
ben beterjeszÍlilH izabályrend@letet
nem hagyták jóvá, mert nem a
vármegyei minta szerint lett el·
készitve.

A közsigi €I~ljírók stb. fízetéíii
szaoálynzndelel&nek módositását
jóváhagyták

lAz országos vásárok alkalmáa

val szolgálatot tejtesit6 k~zségi

alkalm210Hak étkezési pémkénetk

Összehasonlitásul közöljük, hogy
a vármegye első virilise dr. gróf
Wenckheim Uszló 84160.18 P.
kets1!ere:; adóval, az 504·ik me·
gyei viri Iig Schwartz Vilmos ke-

Mindkét községben publiká€iós
meghir~etés ulán november 15-én
telték kÖzszemlére la virHisek néVa

Gyomai virililek : Endrődi virilisek :
vité& Purgly Emil 9952.60 P.* özv. Czillat Károlyné 1250,45 P.
Harlenstetll. Ignác 5578.18 P. dr. Adám Ferellc 116L06 P.
özv. csákói Geiszt Gyuláné 289832 P. özv. Szatmáry Andorné 1102.91 P.
Schwarcz Gyula 256(UO P. esernus Mihály 1036.07 P.*
Debreclelli E,nore 2368.18 p* dr. Waisz AI2dár 1004.58 P."
OLsváth Sándor 2044.88 P. dr. Kovács Péter 976.61 P.*
Pikó Béla 1808.96 p* Timár Imre 801.57 P.
dr. Vadász Pá! 1723.72 P.* Hanyecz Vincze 785.89 P.
Hajnal ferenc 1519.96 P.'" Alapy Andor 645.58 P.*
Bácsy Eh~k 1291.38 P.* Ugrin István (Gyoma) 534.l3 P.;'
dr. Szilágyi Ferenc 1142.76 P.* dr. Ugrin László (Gyula) 616.82 P.*
Máday Aladár 1100.86 P." dr. Tóth István 563.16 P.*
Kner Izidor 1057.64 P. Bácskai István 554.77 P.
Lénárt Bálin: 1035.65 P. Grósz Zoltán (Gyoma) 547.70 P.
Béres Mihály 961.68 P. Kalmár Károly 535.81 P.
MilJáJyi jó!sef 944.48 P.* Kalmár Imre 529.41 P.
dr. Christián Kálmán 924.16 P." ifj. Uhrin Sándor 501.43 P.
dr. Singer István 911.54 P.* Varju Fülöp 494.75 P.
dr. Tardos Gáspár 881.24 P. Uhrin Vendel 459.54 P.
L<inár! József 84649 P. Szabó Elek 445.48 P.

Póttagok: Póttagok:
vitéz dr. Haviár Gyula 830.98 P.* dr. Izsák Adolf
Aiier lViárton 818.02 P. özv. Pintér Györgyné
Lénirt Péter 811.26 P. Balogh Mihály
dr. Vadás r; KárQly 792.94 P. dr. Uhrin Nándor

A *gal jelöltek adója kétszeresen van számitva.

KISGYŰlÉSI HATÁROZATOK.

Kedves Szerkesztő Ur!
A jugoszláviából kiiildözöttek

segélyezésére 25pengő!;a Horthy
Ilt akciófa 25 pengő/, összesal1 50
pengő! azzal a kéréssel küldöm
el; méltÓt!asf;lJn azt mielőbb ille-

Gyomai Termelók Fogyasztási
és Értékesítő Szövetkezet 25 P.

Oyümü{csértékesitő és Központi
Szeszfőzde 25 P.

F(1gyasztási és Értékesítő Szö
vetkezet 25 P,

a Horth)'lIé akcióra.

Kováa ~k.Dr. Kovdcs sk.

lA. Gyomai ság
előfizetői

jószívű adakozásai.
A !ugosziáviábóJ hiiildözöll

lesi véreink megszgilésébel1 jél·
r6$unk megér!ó lehe/őseinek is
köleles~égükei h!í teljesileni.
Bármennyire is SUIYOSClK terhe'
ink. annyink méí? sokónknak
varJ, hogy hi:li!ékialanná váli
teslv:ircinlmek cdhassunk. lia
sokan adunk, kis adományok
ból is Mg\, mennyiség gyi.ifik

össze.

Al: <:ldakoztís mérvrti'e az
iJlálibi levelek $Zerini nemes
ptldaval i~ru! elől Ko\ ács JÉl
nO$ ciélládjéi él v~zetéseik liliaIfi
s>zövetkezelekkel.

Milyen Ti$ztell Szerkesztő Ur!

A Gyomai Szövetkezetek Vete·
tősége mély megbotránkoJiáss81
itéli el ci j~g()szláv hatóságok em
!Jertelen eljárását, mellyeI sok ezer
ma/:yar testvérünket. minden ok
nélklii máról-holnapra, hajlékta
iarulá tettek. Mindnyájan vérző

$zivvel állunk kiutasitott magyar
jaink mellett és ugy érezzük; hogy
ezekben a keserű órákban segit
ségükre kell sietniink. Legutól,bi
gyiiIésiinkön - erre való tekin
tettel - egyhangu lelkesedéssel
75 P-t szavaztunkmeg.

Ugyanekkor azonban fájdalmas
szivvel gondolunk millió és millió
csonka-magyarországi testvérünk
re, akiket II kemény Sors munka
lehetóségfiktél fosztott meg és most
a Szeretet legnagyobb Ünnepén
nélkiiUhni kénytelenek. Ezen ma
zyaf testvéreink nevében felemel
te már kérő szavát Magyarorszéi:
elsö asszonya. Mi a kérő szóra
hallgatva, örömmel igyeksziink se·
gitséget nyujtani azzal, hogy fel
ajánlunk ugyancsak 75 P-öt a
Horihyné akcióra. Szeretnénk re·
milni, hogy minden tehetösebb
magyar ember szive belső szavára
hallgatlla-adakfJzni fog és ezzel
egy-tRY "bajbajutott" könnyeit le
tirU.

Kérjük a t. Szerkesztő urai;
milfóztasson fl mellékelten dtszár
maztatott összeget - II mások
által küldött adományokkal együt-

. illetékes helyre eljuttatni.
SZÍvességit sokszor megköszönve

maradunk
Gyoma, 1933. december U.

szövetkezeti üdvözlettel a
GYOMAI SZÖVETKEZETEK

Adományaink részletezése:

Gy~mai Terme16k FOlyasJtási
és .rtékesitö S!övetke;ute 25 P.

Oylimőlcs;értékeJitó és KÖ:lp(Jnti

Stt'tJzj4zde 25 P.
fltJllya!Jztd!Ji ts Értikesita Szö

vetk,tti 25 P,
a men,~kIJJt,k S(i:8íIJ~e:usíTi!t,



Endrődi any~könyYi

hire!,,,
1?54. dec. 2-Jól -8-ig.

. s~m~tés: EH2lia Eszj~r !Vlai
lild. ~G1tyun Julianna, Li?icél-
MéH !?l!. .

~~zas~ágot kötött: Koloh
Mate-DlnYél tlel.

Elhalt: Elek Zol/án <3 hetes

Tán~~.ulatság.· A Polgád
Olva.sokor december 26~án ka
fé'!Csony másodnapján rendezi
u:eg. l1élgyomár:yos láncmul<:l/'
sagélt saiát h,'IViségében könvv-
lárának jovára.· ,

.,14. liék postakocsi" cimú 3
felv<;wásos opef€llct adják elő
karacsonykorélz Iparos és Ke,
r~skedő Ifjak mÚkedvelói.Ka
ra~sony el_~ő napján főpróba,
masodnaplan tánclT1u!a.lsággal
egybekötött műkedvelőelőadás.

HIROETMÉNY.
É~(e~~JtcJik. ~ lakosság hogy

él ~en:z.;ugvmll1lSZler Ur 170.80.1
1904. VU!. él számu rendeledé
vel megengedte, hogy azon
é,ldó1:ók, akik a 16.400/19M.
M. E. számu l"i2nd;zlelbell ll}'lli

lolt kama./menles fliszlelfizelési
keqvezményt önhibáiukcm ki
vűl nem tudlák bejöTtGmi, és
el_m~~adl részleleiket folyó hó
vegelg befizetik, - ugy a rész
letfize!ési k.e~v_ezmény halá/yá
nak VlSSzaalhtasát éI f.?yuJai m.
kir_ pénzügyigazgalóságná! kir
helik.

Arany Gusztáv s. jegnó.

Mezőberényben
vasutállomáshoz !s6zel

60 kishotd
tanyával,

Endrődön,
Nagyperes dűlőben

8 kishol,d föJd
kedvezö fizetési feltételekkel

e l él d ó.
Éi"dek~dni lehet Sékéscsal:uilri,
a~ákélilmegyei Kere$kl!'~""'mi

kFtkn"

SZERKESZTŐi ÜZENETEK.

B. G. JÖVő számban h07ZUk a "Régi
plakátot".

Idb. J. G. A..t hiszem, II Gyomai
Vjság olvasói is szivesen veszik to
vábbi irásait. A karácsonyi számban
hozz.uk őszinte igazságait.

4

.. - . 'vre előfizet ti

t.' P 14.40"nel egye.. ··ru·· félig-
. k a~l , II gyonyg , .. '

mindenkIne,' . t.a~ujsagrtl. , hozZGiJar
-- kezlmu",~ .Ox260 cm eS ,,:;

népszeru.. ... . mérete 15 J • ..: MEZ himzv '"
RéSZ tiiHfuggony .. t. ' f1.es selyemfényU.

, hez SZU~se& , ot!
li kihi~zest:7, . n mutatványszam t szervita,tér :;.
fonal IS. r\.erje ~ud4Pes,. .
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lirók részére él "Magyar Básg I Megjelent az OTBA tájékoz- ~Z IPARTESTÜLET VEZETO.

lYél"irodCllmi es múvész:eH f€)- tatő. Kevés könyvet elózöH meg- SEGEezutol'l értesiti Tagjait, to
Iyóírljtot, a zt>neszerl;ők ré' olyan nagy érdeklődés, minI a lIábbá az iparigazolvál'lnysl ren
szére ~iH:dig a "Mo.~yar Zene- most élelbelép;zi! Országos delkeza egyéb fogialkozásuakat

l
nevezetesen: (veI'lCilé""J5sök""t'

él bum" zenzi f~JyqirajQI jelen- Tisztviselői B('tc~seD"élvezésj k ~ .. ,'" - orcsmárosokat, bél"koesisokat
leti meg. A s~övetkezet Buda- Alap fájékozlé.llójál. A könyv bs:omfivásárI6katstb.) hogy ~

pest, Andrássy-ut 89. sz. alaH ismerllH az OTBA lagQk összes va"'á~na:~ tartandó körzeti iparka-
van. 6deklódókl1~k <;Iijjqlanul jogCllH 65 köte\ezcJlség'll\, ki- mar.u törv6nYható5ágikikOldöttek
megküldi él Magyar Zen,?i is m~rftó, fQsdi3f.e;; felvilágosiltis! választói mennél nagyobb szám-

d t T d
ban vegyenek részt. A,i<>· ... •....k

Iro a mi II ósitóL nyujt <:Il> OTBA b,zlegscgélyzó Á .....un",
Irh:::1fSOrB megtudhct6 az Ipartestu,

A póstás csenget €s él ~S?!~ ~ií!>toliOHósiügy€kb~n. Teljes ler~ letben,@hol a szav<il2'ás reggel G

Jád ómu\v.fI veszí ál (:IZ iilj~ndé- jed~lm~Qen kÖZli eJ 'mo kir. mi~ 6rától d. u. 4 6ráig tart.

koka!. Egyik cSQmag!lem QH nlsl!it~rium 19i4.ivi 7.100 M. E. Gyomai anvakCh'lliY'
nm i4lgy gYőlilyörü kézimu.nka~ iZ~mü ffindelelél, amely larla!- I JI Jhirek .
ujság, a Tündlirujjak fri~$szÓml, m'l.zl:a~z.OT6AjagOkroVOI1Clt-

l _j" l A· .S,dHeítek: Bcinschro'lh h A'I _
Csupa szép kláp, hllSJ:110ii S.Jr.ö- {üZO S~O .)aryo (;Ed. z h _ IVl

~;y, Farkas Mária, förkos Mi-
veg. Egy másik CSOmallbéll1 OTBA tój~kQztéltÓl e_gy QT~A h~,y, Oyební:Ír [\i1ihilJy, s. lu-
győnyörü IüllfUggöny, 1~Ox2óO tag sem néJkÜlÖzhen. elZ! mif]- hasz Erzsébe!. B~gi Ferenc
cm. levegós, rlÍ~sos, finom cl~n OTBA ti'.lgnak isnv,rnie, halva szD!. leánya, Ham;;:a 5~11'"
holmi. virágok rajlC] tudnil'l kell, merI különben nem ri?'... O. Kis Erzsébe l , Tari Te

reZJéI, Pap Piroska.
(részben mcrr cl is v~n kGzdve tud eligazodrli a beieIJ:'jégi biz-
a kézimunka), Ebben ('l cs~' losilás igen szövevény~s jo~- H~zasságot kötöttek: Gál

lstyan-Birö Eszter, Krausz
magban van az()nkivül egy kis terülelén. Az OTl'?» A orvosok Marjon-F. Kis Erzsébel V
~somag MEZ gyöngyfon..,l él kinevezés'2vel rt hó elejéfl az Szabó László-)uhász M~ria:

függöny mo1ivUIl1é2ill/lk kihim- egész orsr.ágban megkezdódöll m.tlaltak: Pap Tibor János
ziÍséhez. S mindez ajándék. A a közponli és körzeli orvosok 8 h,:napos, Negy A. lászló
e;salád kémle1ódv*néz II meg~ óriás i~len!i)s('~Ű egé$n;ségvé- 7? .e v,:s , B. ~\is Imréné Barna

Lldw 05 éves.
lepciés szerzőjére: ij kf'dv8S delmi mU:lkAja. A könyv ára 1
c5aládfóre. Egyszefr.z !:állyféle pengő. a;ne!y összeg eiö/eles

öröm 1 Olvasnivalók, kézi- bekiildés<2 ellenében hc>m~en!ve

munka. szórakozás kanícso- killdi fI1,?[J, a kiadó 5z0ngulh
nyig és v,zgiil e~y gy(',nyörü Gyula. BudapesI, IV., Kiriiiyi Pál

függöny il !e~szebb szoba ab- utca 4.
okán. Mindezl peclig egyellen .E.zer érdekesség van él Déli-

mo..,:dulc' !idl szere?:", nw):!: eló- báb uj sz6mábdll, amely s7á~

"izeicij él TUndéruHak egész év- Qldal terjedelemben je!i4nJ meg.
folyamárö P 14.40 ·nel. Ehhez Nagyszerü képes rádiómüso-
ár B nagyszerli ~járJdékcsonlélg. rokéjl,3'Z:Íllházi lJesl':éÍmelóki'il,

Kérjen ingyenes mulaJvqnyszá· remek filmrovatot, slágerszö
mo~ ! (Burlapesf. Szervilo- tér 3.) v~glJkcl, egykIvonásos szindél-

Csodák csodája Tolnai Vi- rabo!, folytalásos regényi,
á;:;lapjö karácsonyi száma, ple!ykákqt, riporlokal és közel

amely hán>lm pompás meJlék, száz pompás képet közöl ill

et/el, össL;@sen b88 olda! ler- Délibáb ui száma. Ára 20
edeiemben jeleni mi;!'g. MeJlék- fillér.
etek: Amoid Belle!! "Az Áw
áz rejlélye" cimü regénye,

Mark T\vain "Koldus és Ki
ályfi" cimii ifiusági könyve~s
gy előjegyzésinap!ár dZ 1935.
vre. Ára él mellékleiekkel
gyüll 90 fillér, hololt a bolti
ra haj pcngó lenne.

pápai pn::iáius, él Szenlhiirom
ságról nevezei! C. apéÍ.lka.nono
endrőd kaloliku~ (lakosságána
22 éven át volt lelkipásztor
december 9-én, 88 éves kora
ban, paps§gának 61- ik évébe
Nagyváradon meghi:ilt. Az e
huny/ban Endrőd lakosság
hajdani nemesszivü lelk.ipász
lürán kiviiJ él lwzség egyi
volt kegyes párifogójá! is e
veszHeHe.

. Óvodai ünnepély. GY6m
község 11. sz6Jmü uj óvodájá
ban f. hó 16.-áll, vast'imapdé
uíán .3 órai klizdGdiel kara
C30ii'lfa ünnepélyt larJok :i1zé

ba7.:3f1as műsorral, melyre
községi képviseló- és iskola
súki jagokor, véllamint ax; ér
dcklódö szülőket HszleJelle
nwghivorn. Vas!corn'2 N6dud
vmi Mária községi óvónő.

December 19-én kisgyülc
és 20·Én vá:''llegyei iÖf':é[J!;a
Jóságj bizoUsági gyülés l'zsl:

A lBékésvármegyei Gazda
sági Egyesület de~.:mber 22
én rendes ŐSl!:í köo:gyülésé
larija bc;;"!scsa n.

péc:,) lal1'1

idóió~~Jás~: Hórnérs,z!,: iel szem
por:iiából ugy (1 december
min EJ ianuéll' 19'Zíl váJjozalos

lesz. N2m lesz állandó hideg
é,; (' 1.'1 d'2C\?mber köv:pe és
j:'HHICJi· iiuszadika közölj adja
ki mzrgcéL Ekkor havazás!
több h·öru\'Jst és hider.s'et k€lp
punk. De el. éi jéii idÓiai'(':S is
$Zí:líc n:1ponkint '/áIJökozik.

Most már csakugvan már~

izáZ;:é~k él csabaj kolbász/. A
!ri ': hi fJél v j ZS;? aldl dija dara bOI1

kint 24 fid.!., él kolbá~z már,
kiizjsi difj 50 kg-kénJ 2 pengö.

HyOO vagon nyers vaSGll vel,
Ilink OroszorsZ§gbŐI.

Fiatal szerzők csoportosi
tása. Ez li r," ,; i k ív ÉJ nság most
íllqFBiósuil. Megalakult az
"rók, Művészek és Zeneszer,
zók Édd,csiió Szövelk'2?elz",

g'ek munkainak erkölcsi és
anyagi értékesitéséér! kiL:d. A
József !zir. herceg fóvédnök
::./:;,;c ö:cjj álló zenei és iro#
daimi pál',if.L:,B:ol hirdetó ,.Ma,
gyar Zenei és Irodalmi Társa
5cíg" beo!vadt az ui szövetke,
zetbe s anDoK keretén bel~l

fejJí hi eddigi munkásságáL
Ugyol1uck b·20['··éj:51 a szövet·
k~zeibe i'I ivl éJ i,? ji öJ" Sz,.; pm ~ ves
e,1l is. A szövelhzet ugy a
fÓ'Járosban, min! vidéken hang·

vC('senyakrzt és iroda!rni esté
k~t A lehelséítes fialal



december.JS

lakodalomra, disznótorra K.re
kos K6rclytól vegyen kitűnő milló
3égü. zamatos uj bort 48 fi1!érért.

A h.ázalókereskedés eUHti!ása
egyes városokban. A kereske
delllmügyi miniszlq;f aITól irt~·

IllÍtetl'6 el kamarát, kogy Bi'liQ
thj. v~ros, Kecsk'lmét thi. vá·
ros és Szolnok me:gyei város
cl folyó évbfln szabályrend~I,

le! alkott~k, am~ly al!': ilIIilló
városok t~rül,ztl!n il házlllók~·

reskedítst IItlliltja. Itzekal cl $Z(lQ

Mlyrl!md~l'lt~kl!l a k'lnIISked\\l:
I~mügyi minisi.!Íer íóváhagyta
~s Bajo, KeCSKemét is S:wl·
nok vl'íros>okat felv~ttGl azon
váro~ok iegyzéklib@, amely~k.

nek Il2rül,lén él házalc:)kert~kf.

dés tilQs.
Könnyen keresh.et naponta

2-3 pengőt. Munkanélküli ke=
r«lskl.i1ldö~, vagy iparossegiÍd~k,

asszonyok, leányok (ügynökök
még többet). Kél darab j O fjl~

léres levélbélyeg beküldése
után munkát és utasilásl küld:
Hungária, Hódmezövási!rh..ly,
Kossulh·jér 8. A munkát azon
nal m<Jg lehel kezdeni. Irjon
azonnal, merI egy várOliDaH
csak kél egyént bízunk meg,

Lucernamagct, tökmagot és min
d~nf'lil terményt a Futura (Wagllq;jr fa
t elep) legmagasabb napi&wn v!Í.$ár~

Törekvés-Bocskai
4:1 (1:0)

MElz5blrény, bajnoki,
biró: Liipnieker.

(Melöberényi tudósitónktól)
Törlilkvé8: Kii-Szilágyi, Sim

esik-Váradi, Mészáros, Nagy
LukoVQlczky, . Kinely Hugye€l':,
Unyatin~:l:ky, Kováf>i.

Boel!kai; Wéb<tr-Fa!:ekas L,
f'l!.zekas H. - Szirony, M~lich,

Kiss IL-Kulasák,L~hó'lky, Szent
péteri, K~rbély, Virág,

GYOMAI UJSÁG
~~~-----~~_-"''''~~'''"''''V

P O -- T l Bocskai kezd, de a támadások I Bocikai-OfC mérkőzést 1935 lást ugyanis, aki mint tréner és
irállyj~ását a Törekvés veszi ál. február 24-re halasztották el. mint játékos is az egyeáiület ren-

__~ Leipnicker mindjárt az első per· jól sikeriilt záróva~sorát nm· delkezésére állal'la.
~.~~ TI cltkben lehetetlen itéletet hoz, deuM a GyTK. A rögtönzött Vól- GySe ping-pong csapata dec.

H. o. bajnokság állása XII 15-én emiatt Korbély reklamál, sorsa esorán 120-an vl\ltt~k réslt és 9-én Uyél>-Piltz-Némlilth-Pulu-
1 Textii g g _ 33:5 18 kiálJitás. Korbélyindul~tba jön, a érezték magukat k€lI@m@seil. gor ösneé.l!itásban rászt vett II

2 MTK 10 8 l 31:9 17 biró felé rohan, de él Bocskai Bácsy íilnök szeretettel kiszöl1- szarvasi Turul S E v€lrálenyén ~s

3 Törekv. 11 8 3 28:] 5 1íi) drukkerek CSiliíjik, mire lemegy te meg a kedve§; közön~ég kítarp a 8 résztvevő osapat kö~ött c~a-

4 GySC 11 6 2 3 15:13 14 <il pályáról. Előbb a"Ql1ban dühö; tó pártfogását, amit az egyesül\!li p patv@rslinyben él H. hllllyií foglal-
sen kiállt a biró fel;l: "Maga bi- tel szemb~.Q megjelenésükkel kip ta el. .Egyébként Karácsony első5 GyTK II 6 l 4 2~.23 13

6 Kinizsi W 6 1 3 15:20 13 ró? Maga egy lehetetlen alak 1" fej€Eésre juttattak. Utiina Szőke napján meghivás@s vlinsenyt ren p

7 M Máv. 9 4 _ 5 11:1~ 8 Ezután sorozatos Törekvés táma- ferenc igazgató tartott sz~p bez deznek pil1lg.pongozóink.
~ OfC iG 3 2 5 16:23 8 dások, melyet Kovács góllal fe- szédet, melyben kitért, Gl jelenlegi GySe műkedvelő ifJUJága 
g KTE 10 2 2 {) II :33 6 jez be. (1 :0.) Ujabb Törekvés táp jugoszláv eseményekre. A közön- mint már jeleztük - karácsony
10 BISE lO 2 1 7 10:25 5 madás és il Bocskai kapuja elött s~g meghatottan hallgatta a szó· két napján az "Ezüst sirály" c.
II Bocskai 8 1 7 5: 14-5 nagy t~mör!lés. A'l. egyik Boci- Mkot. A b@zatrót él töle megzzo- hangulatos, k(§dv~s tárgyú op6lrett

Ikai-J·átékos <il. sárban ráesik in lab- kot! diras és lelkesíW szavakkal előadásával fijgja tanujeIét adni12 Világos II l -- 10 3: 16-4
dára s <ll bIró 1l-est Hél. Luko- tartotta dr. Legeza Tibor. A fel- képess~geinek.

December 16~i programm: veczky lövi, de rnegcsuszik éi. izóJalókat nagy taps$al julalmaz:- LapJ!:áda után érkezett leg-
Mezőturon: M. Máv-BISE, Me- sárban s igy lövését Wéber fogja. ta a közönség. újabb sporthirek: BISE nem
dberényben : Textil - Kinizsi, Ifélidő végéig változó mezönyjá- A csabai "A Sport" az ~lörlS- akar elu!azni vasárnapi meccére,
S7;arvason: Boeskai-KTE. k S . B k· l "'''1 h l d tt l' t k· t It II té. zünet utan ocs; al enu.. í;l auo gzezonra va o III ln e e mInt nincs pénze él játékosok ebé-

I támadlÍsbii, mely Lebóczky lövése - egyenlőre - btlizüntettl megje- deltatésére. - Orosházán vasárnap
GyTK-KTE 10:0 (2:0) nyomán meghozza az egyenlitést. IIi.méséL A si@zonban még hátra· Csaba-Orll.lshéza válogatottjaifog-

l.lajnQki bir6 Rílfíii. (1:1). Törekvést a gól f€llflll.llnyoz~ levő sporteseményekröl él Gyomai nak mérkőZliÍst tartani li jugoszlá-
Hatalmas gólarány-javitó mér- za és Hugyeoz ujra megizerzi él Vjság s.portrovata továbbra is hü· \fiai khhöítek javára. _ Bocskai

k5z6ssel zárta a GyTK IlZ őszi vezetést. (2:1). E 2 gól 6 p~rc Iilégeslíln tájtkoztatni f~gia t. 01- és KTE együttesen kérték holnapi
fordulót. Ez VClIt a csabai alosz· alatt I:seU. Ujabb TörlIlkvés táma- vasóközanségét. A font@sabb meccsuk elhalasztását, de az egyes
tályban II legnagyo~b eredmény. dás. Kovács ofszejdból indul, mec:csek eredményeit a Lach és biró, tekinttlltíel a ió időns, nem
Ha II GyTK teljes csapattal állt biró n<!lm látja, lő tI gól. (3: l). Varga cég kirak2.táblin minden I járult hozzá kérelmükhöl:. - AT.
volna ki ulY éi katasz!rófális €red- Bocskai is támad. de cSRtársora vasárnap délután 5 órak@r tovább- MTK-Textil meccset szövetségi
mény megduplázódott volna. ft,. nagyon érzi Korbély hiányát s ra is közölni fogjuk. ellenőr feI!Jgyelete mellett ujra k@ll
10 gól elérésé~ez természetesen eredményt Ilérni már nem Jud. DLASZ ellnöksége felkérte il játllzani, meccs terminusáblln 8
hozzájáru It !l!:@11 körülmény, hogy Még egy Tl)rl$kvés <lkció. KovállS ~gy@süJ@teket, vezessék be azt a nap alatt m~g kell állapodniok.
II kondorosi c:'lapat autód.8fekt irooményes és beállítja a vég- szép és sportllzerö szokást, hogy Csendőrség jelentése sZirint a pá.
miatt .sak 7 emberrel tudott ki- eredményt. (4:1). a csapatok, ugy barátságos, mint !yára először berohant nézők kö
áHani, mig él. hiányzó 4- Gs~k _<1 Jók voltak: Törekvésböl Hu- bajnoki mérközések végeztével zött MTK vezetőségi tag nem volt.
második f@lidö 30-ik percében ér~gyecz, Kiss, Kovács és Nagy, üdvőzöljékegymást. Ez nagyon - Bocskai-KTE. m@tcset Gön-
keLeti meg s igy már nem tllr- Bo~skajból a nagy gólarány el1fJ- alkalmas a kölcsönös megbecsű- dös József szöv. biró f0Stja leve-
tltUák érdllmesnek a oeiÍlIást. áéra is WéOIU, de különősen lés és sportszerelet fok6zásira. llttni.

A mtrkizés teljesen egy olda- Melich nyujtott kiváJól. Textil-MTK bolrá:lyba fuit
lu volt. Az ellenfél hiányossága Leipi1ick~r nagyon gyengén bi- mérkőzés sorsáról még nem tör-
miatt nem tudett egyetlen egy ráskodott. ifj. Bárth György. tént döntés. OLASZ felkérte a
komoly támadliiI sem a gyomai mezöberényi ~send€jrörsparancs#

kapura levinni. Az első félidőben S p O R T H I R E nokságot annak közlésére, hogya u

él OyTK tartalékjainak nem a leg- MTK-GyTK meCCf.en kiáll i- rendbontásban névszerint kik jár·
jobban merít éi játék és ennek tud- tolt Hatvani László (GyTK) játé- tak e161?
ható be a l gól. Szünet után ök kost 6 hóra, vagyis 1934. decern- A Nemzeti Sport érdeke:s pá-
is jobban liJelemelegedtek és ál- ber 3-tól december 15-ig és 1935. lyázat0t hirdet a közszájon forgó
Iandó ostrom alá vették a kondo- február 15·től julius 30.ig bezá- idegen sportműszavaknik . ma
f()siakat, aminltk II következmánye rólag és Szentesi Sándor (MTK) gyarra való átültetésére. Például
h~tt, a végeredmény. A gólokon játékost I bóra, azaz 1935 mir· "finis" helyett "hajrá « "tréning"
kövliltkez6képpeo ontozke:ldtak: cius 2-ig bezárólag a ját@któl il- helyett" edzés ", ,,!iart" helyett
Bartik ll. 3, Csikó:;; 3, Vatai 2, tiltották. Kurez József (GyTK) "rajt", valamint a "hImp6", "tacs",
Kurilla 2. játékost, a meecs után történt "tip", "triál" él> hasonló .angol

A hiányos kondosi csapat leg- birósértés miatt f18gyelmi ~Iiárái származásu slavaknak magyar ki
jobbja. - dlu!íra a gól0k sl1Ika- alá vonták. Hatvani büntetését la fejeié5sel való pótlására.
dgoinak - i kapus volt. Rátfai- GyTK megfell€sbbeztll. OyTK- Csabai AK .$ a Gyulai AC az
nak könnyű dolga volt. Kinizsi rneClCSin kiállitott Bartha l. osztályubajnokság láts:támának

A kapuzárássaJ a GyTK lénye- István (OyTK) 1935 március 14- csökkentése tárgyában jllvaslatüt
glsen b€bidoiliíetía pont 125 gól ig nlm játlzhat. nyujtott be az; alszövetl.éghez,
arányát, ugysziní€n az íhzí hilye- December 2-re kisorsolt T8X· melyben azt kérik. hogy az l-só
zés 5-ik helyiL til-Kinizsi meccs azért maradt osz!. 14-es létszámát szüntl!ssék

el, mert él. pályaválasztó Textil a meg, illetve clI>ökklÍilntsék I2-re.
mérkőzést délelőttre jelentette be, Az l. osztályból a 11, 12, 13 és
holott II délelőtti mérközásek meg, 14-ik hely~zett essen ki és az
r~ndezé$éri a szabályok értelm~- I. osztályba 11 és 12,ik résztve
ben külön engedélyt k€I1eH volna vőn@k a ll. osztályelső .5 má
kérnie. Igy a Kinizsi ilYil1 enge- sodik helyezettje kerüljön be.
dély hiányában jogosan járt el, GySe velelősége elhltí.rozta,
amikor a mérkőzís lejátszására hogy évente bizonyos öliszl!lggel
n€m utazott el. fog hl:lzzíjárulni a jobb son;ra mél-

Mult izámunkban tívesen tó, derék ping-pongiil'lók vidéki
közöltük a Kil'lizsi-BISE m~ces utazisaihoz.
liorsolásit, miv€l e me~cset no~ GySe trénerkérdése valószinű

vtmb€r 4·@n már lej~tszották és leg meg91dálilt nyiL Egy jÓl1lVÚ

Kinizsi 3; 1 arányban győzött. vidéki játéko$sal k~ldett tárgya-



készpén zünkkel
és

yárúház
Telefon 489.··

nk

Szerkesztésért és kiadásért felelos :
WAGNER l'vlÁRTON.

Hungária könyvnyomdaváJlalat, (jycmul
felel5s üzemvezető: Teket $ánder.

Szakállas Lajos VU. ker. egy dafi~b

5 éves tehén.
Zöld László Veres féle páskumhól 4

kat hold föld, egy bog!yazab árpa
szalmája.

Tóth László Fattyasi tanya,· csútka
izék.

Gyermektelen házaspár tanyásnak
felvétetik. Érd. özv. Bod.ol1 Lász1óné
Kossuth L. u. 25.

Özv. Kruchió Józsefné Wes!lclényi lA.

13, két drb. hordó.
Herter András ugari tanyán. t@rek.

Ért. fegyverneki U".

Hősök u. 78. Ókécskei bor.
julis lános Porcso!mi tanyán, tőrek.

Márton Lajos Lehel n. 9. 200 kéve
leveles csutka takarmányrépa.

Szilágyi Sándor Szabolcska u 18.
egy hold csepüskerti föld.

Molnár Károlynak vitéz Molnár ta
nyán vagó marhája van eladó.

Rózsa Imrének a cifrakertben ~ és
fél lánc kert földje rajta levő épülettel
és egy diófa derék eladó.

Kruchió ferenc III. 4 sz. kis csomó
széna és 125 kéve csutkája izikért eladó.

_Kató Lajos örököseimlk, Tancsics M.
utca 31 káz, 2 fertály kaszálónyilas.

Kalocsa Lajos csepüskert, egy rejós
tehén.

Csapó Imre mészárosnak egy hai2iS

üsző és egy hasas tehén.
Csath János Horthy M. u. 26. két ló,

egy kocsi, szerszám.
Arany János hentes 2 drb. hilsas íiS"L!)'

esetleg vágóért elcserélné.
Bogár Márton, Rákóczi u. 31., szemes

tengeri 8 mázsa.
t)zv. Fekete Benedekné, Álmos u.

6 hetes malacok.
Kiss Mihály örökösei ujkerti háLa,

Fekete Eleknél Kiss B. lJ. 1.8. .

rJ2~~~~~~

I
NEM OLCSÓBB MÁQ
ABOROM
mint a SZÓda.VHZ,
DE NEi\j IS SZÓDA VIZ!

12 6eg}HL! L~r~ vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva

i
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. CSllkiil
50 literen felüli rendeiéiIt
rogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hord6m

I
3tl napon belül bérmentveI

. küldendő viss"La. Szétkúl-
dés utánvéttel. Egy peng'
levélbélyeg ellenében kll
dök mintát a borból miH
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édsskéii I
itaiuak. tiszta, tökéletes za,
matuak és n iSi m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

i41w~~~

Takarékoskodj
Bizalommal vásároljunk CIPŐT

Csaba' n· Fehe'rne'I öhol kés7pé~zfiz~_tésnél
, 6% engedmeny jllr.

HITELlRODÁN KIVÜU!

Özv. Herter Józsefné Horthy u. 32.
két darab.

V. Balog Mihály Árpád u.6. két drb.
100 kg.

Seprenyi Gábor Fegyverneki u. 31
egy darab.

Vékony Mihály Széchenyi u. 5.
Bodoll Bálint Széchenyi u. 30. három

120 kg.
Udvari Lajos MiksT..á.th u. 17. négy

darab, hathónapos.
Szerető István italmérő, három drb.
Csontos Imre Hősök u. 109. egy drb.
Tóth László Zrinyi u. 28, egy darab.
Pálinkás Ii.tván Nagy u. 19, egy drb.

90 kg.
Márton Lajosnak Bocskai \ol. 38. há

rom darab 150 kg.
Szücs Sándor Árpád u. 42. négy drb.
S:.dlágyi Sándor Szabolcska u. 18.

három darab 100 k".
Izsó Lajos gr. Tisza I. u. 121 két drb.
Nyitrai Lajos Pósa ll. 9. 100 kg.
Özv. Kéri Albertné Zrinyi u. l szám

egy darab.
Herter Dániéi fegyverneki u. 13, egy

180 kg.
Klein Péter Bocskai u. 4. három drb.
Nágy István Petőfi u. 54. négy drb.
fekete M. jános Hunyadi u. 45. két

darab.
Molnár Géza Hunyadi u. 11. két drb.
Gyenge Bálint, Baross u. 12. egy drb.
Nádudvary Lajos Barossu. 24. egy

darab.
józsik Mihály Baross u. 9. egy drb.

150 kg.
Bogár Benedek Zrinyi u. 55, egy drb.

140 kg.
Csáki I$nos Rákosi u. 16, három drb.
Kun Lajos Schulcz Jenő tér l.
Lukács Balázs Szabolcska M. u. 21.

több darab.
Kruchió Andor, Mátyás u. 19.
Csalah Sándor VIII. 112, egy darab

120 kg.
Szilágyi Endre, Hősök utja 83, két

darab, 140 kg.
Szatmári Lajos, Fegyverneki u. 40.

egy darab.
Schvalm Erzsébet gr. Tis~a L u. 20.

egy darab, 150 kg.
fegyverneki u. 12 sz. két darab.
Molnár Gábor, Luther u. 28, egy

drb_ 170 kg.
Özv. Zöld Józsefné, Zrinyi u. 53, egy

drb. 120 kg.
Fekete Elek, Kiss B. u. 18, több drb.
fekete János, Katona J. u. 5. egy drb.

Vegyes eladások :
Felkéretnek az áJl~tbiztositó szövet

kezeti tagok a tagdijak sürgős befize
tésére.

Özv. Csapó Andrásnénál egy csolna
kos varrógép eladó. Kossuth Lajos út
38 St.

Kovács János szövetk,zeti igazgató
nál 12 drb. napos malac eladó, ujév
kor Il\Iszoek 5 hetesek. EI6jegyzéseket
máris elfogad.

-------------_._,-------~

~. Molnár Imre Ladányi út melletti
ta.nyájában 2 drb. mázsán aluli hill!':ó
van eladó.

Domokos Lászlónak l drb. 140 kg.
hizója van eladó, Hősök utja 81 !lZ,
alatt.

Kovács litván Tlincsics u. l L kettl)
darab 320 kg.

Szabó Lajos Attila u. 1!). kettő drb.
120 kg.

Herter GyöriY Bocskai u. 11. kett'
darllw.

Sütő Irma gr. Tisza István u. 8L
BeinS@lhróth Mihály Zrinyi u. 18, egy

darab JO kg.
Izsó Lajos Zrinyi u. 43. egy darab.
Zőld László ezy darab.
Hatvani LiljOll Lehel u. JO. 100 ki.
Vincze Gábor VII. ker. 12e1, hjrom

drb 120.
özv. Imre AndráJní Hunyadi u. 1.

két darab.
f. Nagy László Gyóni u. 32. két drb.
Csapó Imre Dobó u. 17. igy d&rab

1"'0 kg.
SZendf/jli Jtnol Kálmán f. u. 16, ktH

darab..

Hizé eladás:

Alkalmazás.

Béll'beadá$.
A"L V. ker. ház, egy pados szoba,

kOlJ.yha kamra.
Széchenyi u. 81, egy szoba konyha.
Klein Péter Bocskay u. 4 sz:. alatt

utc~i lakás azonnali beköltözésre.
Alsórészi Olvasókör két iizlethelyiség.

Községi állatorvos bentkosztos ko
cIlisnak való gyereket kereliO.

ÉRTE5ITÉS.
Értesitjük tisztelt olvasó

közönségünket, többek kéré·
sére elhatároztuk, hogy a
heti hirdetéseket (publikáció·
kat), melyek péntek délig
Szerkesetőségünkbe beérkez
nek, "Hirdetés" rovatunkban

CSEKÉLY 10 F'LLÉR
hirdetési di; ellénében kÖq
zöljtik le és ezen hirdetési
dijért még a Oyomai Ujság
azon számát tiszteletpéldánYA
ként is kízbesitjük.

Erre elvasóközönségünk
óhaján kivül az inditott ben
nünktt, hogy egyrészt meg
kimél;ttk a közönséget a hir
detris feladása alkalmávali
ácsorflástól és várakozástól
másrészt lehetövé tegyük a
hirdetés teljes anyagának
ismertetését azok részére is,
kik a vasárnapi publikáción
nem jelennek meg.

Megjegyezzük még, hogy
ezzel ci Ilyorsabb adás·vételt
is biztositjuk, mert lapunk
már szombaton délelött je
lenik meg, igy olvasóink és
hirde!öink már (1kkor sze
reznek tudomást a kinálatról.

Olcsóbb is a hirdetés, mert
annak dija csak 10 tillé~

Adjuk ·le tehát publikáci
ónkat a ;; Gyomai Ujságban«.

~-

KORONA tLlÜ-.rOOS MOZGÓ
ENDRŐD

1934. december 15.-én, szombaton és
16.-án, vasárnap

Nagy hangos világfilm !

Árvák él viharban
Dráma d' Emery és Cormon világhirü

regénye nyomán.

Főszerepben:

Gabril}! Gabrió, Ivette GuiIbert, Renée
Saint - Cyr, Emmy Lyon.

Két árvalány ízgalmas és megrázó ka
lllndjai egy nagy város rejtekhely€in.
A s:!örnyűséges borzalmaknak és s7i
vetfacsaró sumvedéseknek olyan hal
mozál;a ez a iilm, hogy nJÍnden néző

$zeméb~im könnyet varázsol. Izgalmak,
'rdekfeszíiő @semények pazar kiállításu

hangosfilmje l

Zenés hajókirándulás
vígjáték.

HangOl magyar világhiradó

Ezt II l1leghatG hangos filmet, hogy
mindenki megl'iézhe5Se, sZ(j)mbaton egy
előadást tartunk 7 órakor, leszállitott

helyárakkal.

Vasárnap két előadást tartunk 6 és 8
órakor, rendes helyárakkal.

17 r' n'hai aCSO~~YI

ajá dékul
névjegyei rendeljilnk

cl Hungária nyomdában

sZEt~zAC~Os

AGYAR TALÁLMÁNY.
ElZv magyar mérnök, aki

nek ~~ nevéi- még ma öz. ~

izzó!ámpokorJszern is ero-
sen titkolja, olyan villa ny
köriét állitott 1216, amely
féllyerősségbenminden ed
digi lámpát f'2!ülmul és a~

áramfogyasztást csökkent1.
trtesülésünk .szerint a

jalá lényege abban
á hogy a villanykörte
üv~gburkát egy egészen
spetciális összdétdü gázzal
töliik, amelynek az lenne él

hö16s{l, hogy él fényer6s
séaet fokozza, 6Z ennerA
gi;fogyasztást pedig csök
kenti.

Az európai izzólámpa A

tröszt vezéreinek be is mu
tanök él kj~ér!eji telepet. A
mérnök ott mutatta be uj
találrnilI1vát, amelyrő! a vi-

g legÜvá!óbb szakembe~
rei és gyárosai él lapasz
túliak li elragadtatással
nyilé1!koztak.

Az európai izzólámpa
trö3z1 10 millió frankot sza
vazott meg kisérleti célok
ra és elhatározták, hogy él

további kísérleteket Párizs
ban folytatják.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
';egy~rjévre l'30P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizeté~ek poslacsekken:
,Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll !8.!80.

Lapzárta c s ü l ö r t ö k este 6 óra.
i\rlegjeienik mimlen szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAIlNER MÁRTO!\)
Szerk",szt5ség ,js kiadóhivatali :

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
il 'i " m al, Kossuth lajos utca 64.

TelefOl!l'i: 22.

I~,..ii? , ,'"O ,p"""',
lU '<,

Egyhasábos (55 :nm széles) cm. magas hirc1eté:o
:ro fillér. Ötszöri hirde!ésnéJ 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné! 20 százalék @$

félévi hirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adu"I,.
~ W;>o~é:fio;

~~~~'~'~~~~~%~~~~.~t7'~~~d'

családja
testvérei vCc

el ro-unk,

ol

S

mok
sz~retet

l:'l kC'!fi§.csonyi himr;usszi~1

csőség istennek bé-
kesség

Gyula, 1934 Kauácsl)ny.

forditottak, ebbi\ll

Ierejü buzák felülvizsgálására s a
. gazdák m@gnyugtatására a

ban a Földmiveiésügyi Miniszte~

riumból egy tisztviselő

érkezik.
Az idén törvényhatósáé!i köH

ségén 43 km. n2 métert@l> áia
lami költsél,ien 3 km. 96 méter,
öilszesen 41 kilométer és 68 mé~

ter hosszu utat ÖSSJl5esen

843.609 pengő köil:l!léggeL
Oyomára semmi Sim

Utak Qpitésére, az öcsödi ilio1
átalakítására, az utak
(9,900 P), az állami és
ha.tósági élpületek t1'ltarOl::áseira ör;;z
szesen

Segládmunkások 2.751

Tanoncok

Munkanélküli szakm.

Felemliti még a beszámoló az
IigYl1il iparágak küszködésíH, vere
gödését.

Jelenti m~g

megalakult <il vJ\!rmp()"vp,

,egyesüllt, melybe a szlh.moHevő

közs~gi és városi méhész@ti
I sületek mind beléprek. ,

I Az elmult negyedévben

I
Imre, SlIJrly Kálmán, BirkerlhíJ.uer

és dr.

t

",
sp

o

A f€!lhaszmi.lt munkaerő:

175.~92 napszámos napszám.
17.592 llzakmunkás napszám,
24.313 igás napszám.

Az adófizetésb0! csak annyit:
l folyó évi II!lőirás: 598.38!!} P,
emil dtH.emberig befizeltek498.ü84
pengőt.

A borbély és n(m~drász ipar
ban sajátságos jelenséi, hogy alig
három-négy Iiv alatt a borbély és
nöífodrásl üzletek száma meg~

kétllzir~zÖdött.

Önállé iparolilok :il. vár-

Dr. vitéz Márky Barna alispán
szeptember, október és november
hónapokról beierjesztett terjedel.
mes alispáni jelentáséből a követ
kinöket ragadjuk ki:

Élveszülettek száma: 187(5, €l
haltak szitma: 1202, tehát ill há
rom havi szaporulat 614 lélek.

18 anya és csecsemövédelmi
intézet (Stefánia) működik a vár
megyében.

41 tt.í.zeset volt, 1~133 P. kár
ral.

A nov. 30-ával befejezett apa
álJatvizsgál.!ntok szerint 349 bikát
és 355 kant minősítettek közte
nyésltésre alkalmasnak.

A'l Endrődön kiosztott i a gaz
dák szerint gyemgébb ciilirázási

1. anyagokra, ugymint kl!lre, homokra, kavicsra
vasra, cement re esik 609.338 P. (35,0

2. A fenti anyagok VIsuti fuvarjára 605.611 P. (34.5 &/0)
3. koosi fuvarokr<ll. 173.586 P. (10,0 %)
4. munkabérekrt 354.954

Leigy betl"hel11i pósztor
Vagy napkgleti bölcs, légy
agg Simeon va~y parányi

. gyerm~k, Irigy megvetett
vámszedő, vagy dicSőlilÍg

fényében élő, légy 1l2gelső,

vagy legutol3ó - jőjj a
betlehemi iászolböicsöhöz,
lásd és érezd, hogy re6d
hull az örök, isteni szeretet
meleg"e, fénye, éld ót, hogy

••
SZIV, koldus kunyhót és ki
r"lyi palotát egy<ezően tölt
bit ilyenkor az ?'!ngyali him
nusz: Istennek dicsős ég 
embernek békesség 1

És va!am~ddig l~sl. ezen
a világon egyetlen szülői

szerelő sziv és valameddig
lesz ezen a világon egyellen
hálásan ~zerető gyermek 0S

valameddig lesz ezen a vilá~

gon egyetlen édes otthon,
- vagy mig a szeretet fény#
nyel tudja tele sugározni cl

nyomorus6gnak éjszakájtít,
le tudja csókolni a hulló
könnyeket,összeJudja arany
/Szálakkal kötni II szeglifnyt
cl gi"lzdag"ial, a boldog ör p

vendezőt a siró árván!l: II

Karácsony mindig" a leg
kedvesebb, a legp()éjiku~

sabb és legmelegebb ünnepe
lesz az emberi léleknek j

Ma összetört világ romjai
felejt járunk. Ma alattunk
-remeg (] föld, felettünk örök
borus az ég s körülöttünk
zug (] fergeteg. Ma lépő

gond tövisei vérzik El lá
bunkat, aggodalmak tüskéi
szakgatják ruháinkat.

Sötét ~js~ak6ban esen'"
günk legjobbrlll cl derengő

hajnal felragyo~6~a után,
- háborgó viláiban vó
gyunk legégetőbben a bé
kesség utón, - szeretetliln D

ség és gyülölet izzó kohójlÍ
ban t'?kintünk legsz~ntebb

érzéssel a jóságos szeretet
felé!

Jövel óh dr6ga K fl. r á #
C S o n y, szeretetnek, bé~

kessignek ünnep" - jövel
óh ma élő vilá~', akarj és

tu ünnepet ülni, ünnepet a

. szeretetnek és békességnek!

Karácsony ünnepe a leg~

kedvesebb, legpoetikusabb,
legmelegebb ünnepe az em~

beri léleknek.
Mig a nagypénteki gyász

komor fenségében jajongva
sirunk az égre fe! : kicsoda
szabadit meg eng'em a ha
lálnak testéből, - mig a
husvéti feltörJ sir diadalá
nak szen! leiettségében
zel1gi#zugja a lelkünk: győ
zedelem, győzedelem, az
ellenség megyőzeteit - ad~

dig szent Karácsony napján
a legszebb költészeJnek ked
v€ssé~'e, bája zson~' körül
bennünket,a szeretet dobog
tat meg é" su~(ároz tele min'
den szivet 123 csudás angyali
himnusz tölti be a világot
mondván: Dicsőség isten'
nek, - békesség lellyen
IJrnberekne!( !

Igy volt ez régen, i~"y van
mö és igy lesz a !ll~ssze

jövőben is!
Klét ezredév előH a vil6g

és üdvtörténeti nagyszerü
eseményt, Cjz égi ~zeretet

jászol bölcsőbe való a16
5z611ását fényes csilllg'nak
felragyogiÍsa, b e t I e h e m i
pósztoroK és napkeleti böl
es~k szen! alázatu ti5ztes
5égtitvése, égi ~ngyalok ho
zsánnája és htillelujája ki-

"strte ezernyi kedvességnl2k
bi zonysága !H?n t.

Mi:! az esztend6kint vfl.ló
évfordulón ~züJők és gyer~

mekek szemében irsillan fel
a boldogságnak gyöngy
hlumato5 könnye, mél az
édes mele~ otthonbCj vágyik
tiszta és szent szeretetnek
ralálkozására, ilyenkor min-
den nGnlil~n Iirz6
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l A eurónahires . G- .. _
I ~" yon
gyös tokréta" apostola

I Pau!ini a köze!jöl/őbe~IOyomára és Endrődre is el
I látogat. Paulini régi n~pi-

I
dolgok után ElŐdeink
eredeti ruházkodása, kázi

I éutoraik és szerszámaik, fel-

Ijeg~z~sei~, ,-- szóval rnind(!{z,
I amIboi aKar a magyar, a/air
I az ideielepüll nemzetisé/!'e!c
II· 'I :,. "l' "'"· eeleOGl meg megőrzésben

I
I v~n.. '.. !~ozzák ~..! sze:l'kesztő

seglln/áJe, ml Gddlg meg-

l·őrizzük azokat, mig Paulini
Bélának bemutathatjak s az-
tán rninc/en/dnek visszaadjuk

, '-fa maga'?,-
Felké;jiik lakostársainkal

foglalkozzanak komolyan
je!hivásllnkkal, ki tadia mi-

_ J ,

I iyen értékeket a pad~

l!ások /)oros ereszei alatt
· vagy a dohos ladaliókokban.

alispáni ióváhögyását tudo-·
nlásul vettél\.

Ine. Bár humoros érzéseket véll e ki
. ?nnak elgondolásd s ho.gv eqv fia
I t"lenlbel' k; l~':'''el'-\-! Á'T;:~i :-,p.IO'Hui- ~ >: ._Ú( ,l-- \":V"/J".,' U.:-- .... I' ~~

" az "Ecsegi" álnév mögül, napo
leoni pázban, mázsás gowmbasá

l got irt az az612 jobblétre s7t:\idc
I rült "Gyoma - ElJdröd - !-(c],(]()

ros'; Japba, s loviJgi"s elég~élel

nem ado\( a sédéseierr, <lZ most

gyávaságbói nem mell elmenni a
birói tárgyalásre, hogy helytálljof1?
. Ha azonban nem gyá'Jaságbói,
hanem törvénytisztelet híján eiJ
gedte meg magának Gaál, ilOgy
nem jElent meg az idézésekre,
annál sulyosabb. kül6nösen egy
állami tisztviselönél. Majd e:d

Oál felettes hatósága tisztázni
fogja.

Még 1931-ben több sajlópei!
inditetl a Gyomai Ujság, KruchiÓ
István és WagneT 1'v1ár!on él né
hai GyomFl-Endrőd-Kondoros

cimű l<i!pban megjelent beGsülei
sértésekért. rágal mazásokért, me
Iyekért II gyulai törvényszék Ungh
váry tanácsa Gaál Györgyöt és
Nádudvari Nlihályt vonta feltJíös
ségre.

A törvényszék összevonían tár
gyalta a pereket s igy átlag elég
enyhe büntetés~kkeJ uszták meg
vádlottak, felfüggesztés sil.

, D€cembiir ll-én Gál Györgyöt
Ia Gyomai Ujság és külön Wag-

A kö;r::ségi pénzek gyü

mölcsöztető elhelyezésére
vonaHwzólög ugy hajároz~

! lak, hogya fOlYó évi de
cember 3!~j(!éJdódó kész
pénz készieleker már most
a Békéscsőbai Általános
Takarékpém:iár e n d r Ő d j

I fiókjá hel)'czik el, egyben

II ura5itják cl községi eI61jéÍr.(~'
! sáoot hoov az EqdroQ-

IGi~.~ai T~)qlrélqJ2ilZlár.·na
levő bctéte!\el január ('i~',e

jére mondja fel.
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Az 1931~es országos képviselő·

választások alaH kifejtett sajióte
vékenységük egy részeért kellett

, december ! l-én számot adni a
gyula.i törvényszék Unglwáry ta
nácsa előtt Gál György, volt gyo
mai, most diósgyöri állami pol
gári iskolai tanárnak és Náduc:i
vari Mihálynak.

Kérdez!Jelnök: mi öka voH, hogy
az 1931- b€D inditGt! sajtóperekben
csak 3 év mulva hozták az ~]sö

ítéleteket? Ennek egyik oka az js

voit, hogy vádiOlietK közül Oaál
György két alkalommal nem j(?,
lent meg a kitűzött iárgyalás@kon,
igy azokat el kell~tt halasztani.
Gaált igy két alkalommal, most
cle€ember l j ~én is, s:wronyos
csendőrök hOl:!ák Diósgyörbő[

Gyulára, karhatalommal áJlitotiák
elő a tárgyalásra.

Feltesszük a kérdést: Milyen tör
vénytisztel~ire nevelheti a reá bizott
tanulókat egy olyan álJami szol
gálatban lévő tanit6, aki a ma~

gyar biróság id(h;ését kutyába
sem Vl:szi, nem is tgyszer, ha
nem kélszer nem jelenik meg a
biróság idézésére és a biróság
mindkét alkalomma! szuronyos
csendőrökkel vezetteti őt maga
elé?

Gyávaság volt ez a Gál részé
rö!? Ez még az enyhébb e;;et len-

I
!GáH György állami polgá~oii.ko!8i tanárt kM
i lömmal szuronyos osend5rök állitoUák elő ZI

I lai törvényszéken.

iGál Györgyöt 80 pengő pénzbüntetésre,
I ádudvari Mihályt 14 napi fogházra

ci gyulai törvényszék,

I December 18·án képvi~

I selótestületi gyülést tartott
Endrőd község, melyen a
következő fontosabb héltá n

rozatokat hozlák:
Belterületi szülésZl1őnek

megválasztoHák özv. Kurilla
Antalné! és kondorosIanyai
szü'észnőnek Szabó Honát.

A körösönJu!i orvosi ki-

Ijárásol.~at ja.nuár1-íől kezdve
. megszuntet!k.

I A nlázsálási diiaf\at ugy
I! c~ökentették, hogy 100 kg-
i ig 10 fillér, ezenfelül mindcn

10 kg-ért l Iért kelj fizetni.
Az 1935 évi költségvetés
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I
I ner eHen aL ,;Ecsegi" ál
I ~~V alatt iri r;jgii.Jmakéri 80 pen
ii go l?énzbünte;ésre, nem fizetés
I í$Stlen napj 10 penaővel átszám;
! tott f0~haz bünt""l's·"e "I'ncs~ ~A ,
~ ...... .... ~ 'J Y..I! ~ aT1
'~ köttségehe és külön Nádudvari.

I
yal egyetemJ:;gesen 280 Den.aÓ

· úgyvé~i költség'ekre, valamint ~z

I egés.: 1iél~tne~ .in,dokai.vai együa
~ ~ .?yomal UJSá!gb~n kö2.zéte!elrei heue.

I Nádudvar~ Mihályt él Wagner

I .. séreJmére eJköveteU rár-al
mazé:sen, !(üJönösen amiért aztir g

j' Ii~ Vlagnerék 10.000 oen-

i
get . báró Dánieltűl F 14
napi fegházra és az előbb 'emli.

I iell ~öliségekreítélte 2; törvényszék.
I ,G,al megnyugodott az j;életbeD,
I Naaudii2i'l feliebbeze:t.

A birÓSéÍo "p'V éi mÍllt ~
vé~e!emnekb ,;-"legszélesebb bizo~
nYl\ast eD\'edie me'y,;:; "- 'o·

5 1.2 :Hzk ~óváhör-~·yva rn2gkü1del··

jek, a íK!yi í'ciür;tyzkJ gyakor,
iásárd iU- cfJ,yes czgyel1ekei kl
k@rie, oZ elóadók poliliKBi és
személyi r,leRbi7,l1(l\óságuk 112

kjnll2t.zben inrormálódoll. TilktJr
n:tszleie§en isnrcr!eUe az eVI

munkBierv alapján kési.iicl! 1935
évi !:i)!!ség(!ióirányzalol, az

(:;:;sJ;;G's k-'Qv,;iG':li és kiadási lé
lelek hasznáiási ler-

v(2:-:eíé! és indoÍ(oIást!l. '/cJJélrnini

él !\\s:Jr5 jel-:n1ist. Tílkflr iGI :~

I~SI iCCSZ a bi:,;:ollságnái iödérd

ü@yvíl~li és vagyonkezelés! f",·
ütvi liilíról. lA iálogaiási

jZ!?IYl.úkönyv s;::erint elZ ügyviiel
~s va~no:,ikezelés k!itescn kis
rog-áslalőll, racionaiis és minj(J,

s:u3rú. d az: érkezel! mi
nj5zl~ri rendi/lelei ismeriei; cl

JilkiJr. .!..\ biiollság cl felsorol,
liJ\Ul/ ludomilsul V63.!:í. lvlajd (ll:

iJökőzben mt>gérkczó viléz dr.
lvl~ rk y Difi1"!1 §; i él bi2.o1Isi!g me·
leg{ óV~í>jM~Gn ntsze5ii!i rs a

h]i'/Gt!~s elnök (lZ llli::péÍili1i;lK

o'1gyecitlJ':ázados iubileumö il!
l:almhból f.l!nyuilj.;l él részére
kénil;;:lett ~züsH)I.::Jk,::!liCl. Az

iilli-,pán v,jgtel'zn m~gilalvél kö
szőnie meg ~ n@lm v6rl meg'
kpl.:tlé"'l ~s kec!V':3 figyeL~íE't, s
eg'Yh~n bLdosiloUa a bÍi()llsá,·

~'ol, hogy a v~rrnegY<2 népmű

v<tltsi ügy!'?1 mindenkor jj;zj\'ébe

ú,rjf]. V~güi I-iars@nyi Pál bé,

ké'5lJánáií rd, qgyházmc&;yc es

pcrese k2('1,1clte l:l li Iletir "iji,
ke", mLlnkáss~gál, malycl iJölcs
udá~sdl, nagy jóa!uualial és

fáradhö!oilan munkahirással vé·
gez. Egyben bUC~lUZik HdC~uih

Kálmán [igyv. elnök, kir lan'
f,,;ügyeJó!61, aki sok hűséggel

és buzgó szo!gálalléll igyeke
zeil míndenkor iavára ]anni cl

üvelisnek. ~rl~klil1s Szüln
g.&l€ítaiiárt az !sli.<n álrJátál k~ri,

Bé!zé:wármit!?ye Törvényhll
tósÉJgi i:.lkGlánkivüli N!ipmúve
l~s! Bizotj~öga f. évi clec~m~

ber hó első raöpjaiban ladol!C!
őszi rende:> kÖ:Z6'yülés~1 Oyu
Ján vi/eL- dr. Pénczél lóncf vm.

e'JV7..ó, h. élljgpén elnóklelra
nicn! él v~rm('g-yeh6Z3 kis jQ~

nrlc:~!-:rmében, a bjzolisági la
6:::,k S>:épiH:ámu érdeklödése
nE\!c-it. Tan!ó József népműve
lési ií'[:.ár részkicsen i~Ii13!2I,·

Ic az ujabb ~ c2'!i2S icrv aJt,p
iiJn eikésdejj 19.9i4/3a tanévi

só c?\'i) IvlunkBlnvrt.l. Ösz
sP:'2si1rílve 5zéimokba ;z. vill'me

9"V'Z 10;rüktén eke. l" jt~ ióvá
hagYO!1 kUlö,lb;jzó népl11űv e

!@",i lei'ék~'n~~Gg-ek eg'V 5égél,

Ö3s;:'~iiQ'n ! 1.~06 egységet lesi':

kL
Tiiká, ielenti. hog'y cl nép'

mö.ve\~si ievékenyszg IcrvGz,>
t~i (ji 1:~lléJk s az iil"'lékl'~
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Bizony régen. '. rlarminc o

nyele évvel ezelőll, amikor
szegény tvlamll Miskolera vii!

a Tólh PAl jfl!ézelbc. EllJónya
goll volt él sir. .. sCI1ki sem gOIl'
dozta... alig iuciluk kiolvasni a
$Íriralol.

ÉdesBilyánk cióvel/c él nyá;
l'Oíl Szjkszóról hozG>1t fényké·
pet. Villanyí g-yujloilunk és néz

lük él virtJgbaboriloU sÍri, omely-.
nek SZOl11oru lörlénetél még
md is §dináiallal emlegeílk Q

" szikszóiak.

el váraljai temelő fenyófalwszo
fUS sirhanliai m·<~:lÓ! éi szikszói
teme16 egyetlen németfelirásu
siria felé. I::desanyéÍnk viii oda
Gil lelke bána!ával, szive fáidal
n1~val.

- ~zegény Dédapátok ...
mielólt elmenl, al: előzó napon
az ebéd utáni fekctekávés csé~

széjél véleilenüJ fellökle s az él

sima asztal abr03Jl:án szilán·
kokra lörL Mondta szeg\Íí1Y
dédmama, hogy ne menjen,
sehová, az íOSSZ jel. D,zdapa
haiározolI ember volt, "rós
akaralu és !lel11 hit! az asszony
beszédben. Mosl már azérl is
megyek, pedig nem nagy ked,
vem voll, de lIlosl elhatároz·
Iam: megyek. Ezzel kiadta az

utasilásl a kocsisnak, hogy ii.é·
szüljön, holnap ulra kelnek..c\
szi.iretulani időben s(\\:~or

messzire menl, kocsin, !'ur/vá·
sárolni. Oda kés7ü!t I1l0s1 is.
Leko€sikázotl sokszor az Al·
föld széléig, hogyannál jobb
bori vigyen haza él Tátralh;j'#
ccs Szepességbe. A kolbBCbi
kOQsis iudomásul velle hajal

mas termelú, szigorll gazdájá
nak parancsát és készüll él

nagyulra. Kés:dlelle a naf"y Jer·
vel.

Edesanyánk megigazilo!lél él

kép elólli virágcsokrol, III cl'l

Iegyik sLirm.ára már r~'r[lll\alt

I
il !m:c,::>lallgJd. mélJd fUlylallJ.

- Eppen hllszonöléves ill-
bileurma k éSlli II e j·c I-Ja,' él j\i \'e!,
az új bor nwllell aka dák I1H:'g'

ünnepelni.
.....:. A gyerekei mért nem IMe

lották vissza? - kérdezle kis·
hugom.

- Kérjék ők nagyon, ki-
kaptak, hogy kishilűek és ba·
bonások. Márcsak nem morad
otlhon, meri eltörl egy fekete<
kávés csésze? l

- tvlennyi időre menl el'

- Ugy voll, hGgy C'JV héten

belül visszatér. mer! jó lovai
vollak és nem akart most mesz
szire menni. A kocsi kigördiiU
az udvarról és él családapa nél
kül mélfadi házban lázas készü
lődés folyI él házassági évfordu
ló megiinneplésQre. Tarlák és
ruhák kliszüllek. tvlill' csaknem
mindennel készen vollak, ami,
kor él nagy ünnepi lázban sür
göny !irkezett él szikszói elói
járó::;i!g-lól, hogy HenDel Wil r

mos nagy izltrencséll~nli)égál
dozatául esel1... Szegény jó
NagYClnyám, 1:1 li Dédanyálok
m~i1t ~ljk5ZÓri1, N~lIi nénivel,
II legidősabb leányáv~l, Glki ép
pen akkor vol! menyas$zony.
Mi! kinem bir egy asszony!. ..

- Cliak kellen men lek , ...

dédapám
/rla: sz. CS(Jrba Tibor. 1934.

Szomoru tör/ine/él Edes~

anyám idézte feJ. O cl nagy
család örömének, bána/ának
leghúségesebbórzóje. cdes·
anyánk honviigyán kereszWI
táplálkozik a mi~nk.

Amikor a vigtelen lapos kis
kunságoi elhagyjam, a vonat,
menti alfölrli falvak sölilbebur·
kolt temetóii;)en ~isloglak (i ke
gyelelmécsek és világos. szí
nes follakkal szakadi meg a
sírhanlok hon ának komor sö
lélsége.

Ollhol1 már égell cl mécses
Nélgyap~m és NagyanyöÍm képe
el(;11 és a sarkan!yuvirágból
Édilsanyám művészkeze állal
készilell bidermeier csokor elólL
Mi igy adózlunk a keg"vi<.o'lnek.

A sÖi,zledő szoba áhilatos
cSilndjében csak az órák ke·
tyegése l1allais:wil, a sóhajunk,
a hazavágy,\(jcl.:iunk, a szép
Szepessr,'i _. Furcsa, fanlaszli
kus gr, élJiaiainkal csak a fel·
lobban0 gyerlyaláng á'rnyképei
mlllják felül. !(önnyes szemek
kel nézlük, hazavágyó lélekkel,
szomoruságlól fuilQgalol1 sziv
vel. Édesanyánk ekkor slólijll
meg.

- Szegények ... Islen nyug
lassa őkel ...

I }\uicso!1 kezét szeméhez
'emelJe és feltörülle legördüll

kÖl1nyéL

- De sokall vCJll!lak már 0/1,

I folyl1fl1la szakadozolI beszédé!.

I
I - Bizony sokan - erósi/

gellük - löbben már, mint a
I váralaiii kis város ulcáin ... A
I rokonok javarész! l1lár kinJ pi-

hennek.
- Ki ludia... lálorn-e még...

a sirllkal legalábi) .. Csak egy
szer ... ilyenkor szere!nék úgy
odaszökni .. ' és egy pár szál
virágol a keriemból sirjuk,Q len
ni. .. Drága apám, anyám. sír
jára. '. él kisriaméra.

ÉdesanyáIlk síri. Köréje ku~

porodlu'lk. Az élellerhéló! jól
megrakolI fehér vállára hajlo/~

liuk fejünket ... Kellen. Kellen
m<Eg az ölébe, i!lZ ö~§énk nem
volt il/hon. Rá i$ lSondollunk,
aztán csak n(izJük a képel.
NagyszüliZink képé! s a pislo

gó mécses jálékát fl falon, amint
a virágol cirnyképben velilelte
a falra.

- Ók még csak könnyen
feiezlliÍk be ezl tlZ élelel. .. Ha
nem lilzegény dédapálQk, llZ én

~desélnyám Éde~elpja ...
- AkU SzlkszÓI(?
- igen - viigoll közbe Édu-

apánk, majd Édesany@nk m~'

sélle EI sokSzOr hallolt és meg
könnyezcit lragédiál.

Lassan, lélGkbifl1 ulra kellünk
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I
ÉS lállák Ö Mdapitl? - kér
deztük.

- Kettell, G löbbi nyolc gye
rek otlhon maradt. .. Nem lá l"
lák, meri a borzalmosan ösz·
szeroncsol hollleslel nem GIIkGlr·
lák megmulatni nekik.

- És olt m~gludlbk, hogy
mi törl~nl?

- Hát igen, Elmcmdlá k ne·
kik Sz:ikszón, hogy él falu fe·
lelii uombon lörténl az egész...
Aminl D,zdapa elküldte a !w;
CSiSI, hogy hálul fékezz~n be.

l az magával vilte a baltál és...
l hátulm! keliéhasilolla a fejéL

I Pénze!, órájái, ékszerél ,,-,lviJt~...
szegényi az egyik lÓ farkához
.kÖJözle és eJ il!\:'soslorozáslól
elvadull loval a szánióföldek.
nek iwjiolle él Dédapávai, ma·

ga pedig báil! a kocsiba és
eJhajlo!1.

- És kl iátta eZI?

- Egy szegény pásztor, aki
011 legel!elel! a rélen. Vesztére
él szcrencséllen. meri ielenleni
illeni be, fogva larlo!lák. Sőt

éjszakára egy lí2rem~e Jl':árlák
szegény Dédapávai s 011 kel
lett neki virraszlani.

- !gy gondo!IBK, bogy ld
vallja, hogy ő köveile cl él ~yil

kosságol?

- Igy, ilycn emberleJenüi.,.
dehál nem voll egyelóre méÍs

bizonyílékuk. h?il fogják ez! éJ

szerencsélien emberi, amig él

szomszéci községben elő nem
kerül! a gyiikos. Tetemrel1iviák,
de az olyan s7örnyű jajv~szé

k c'ksl, '3ilásl rendezeti, hogy
ártoilanra siria magá/. Ezl i:. él

DédCijJél :n'c'llé akarták zárni
egy éjs/a;;É!r?J, de sirásáva!
annyira félrcvczelic: az elóljá~

róságol, hogy azt el~nged!c

neki ... Az C'!eifofJylíglal1i fog-
IházCiI Inál' !,,'111 ludla kevesebb
I rv Si!'lii.

I - f,li leli a pásztorral 't
I - i~7! szabadon bocs610!~

I tilk IÍs D~umama nagyön meg~

I sajnálla, hát megajándékozia

I
néhány koronával. A negyed
százados családi ünncph61 igy

I
I(?II családi gyász, melyrÓJ egész
Szepesben kieszéliek az 12m·
berek.

P,nyuka mikor voll oH?
SLikszón?

Oli!

l,1,dókedvezmények
ingatlanok

átalakitása esetén.

Uj rendelet az
adókedve z én y ről.

AKisbirtokosok . Földhilelinté

z@te, hogyagazdaközönség pilla
natnyilag legaíább kisebb kölcsön
höz jutl1assoo, el5tlirjesztést tett
a pénzügyminiszternek abban az
irányban, hogy néhányszáz gazdá
nak pengő! meg nem haladó
hitelt nyujthassorl. Hir szerin! a
pém:ügyminszter az elő1~rjeszt€st

magáévá teszi s igy az intézet al.

hitelek nyujtását rövidesen meg
kezdi, él kamatot 7 és fél ~zázalék

ban állapHolták meg.

Niint értesülünk, ól pénzügymi
niszterium uj rendeletet ad ki az
adóhátralékoso'{ helyzetének meg
könnyitésére.

Ismeretes, hogy él pénzügyi kor
rJ'.ányzat 60 hónapos fizetési en
gedélyt adott a hátralékosoknak,
akik közül igen sokan nem tudták
betartani a részleteket. Most a
minszter ujabb rendeletben azt a
kedve2:ményt nyujtja, hogy akik
deeember 31·' ig rendezik az el
maradt részleteket, azoknak a meg
adott 60 ha vi részletfizetési mó·
dozat továbbra is érvényben ma
rad.

Mindenkit érdekel, milyen át
alakítások után biztosít a pénzügy
miniszter legujabb rendelete adó
kedv@zményeket <lZ ingatJantulaj
dQiiOso!mak. Ilyen átalakitások: a
vilJanynak az adóköteles bérJe

ménybe való bevezetése, vagy lel
jitS ujitása; él faJon kivüí elhelye
zet! villanyvezetéknek é. falba való
Sií]Yisztés@; fürdőszobának, cse!éd
sZl9bának létesitése, ideértve a für
dő:;zoba megfelelő feiszerelését is:
a bédeménynek magyar szén, vagy
sz~n!€rmékek gazdaságos haszná·
la/ára alkalmas fütőb€rendezésseJ

való felszerelése, vagy a meglevő

káiyháknak magyar szén, vagy
sltllt~rm€kek gazda~ágos haszná~

latára alkalméls uj kályhákkal való

kicllerélése; az elavul! födém, padló,
eblgkOk kicserélése; portAI~ é:l ki
rakah;zekl'ányek létesitése ; több
kisebb bérl;:ményn@k egyesítése,
vagy valamely nagyobb bérlemény

nlik fílllaprózása. Az adó kedvez,
mény feltétele, hogya munkálatok
megkezdés~ előtt nyolc nappal a
terveket és kGltségvetést a községi
aiöljáróságnál be kell mutatni, la

munka befíSjetLését pedig 30 nap
al.att a hatóságnál bej~llmteni.



UJsAG

erősbödő dai

basszus, mólgéi
ten o-Id ~S

IJ'<'H"\UII, fakó plakál : 1112=
nek rnindég

ele,

Régi
lyedbe
uiabb és
vC'lJebb színekkel
fl YOnldafesnékkeL

a
után emelve él
és él mindio

ban erősöc]öíi, Sz.inle már dör e

Lak©daiomra, diszn6t"'é"1'2J ~~8r'~7

kez b<éí.G"O~lJtó~ vegyen kiH1nö íi11nD
zamSifOS uj bort 48 fillér",rt,

Beinsc!1róli'1

és zenz iHemére egy nyurga,
szókit gyerek jáncb8: kezd.
Először csak rjjmikuséln, las'
san, rnozog: minden
\zomzata, d gyor-
sabban es gvorsabbéHl. ugy,
qogy az.ulán már
kal is dik'f!iiák a öl

lánc pedig villámgyors mozdu s

lalo!-<bal lovább- guggolva,
maid egyenesen föj~Hva, 1\12
ringvl2 él levegőben, min! az
orsó, azlán és ui ra Il2gug·

és forogva, mosi már
talán nem is a da!, a zene, has
!lem az ősnember ösztöne,
ereje, ügyessége dikláHB az:
eszevQ:szell és amikor
vége leli ennek a kimeriiö tánc-
nak, zenének és Sáí~ ,

raikbá !mzózkod!ak éjszakai
pihenésre a családOK.

#.. kis Hs?lás szélén pedig,
egy vén fenyőnek. támaszkodva,
otl ÉlIII egy fehérre öregedeií
ember, aki minden neszre fei~

figyelJ, őrköctöH, vigyázoli az
ő fajujának népén", nagyj.ára és
kicsinyére.

Kilencedik !lap után öl lóhál s

lan poriyázó örök, akik a:::
összeköHe!ési fenntar!ollák aL:
olthon meredi öregekkel, üzes
net~i hozlak, hogy haza mehc
/ünk a raiuba, senkinel, sem
lesz bántódása. Szavuka! aZQrl

ban a vörQs gárrJi5!ák nem
lartolltJk meg, meri amint naza
érlünk, ennek EJ faluIlek egye~

len vezeió emberél, aki meg'7

meníelle faluiáfli'lK népéi, agyon
lóiték .., Vajon !<Hja-e NikolBl

régi szülő (lk
sok, kis. apró faluját, v;rágoSi
réieive!? Vajon láíja~e hözÉls

jának gynnyörü szinekben pom·
pázó lemenő nap sugartii?
Vajon lálja<·e ezeke I a
jukon meghöii, fehér, öreg- em·
bereke! ? é'J=c az ollani
Iyók és patakok frJömpöiygéséi,
csobogasal, a csllingelő

vágicdását? Érzi-e a párolgó
szamovár ilialát vagy
gyanta szagái?
nem ol~c M;a, mi-

nagy kár vol! mindenéri
és 1111ndenkiért???

!-\ ! vége. A 116!O-
mány eltünfk. A közönség tap·
sol, az ének~sek haj~

longva köszönik,

Kilenc napol löliölJűnk vagy
husz kilométerre a faluiól, m~·

ly~n bent az ~rdőben, éJE év
S2:ázados fenyők között levö
~gyik tiszláson és ugy esién p

kinl, ba már alkonyadni kez~

detí, amik0r a mindent éHelö
nap bucsuzóul szinpomtJájál
még egyszer ráonlolla a !isz~

!á.sokon meghu7.ódó ~zer5zjflii

virá.gokra, ö~szeüllünk a sát p

rak előll és a halalajka. pengő

huri ai mcllell szál!! a dal, száll!
halkan, alighaihalóan, szállt,
panasz~$an, mini egy fohász,
vadvirágok illatával egyi.dl
száll I, száll! a nagyszerü, lílok
zajos viglelenségben JrónoJó
gyönyörüséges Islenhez, majd
későbben aztán jobban ~S

melJellem elszGlJbdó munkásra.
Valamit visszakiáltoH, nem ér·
lelJem, de ugy érezii?m, hogy

ill nagy balnak kel! lenni. Ide
gesen kapkodlC!m magamra

ringy-rongy ruhadarab;edmal és
flJl~liCJ.m én is félkezü muszka
gazdámmal a iöbbiek után.

A templom már akkor
egy eSGm6ban Körben lóhá;)on
ültek a falu megjell mind
sZil'Ikálas, szép· száj í!rnberek,
középen pedig egyenes ~est·

larlással teke/e lován kieme!~

ked~lj a Jöbbiek közül CIJY
csapzoH haju, fehérre örege-

s;(ikár, cson/os ember.
I fakó, ráncos arcából félelme
I SI6!l lüzell kél Sö;;S7.eme és ej·

lenh1l@nd<isl nem lüró hangen
kiálloílQ a köréje ekezeiJ
falubelijeinek parilIncsát. - A
szomszéd községben Imtóz
kodó vörösek azl üzeniék, hogy

1 az il multkori kudar·
cukérl, ha a lábukal ide bele·
h~lik, nem nrgalmi!lznak senl\i,
nek. fa!unkból a fehérgárdis
lák, akike I Gi vörös gárdisják
il! megáJlÉlsra l,ényszeri!eltek,
erásilésl em kapva, az éj fo
lyamán vjsszavoilull~k, igy mi,
egy.zdűl maradva, kevesen van
gyunk qhhoz, hogy él c\i1aládi
lüzhelyül1kel és i<is vagyonun~

kal nl@gvédelmezhessük, a har
co! lehál rJGnl vesszük fel ve
lük, hanem ill hagyjuk a [alul.
Fogjon be legféllet·
lebb dolgai! és pár hélre való
élelme! legyenek a kocsikra,
egypár öreg marad Whon él

fGllura felügyelni, mindenki más
velünk jön. Egy óra mulva in
dulunk, majd ha a nagy méreg
elmulik, visszajövűnk.

N(im lelt egy órába sem,
amikor él mIgpakolt kocsik ki·
I$UI'u!ldk az udvarok ról, ki az

@r~z;j2"ulra, oldalt és há illI él

lovasok, elói pedig fekete lo
ván ~z a fehér, csapzolI haju,
Ilizíkilr, cJionios ember, nagy

I €send'i:sségben vezeIle EJ kara
vánl, falujánElk népét, nagy jál

és kicsinyét.

cses. Nézlük a képel. Valahogy
rémle!1 előllül1k, hogy valahány
szoc Slikszón keresz!üi utaz'
junk, megdobban a szivünk.

A mindenszenlek esJéiének
szomoru igaz 1örJénelél ma#
gomba záriam és megjegyez
t~m. Mosl haZi'! kLildöm, mer!
az eilávo:wllak - ha vissza
nem lérhe!nek... legalább visz
szavágynak. ~laloll porá~öl1 a
!)édapánk. .. és; évenkinl sok
szor, de a kegyeidgyujlolla
mécses mellel! föllélienül mind
nyájan.

Hiába nézem, nem birom el,
kapni tekinteiéI, n2m oszlo,
galja senkinel<. Ellenben az én

szem cm elóll lassankénl e]mo p

sódik mir;den. Képzele1em olJ
jár az Ural vidékén, széiszór!
kis falukban, Ufálól föl Ekate,
rinburgig és Permlól le l-<rasz·
naufimszkon kereszlüJ Cselja
bimszkig, ahol 1918-00k nya p

rán él legvéresebb banda.haHwk
folyj ak. Egyik falu nekiment a
másiknak gS minI él minden!
magával ragadó futó ár, foJy·
lon szaporadva mlimtek előre

él kövelkező falunak. Ha 121
lenáll/, megbirkóztak, sokszor
oly vadul, hogy egy·egy falu
lakóinak fele is elpuszlull.

hajtoita széles fronlon az egyik
elienfofréidalmi kozák íábomak
hadserege előJl e!óörskinl él

falusi j,)arasziokaL

A zene száll, az Eleél hmok
szépen pengnek és melodrá
mává alakilják ál ezl az elin
dlllí lálományl, még csak egy
löpk€ pillanat, má.r el is sölé'
tedell e!~ltem minden és hal·
lom, hogy halkan szál! az \?ji

madár, éllszik a falu, millió Gsil p

la~ az igen, \tn pedig az ud·
var közepén egy rossz kocsi
telejéll fel<szem hanya li, nézem
az eg-el, a nagy mindenséget,
hadak uljilt, göncöl szekeret,
majd elf@g valami fájó vágy,
m€'lrCanífo1ja a lelkemet. a szi~

vemqgl, ugy érzem, hogy menni
szeretnék, m€l1ni, menni oda,
ahol sxülaHem, ahol iá.lszadozva
nóllem, ahol az ismerősök lak-

nak, m~g Qg anyám és a fele=

ségem, menni, Gsak menni,
haza, haz€l menni. Pi~ike eSClA

10rnákan könnycseppek görl
düinek kerrzs:r.:!ül az arcomon,
régen mosolt,mocskos orosz
ingemr~. Lec:lukom a ~zemem,

talán el is aludhallCi1m, amikor
valaki miZgzörge1i házunk ab·
lakáj és bekiá.!t nyomorék i EH': #

dámnak : Iván Stepanovits j Le
ugroUam a kocsi teleién készi
leli vackomból, kinézek a 1<<1
pun. Mi van ill? - kiállok rá egy

Utolsókat lobbantott a mé#

- Hamar megjalá~l(J ÉJes#
anyánk cl D<2ddpa ;óiriéd?

-- Hamar ... mindenki tudta,
hogy az egyelien német felirá·
su síl' hol fekszik, bár cl síriréll~t

nem sokon érihelié\<.

Aztán elószedle él. papir!,
amelyróí olvasiuK:

WILHELM HENNEL geb. zu.
KlRCHDRAUF 24. M.A.RZ 1815.
Begraben 14. Nov. 1865. Das Opfer
eilles Raubmordes weletler von 11
unmvndigen Kindem und seiner
lrauemder Gattin beweint wird.

Szinéből Idfakull, régi, gyü
röfI plakát kerü!i a kezembe:
"Az Apolló Mozgóban f. év
április 23-án es!e fél 9 órakor
Nikolai Wszevolodov, cári ve"
zérkari lábomok és 8 lagu
Gári doni kozák kórus nagy
hemgversenyi JarJ orosz és ma
gyar dalokból. "

Évekkel ezelőt! zajlolt . Ie
községüi1kben ez a hangvzrn
seny. tolonglanl én is CI

pénzlár előll, hogy azlán él.

megváHol! iegvemmel belép
hessek (j fényesen kivilágijolt
mozilerem vörösre mázolt fa
lai közé.

Bent a sokszinü, rövidre nyirl
emberfejek mosolyogtak, be·
szélgetlek-. A harmadik csen·
gGlés után azonban CI ieremre
TÓÜIt a nyugalom, a csend és a
f~hér vászon elóll bevonullak
az orosz énekesek balalajka,
manciolin vagy giíár hCln~sze·

rGkkel. Legelől I Nikolaj lá
bomok; öles termelél, mint a
szálfa, egyenesen hordta, uláné'l
m~llóságteljesel1 lépkedeH a
felesége, majd kél fia és ('I

többiek. Zsinóros fehérse!Yíi'm
kozák k€lbát, fehér Iwcsma,
kák bugyosnadrág és hegyes
orm lakcsizmáiokban egymás
mellé ültek, hogy aztán pen
gQlő hangszerükról elinduljon
a tizenkét rabló cimii hires
zárda legenda.

Én, hogy jobban lássak, fel,
áiltam iilő helyemról, neki lá
maszkodiam él falnak és szel
mernmQI cl tábornok szemét
keresiem; bele akar/am nézni,
hogy olvashassak a lelkéből, él

szivéből. 6 azonban gilárjáí
g~pie:l(m peng~jve elnézel! lIZ

embfm~:k feje felejj, el messzire,
fG[ északnak, szűl6földje, régi
haztíja fiZlé.

Vajjon mik lehelnek a gon·
elolatai €nnlfk él megalózkQ
dással birkozó embemek'
F~lvonulnak-e lelki sz~meielóll
IlIzok az orosz faluk, városok,
ahol ú i3 58k ezer €mber ~IQt02

hí3lill~ rendelkezel! 'jl
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1934 december 18.

Teljes tisztelettel
DZV. Paulik Jánosné

Endréd, Stent Imre·

Tisztelettel értesl!em a nagy
I a ){ o s s á g o '(9 hogy

'jÍ~ &l~
{~ ~~.;;;

Kultur film és

Hangos magyar világhliradó
1934 december 26·án, karácsony má
sodnapján este 6 és 8 órai kezdettel,

rendes l1elyár;ikkc:.l:

Zenés \:iL~ ;'l;rié-nét. Föszereplök: Re
naia l'vlüiler. cViIly Fritsch és Leop01.

d'il Konstantin.
Kiegészitő 111I1sor:

tFa s!áo-o~o~- _ Fú'y~, ~ ::"" ~'" ~'" pa-
radicsom - Hangos magyar

vHaghiradó.

l 1934 declilmber 23-án, vil;iiárna D es!e
I 6 é~ 8 órakor filléres h<;IYárakkal; 25-ff!l kanlCsony elsi napján 6 és 8 órai keL'
I dette! rendes helyárakkaj :

ilLA F il Fed~l< Sári magyarul beszélő hangos
filmjE'. - Föszere:)lők: Fedák Sári
Gomb~szögi Ella, Agai irén, Bereaj
r'\ l' U . tn~· . bo
LoSZI{ar:, "liS.':~I: ,,-uny, jávor ?~l és még

tODb kIVilla nl?-gyar szme$z.
KiBérő rnűsor:

Kis ~{le~Ji1 melUé, H,jSi órás há
zába kelyeztem ét és ralftára,
mat kíii:DöviíeHem, exu-

I tái!1 fi? közismert oksó
.1 bocsatom részére.
i. t ~

II tiSZ e~etteJ

il· Czin óczkLj Laios
'-' Ji

Hogya Magyar Élet és Jára
dik Biztositó ! ntézettei szemben
érzett há/dmci kifejezésre juttas
sam, m(Ísreszről megnyugtatáslll

I
szolgáljon min(lQ~oknak, ~i~, eset
leg {xzalmatlanolC az Jmezettel
szemben, nyilvánosan is köszöne·

l tet mondok CI Magyai Élet és Já
radék Biz/esitc5 intézetnek hog]}
megboldogult fiam Pájer lvIrirto;z
rövid 9 havi tagsága utá,! meg~

l
halt és CI bi?tosftásf külr/ny értel~

méhen 100 pengő temet.kelisi se
gélyt kiutn/ta.

I Gyom!', 19'34 december ]9.
l Teljes ti"sde!eltel
I özv. Pá/er Mártonné
I Gyoma, Zrinyi u. 34.

Tekintetes
Magyar Élet és Járadék Bh{osifó

Vezérügynökséginek

Szolnok
Ezuton mondok hálús kiJszöne

iet, hogy megboldogult fújemnek,
PauZik Jánosnak halála után CI

temetkezrlsi segélyt kilItalfa.
Amidlfn felhívom ezen iényre cl

I nagy nyiLvánosság figyelm ét, nem-

I
csak fenti Intézeinek vélek vele jó
sJwlgálafot tenni, Iwnem minden
embertársamnak; mert kimondha
tutlanul esik a nagy csapás
kö.€:epette, ha klJzel lIan a% anyagi
segít!3ég.

Endrőu',

42 S:/:. alatt 2 drb 150
és 3 drb 6 hete~ maiac

l-2

Tölgyfakapu.
cserepes ház;
sötét zsalu, ..
Továbbmentek
sénekeltek.

Kalácsot is adtak egyszer!
Egy egésze! !
- Mert megégett.

Éjfél felé hazammfek.
Megosztoztak..
falatoztak
és megmaradt egy gyereknek
hetven fmér! ..

hogy is kaptak volna többet?!.
csak Krisztusról énekeltek. "

CSÁK! JlIIIRE.

É:~--==~
~\==='"'"öt lompos gyerek

énekelni rnent
karács(myestén.

Páratlan a hirlapldadás lör

Iéneiében al., arni! o Délibáh
karácsonyi SÚliTlél uyujL A n,p,

szerű szlnhází képeslóP >:jZ~

dag lar!al!11u és SZol (, dciias

karácsonyi SÚli:'G míllJösszc
20 fillér és lariCllíl:ából csak a
lcövCikczókc I emeljük ld: Su
rányi Ivlildós és Aszlányi I(á·

roly regényei: Erdös R'2Il~~e

noveilá)él, S/ép Ernő VCISC,

rengeteg cikk, :;zép~égek a vi·
lág minden lájáról rcnl\:-I(, i;,z
pes rádiólllűsorok,cgyL::vuné
sos szindarE1bb és még sok
érdekesség.

A szoba szeme az abiah. Ha

I ez a szem liszla, deriís, akko;'
bel iiI i s rend be II vdll mip cJe n.
Ezérl helyeznek ma olyan í1u~Y

su!yJ él ldkasdokl0rok az· öb
lakre!. Nem gyö,:ik elégg c JEi ng
sulyozni, hogy napfény,lcvsgó
suhöníon ál az öb!akainkon.
De nlilyen legyeil az abLI( k
leli iógó függöny? EgY:::Z":I·:.
szép és jókedvU. hossza" hi
sérielek eredmélJye a "mirilu
szerü függöny". Ez! pélJ·sua
a TÜI1d<'ruiiak ait.ndckfiiggönye.
f\ Délgyslcrli kézimunka ujság
mosl ÜI1Il'2!J!i fennállása tizedIk
évforuulójA! s ezl olyan ajtl1
dilkk.::1 akörjG emlé.kezelessé
telllli elófizetői számára, nl/zly
él maga nemes izépségévei az
oUhon egész légkörél
nomilja. Erre valóban aikaimÉls
az a 150x26ü cm mérelü aján
dékfüllgöny, amivel él Tündér
ujjak minden elófizei6nek ked
veskedil-c Anyaga ~ mosl diVi:!
tos lüll. l\1inlázaICl kocktJldHi
foglalt vifágolc Ezekei él virá<
gokal a rnegkezdeit minla sze
rint folyialva, al ugyancsak
ajándékul adotl szinJar/ó MEZ
gyöngyfonallal, hamarosan
olyan elegáns és fényillló füg
göny mosolyog ránk a szob?!·
falról, rnely minden bulorlmeg
szépi!. Aki P 14.40 nel él TÜ!1~

dérujjakra egész évre elófizet
(Budapest, Szervita-Iér 3.) kej·
16"5 örömöt szerez magának és
cSél!ádjántJk, f{iÍrjen mutaiv6ny~

számol.
H6sök

kgr·os hizó
eladó.

i li közalkalmazottak arcképes
I igazolványainak érvényesilése
I december l5-lól fel:ruár 28-ig

I iarl.

I Ha%udik li muzsikaizó. A
gyomai Egyettrtés Olvasó Egy·
lei mükedveló gárdája ezzel a
kedves, magyar operellel kudí

meg az uj ével és bizion
tudiuk, hogy az elsórangu mü
kedveló gárda megfogja érde-

I melni él közönség tapsát, de

I
fóleg az!, hogy minél !öbben
nézzék mzg az elóadéJs!.

II A Gyomai Sport Club de-
I cell1bcr 25-én ('sk az Ezü"j'
I
I SÍ!'álv opere!! ,:löadásii\(]i. az
I .

LJ i l(aszinóball 8 órai kezdet-

I(l nyilvános fópróbát, 26-án
. esle előadási és zi:.Írlkörű lánc

Iesl.zlyl lar!.

Bicskázás. Csütör!ö!í.őn esle
feié él Napnyugali vendéglő

mc!lell barál::.ílZOS bicskázás

voll. K.zI fJclc:dkoru elcgjedcl!
szóválll'-:',., aminek az lel! a

vé-ge,iáiY az eg'yik bicskál
ránloll és az! társa nyakába
szmla. A sérülteJ! azonnal kór-

I házba kellell száiliIani operö'
I lás v<!gc/i. Az eljárás meginduil.

l Megindult a téli sport. bár-,
I merre megy az ember, minde-
I uLill az! hallja, hogy hoi ~z!,Ihol él/I 10P/d)C A ligeiben egyre·

I másra vágiák és lopják fényes

! nappal karácso:JyfanéJk a fc·

!Iiy,sfá:;oi. mig- o llópokban már
egy kCiÍlésnek eslek neki s

Imajd elhordiák ElZ egésze!,

I
Clzonba!l egy szemfüles rendőr

I észrevette idejéhen és nyakon-
csipte a sporloJókaL Erélye'
sebb ellenórzésl kérünK.

Betörés a cukrászdába. Szer-

dára virradóra az ablakon kQ~

I reszlül bcmászlak él voll We
I

'I szel Elr,jász·féle cukrászdába,
honnan 16 P készpénzt és na·

gyobb mennyiségü clikrot, sli
leményi és l1arancsol lopjak ei.
A nyomozás folyamalb.]n van,

AT.. Uri Kaszinó nagy lermé·
ben f. hó 28-án d. u. Jh;) órai
kezde/Jel larlják zOllgorahal1g
vcr::senyükei Szilágyi Eszter nö,
vendékei. Mindl1:nkil sleretelfel
várnak.

Miért keH ehhez protekció?
Példái lan siker! orololl TlDlnai

, Világiopjéil d upJalermelű ktná-

I
csonyi száma és három r~mek

meliéklele. A közönség annyira

kapkodja, hogy sokheiyüll csak
protekcióval lehel hozzáju Ini.

Ez i::I nagy siker érlhelő is, hi
szen Tolnai Világlapja kará
~sonyí s7áma a három mellék-

i
leliel ~gyült 588 oldal Jeriede

lemben jelent meg és ára mind

I öss ze 90 fillér, halo.II ~ol ti érI
Itéke hal pengő l"nnll?

A jugoszlá
vliából kiiHdözöítek segéiyezé
sére az eWljáróságnál kitett
gyűjt5ivrea Nyilasi Olvasókör
Hj lJeJ11göt jegyzett.
Ed~hardtTibortgenfi fómeg

bi ~()lli müködéséérl a kor
m ZÓ uZ c-lSÓ05z1áJyu ma
f?YCir érdcmlcereszllli'! tUn/elle ki.
C2:7,z! ö kiliin!,z!tissel a Kegyel

m,",5 cimzés is jár.

Km~p János endrődi ~Ji"I[CJcl

sági cseJ",ckl veszekedés köz
ben í11cg:";-ll!"lák. E)cszáliiioliák
él bék'.~SCSD b~;j közlzöd:ázba.

Uradalmi vadászat voij ck

cCinber 15120 Nagylaposon,
mC'lven [o5bl) előkelő vendég
vc!1 r·is?!. Ti.~.!oegy vadász 54!
w/ulai ióit.

Országos baromfi·, galamb
és házii1'yulkiáiiílás lesz január

5-7 közöli 5,ikéscsabán.

Fejernl.;:éitU.t 6 pengőre hlin·
teUek 17 szenlcsi gazdái, merI
vosdrnap szánloJlak.

A szolnoki fa- és f.zmipc.ri
szakiskoiábcn 1935. januór 10·
én d. u. 5 órakor kczdöcli!, a
II ih? tarló siG hii gözgép és

gózlurbina kezelők ianfolyama.

Tandíí 28.00 pengó. Hirdci
málY a s::erkeszlósél!ünkben
!nQg;,zk~nlheíó.

A íbor:0iély és fodrász Uzle
tekrll~rr.;: december 24-én és 3 i ~

én való n.yitvatartása. A d2
clnnber 24·ériZ és í:}i-éf'C iZSÓ

hllföi napokon ci borbély és
fodrász liziclc!cei reggel hőt

óráiái, december hó 24 én 251e

hé! óráig', december hó 51-én
p·zdi g c51e kilenc óráig szabad
nyilvőicriani. Deccmber 25-én
':5 1935. Íanuár iJÓ l-én eg'ész

napon zá.rva leeJl íarfani.

BéR·u~gvármegyeadólJá!raiéka
5,605.000 pengő, ez egy évi
eióirásnck 116 sztJzalékCl, eb
ból 94 százal'2k a védell birio
kosok himaléka.

Ugy Mrb,zi!i; ha cl lélen nem
lesz jég, akiuáiis ]'2nne egy
jcggyár l<2ksiiése, amelyhsz
él/onban scm hi! S<:':11J kész·'
pilJz nem ál! ri2'ndelkezésre,

L,;y c5ei!~'g csak a lehüJöli ke
Jéi kcl lesszük hidt:g~é a
flöccsökci.

A mezőgazdasági érdekkép
vís~letj valasziásokon bev;§.'
laszloilák Oyomáról rendes
Jagnak : SLabó A. Lajost, pó l-

(']gnak 3ziiágyi SándorI. Ene!'
röcJlo! rend('s jagoknak : Po,
lányi lsivánl, Timár istváni, Ko
vács IstvánI.

Lakodalomra, clisznótorra Kere-
kes vegyen kitűnő minő-

zamatos uj bort 48 fillérért.

Szh!árvárnyt hiihmk d.'c'Zln·
bé!.r i 8- én az \~gbO!tOI1.



ETSP

iVlezőberényben
vasulál!omáshoz közel

kishold
tanyával,

Endrődön,
Nagyperes dmöben

8
kedvező fizetési

e I

lönösen a második
ck 9 emberrel nem /udolt sok·
ra ~zélmolni nagyOn jól
jáiszolI. Leipnicker cl gZQl-wU
gyenge voll.

-ifj. Bárlh Oyörgy-

1E1l'~:lill<[ltí~::Inl lehet BékésC:~!llbi!iíri,

a K~resk~delml

Barlkrlilil,

BISE $zirdén kérle iiIl M6v
ellen kitüzött meccsének elha •

I !asztásál. Ok: ~'iZintén kellemd6
llen idójáré!is a - kasszában.

IKérésüket dr. Uhrin András
egyesbiró eiu/asi/otta, mire (j

B!SE nem utazott el Mezőlurra
s ól mérkő7.és ! ponlját a Máv·
nak engedte át.

OrszágOl fellebviteli Bizotl
$6g él Medgyesegyházi Kinizsi
SK fellebbe7.ésének - Kuese 6

lala Pál játékos ügyében
helyi ad@/I és Kuese!aia Pál eiM
lillásáj 1 és fél hónapra, azaz
1934. december 15 6 ig, ílletve
1935) február iS-ig mérsékel/e.

Kellemes karácsonya lesz,
ha megnézi él GySe műkedve

16inek open~tI előadásáL A
nagy érdek!6d.ésre való fekin a

letlel jegyekról ajánlatos előre

gondoskodni. Akik lévedésből

meghivóJ nem kaptak s arl'~

igényJ tartanak, forduljanak al

kérelmükkel Imre Lajos !í1
kárhoz.
Mezőturi AFC él Gyulai TE:

elleni meccsél i:O arányban
elvesz/elle és mindhárom gó;
öng'ól voll l MAFC ennek da~

cári'! is az első osztályban az:
előkelő negyedik helyei foglal~

ta el őszi szez:onbcm.
DLASZ feJ$zóliiiolta 812 eg'ye n

stileleket, hogy d lavaszi bajnoe
ki forduló sorsolásával ka~cso·

lledos eselleges kérctlmúkeL leg.
I később der;;ember ii felléln
Ileniii ierjesszék be az aiszön
Ivclséghez.

Gyulai AC fizetési nehézsé=
gekkel küzd és az alszövelSiiég
hez fordult segélyért.

Lapzártakorértesültünk, hogy
a mult vasörnapra lcilűzötl Bocs~

I
kai-KTE meccsre Kondoros
ai: utolsó percben megis meg
érkezet!, hog\, a mérkőzés! le~

jáiszel, de ill az ill. kellemetlen
meglepetés hogy fl biró
nem jeleni meg. AT. (l]ls1:övet~

ség - ugyanis - vélsárnaJJí elit
előlf táviralozoll Göndös; Jó·
zsef szöv. bir6nak, hogy a
meccs ei marad.

Textil-MTK meccset 1955,
március (j}·án fogjéJk l~játsEani

Békéscsabán.

Is ebből Mirhóhái Vajai révén
< a 18 p a második g'óH rugja.

12: O, .A. hátralevő !d.ő~l2n ~ol
I az egYik, hol a maslk csaJar-

!
sor Iá.mad, de az eredmény

i már llem változik. Vciltozalos

.1 m~zó~Yi.áiékkai végződik öl

l merkOíC12S.
i Mírhóhát megúd'zmeHe CI

l győzelmeI nagyobB lelkesedé z

l se és iobb halfsora révén.
l voilak a győztes csapatból
i Kiss Zs. a kapuban (aki egyv
I Dén él mezőnv legjobb embere
" '

I
,' voll) Pulugor és a halfsor Ni-
, meJ:ei az élen, a vesz/esből

i fekete. Szrenkónyi, Wei geri és
! a kéiszé!ső enl!!lkedeJJ kL
l Lach Mihály jól vezelte ti meeso
I cseJ. -B~(hory-
~

l'extil-KJni.:zsi 6:0 (2:0)
lvlezőberény, bCljno!<i,

bir;): Leipnicker.

(tVlezóberényi ludósiiónkfól.)
Tex1i!: Kertes-Huszár, VÖM

I. rös-Milykó, Rasmann L, La~

!czó-Mészáros, Zahorán, H(l1
, lász, Hefmann, BüngösdL

Kinizsi: Slrif!er-~!lgelhardl,

Drendd- Zsilinszky, Grónich,
Kruchió-Zay, E:!em~ntJ Sprin

! g'cr, Vári. Szamoini.
. Textil kezdés ulán Kinizsi

lömad, de iámadáséÍl l~-osnál

szerelik. TexiiI felnyomul, La·
! ~zó ad labdát Zahorilnnak, aki

azt góllá érlékesiJi (1:0). Kez
dés ulán Kinizsi próbál akció!
össze!Jo7ni, de nem sikerü1.
Ujbó! Texiii támad i elő!3b Ha'
lÉlsz ló ké<pu meilé, majd Mé
száras erősen lcsgYClnus hely~

ze/ből gólt rUlJ. (2:0). Rövid
ideig él ~iili7(l közepén folyik él

jálék, majd lefuttlÍsból Düngös~

di küld trős lövést. StrHlert
~ is éri, aki mcg~érül és leviszik
l a pályáról. EmiaH l<:ruchió fe~

lesel él blrőval, mire Leipnicker
kiállilj~. Ellől kezdvt! cl Kinizsi
9 emberrel játszotta végig a
mérkóz0sI.

Súinel után ~rős Textil fÖ 6

1 lény aldkul ki, de Mészáros

II(;SálíáS~n elak~dn~.k a.z al~ci?k,
'mig vegrc Bungosdl lovese
gőit hoz (~:O). Texlil továbbre:
is szorongat és Büngösdi előbb

I
melié.. maid. ~ 11~I?ba. lalál ~4:0)
EZlltall él I\JnIZ51 Inkabb vec!e
kezik és $zamolni hálra megy

harmadik bekknek. TexiiI bün
telóból éri el ötödi': góljéÍl,

I
Mészáros állal (5:0). Kezdés
ulán mindj~rj ismét Mészáros

l eredményes. (15:0) Texli! láma
d8S közben a biró é1 mérkőzés

végéi jelzi. A meccs nivónan
volt, a TexiiI lélekleJé'nül jál-

Iszolt, még az ötös ön is tolo-

l
.)?éllnak lövés helyeit. Kinizsí

<'Inná! lelkesl!1bben i~tszoíl, kÜ 6

Mirhóhát-fegyvernek 2:0 (1:0)
Qyoma, biró: Lech.

A s?erbek ~iJ6! ollhonukból
kii.izölt sZC'Jt?ny magyar teslvé
rek segélyezésére cl Oyornán
működő 2 fulbaJlcsapai jiM,
kosai meccset rendezlek az el-

I mul! V.3SBrnap. Vasu! ulcát véve
I v~laszlóvonalnél!{, é1 Körös-fe

Ilőii 0~d~lon lakók "Fe~yverne.k"
! él mélsJk olda.l pedIg "Mlr l

hóhál" ein evezéssel a kövej·
kez ő összeilHitásban já/szoli:

Mirhóhál: Kiss Zs. - j@kó,
Pulugor - Csjkós 1., Némelh,
Tandi-Sebők, Csikós oar
lik lJ., Vatai, t\urilla.

Fegyvernek: Szrenkányi
Fekele, Rozsnyai-Pillz, Wei'
geri, M~ácz-BMlhalll., Barti!\: L,

!-(iss S., BarJha LJ Nag'y B.
.A mérkőzés féiVoriíja Fegy·

vernek voll, azonban - min l
az eredmény is mutalja - elő

re (2!inlézeit mG(:C;s; nincsen.
I rvlirhóhát nag'y lelkesedésse! és

egyes jálékosainak kimagasló
lelieii!ésével mCj;.rérdeme!len
i;yózölL Alig kezdődik a jillék
tVljrhóh~1 tGimad és a 4 p.·ben
mti!' Illeg is van éH'. eredménye
!:>l;Jrlik IL lövése nyomán (1:0)
lizu!án feljön fegyvemek is,
!á.madástil azonban a jól mú
ködő Mirhóhá!~véd2Iem menti.
Nem h<:l~lfyják lőni @\ csatáro'
leat, vagy pedig 1:1 szenz:/Sció
iéin és vakm(Zrően védő Kiss

fo~ja él löveseklitl. Utána Mir'
hóhát támad de llZ: eredminy
féliclő végéIg nem változik.

Második f,ílidöben mindenki
Fegyvernek fölényél várja, ehe'
lyell azonbem jó nalfsorElrévén,
rvlirhóhill toámGld, melynek <:lrIzd
ménye cl 2 percben egy ered
méllyf€llen korner. Fe~yv€rneki
támadási cl kHűnő Mirhóháli
kÖ7v®flen védelem könnyen
ver vissza. Mirhóháti lámaL!iis
köveikezik a 8-ik p-ben, mely
kornert eredmGioyez, ezl a 10z

ik p·ben uiabb korner kövrt,
melyet a fegyverneki védelem
Ii"ztiiz. 17 p. Fegyvernek ér el

, kornert, (1(2 a berugásJ Pulugor
hosszu !'Ug6s~al kliidi eióre

GYÖl1yörűségétcsaK fokozza
" háziéJ55zonYllélk. !lí ka!ác<;á
hoz mindig dl". Oeiker-f,?!c
siil(ipori használ, []Fer! első 4

rendű rninóségr2IJél fogva él U.o.bajnokságállásaXH22-én
kalács sikere bizlosi!va van. A 1 Textil 10 10 - - 39~5 18
ki:llács ve!e gyorsén és egy 6 2 MTK 10 8 l 31:9 17
szerüen készül, amiérl is min 6 3 Törekv. 11 8 3 28:15 16
dtm háziasszony lclkc'::,,,dik érle.

4- GySe 11 6 2 3 15:! 3 14
A sgegedi m. kir. I 6 4- "JA:l.3 -35 GyTK 11 ~:J.~ J

józs·ef tudományegyetemen az 6 Kinizsi II 6 l 4- 15:20 13
1934-35>. j€!név li. feiére szóló 7 1\1 Máv. lO 5 - 5 17:15 10
,'endes beirfl!kozásck 1935. ja- B Ofe W 3 2 5 16:23 8
nuár7-lől-HHg b:uárólag íar, 1 9 KTE II 2 2 7 11:33 6
tanak. Az utólagos belralkozás 10 BISE II 2 J 8 1O:25 5
az aksdályoztalásnBk január 18- 11 Bocskai 9 1 1 7 5:14-3
ja történó igazQiásQ után feb- O ..., 6 A
., 12 Világos II 1 í ,):1-'jl-

m(jr 6 kari dt'!<éíni engedéiy'
Dec. 23-i programm: Szariyel végezhető. .A:u)k, BUk nem

ii vason Bocskai- IY1áv.vollak még ennek az egyetem-
nek hf'l!lgalói, kérvényezés !llján
nyeri fel vé! eli eng edéi y alillpján
ir~jkozhatnak be. EZ'2k a í.gi-,
az orvosi-, él b<lillcBészi6ti- €!ii a
milloGmaHkai természettudomá
nyi kar lé'miides1tiheléhez eim,
zeH f~lv!i:jeli klirvinyiiket 19M.
deGGmbl2r hó i5Hg- nyuithaiók
be. Tandiimenicsség iránti kér;
vény~k él j~giz, <:iZ orvosi- és
a malhemalikai- és lermis:ltet
luc/ományi karon 1935. j6nu~r

18 ig, (I bÖlGsésze!ludom~nyi

karon 1931. ianwír 6.ig nyuj- '
iélndók be addkáni hivalaIba.
Ide vonalkozólélg él Dudi:lpesH
Közlöny 1934. deGt':m~erhó 10
lőj rnl!gil1tlenő számaiban közöl!
réözl\1;((.s hirdetés nyuj! bővebb

l&iékozl",tásL
A uegedi kamara a házila

gosan végzett npari mUrlkák
eBen. A mult es:dendóbcn a
léli il1,igmunktik olklllmiiivai
Jöbb panasz érkezel! cl szegedi
kiSlmiHdhoz. hogy egyes váro
sok ;Js község1úí. ins~gmunka

cim~n h~zi!l:9.iJ'OS épilkGl.ések<!1
~ méls kipesiléshez köJöl!
j!9~ri munkáka I is végezleilek
cE:it ~Lzel még élZj II kavés
mUl"lkaalk~iméll is elvonlák ti?

iparesok elől, Il1tllyel ~zck

mElguk és o9é!ládiuk f.enntarlél·
31511 legalább rci~zben bizt9:iil
hl'.llitak volna. ~ PlllrH1I5Zok illap
ján I!l kamilIra megkerestssel
fordulI kerületQinek vilrog;oihoz
~s nagyobb !<öz:;;égeihe? és
fl2lkilirJe ők@t, hogy képesitis
h~z kő/ölt ipillri ll1unkálmak ~Z

in$égmunkiil kGrl!í€!biln való kj·
adhil!ól tekinl1u:nii:k €I, mert
nflmcstlk él jOllSlr,l2rüsill, de iil

m":1I6nyo5s6g is azt kivilnja,
hogy az ~lJáJló iparosok ~z

őkel m/llgillcil! munkaalkalm6k
lól el n~ üJlus!tnck. Ezt él fel·
hivá$~t fl kamMa iilZ idllin is
megisméj~H(3 és a:d i:l n<:mé·
ny~t flljczt4: ki iiI vlÍrosokholli
1Íl:l köuégczkher: in!~uH tllira
áb~n, hogy a kllr~skid",lmi

kormélOyzat inlencióH lIntelel~

ben tartva, a k~pesitéjhez kö·
töi! ipari munkákat házil{'lgosan
vé~q;xtelflH ins~Q'munka hGlyelt
sZl'Jbtllyszlrü móe!on iplrosl3k-
Hak kiadni.



HurlVadli-u. l.

Zrinyi-u. 18. egy

Lo~onczi-u. 8. négy

Apponyi-u. 9 egy 90

Bocskai-u. ll. egy

Kiss B. 14. keHő arb.

Nagyatádi-u. 12. kettő

Attila 34_ három hizó.
Bocskai-u. 49, egy

Rákóczi-u. 39. keH& drb

cs
e

egy drb.
Tari Dániel,

70--75 !Cg.
Beinschrótll

70 kg.
Lukács

drb.
Kovács lmre;

drb 120 Jeg.
Özv. Imre

egy Ltrb 150 kg.

Özv. 1'vlolnár Gáborné, Luther-n. 28.
egy drb.

!,;ze:ető .István korcsmáros, egy drb.
~efl ~aJos,. Hunyadi-u. 25. egy lirb.
::'zabo kocsigyártó 40-50 cm.

vastag kivágni való eliófát keres.

Lehóczki Hartenstein téala-
gyárban hizókat vesz. b

Hatvani Lajos, Lehel-u. 20. egy drb.
Kun gr. Tisza-u. 53. @gy drb

130 kg.
Özv. Józsa IStvánné, Losonczi-u. 16.

egy drb.
Marjai Gábor, Vörösmarthy-u. 10.

egy drb.
Herceg

130 kg.
Hösök~u. 42. két drb 150 kg.
Csath Almos-u. 4. egy 150 kg.
Diószegi Dániel. Gyóni-lJ. 3. három

drb 60-70 kg.

Csontos ll!lre, Hösök-u. 109. egy drb.
y. Kovács Lajosné, Hunyadi-u. 15.
OlV. Nagy 18. két

drb.
Lukács Balázs, Szabolcska-u. 210
Hí· Kun Gergelynek egy drb 100 kg,

két 150 kg.
Juhász S;incJorné, fegyverneki-u. 17.

kettő d, b.
Kruchió Gábor, Vörö~marthy-tl. 24.

egy arb.
Oláh Bánffi-u. 9. egy hizó

esetleg fé!.
Miklovicz

Győri Lajos, Garzó-Il. I. négy drb
PÓS3--U. 9 ev,,- ~h'h

Szabó Lajos~ )>.lliLl 16. l~\U~' '-'drb
mázs;~n felül.

Oláh Imre, Berzsenyi-u. 4 kettő drb.
Csapó Lajooi, Örökösnyiias, bárom

drb.

Wagner Ádáni, Luther-u. 26. kettő
drb.

Özv. Maász Andrá!sné, !Bocskai-u. 22.
egy drb.

Özv. Garai Jánosné,
15. egy drb.

ÖlI'. Németh Gézáné, Rákóczi-u. 26.
Jurcsó János, Lehel-u. 4. kettő 100

kg-on felűl.

kg.
Csatl! L2jOS, Álmo~-u. 9. három drb.
Schwal!l1 Erzsébet, gr. Tisza-u. egy

140 kg.
Juhász Lajoái, Losonczi- u. 19. egy

drb. mangalíca.
Özv. Fekete Jánosné, Attila-U. 14.

kettő 120 kg.

névjegyef ((inde/jünk
a Hung;áíia nyomdában

Szerkesztésért és kiadáséd felelós :
VJ AUi'.JER

Hu:ngálria könyvnyollidavállalat, OY0l11a
f@lili.ís ü?emvezető· Teket ílánQi!lr,

~=M"~",~~,",-~_

lucemamagot, tökmagot és min-
denféle tennényt a futura (Wagner fa
telep) legll1agasabb napiáron vásárol.

Pfeiffer józsef, Tompa-u. 19. ujkerli
szán tóföld.

Perei Dániel, 300 kéve csutka.
A turkevei orseágut melle! Perei La

jos és Balázs féle 15 hold föld ta
nyával.

Nagylaposi dűlőben Sz.űcs Imre féle
három k~t hold 1318 négyszögöl szán
tóföld eladó.

Kovács Imre Kiss B. u. 3. két mázu
árpa, 100 kéve csutka.

Jó akácfa, Hizifa van eladó. Kisra
ludi-u. 8.

Barát Lajos, Hősök-u. 85. 500 kéve
takarmány csutka, törek, egy koc$i.

Hősök-u. 42. három drb hathetes
malac, két birka, szőlő venyige és
csutka.

Özv. Pászlor Pálné Losonci 4. trágya,
száraz rőzse, lüzhely.

Kovács Benedek. Aponyi-u. 16 cirok
SZáf feldolgozást vállill.

Brandt .Ióll:sef Luther-u. ]8. csutka
iúk.

Iványi A. éi István lucernóllisztöriést
szerdán megkezdik.

Bari Menyhért áthelyezte műhelyét cl

Csapó cukrász házába.
K. Kovács Mihály, fegyv"rn u. 8.

csutka izik.
Csap@ Balázs egy drb hasas kOí':a,

egy-két éves kanca csikó
Tandi Lajos Kis B-u. 17. egy kul

ágas és egy kutgém.
Özv. Kovács Lajos Mikszáth·u. 1.

morzsolt tengeri.
Özv. Fekele Jánosné, Attila-u. 14.

bor.
Kovács Antal vásartéri korcsmája

eladó.
Eladó egy 50 fiókos üzletberencle

zés, pultok, áiványok, egy telepes két
lámpás rádió, ;igy kombinált akkumu
látor töltő, két drb erős vas járkerék,
Bary Pál üvegesnél Endrődőn.

ott kész abJakolc is állandóan kaf"\lJailok.
Békési lajosné Horthy Miklós-ut

23. su\.m alatti háza egészben v~.gy fél
részben eladó, egy h~;I"n1;;h"'\1

mühelynek alkalmas helyiség és buto
roLOtt szoba kiadó.

Özv. Fekete lászlóné Hősök

4 sz. alatti lakos, egy olyan asszonyt
keres, aki munkáJáért ko,;ztot és la
kást kap.

Özv. Cs. Szabó tl.!b~rtml\nál 3
hold ugari ?zántó eladó. Lakik: l. ker.
Deák ferenc u. 3. sz.

Dávid Géza fényképész Endrődön

3 l1aiiY levelezölapot 2 pengőért, 3
nagy fényképet 4 é" 6 pengöért késl:it.

Olc.6n eladó: két lámpás T@le
funken gym. egyenáramu hálózati gép,
hangszóróvlll, 4 drb 213x94 cm. méretü
üvegezett kirakat aHó szárny, I nagy
mosóteknő alig használt, l fali inga
óra keményfatokban1 metszeH üvegg~1.

Gyoma, Horthy Mikló::! u. 23. szám
alatt.

Babiri Arany János-u.
21. sz. alatt 1 drb 110 kg hízott :3er
téiie eladó.

B. Molnár Imre tanyáján kettő drb.
Kovács Sándor, AHila-u. 10. egy drb.
Garai Jáno=>, Vörös!J1arthy-u. L egI'

140 ki-OS. '-
Kovács István, TancsiCi-U. ll. há-

rom drb 170 kg.
Izsó László, gr. Tisza-u. ]21. kél drb.
Álmos-u. 14. SJ:. három drb 120
NéhllÍ Arany János házánál egy drb.
Molnár Imre, Pósa-u.!' 14. egy drb

160 kg.
Zöld Ferenc!l($, Tancsics 24. egy arD.
Molnár VilI. 73. egy dre.

ÉRTE5ITES.
Érfesitjük tisztelí olvasó

köxönségünke~ többek kérép

sére elhatároztuk, hogy a
hirdetéseket (publikáció Q

kat), melyek péntek délig
SzerkesfCtőségünkbe beérA ez
nek, "Hirdetés" rovatunkban

~.;;;n::.nÉ

hirdetési ellénében köp
zöljük le és ezen hirdetési
díjért még a Gyomai Ujság
azon számát tisztelctpéldányp
ként is kézbesiijük.

Erre olvasóközönség'ünk
az ben-

nün' et, hogy egyrészt meg
kiméliük a közönséget a hir~

detfis feladása alkalmávali
ácsorgástól és várakozástól
másrészt lehelővé tegyük a
hirdetés teljes anyagának
ismertetését részére is,

a vasáT publikáción
nem ie/en meg.

dyezzük még, hogy
ezzel a gyorsabb adás·véteit
is biztositjuk, mert lapunk
már szombaton délelőtt je
fenik meg, igy olvasóink és
hirdetőink már ekkor sze
reznek tudomást a kiná!atról.

Olcsóbb is a hirdetés,
annak dija csak 10 fillér.

Adjuk le tehát publikáci
ón/cat a "Gyomai Ujságban".

eiadások:
Özv. Csapó Andrásné I drb, egy

csónakos vanógép Kossuth 38.
Weigert András Ady u. 37. Tizenöt

szekér trágya, 300 kéve leveles csutka,
egy szánkó, első és hátsó sarcglyája.

Csapó László 127 sz. tanyáján ültetni
vaió gyökeres csemege o] tvány és
otelló szőlő és egy 300 és 100 I.
hordó.

Ifj. Hau József VII. 217. takarmány
burgondi.

Osudaballai Legeltető Társaság ~l

nöksége felklhi az intézőbiwitsági ta
gokat f. hó 23-án 2 Órakor a kis
tanácsteremben jelenjenek meg pásztor
fo~adásrd, awk is, akik pásl!:torok akar
nak lenni Gecsei Sándor pusztallilzdá
nál jelentkezzenek.

Néhai Arany Jáno! házánál egy téli
kabát, egy ÖltÖrlY ruha, egy kazal törek.

Ungi Lajos Hartenstein téglagyárral
szemben egy tiizhely.

Sándor Lajos. Ddk-u. 22. egy fias
tehén.

Kovács ferenii:. Kazinczi 1. SZiJlHIl>
tengeri. .

Csapó Lajos örökösnvil1u;, nigy sze
kér szalma, a házánil.I avas Il:veltls
csutka IL jókai-u. 8.

Honti Antal kettő drb dis:m6perzse~

iőgép.

. LukácíO Gergely II. 485. lleres1.éna,
arpaszalma, zabllzalma.

Nyugati vendéglőben elY flithQ1tő

fürdőkád, káJyhacsővel éli egylibb ap
róság.

Zöld Lásdó, Jókai-u. 35. egy boglya
árpa, zab, szalma ás 4 kat. hold föld.

Vékony Lajos. Zöldlapoion I1i~Y kOl
zal herelizéna.

Migyeri !stván ács mesternél 2 drb
csirkekEilteltíltő g;ép el"dé. M. u.

Trafikallt Lajos szajoli lakol> vett egy
beltelkes lakóhózat Trafikant Sámuel
~S neje Pollák Barta gyomai 1akosok
tól 773 P 20 filL

Tandi Sándor (nös Danka luliánná
gyomai lakos vett 186 n.-öl cifra-

kerti Vass Péter (nős CS€llei
Eszterrel) gyomai lakos(ól 75 P-ért.

Ailer (nős Aller l\láriával)
lakos vett l h. 1210 n.-öl faty

s~ántót Ailer Lajos és neje fe
ket Ró;;:ától 800 P-ért.

Vincze József és nej\"! Csapó Etelka
lakosok veHek 2 h. 1273 n.-öl

és 1491 n-ö! zsófiai szántÓl Úz.v. Szi
lágyi Lász!ónétóJ 1700 P-ért.

DuilOll István és neje Biró Teréz
lakosok vettek 350 n.-öl pusári

§?ántót Kovács G. Mária C:iii'lpÓ La
100 P-ért.

Kiss Pá! (nös Fekete Juliánnával)
lakos ,'ett 1405 ll.-öl pocoszug

és holtkörösi szántó l B. Kiss János
(nbs fekete Lieliával)-tól 300 P-ért.

Dutkon István és nej@ Biró Teréz
lakosok vetlek 423 n.-öl pusári

llzántót Kiss Lajos (nős Varga Irénnel)
lakosl61 SO P-ért.

1\d3mik Zsigmond és neje Kereki
Mária gyomai I&kosok vetteM eg}' bel
telkes lak6házat Marjai Lajosné Gecsei
Etelka és társait611200 P.

Adamik Gyula (nos Csatll Jolánnal)
dévaványai lakos vett egy bel!elke5 la
kóházat Bra un Zsuzsánna Pfeiffer lv'lár
tenné és társaitól 2600 P.

loó Gábor (nős Haibach MagdoJná
gyomai lakos vett 3 Íl. 441 n.-öl

lélhalmi szántói Török Gíllr~elyné S81
lai Honától 1200 P-ért.

Kiszely János és társai vettek 2 h.
400 n.-öl nagyállási szántó kétharmad
részét Kisz<>lY Teréz és társaitól 300
P-ért

Dr. Vincze Endre gyomai lakos vett
7 h. 465 n.-öl tanyai szántónak egy
hatod részét Hert@r Lajosné Aranyi li
dia gyomai lak05(61 900 P.

G. Szabó józsef (nős földi Ágnes
sólI) gyomai lakos vett 1040 n.-öl és 1
h. 4, n.-öl félhalmi szántót özv. Joó
D.;inielné és társaitól 850 P-ért.

Kocsis Lajos és neje Csapó Anna
llYO IIIai lakosok vettek egy bánomkerti
lakóházat f. Kiss Béla és neje Paraizs
Erzsébet gyomai.Iakosoklól 500 P-ert.

Gál Benedekné R Nagy Juiiámul
gyomai lakos vett 5 h. 51 n.-öl és 1236
n.-öl félilaImi íi78.ntók felerészét juhász
Sándor (nős Csáki Lidiával) gyomai
Jakostól 1000 P-@rL

Weigert György és neje Kiss Mltrgit
gyomaI lakosok vetlek egy belte!kes
lakóházat N. Kovács Sándor és Már
ton Andrásné Kovács Ilona szolnoki
lakosoktól 1350 P-ért.

Ceglédi Dániel és neje R. Szűcs Ju
Hanna gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakÓházat Szabó Balázsné Szi
lágyi Eszter gyomai lakostól 1150 P-ért.

Kiss Lajos és neje Herter Magdolna
gyomai lakosok vettek 1116 Il.-öl ciT
rakerlí szántót R. Szabó Lajos és neje
Kovács Lidia gyomai lakosoktól 700
P-ért.

IC. Nagy Gáborné Béres Mária gyo
mai lakos vett fél réliz ház ingatlanl
Barna Mária gyomai lakostól 2000 P-ért.

Bodsndorfer András és neje H. Ko
vács Teréz gyomai lakosok vettek cif
rakerti szántót özv. Ladnai Sándorné
gyomai lakostó 2100 P-ért.

Kiss L:lljos és neje V. Csapó Erzsé
bet gyomai lakosok vettek 648 R-öl
pUl:ári szán lót Kiss Lajos (nős Varga
Irénnel) gyomai lakostól 140 P-ért.

Biró Géza (nős Kun LidiávaJ) gyo·
mai lako:o vett 1 h. 1235 n.-öl faltyasi
szántó fElle részét R. Kiss (nős

Csapó gyomai lakos 500
P-ért.



Gyoma,

ZG!~ZDAS

lU!R,

p

heőpapi Pikó
fölrlbirtokos.

~ ezen <il rjrnpém él sorompó
i fennállásál l. ivánjo, miir! is ClzIelóIiáróiiiáF',,:;k €gy fool03
I kérdést jó rnegkell gondolni,
" meri me!tEl!!' e!várhClliuk, hogy

az előljárójg mindég a l<.1kos
ság érdek,"! mérlegelje e'js~~

sorban.
Agosloli most valósziniHeq

perutján fOetjd megpróbálni kit
rai megtéri!éséllek érvényesl o

!ésél, kérdc,>s a per
eredménnyel végződik.

Dehát a sorompó megszün'
te/ése ut~n lJeál!oH szerencséj
lenségból kifolyólag valakinek
mégis felelni k.elL

Ezidósz(.2rinl nem Jirek ki
él ITa, hogy 193:§ dec. hóban
milyen szegényes érveJ hozlak
annak a!álámaszttlsára, hogy
miért nem lehel már a sorom
pó visszailliílásiil kére!meznL
nem akarok arra sem kiíérni,
llOgy mos! késedeiemi'e bivat·
kozva !lem aKtirtcik megenged m

Ili, hogy él lakosságnak
káció utján iudomására ho·
zassék, hogy az üzlelveuió·
séglól kérni fogjuk a sorompó
visszaá.llítását (Ís mindazok,
akik azl óhajlják, a kéreiemiv fl

[Jek irjanak alá - ugyannyi·
ra, hogy Bakos József fóhiró
urat k~llell megkérni, hogy ez!
él kÖ7.érdekel szolgáló publiká
ciól él közsigházánál hirdes

. sék meg, mely kérésnek a. fó~

biró ur azonnal elegel lelI.
Az a kivánságunk és kéré··

s~jllk, hogy ebben ci földmivelő

állailenyész!ó agrár államban,
ahol végeredményben nagys
részben minden állami háztlir-

l
lásunkat biziosiló anyagi. esz
köz annak az éjjel·nappal his

Ivalakis órál tarló, hangyaszor-
gafmu munkásnak verejléke5\
munkájiil lllján fakad, - támo
gassa a föidműveló munkás fl

népei minden belllsüieles tö
rekvésében mindenki.

Jusson eszébe mindenkinek,
hogy késedt?lemre nem szabad
hivatkozni ott, ahova csak jó'
akarcll kell, meri jóakaraU€l1
még a 1~·ik órában is meg
lehel lenni sok mindenl, 
jusson eszébe az embernek,
hogy sok esetben azok Jámo o

galásával juloll abba él pozk:ió p

ba, amely biztosilja megélhen

iésH
Eddi~ több mint 200fl an irn

ták alil i!l 30rompó visszaállí
tása érde!<ében a Máv. üzkt
vezeióséi!téhez b~nyuilBndókér
vény!.

ság éHel, nappal, sötélben,
ködbí?ll és megy cl sok gyer
mek, nő, fog~dok és egyéb
járművekkel, de ugyanilyen for-

I galam mellett ezen arámpán
I mindazideig, mig ilt él serom
! lJÓ megszi.inleive nem lelt, sem
i minemű szerencs'ztlenség soha
elő nem fordul!.

A sorompói a Máv, iizletvcg
zelősége 1935 november hó~

ban megszüntelte.
ifj. Cs. Szabó Imre 1900 de·

cember hóban mintegy 125
130-ad lakostársával kérelmez
le az üzletvezelóséglól él so
rompó visszaál!ilásál, sajnos
eredmény nélkül.

A sorompó megszünletésé-,
Illez éJ megbizolI eló!íárósági
. lagok hozzájárul/ak, él mi el-

gondolásunk szeriní nem volt
helyes, meri valamilyen szem
pontból, ha Máv. üzletvezeló
ség e jónak is látla él sorompó
megszi.inl~tését,él lakosság ér#

" deké?, élele vagyonbizJonsállCl

ko-
'z:kben

vfzza- llá,gegyetem m~rhe et1e,n
i gepezete nem ill!! meg tes
Ipe!ődéseinkre. Az Örökké
Ivalóság' i cl ő s z e r k e z e 

12- It é n számité'isunk elZ 1935 s

orvo~i.! ik esztendőt kezdi meg.
Felegyenesedve b ú c s ú t
intünk a mult esztendőnek,
aztán biztos léptekkel át g

lérjük II küszöböt, folytats
juk nemzeti életünk továbbd

épitő munkáját, hogy en
nek biztonságában ol mad
gunk létfeí1ntartását is meg
alapozzuk. Bizakodni tu
dunk, hiszen ez tartja a.
lelket bennünk, lelkesedni
ta.nuljunk még meg, mert
a további k it él. r t á s r a, a

i végcél eléréséhez, a régi
Ihatárok visszaszerzéséhez

lha!.árt~!~~lelkesedésre lesz
l szuksegurlk. W.

tárhl§zak

nagyszerű

el,[SI'ca
lS. Az emberi

zseniális

fCugjlatékossá'g,

.,' "

n~USZa~{l,

idő él t o v Éi b b i
ékezésre. vi-

csak cl

emberiséget éJe
n",,,,,, berendezésére,

szeretetben, meg-

désre,

teszi az

onnan
ez cl

élelet jelen

vegyitudoreá

felsőbbr€ndi.i~'ég

eredményei; '-""''''10''''

Borzalmas vasuti szerencsél fl

en8ég lörlénl f. ó:2 #én este
6szyomáí mcvSberénl1yel ösz'
szekölő vasulvonalon a 36'05
S ZÉ!. III U őrház mellei fekvő va·

I
I suli rámpán, hol az esleli órák fl

I ban Agoston Gábor gyomai la
I kos kocsijával, éWlclybe 0 ova
, voli befogva,álhaladni akart, mi-

közPen az egyik lova eleseii.

Ágaston leugorva kocsiiáról
az eleseH lovál talpra akarta
á! ami nem siker'iill és cl

vonal, mil még Ágosion nem
láioH akkor, mikor arámpára
fdhajioll, odaért - szekerét,
szerszá összezllzla - kel
lő darab lovál megölte és ő

möga is, ki lovalaJpraáílitásá p

, va! voil elfoglalva, lllegmenc p

I külésél az lsii?íl különös ke
il ~\!elmének köszönheli.
. ~ gyomai határban nincsen

vasuJi amelyen nagyobb
forgi'Jlom nyerne lchonyolilásl,

I Inert ill sok s7abados állatot
I hajtiilnók, itt közlekedik él lak@s-

l~mét iemorzsoltunk egy
nehéz ·e5zíendőL

ülünk le ElZ ó-év utolsó
lépc5őjén, mieiőt[ ádépnénk
az újév küszöbét, l'vHköz~

ben a reménység zsebken

dőjével letörü!jük verejré
kes homlokunkat. vissza"
révedező e m l é !-{ e z é s s ,e l
nagy vonásaiba:l
előttünk az
sok nehézsége, liÜnt re"

ménysége, jeges dzolje,
perzselő aszája. tehetetlen
vergődésünk szomszéda~

ink mindenre képes gyanu~

sHásai óradaMburl, egy
újabb háború közelségének
lidércnyomása, kitildözötí
testvéreink ellen elkö
égbekiáltó igazságtaiansá
gok, az állandóan fejünk
fölött lógó nagy nyomo;",
a fájóan sötét magyar éle
tünk.

A nagy erőfesziíések

összesitésében első helyen
áll kormányzatunk ered
mény~s igyekezete barátok
szerzésében, termelvénye
ink külföldi elhelyezésében,

munkaalkalmak teremtésé
ben, hogy munkáste:stvé
reink legalább a iegszük~

ségesebbekre valót meg
szerezhessék A várme~

gyék, városok, községek
és egye~ek is hősies aka
rással, vállveteH összefo~

gással teremtették elő azt
is annyit, amennyit csak
lehetett.

Ha voltak, Idk ebben a.
nemzetmentő m u n k á b a n
bűnös önzésselhasználták
ki helyzetüket, előfordulha
tott, de a nagy többség
becsülettel dolgozott, tűrt

koplalt. A legtöbbje meg~

él magáét. Gazdasági



lelő., .106 Gé(lj"tél'"
IV. ker. 429 szá;".

fog érin/eni a sovi'Í?Iyserlésci;-ak
várhaió I2melkedc2ss, hoioi! ől

mai kedvező hiLoí!";2rl.zs ára=
I kal - B lij11112ges Szcckli-sn~,

tés piacrokerüL?s.2il kivüi -
főleg él sovány sertés alacsony
'ára lelle l',:he!őv? A iengcri ki
vitelé! nagyobb menllyiségben
CSak abban az esel ben ajáJ~lC1

los mege ng-edlli, ha cseneg
külfÖldi oiGSÓ tengeri! lehelne
beiJozni ipari export ellenében.

4.) Bizalommal kérji,ik a Kor
mányt, hogy 1:1 gyapju érlékesi
tésénél ez évben elszenvedell
gazdasérelmekel az árak inga
dozásmcntes megszabásávé1l
orvosolja és a gyapjufeldolgo~

zó ipari annak álvérelére köi,>
lezze.

A Jol'iÓ évben ugyolIÍ::5 hélu

rőlehéjre esó árakal díklállak,
melyekkel mcgléves7!cliék a;

gdzd6!-:at, a!\Ík riadian igyeLcz
kk éj R.'\'opjun, - iovábbi i:\r~

eséslól lanva, - ÍíJi6dni, s
I mire cl ntÚnel vásárlás elkövel·

kezet:, a gyapju legnagyobb
része nem él gazdák ke7én

I voll. Kivánalos volna idvi?s
gá!ni, hogy kik, illelve mily ér
dc:kcilségck iuloilak ill a gaz..,
dák kárára iog1alan előnyők

hö? A gazdái< érdeke, hogy éi

kereskedelem ne kapcsollélS~('k

ki a gyapju érlékcsilésból.
5. Mivel kélségieien, !JO!?y

orsúigunk gazdasági alapja él

, mezőgazelaság, s az i 9D 1, óta

loldozással~fojdozássöl ipülő

~gé:l>z gazdasági rendszerünk
ezen épü! fel, - ugy a belső

fogyasztás, mint aZ ipar1 le1'
nl clés érdekében is !d vána ios,
hogy clearing és kompenzációs
kereskedelmi egyességeink
megkölésénél szóbály szerint
~ mezőgazdasá.giexport "iz/o-·
si!lassél{, ami nem jelenli az
egészséges ipari export elba-

Inyagolását, mlul az {lgrár ex
porJból származó gazdtlsági és
pénziigyi előnyök inkább le-
szil- lehelővi az ipari exporlli31
járó áldozat elvise!ésél,

I
6.) Mível az ipari nyerSárlYő

gok bizlol:1ilása él sEaDdd devi~

l':elszerzés korlátol! voIla mia/!
ggyre nehezebbé v8lik, !dvána-
lo~, hogy pój~nYélgok flilJkutl z

a Mezőgaz,da-

ársaság ése
,. "

sagl
A "lvlaft,yof i\kzógazdasági

Társaság" ch::cc"nber 12p én vi
laüléslldrtoti" M~:: i ögazdflság és
kii!kereskedelmi p)lilika"cimen,
amelynek ercdn',;nyé! az aláb,
biakban, halároc (: ii javaslat for
májjban nvujlotta til a Min',sz
lere!nök ufIlak és a kereskcl
delemüidyi Miniszter urnak a
Társaság elnöksége.

1.) A "Magyar lV1ezii5g(11dél~

sági Társaság" a gabOlléJ ér
tékesi/és ezévi !Elpaszlalatai
alapján is szükségesnek li:Ílja

él minimái árak helyeit az éÍrGlk·
nak él gazdas§gi év iaílaméÍra
szóló megállapilásál él lárolási
!<ölis2g, kamalveszleség slo,
nek megfelelőhavonkénli emel
kedéséveL P. gabona ('xpor!
már lényegében néhány váJ la'

lalra támaszkodó rendszer
helyett helyesebbnek íarlia cl

teljes !<ivileii monopo)iumo! s
Einllak egy kÖ7érdekü, az ál·
Iam, Icrmelók, kereskedőkrész~
vélelével alakilandó exporl
szervre v5ió ruházásáL

l 2,) Az olasz és osztrák @u

I za exporl nehézkes Jehonvo1flá•
I sávaJ köpcsolaiban felkéri az

illelékes kö1'ök figyeimét alTa,

hogy nem lenne-e előnyö~ebb

a buza lenm:iési és árproblé
májál illhon megoldani és más
ul.on keresni megfelelő ell <it 11

értékel a clearing, illelve re
kompenzációs ü?l,deklJen.

~.) Jóllehel ludja, hog-y a
Kormány fjgyelmét iZZ nem ke c

rülle el, mégis szi"d{ségesnek
látja rámulaini, hogy öz or$zág
jórészében igen nagy cl szá,.
lelstakarm~ny hiány, melyn~k

pótlására még éj kisgazdák is
erőlakarmónyt kényfelenek f~l

ha3ználni, 3 mivel az árpa,
I korpa kevés és drága, féleg

tengeri! eleinek. Ezl BY- inség es
helyzeiel sum előil kel! lar/ani
az árpa, tengeri, :3Zéna, slb.
kivi/eknél, mer! a nyomában
járó drágaliH'ig ClZ ál!alhizlalá$/
erősen vissza!ve!né és él külker
r<6sked~lmi mlÍrlegel ronlaná.
Kü!önössm szükségesnek larljél

I
él serléshizlClI~s bil':losjjásá! él

&jerlés iz; zsir1dvitel örvendetes

Ifellendülése folylán, amelyet
liivQsizaJ 1<i11önben ii lluJYQ~an

I
Talán ezen ci közmoil=

I dáson fog eldö!ni a sacr
i vidéki !lép sorso is, mikor-

ra e s()rr;/( nőpvilögot Ifjt;

nak.
A többiek, hik id.zkerül

tek hozzálll<. vagy nagyOll

szorgalmasak voltak minI
él' németek, vagy nagyon
kevéssel beérték, mint az
olá ,igy őztcin az ő va-

kájuk JélS:',öil-]a5:i31I1

I
sZ(lporodot .

Ha va egy darab
Iföld eladásra kerül!, azt
Isiettek megragasztani. r! é!

Ci5Y nem bírt ví2Íe, össze
áitok többen, de magyar·
nak nern hagytá.k megvenni.

Már 25-00 évvel ezelölt
- emJékezzü csak visz
SU] - cl magyar ment csen
dórnek, rendőrnek, villamo
sokhoz, a gyárba és itt
hagyi(l a földet az endrő·

dieknek. Másult meg a más
nemzetiségünek.

! A többi nép, ha valahol
olcsó föld volt eladó, föle
kerekedtel<, elmentek még
a tizedik halárba is. Ezért
történt, ha valahai uradal~

mi földet parcelláztak, több

Iv~lt él más nernzetiségü,

I
mm! él magyöl'. (Az end
r6dicket csak példának ho~

zam föl a kese!yősi földek~

kel, llem vádolásnale)

Tölán ezért született meg

a mi nyomorgó földmívelő

lelkünkben, kik szeretjük a
földünket ·és azt nem Ílélgy

tuk el, minden nyugdijasok
iránt az ellenszenv. Bár az

á!]arnor slolg6!ták, de föld
jük oHhagyásával segitet 4

tek ezen. Most az idejött
idegen nyugdijasok földet
vásárolnak ezen cl kicsi te·
rületen is, vagy benóEü'llés 4

sel iutnak hozzá.

El6vehetjük: "Akié a fiJld,
azé az ország!"

Vajmi kevés maradna e
csonka hon ból is 1 D@ en·
llek o!\át, ha keressük,' mi
is hiblÍsak vagyunk ebben
nagyon, magya.rok. Bár, ha
szeretjük is földünket, de
szeretünk pörös!<ödni, vir
ruslwdni, kocsmábtJ járni

I
és_ divatosan, jtlrni, ami sok
pirube kerüL

~(érern le~

Bocsdrlc:

Történelem után tudjuk,
hogy a mi szép országun
kat ezer év ö/a, mióta Ár
pád apánk dicső óseinkkel
elfog!a ndég a ma;
gyorok birtáJ-c Nem voH
ur más nép, c,ak a mi ke~
gyelrnUn!(bóL Ez az o ne
héz 150 év, Emig a kon
tyo:;) pogánnyal kel VlElS

hogy rnegóvj
tőlc Európa többi népeit,
nagyoll kipu3zJitoHa él ma~

gyarsáf5'ot. Ndgy területel(
elnéptelen'2dtek. Mái' kevés

El magyar arra, hogy
él. művelje, milwr ki=
vonultak. E.kkor telepitet
tek be hozzánk oláhoxat,
rácokat, pásztor népeket,
mnelyzk él. hegyeil( közt bé~

kességben szaporodhötlak
~zablt, mig m a siksÉl4
2'on verekedtünk a törö
kökkel. Sok pompás alföl
di óföldhöz jutottak
már akkor is, (lZ. ország
többi részeiben pedig' még

birtokhoz jutottak, mi'
k()]"' Et j()hbág"j;:sjgriil!< \'l~~~-e

lrzH. Ez ide') ófn nemcsak (l
k volt EJ föld, hanem

ci mi'.Í3é is.
Ki hiít<! vOlna okkor, hogy

ci föld után megy a;:; or
5z6g is?

Az telepes\lk el6bb-
széídarabolják él. mi

szép ezeréves hazt'ínkar is?
ugy Jörrént és most

kétségbeesve tapasz!aijuk,
él végtelen kárunkra,

él közmondás:
az ország /"

ezen SIC: ílFi bá
gyol{ rölkeresnj

f]g"áln.

iről imi al'':5:'uk, éi cime:
"Akié a föld, azé Tt: ország"

,Rég'] ](ÖZnlC)n /lS e~:. Bár
gon k volna reá

/ . l ,c-, / ,
éi regl ~\.ormaIlY:'- tO{ es éi re~

~'l esurair;tc földmf~

De egyU! j" a mm
is Wb;'; hasznát

vC',jék (í, de is, utó 4

gye szives !c;íában kö~

lE:ölni azokaL H helyesirá. r

si ol is van ag-y sértő

szó kl2ríi bde, uz él tanu-
I nságom :: történik,

~ '> ,.". " .', r"' <. ; \.T o' -.. l ,. /1 r-
? Ml:.,.. 5 Y~ it 1 '-- - '-..,:) [\ lj -

~~~~~"'..:r<v~~~~~:=::~~::::::~~::::::~~~~::~~:::::::::-"'·-V~~"'...1~""~7't<-:-~~~~~

~, - -- --~ -~ -~ Háboru a\..; fBPŐ5zla!, iés bankok, mef-Z a nép Ö~Zc
t c'] '7 ~~7TO ri' I, h"'~' i ho . ct mcs' 71 j? ·=1 C::;~"",,~ 1.'1. J, <34 "= Üt.='- ~RIU{, gy ;,:lll en Q, SLC,elf d \Ű'. ~-"LC!lI,O\t,-al

ai/w ka jol :-1-l11 megosz= LJ frOllJ, ŐIT': megdöní--
tolta sorsát baiL3rsával. !ldetlen.
csak a mElgy:;:- nem. Maradok nl tiszteletleL

Ha me:;:i_>igedi Szer-' b. pjának ve:
kesztő ur, éi ÖVÓ számba GyomCl, 19M. dec. 10 én.
is irok, hogyt;-; ment vég-
be a váliozá:,,: a kOrll'1árv
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:5::;'-;':I:-':;~~:=:r::O"áSá"al ",ö,,,,dekii nagy nösen hangsul,'ozni keli ez' a gYO~~ai~- s~
n~lllnk is foglölkonanak, s az expodszervezelek aialpitásál mezőgazdasági idénycikkek p

racionaiizálá5i bizoliság javélsolíuk, ax állam ellenőrzése nél (gyümö!$s, zöldség, sJb.) karácsonyi ünnepélyt rendezett f.
kezdeményezésél örömmel üd# mell ell, mely illkább alkalmas szárnyasok stb. forgalmánál, hó 23.-án déllltán a szegény gyer-
vó/öljük. Különösen kivánalOs a közérdek bii:fosilás",ra és a bürokraHkus !assusilgol nem mekekré:wire, A községháza nagy-
volna c nagymlZllflj iségii és vissz<:lélisek könnyebben mcg- lür. termében, !!,Jiilekeztgk a MANSII:
nehezen bcszerczh2!Ó pa mul- i akadályozhClll I. Különösen lvlóQlo! kell ödni a kereskc' h&lgytagjai, vitéz HaviárOyuláné
anyagokai némel nJin:hra l11Ü~ i ajánljuk él Iril:,~yel exporl-im- delemnek, hogy közremüköd- elnök, Pétej·mannfózsefné alelnök
seiyeoHllcl o);li, melynek port halalmfl~ :iz@rv®zel tanul, jön uj érlékcsitési lehetőségek, vezetéséve!, a karácsonyfa alá, ahol
gyártása az iparnak is tágkörü mányozását. kiviteli pidcok f~lklllalásáb(ln már előre u'készitett csomagokban
foglalkoz!alásál hillasi/aná. 8) Minlho~;v szabad devinít én árak kialakulásilllál ill ver- várta a szegény gyermekeket a
Kérjül\, egy évi haiáridőn Iul főkénl a mez(j~~i];i:délsági kxporl- sellylehelóségek megieremlé- meleg ruha, édes kalács. Péter-
külföldi lene és kender beho- bóJ szere:lhelii nk, de ennek el# sliveJ. mann Józse/ilé meleghangú meg-
za/alának elJii!ásái és lermeloisi számo!ásán6! közludomásulag 10.) A legnagyobb elismerés- nyitó heszéde után 60 szegény
szerződésekkel él iJlJni termelés a mezögénda-flg á:landóan ká- sel kell megemlékeznünk a gyermeknek adtak ajándékot a
bíllositásáL rosodik. az if'ar pedig olcsóbb Kiilkereskedelmi Hiva/éll kiváló Iszeretet ünmpén, a fiatal egyesii-

, .. h· . . -I !' let tatJfiai. klc 0értő,j'Ó lelkük, dol#7.) E!kn.:izenvüii!(Cll1yilvánit~ aron lulllnpor! nyerStlnyag" oz, leljlOsllmenyero, megnyug aló, :sJ os
. " I ' I th t II l· '1' l'·' ct k·· -I·· °OS üGY'es kezük munkáját. litjuk a mezögazddságí lermé- 19azsagla an '''::3 ara a an az s uva oan .(űzer e u mu (0- ~ b

h I I h -d ct" 1 d b ·'k' köszön,'ilk meG a meQa'j'ándékozfJt!nyeket és Jermé!-uá;c-l ellepő a e ,/1: 12, , o~·:r a mezogal. iil" i?serö" e egy e:l szu se· os 6

- .. k' l ' j . l, H' . d gyermekek nevében. M i n d e nszindikálusok irán:, n1czlyek iU sag' az IP,]!"l 1illlyago er es gesnck arlJu" a JVatéJ! ren -
." L ' t i] ti ' "b' k·' ·t" A "MANSz" tagnak, aki bármimá-árak megállapiidsánál saját gyflrlmanyol\.,21. €lU zo vam- sz.eres tova,) l lepI esel. z ~

l I. don lehetővé tette ezt a nemesi1lonopoliumos és él lermelők ,v,iJeiemme ':3 lY,artcll egyel.- ügyvitel gyorsililsa végelt ha-
, l k l " II ' k·' k b - . , '1 ,gesztust és hi/ön Száse Laio:mészorul! helyzetéi kihasználják menye z el mL~gmerevld2 ma· las brene oVllese, anyagI J

. k l f' t::;- , t 1"1·· k·· ··kl 1 I· 1"1" I tanárnőnek, aki mint aháziipariés egy-egy kcrljlolt szűk ér- gas ara.a Udse. LZQT w 0- esz ozo <e, va o e IcI asal. ce
dekesoporl számára lehetövé nösen kerjük ci vas, cement. különösen szükségesnek Iill rt· szakosztály agilis vezetője, kevés
teszi', az aránytalan jövedeíem lutazsák, sth. árak lesúdli1ásM. juk öl Külkereskedelmi Tanáecs szabad idejé! het6ken át erre át
és vagyon gyüjlésél, amelyek Az ?irak mérséklése, mint az (I olyan reformját,hogy t?I?Y kisebIJ dozta.

Érezze minden adakozó az ada-tevékenysége él közérdeK szem. textil áruknái j) törlénl, bósé- külkereskedelmi parlament sze'
pon/jából (deviza elszámolcís, gesen megLzrü! éj forgalom, il· repél löllhesse ~e, hol gazdák, kozás fJoldogitó tudatát, jutalmuk
ármegállapi!ás, stb,) alige\len- lelve él fogyösz!ás cflH.:Ikedé p iparosok, kereskeGiók, fogyasz~ legyen a mosoly a sápadt kis ar#
őrizhelő. Ez magasubb erkölcsi I sében, fók stb. képviselői közvellenül cokon, amit ők akkor felgyujtot.,
szemponlokal séri, kih:vja a 9) Amin! súiksége'inek larl. megtárgya!halnák':l leheJősé- tak s ami vildgitóbb volt minden

gek31. ujabb irányokat, 3 él kű- kará ,,f r' 'l
íleillLeli ldrsöd610m eléllcdcj, J'uk az expür!-import közér, csonYJCl gye gyana.

~ lönböz-ó foglalkozási á"'ak ér' W' e'
E ' .-l !. k 6 .bn .

lCllségél. lWel< riicgváJ:ozla' ",c,új nagy szen'ezeleine ki- dekcinei< Idegyenlitésél, mikén!
lásá] márazérJ js !iszic/ellel épilését, mc!y az ország gaz' már 1932. julius 9.én keH fel~ A Magyar Küliigyi Társaság
kérjük. merj az 5;1601 gazda- LIasági és pénzügyi érdekeinek lerjeszlésünkben bátrak vollunk küldőHeU a békéscsabai vilézi

erre vonatkozó iavaslafalnkafsági és szociális ig1znybevélele is legjobban megfí2lel, kifejezésI szakasza mui! szombaion ven-
megl~nnL

oíy rohamosan növekszik, adunk abbeli meggyőzódésiiink- dégül lálla, Beszédei mondoj·

hogy nemsokára amugyis rá.' nek, hogy ez.ek CSdK abban az Le1?olcsóbban és Ieg- tak dr. Nagy Emil ny. minisz-
kényszerül az exporJ-impor! eselhen felelnek meg rendelte- ler, orsz. gyülési képviselő, dr.
árdifferenciák jgénybevéielére. iésüknek, ha a szakképzeil, hi~ eredménye$ebben az Eölevényi Ofivér a 1\. T. ügy-

E szükkői·Ű szindiktdusok vaJáscs kereskedelmel munká.-· bI· k 1 i vezQ:!ő elnöke, dr. vitéz Nagy
helyeit termelők és kereskedők jukban igénybe veszik. Külö- UJ sá g PU l ' á i! Iván.

wntí@.llíjí! fr:Ismd

i a hazaszeretet?
Irta és felolvasta: Záhonyi Aladárné.

A hllzaszereleJról beszéld, él

kedves hallga.lóságnak. Gye
rünk vissza 1914, évre, julius
28-ára. Kiül a háboru. mil1~

dl2i1ki na~y lelkesedéssel indul
a Haza védell11€re. Mi asszo'
nyok tudjuk, hogy férjeink,

lesivérl3ink és fiaink a riaZEl
megmt.wlé'Sér@ indulnak. Me;
siralluk Öket, hogy hálha nem
fogjuk Ökel visz~ntlálni. .saj
gott él sú/ünk öl 6ucsucsók
\lián. did arra IHlm ~ondollunk

akkor. hogy mivel lar/ozik egy
hGlnletlnY i:l Hazának. Önfelál#
doziissal és si:ereleJlel. Abban
il piJlanaiban, amikor a Hazi
vcc5zélyben forog·, nincs leslvér,
ninE:lii hiJv€s, nines sxotrdő

lJY lirnl lek, csak az él Rög, amel
Iyiket meg keH védeni az éle
Wnkkel és v~rünkkel illZ ~llen·

51é~tól. lit idéy;óllIlll él .!)zózafnok
azokal a $:!óélvai1: ·ill magyarnak

Q ha.JiljáGlrl élni lis m~~hall1i

k@ll.
19íi-ben indull.llnl Oaiiciába,

szenl kilr.§c~onynapján.
Bialika ny,emb l2 ((J2 egy :lnli-

ciai község) mielőtt elindul/am
volna il harctérre, mer! OdCl#
mentem: a harclérre, mert négy
kilométernyire voiiam C$GlK az
állástól. Megkér/ek cr hadba v()
nult katonáknak a f.zleségeik,
hogy vii1yek az ó uruk nak egy
kis házai karilcsonyi csomagol.
VilIem vagy 20 cii~magot. Szí
vesen lettem. És Baranyából
Oaliciáig megleHem 1000 kilol
m&ler utal fázva, fületlen, lljló,
ablak nélküli kocsiban. Vittem
azoknak él kedves, jó kalonák
nak, akik a Haziliokér/ 5Z€n"
vedtek; fáztok és ~iriak a K€d,.
v€'seik ulán, meri sirtak. Mikor
a csomagotátvellék, nam lud
Jök nekem mondaIlli, hogy kö
szönöm, m@T! éi :sirós fojto~tllla

a torkuk61t Karácsony s,;:ent
napján oH m~S$ZI2,mess%e,

egyedül a hazllszerejelérl cl kis

csomag, ()z cl kis Gs@mal: volJ
a viganialtlsuk. Másnap érdek
lódliZk. hogy hogy vannlfk oJ!
hon. Az egyik kérdi, hogy \laD

a ki~ltmyom, cl másik kérdi,
hogy van i.J fiBJGség12rH, cl harb

madik kérdi, hát cl kisfiÉlm
nagy~e már Jekinleles asszorw.

i ,::,jrva megv3g?Jsztellam minden·

I
kil s bálorltotlam \iket, hegy
ollhon nincs semmi bai, csak
slIeresslék el:t a drága magyar
Hazát és védjék meg ClZ eljell~

ségt61.

Apák, anyák, amikor az a
lilki kis gyermek, az első 3zÓt
kimondja, hogy édesanyám
vagy édesapám, lanitsálok azt
az édes aprés6got arra ~ har
madik szóra, édes hazám. Ak
kor lesz h6zlItokon lsten ál·
dá§éi, mer! a miilgyarok lslene
I1llm hagy ~I hannünkel, az ve
lünk van és veliInk is mi1!rad.
N1lm v\!sziteJtük ~I a hti~orul,

csak prÓJbára tuz bennünket él

jé IsI en, hogy milyen mndem~

miZl vi$l2liük lillt él nagy csa~

pást, amelyel Trianon illelzság
la!arwl mért r(tiink. Hit az a
sok mallyarv€r hiába foly!?
Hájaz~ ti!! sok magyar te~tvé,

runk hiá~a halt meg él h6:Ú:!i14

kirl?

De jön nemsokára IÍs közel.
van EI mi megvi4liásunk. N~m

sokáig verik, ülik, ami sl:egény,
jé magyar- teslvéreinketmeg l

szállüH Jerülefen, m~gjön iIlZ

élZ idő- Is, amikor mi is fize/llÍ

fogunk, MiiI' lodik, mc§r

virrl:ld, csak várjuk ~e azl
él szép MagyarhajnalI, mikor
az Iig alján nagy be/ükkel lesz:
irva: Szabad él magyar hcD:a és
uiból nagy leli Magyarorsníg.
Sok emb~r, magyar ember nü
gYOll rosszul gondolkozik, mi~
kor azt mondja, nem bánom
én akárhogy lesz, c~ak flond
nélkül élhl1'ssek, le~yen meg
mindenem. l\/londiák meg ne.
kem emberek, asszonyok, /ud~

nák·e v(Ígig nézni, hogyha Cll.:

ellenség iillomá ez! él szegillY,
megcsonkított ml:Jgyar haúli.
Nem hinem én azl, hogy mink
azí lé1!J2nülnéznénk. Hanem ba
volna is köz1iiok ~gy, vagy mib
kor lálná, hogy cl fala! keny€~

r~t viszi az, aki nem munkálta,
aki nem fáradott ért"", kitépné
a ke%éból, meri azt a fala! ke
nyeret magyar föld adta, azt
esak mCigyar ember I2heli, nem
pttdifl bii<mg bocskoroi, sem
Jí1edig a cseh, sem (l szerb.
Akik bitorolják 1'l mi szép Er#
rl.élyÜllklil és pllsziitjók gyö#
nyörü fenyves Felvidékünkef.

(folyI. köv.)

lueerl'lsmagot, tökmagot és min
denféle terményt a futura (Wagner fa
t"jep) jl'gmagasabb napiároll vásár,,,,1
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Kun

Belépődíj:

50.és 40 fiUér.

Hanczmann Fer~"c.

Karácsonyi ajándék. A Le
ven!e Egyesület a dec. !3ik
foolballmérl,ózés bevélelébál
és a vm. tes1nevelési felügyelő
adományából szegény leven lék
között 14 sJ':velterl, 2 €ípót, 7
harisilyál. 2 könyvet, 5 kesztvi.it
és eukorkát szórj ki. - Min"d
Olzoknak kik e célra adományl
adtak és közremüködóknek há·
lás köszönetet In()nd cl vez<t·
főség.

T. vendégeinekésigmeröseinek

által megrendezett nagysikerü elő

adásáról a következő számunkban
számolunk be.

Ugy hallik, hogya minden. te
kintetben fényesen sikerült táncos
operettet a lelkes gárda január (j
án vagy 13-án megismétli a sze
génysorsu iskolás gyermekek fel
ruházására.

Ezen e!őadásra már elő:lőleg is
felhivjuk a nagyérdemii közönség
figyelm ét, mert ami st:ép és vár
ható egy miikedllelő gárdától,
- ebben minden kifejezésre jut.

A Tündérujjak Magyar Ké
zimunka Vjság számlaian ér~

.dek!ódésrc ezulon is közli, hogy
ciófizel6ioek a P 14.40 egész
évi eláfizelési dij beérkt?zése
után azonnal kiadía, vidékr,,~

pedig 24 órán llilelűl elküldi
gyönyörü függönyaiándékál. A
150x260cm nagyságu lüIHüg
göny megkezdeH mintájáva! és
él kihimzéséhez szükséges MEZ
himzőfonallal, meJy ajáll
dékul is nagvon élikaimas. KiJ
vánságra szélesebb függönyl is
küld a Tündérujjak kevés rMi·
zeléssel. Aki óhajtja, él függöny
helyell kaphat: egy Indanlhren
szegélyű lenvászona.broszt,
vagy ujabb milJláiu ágyneműt,

cselleg a három polcos i!11
ványl, a közismeri "Fakuli"-L

nyilvános főpróbája

lakodalomra, disznót.orra Kere
kes Károlytól vegyen kitűnő minő

ségű. zamatos uj bort 48 fillérért.

~.~~~.~~~~

i T. vovöiknek, ii megrendelőiknek !
lb. u. é. k·1
i Lach és Varga. i
~......~ ..~~~~~

i A Békésvármegyei Gazda
i sági Egyesület mult szombati

g-yülésén Beliczey Géza elnök
beszámolt arról, hogy cl dll'
nánluli vármegyék veutóí azl
álliliák, az idén minőségileg is
utólérték az alföldi buzát - A
dunántu! gaz:dalársadalma
mondta Belicr;eg elnök - ke
vesebbel löródik él politikával,
de egyesületekbe és szövelke'
zelekbe lömörülve könnyebben
vezelbeió és szivesen áldoz a
mezőgazdasági kullura eláha'
ladásáér!. - E gyül<ásen terjesz.
teile eló clr. Székács István in
dilványál, hogya gabonamár
kázó és velómagvizsgáló állo
mást, termeló és értékesítő szö
vetkezete! állilsllnak fel Békés,
vármegyében. Az inditvá!1yl
nagy I-::lkesedíissel fogadiák el.

4

Vásárlóinak,

MANSz .. magyar bálja banUainak

az U R l KAS Z INÓ II bII

Ö5sze~ termeiben

19~,5.. január 5-én:

Eiőfizetőinknek és olvasó
inknak boldog uj évet kiván
a Szerkesztőség és Kiadóhi
vataj.

Orr. Pátka Pál fószo!gabiró
Endrőd községben uionnan
5zervez<!'i! Hl·ik segédjegyzói
fi!lásra 1935. január tO-ik nap
jának déli 12 óráiáig pályáza·

tol hird.:/.
Halálozás. Czinkó€zky János

nyug. foiyamfelvigyázó életének
69ik évében hosszas befegség
után elhunyt. Szombalon dél·
után IcmeHk el nagy részvél
mellett.

Az Országos Mezőgazdasági

KiáUitás és Tenyészállatvásárt
1935. március 21-iól 26·ig

tartják.
A Oyomai Termetök Fo·

gyasztási és Értékesitő Szö
vetkezete mCls1 vasárnap dél·
után 2 órakor a Horihy kli\<·
lós uti épüielének udv,arán,
"szövelkezcti propaganda" na
pallari, melynek kerctében vá
sárlói kÖ7öJl 200 darab visz'
szalériJési csomagoloszl ki,

Szilágyi Esztike növendékei·
nek december 28 ára hirclelell
z®ngorahan~ver8enye 19~5. év
ianuiif 2-án d. u. fél ~ kor lesz
meglMlva az Uri kaszínóban.

lLERBAN p

~~Gy.~S.·c~---l~~~~~:~~:;::::: a~~~:;-~k~~:I:~l,e~~%:~Za :~~~o;eg-=~~~= ~;;,
F 7Ü c: t c; i rá ly" közönséget. férjét pedig adami'} betanitásáért KÉPZÖKÖRE

,~;L.,.L 0. '-) . . A Szándékosan hagytuk utoljára és a rendezésér!. A kisérő zenéről

(Beküldött a Bartha Rózsi és Józsi test- elegendőnek t a l Li l j u k, he: azt
vérpár orosi!. fáncjelenetét, mert ez mondjuk, hogy ozt Farkasinsz!d·
feltétlenül külön fejezetet érdemel. Imre és kisérete /tUa el. A sugó
Tomboló sikert váltottak ki. Négy- Molnár U. Gyula kifogástalan
szer ujrázfák. volt.

Hasonlóan tombolt a közönség Előadás után c ri'ndezőség per-
azon bájos jelenetnél, amikor a cek ala,ft .varázso~t~i át a termef/
k' l' k t' h 'b '[I' Imre bacsI "Nem .ellet a Gy.S C. -

IS anyo ma roz ru a an, va .at- vel ... ütemes Zi'l!ijére hamaro.
kon puskával bevof/ultak és nagy san összeütődtek n !Jokák. A min
precizitással t'égezték katonás moz, den tekintetben jól sikerült est a
dulataikat. reggeli órákban ál véget.

Most pedig, hogy tudósításunk Végal egy kéréssel fordulunk a
v~gére értünk, meg kell állapita. Gy.s.c. vigalm i fJizottságához:
nunk, hogya Molnár házaspár adjon alkalmat rnielöbb nekünk.
ismét kitett magáért. Abból a tel- !zogy esikerülten összeállitott sze
jes anyagi éserldilcsi sikerbő!, replótábort ismét (JU látha!>suk vi
melyt!t a Gy.S.c. ez alkalommal szani a szinf lak között.

Az öltözékeket sem lehet meg
emlités nélkül hagyni. Kiss JuHa
toUlettjei oly káprázatosak voltak,
hogy azokról csak elragadtatással
lehel beszélni. Iskolázott, keUemes
hangja s ügyes jáWca egymagá
ban bizlositotta a darab sikerét.
Ké,-! Lajos (herceg) igazi nagy
uri aíliirökkel tudta személyesiteni
a férjel~ akinek át kellett engednie
helyét vetélytársának. Kiifönösen
jól érvényesült bariton hangja.
NHil."cJaI Oyula (Cziáky gró!) sze
rep'e fonto5Si,)gdt átérezve, tökele
lesen az volt, amelynek szerepében
rneg kellett felelnie. Balogh lEr
zsikét (Klementín) és Biró Já
nost (karnarás) már jól ismerjük
az elmult előadások sorazatából,
derils jelene/eikkel most is sr;k
kellemes pacet szeresztek. Ugy
sJlintén Négyessy NlJJsika (Mari.
etta) és józsik László (Jakotibu
az operett kiilönösen kedves figu
rája) kik - bár ujoflcok még e
téren - önmagukat multák

Emlékezetes szép !!SZe volt ka·
rácsonyestje az Uri [(aszinóban,
amikor Farkasinszki Imre és ki
sérete zenéjével fe{h~ [:gzotlak az
"Ezüst sirály" első o/kardjai. Az
"Ezüst sirály" az C}h Iett arany
korának kima/2;asló )li ii V!:', előadá·

sával nagy feladatm vállalkozott
ifjllsdgunk s dicsért ti! kre legyen
mondva, hogy azt fil könnye
dén. oidDÚák meg. A? egész da
rab nagyszerűe!! pergett le,
mintha azt nem is műkedve

láink adták volna eiú' s különösen
a "Finálék" voltak azok, melyek
ről külön kell megernlékeznünk. A
sz.!pszámu közönség élvezett és
mulatott Földes Imre érdekes és
vidám szövegén és tapsolt az ope
rett jöszereplőin6k; Kiss ]uliának,
lV!tircz GVllIának, Kéri Lajosnak,
józsik Lászlónak és a többieknek,
mert az 0.::1 egész szereplőtábor

alakitása tökéletes, szinházl szen
záció volt. Bizonyára sokáig fog
ják emlegetnl Kiss Julio. Xéniáját,
amely kétségkivül kiemelkedik a
szokván]J opereftalakitások sorá
ból. Valami kiiZönösen nemes, meg
ragadó vonása van ennek a s.ze
repnek és Buttykay Ákos zenéje
csak fokozza azt az előkelőségei,

amely D. legszebb módon érvénye
siU, CI nélkW, hogy rovására vol
na arwa.K a derüs és mulattató
elemnek, amely mégis csak éltető

ereje egy igazi operetfnek.

~~__~,,,,,,.. ~n -"' "__"_"""""" ""' flJ!t!1i:Nf_·_""""_~_'" _

évet " kedves betegeinek,Ivan barátainak és ismerőseinek DR. NEMÉNYI ONFI t. ezred·
orvos
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tendő

egy liter kadark"" vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kisz:í.llitva
s feladva. Vasu!i fllvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
logadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon beliil bérmentve
küldendő vissza, Szétkül
dés utánvéttel. Egy pel1ge
levél bélyeg ellenében kül
dök mintá! a borból min
tásdobozban, bérmentve

Soraim keliemes édeskés
.italuak. tisdrí:a, töké!$)iles :Il~~
matuak és n El m Savaiilji'fIlalo(.

C· ","' " , ,,~'
un:' ~ZaE{emy ~=e~"'~rsc

SoU~lad.R--:";j['t9 í?esttH..;gye.

KORONA HANGOS IH'-J/L.'UlV

ENDRŐD

1934. december 30-án, v!'ls;án1.ap ás
1935. január 1· él1, kedden, újév

magyarul be!lzéló hangosfilm.

~~~tit&i~~tr".z[~~l;?'éii~~~S{t~~
, ~ ·"'~~m ··:mo............,

Az vigjátéka.
Főszerepben; Rőkk 0011.1091-
8zőgi Ella, Bodó Ica, TÖl"l-sjenő, Beregi

Oszkár és iPethes SándoL

Étettségi
KiegéOiziíő m~sor.

.Hangos világlhir~cn6,IVasárnap két előadás JeszálJitoH fiJJérei
heJyárakkaJ.

Kedden, ujév napján két előadás ren
des helyárakkal.

EJőadás@k kezdele~ste 6 és El órakor.

I
Albed viilanY3zc d

rei6 üzleiében el6rusiló iiinynak

!
azonnali bel~pésre felvesz eg 'i
4 polgárit végzedi leány!.

!~~~"~tt"{:~~~",'!B\~!'t~fl'~~~~'i1l
NEM V'1Iz.V''';dlV'IUlJ

A B
mint a szodla\l'iz,
DE NEM IS SZÓDAV!2':!

f i I I

Molnár Antalné !zs@ Róza gyomai
lakos vett 742 n.-öl cifrakerti szántó
Heinfart József és neje Kurez Katalin
gyomai lakosoktól 390 P.-ért.

Molnár Antalné Izsó Róza gyomai
lakos vett - h. 1469 n.-öl cifra kerti
ingatlant Rau József és neje lvlaácz
Anna mezöberényi lakosoktól800
p .·ért.

Kovács Antal gyomai lakí}s vett fél
rész ház ingatlant Szilágyi Ágnes és
társaitól 840-P.-ért.

Nae;y !§;ndre kiskundorozsmai lakos
vett 5 h. 694 Il.-ől tanyai szántót Sche
rer Ádám és társaitól 3800 P.-ért.

Horváth Sándor és neje Joó Juliánna
vettek 3 hold 1005 n. ől tanyai számt6t
!ú/1:,-ed részét Joó Róza és társaitól
1875 P-ért.

Harter Adám és neje Brauil Zsu·
zsánna vettek 1 hold 1303 il,-ől tanyai
szántÓt HorvMh Sándor és neje

I juliánnától 1300 P-~rt

A kiliány nagy kar-
Eg-y szőke Desli kisleíny

nagy karrierjérói nagyszerü ké·
pes cikkben számol bc a Dé:i
báb uj s:?ánlJ, Bni2!}' száz cl ..
dal lerjedeiembcn és l\PZdBg
t~rf~lommal jelenI meg. Nag'Y~

s,:erü r,ádiómüsorokai, remek
filrnriporiokal, egyfelvonásos
szindaPlboL foJylBlö::sos regé

pompás színházi beszámoló·
kal, pletykákat és száz képel
laiÉt! az olvasó a kiiünó 5zil1

Ílázi heli\apban. p, Délibáb egy

~L<Íma 20 fji/ér.

Legjobb p~rmetezögépekröl,

8 }{örleíerm~szlésijnk lehetősé

G manduledák kezelésé·

ról, éi gyümölcsfák és éi szóló
zBsáróJ, cl kajszin!cn1li2"

jövedelméró!. a gyümölcs
fák közl Iermelhel6 növények·'
ról ~§ ~7.~mo'3 egylib aktuáliS)

'b, ''''' ~ >fo:~'''' __.,,~~<!'',?·_~...'~

~~~=~--~=~'::~::OkHá~-~~_w, II . ~l J G ==. ~" -

\ ~ .' . "J l' ',1'1' I", LI"~,,,,:<l,',,' R,:;C::',mia.s~{ÖlnY'\!e, /-, -;' t:.. i. t-,le .~' [l P d lJ' O . ,', r~"·:'~!b:..

j V' (: l ;'.51 J ~
,,'II ~ részére il. kÖz.'égházánáí lefektetett iven

E>~ÜSl Hárnlo5v.Ö:1Y'-Je1 é.iándé/l'
'I,' eddig 3L kÖvétkező pénzadományokat

koz karácsony:''] ziófi/:.?léii;lek. jegyezték:

.A,','" 'ld'el' H'o"'r'il',"'..",',,·i)1,l\'\'?I'I("<;)".l"ii·,' I érdeklődésfeJ közöijiHr, hog'y eWfizetö- G
_ CI, c' J' - ( - - ,~ yomai Szö'.·~tkez'etek

k inknek a P. 14AO egész évi eáőfizetési dij beér-és ma érkezel! i-ICg !apün i Nyilasi Oh',lóókör
st:ei'kCSL;(~ég,ibC'.:\n~'rói szól I után 24 órán beIm glld.Hdjük gyihilyörű Alsórés7i Olva;,;ók~)T

í\7 Esi-Je c'i i:Ji(j;J('kd-\kö~ 1:1 i:ciJilfiigjg;;öiI1Y A 150x26űcm. nagyságu Tiba Andrá;
" m~2"kezdeH mintáiával és a kihim- \Vagner M"rlon Fi@j

izte. ?~nlcjy két5:~e.r akkora for--- - ~
~"."li;l')',",," )'01';11 nw~,' ez nün ~ :z:-~:')hez szükséges MEZ gyöngyffonáilal 21jándék- Ailer MáriuI:_l 2_.-_IP_

" " <-~, I .,~ l U' Á.K, él bb Összesen: 1"6 ?
l i nak JS lllagyon ah{lHmas. nJv",d1Sagr21 sz ese .;o' .- '

.zddii-f. Po :3 iállilásDan, I
• ,.,.. , l' l 'Sii,ggönyt ls adhatunk kevés ráfizetéssel. =-=---~'__=-~'="m"w"'r'''h

SZI!l25 nyomössa! es muvesz, l

~ mggöny helyett egy Iml21thren-szegélyii ,
rTl,z:ynYOniássa rengeteg gyö~

I' 'j'::?lvász{)r; abrosd, vagy ágynemiit
ilyörü h"p J1m'Bijl be.' a vi ag

, • ..' I"" 'bl esetBeg hárompolcos a "f a k u l i"-t.iegszc'Do nOlÍ es ú IcgK1ValO )

irók 0ild'.:;i iko/ fik cl nók I Sm§SIEN ELŐifH':1ETNI!
e7ernvi proulé <3Va1. A keddi I
karácsonYfa vOlló kkill1c:ílel Va- ~ Kézimu.nka Vjság
sárnap kapják lT]I,'-c' Az Esl,ia- I Szervita-tér 3.

elónzcUS: G",:: G/üst t-lár# I- ~~_m~~_~,_.".,,~~~_~~~~~~m~~~~~~~~~~.. _'_"""'~~~'
~'~~_~~"'V'''''''''-.....~~~~---..r,......~~_~__ -....ar?4\iJi'''~

Jn as!<.Ön y VCi i\1 j:, CI c il iZ lőfi zelő I
jeljesell dijlc1ieilU! ::Jk6.::flii'l kéz:", ~ kérdésről ir,i;épekkcl bőven oermelezéséról, az ószibarack a

besilv:z kopja rnqz az ajándék- I i!luszirálva, ,,!-\ Magyar Gyi'j fák nwíszéséról, él gyümölcs~

kötelei. Kedde!;, karácsony: mö!cs" legui bb szánlCl, me li fák sebeinek kezelésért";l, a bor
ünnepén reggel !118Sodik meg· ból muifilvány"zámot egy al· eiac!ásánál hn/os ludnivalókról,
lepe:,zs érÍ\? a.Pesli N6pló eló, l kalommal, Ja unkra hivöJkozva, rózsa léli lakarásá,ól, külön-
1izelóil. A Pesli N3t:l iÓ ünnepi I ingyen küld ö kiadóhivatal (Bu- bözó Irágyafélékról, a be!onból
száma párallanu! gazdag lar~ I da pest, )..ndrássy L:i 8.). va~:;y légiából készült melegágy-

~a a magyar uiságirás l l röl, a díszcserjék melszéséról

minden érlékéJ fel"ora!-wzlaiva l hívás ~ sib, A kéj dusan, iiluszlnW szak,
ielenl meg karácsony regge a I laplJól a Növénvvédelem kiadó·
11211. Ebben ci számban kezdi I A már európahires "Gyön- hivalalfl öldr;liveiésliQvi Mi-
iVJzö!ni a P é? E;j j Na /-leHai Igyös bokréta" apostola, niszlérium, Budapest, V.: 1-\os

lenónek, ól kiváiö í,ónak uj re- IPau!in~ Béfa !! kÖ~,eljö~őbe~ SlJlh Laloslér 11.) egy alkalom·
~éJlYél.lGyomara es :t.ndrodre IS el- mal díjla!anul kiiid mutalvémv-

IMfagat p'aulini .régi "népi- I számol. .

'. dolgOk utan kulat. Elodemk! Tervpályázato Az Országosf-Hrces orvosok nagy s:ker 1"c1 ~ 1 dO ff ; V ,.J'

I ereo.en rurzazKouasa, r ]péirmüv~szLlj Társulél!
kisérk1eznek cl zcmévcl való I Ibuforaik és szerszámaik, fel- I. cl fonal és l-lill1zöipö! R.,T.
gvógvilásSEI. t'vleglepó eredmé- ! . ,']. '" d

! jegyzrc,",Self(, ,- szavai mm az, II L2Jkér{:,~j'2 páJyiÍzalol hirde!
nyeke~ éril.zI~ si c"zen cl L2fcrL -b l "
Erról él különös gyrSgymódról atm o akar a magyar,. , , IlJluzok magyaros disziiésére

az nemzetzsegek '! s7o!Qáló rninf,'lraj7ok !en'eire.rendkivül ércL;:\-,es cHd,ei l'.özö! ~
Toinüi ViliSglarja uj száma, életéből még megőrzésben A lervek rllőg)'i.'lf D'zpies moii·

I , '. hozzák e.l s~~.rke8zt(j- ;,' vumok além.' iállkészüIJ·znek. A
élITl2!'" nCl~,! terjedelemben és ...

segunkbe, Tm aGalg meg- l pályadíjak: í első díjl50 P,
;gazdag- \élrlc!ommöi ielelll meg'. k k D / .. i

?ll,'ZZ,Ü azo at, mib{.', au uu 2 ll' ásodik dii a 100 P, ~ bar.A legidválóbb ma~yar irók no-, l k b h +He ana emuia! aiJuK s az- madik díj 3 50 P. Pá!yamun-
verléli mellell számos pompás mindgnkinek visszaadjuk kák az Országos Magvar lpar A

illuszlráil cikkei, közel száz .. T' l (V da magáét. o;LÍveszeli arsu al ..L AI}_ ~
képel és nagyszerü foiylaiásos p, lk' '''k J k i" . k' rassy' u. 69. sz.) kuldendok
regé lalál olvasó él nép- e erJu .a os arsam ol 1935 ianuár s.l1.i~.
szerii !' Egy szám foglalkozzanak komo/yan
rira 20 fillér. . felf1ivásunkkal, ki tudja,

Ilyen értékeket találunk a pad~

IjláSOk poros ereszei alatt
vagy a do!Zos ládafiókokban.

I

I A. hadipótlékok elnyeréséheí!:

I
sdiksége8 feltételek igazolása.
A biillügyminiszter kibocsáloH

I

I körrendelete érleimében cl hadi-

pótlék ~!lI1YQ:réséhez: szükslig(ts
arcvonalbeli szolgálat igazo!Él'
sát il honvédelmi miíJiszler ma~
gának iarfo;la fenn. A jövóben
tehát a kérelmek csak akkor
vehejók figyelembe, ha az al"iS~

vonalbeli szolgál1:l10J az jl!elé n

I Izes €S8pa!lest által a világhá n

boru alall kiéiiliioli eredeji, vagy
pedig él honvédelmi minisz!ef
áHal kiálliloli okmány Janu5iíja.

A gyümmc8ös egész évi ke~
zelésél ismerleli éi Növényvé~

I élelem és Kerlészet most meg'

~ jelent decemberi számaI,
I kekel közöl él gyümöl(,\;sö-" téli



GYOMAI

HUNOÁRIA
könyvnyomdában

Gyomán

MIl\ICIENNEMÚ
nyomtatványt
bizalommal
rendeljen
él

Hizó eladás:
v Ilrga István VI!. ker. 16 sz. egy

drb. fiatal.
özv. Schwalm Ádámné, Kinitsi u. 3.

egy 150 kilós.
Adám Lajosnak a Hartenstein gyár

ban egy 120 kiló•.
Tóth Sándornak HalmagyoR kél 140

ki1ó&.
Pápai János Kőrösi Cs. S. 21, egy

140 kilós.
Csapó Imre, Dobó u. egy drb. 150

kilós.
Kun Zsigmond, Kölesfenék, 3 drb.
Szilágyi Endre, Hősök utja 85, egy

150 kilós.
Gyüre István, Toldi ll. 6, két 80 kilós,
Papp Mihály kovácsm. két drb. 150

kilós.
Barto\f Mihály, Bocskai ut 19. két

drb. 40 kilós.
Seprenyi Gábor, Fegyverneki ut 30.

100 kHón felüli.
Vatai J;:l.nos, Attila ut 43, WO kilós.
Kéri Lajos Széchényi ut 35, kettó

WO ki!ón felüli.
Csapó János, Horthy ut 11, négy drb,
Beinschróth Mihály, Zrinyi ut 16, egy

darab.
Máté István, Széchenyi ut 29, egy

80 kilós.
Trafíkánt Dénesné, Tompa M. utca,

nélllY drb.
Szilágyí Péter, Bánornkert 3 drb.
özv. N<lgy Á U.szlóné, Hősök u. íO

két drb.
Gecsei Lajos, Garzó u. 5, két tirb.

WO kilós.
Aranyi Jánosnak II meJöberényi ta

nyáján 4 drb hizója van eladó.

Juhász Sándornak II Ladányi-féle őr

ház mellett 4 drb hi!l6ja van eladó.

Szerkesztésért és kiadásér t felelős:
WAGNER MÁRTOI't

I
Hungária könYVnYOmdaVállalat,. OYG.l~lI

Fellelög üz.emvezető: Teket lánciM.

Ő;zv. Fekete Léi3zlóné Hősök l!Íja
4 sz. alatti lakos, egy olyan asszonyt
keres, aki munkájáért kosztot és la
kást kap.

Özv. Cs. Szabó Albertnénál 3
hold ugari 5'zántó eladó. Lakik: l. ker,
Deák Ferenc u. 3. sz.

Dávid Géza fényképész Endrődön

3 nagy levelezőlapot 2 pengöért, 3
nagy fényképet 4 és 6 plilngöért készit.

Olcsón eladó: két lámpás Tele
ftmken gym. egyel1liramu hálózati gép,
hangszóróval, 4 drb 213x94 cm. méretU
üvegezett Idrakat ajtó szárny, I nagy
mosótelmö alig használt, l fali inga
óra keményfatokban, metszeH üveggel.
Gyoma, Horthy Miklós u. 23. szám
alatt.

Megyeri Albert, Jókai u. 20, egy
zsellérföld eladó.

Meli\yeri István ácsnál, Horthy u. 43,
két drb. csirkekeltetőgép.

B. Kiss János, ladányi ut mellett,
egy kazal hereszéna.

Kovács István, Ady u. 3, négy mázsa
szemestengeri.

Varga István VII. ker. 16 sz. akác
fája kutgémnek, szerszámnak való 
csutkát keres megvlitelre.

Homok Pálnak a zsellérföldön 550
kéve leveles csutka.

Tóth Sándornak Halmagyoo egy
másfél éves ÜSllÖ, egy rugott csikó.

Kun Antal 465 sz. egy bárány.

Kun Zsigmond, Kölesfenék, 13 mázsa
morzsolt csutka.

Zsomba Pál, Hősök u. 105, öt darab
hathetes malac.

Szerető Mihály VI. ker. 14, leveles
csutka 200 kéve.

özv. l". Kiss Antalné, Vörösmarthy
u. 8, négy kOGsikerék éli disznó pelyva.

Herter Ádám, Táncsis u. 14, egy
lánc Ujkert.

Weigert György VI. ker. 101. kettő

ló, egy ttJhén, sEen;zámok.

Fekete Gábor, 300 kéve csutka, Pósa
ut 10.
HőSlök u. 68 alatt egy tengeri daráló,

egy flirészbakk kerékkel.
Horthy u. 55. egy takaréktűzhely.

Arany János hentesnek egy hasas
üszöje.

ifj. Ádám Lajosnak, Berzsenyi u. 9,
egy szoba kiadó.

Adamik Zsigmond, Jókai u. :22. két
kerektl kordé és mé§;.

I Kovács József keresk~dőnéllgy cse
répkályha.

eladások:
Eladó egy 50 fiókos üzletberende

zé3, pultok, álványok, egy telepes két
lámpás rádió, egy kombinált akkumu
látor töltö, két drb erős vas jál'kerék,
Bary Pál üvegesnél Endrödön. UgyanI
ott kész ablakok is állandóan kapnatók.

Békési Lajosné Horthy Miklós-ut
23. szám alatti háza egészben vagy fél
részben eladó, ugyanott egy bármilyen
műhelynek alkalmas; helyiség és buto
rOlott illoba kiadó.

ÉRTESITÉS.
Értesitjük tisztelt olvasó

kőzőnségűnkef, többek kéré g

sére elhatároztuk, hogy a
heti hirdetéseket (publikáciÓt
kat), melyek péntek délig

l Szerkesetőségünkbe beérl.ez
nek, "Hirdetés" rovatunkban

CSEKÉLY FILLÉR
hirdetési dl; ellénében kŐI

, zöljük le és ezen hirdetési
dijért még a Gyomai Ujság
"-Zon számát fiszfeletpéldánYI
ként is kézbesitjiik.

Erre o!lJasóközönségünk
II óhaján kivül az inditott ben
I nünJet, hogy egyrészt meg
kiméliük a közönséget a hir
det~s feladása alkalmávali
ácsorgástól és várakozástól
másrészt lehetővé tegyük a
hirdetés teljes anyagának
ismertetését azok részére is,
kik a vasárnapi publikdción
nem ie/ennek meg.

Megjegyezzük még, hogy
ezzel a gyorsabb adásqvételt
is biztositjuk, mert lapunk
már szombaton délelőtt je
lenik meg, igy olvasóink és
hirdetőink már ekkor sze
reznek tudomást a kinálatról.

O!c$óbb is a hirdetés, mert
annak dija csak 10 fillér.

Adjuk le tehát publikáci
ónkat a "Gyomai Ujságban 1(.

2:0
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='=== .='-~-! addig bekkel játszó - Pulugor Ijeziével lapunk~~:':rirovata ide~g- I Herler Lajos, Kisfi1.111dy u. 8. tüzre-

;1 1 - f ' k é ') J l ., f ' I 1"16 ~ l"l~Lv I e,orerncn, cen:.erne. S J sup enesen szünetell;! tog, ebruár ,. ".,,~.
, "lJ' . ,N' h 'h' " . . J I í\ató UJ'os örökösei háza eli:ldú.
'I' gu.:a! cn ;,e(:e intr O 81 verese· ,{ÖZepeil meg-je.euj számunk !é~z-, II i3in)' Scn·edd". Al.·~l]v J. lit 2';', 'CUl'

_.~~~",p.,''''''<'~_ gyét. I, letesen be fog s,: 10Ini a DLAS7, I J II " .! ,,~"')_ ,~- ti'Ulu16t keres.

n. O. bajnokság áik;a XH 29-én l Heinfanh mindkét fél je1jes l szünet alatt megj,· eni fontosabb Trafikánt M;;tildnál, Horthy 1\1- Iltő8.
] Te:Ktij 10 10 _ 39:5 20 megelégedésér@: vez€llle Je ó1 mecs- határozalairól és Lizöini fogjuk él egy szobás konyhás lakás J;iadó.

2 NlTK 10 8 31:9 17 I' cse t. ~ tavaszi forduló s.oholását is. Ami- Csapó Mihály, Zrinyi u. 38. két ló
dőn a t. Olv:as'~'~dól ideiglenes szerszám, 50 kéve rőzse, 12 sr.ekér

3 Törekv. II 8 3 28:] 5 16 trágya.
4 GySe 11 6 2 3 15: 13 14' S P T g R E K .bucsui veszek, egvben a "Sport- Kereki Antal, Rákoci ll. 12. cSlltké.t
5 GyTK 11 fi 4- 29.23 13 I rovat" lelkes mUi,\-;':itársainak: Bá- vesz, vagy iziket cserél.

ő Kinizsi II ti 4 15:26 13 Egyesbirói itétetek. Törekvés- thory Jstván, Erhmalln Izidor, Eiler I Értesiti az I1lőljárósága közönséget,

1 M lHáv. 11 6 5 19:15 12 Bocskai meccsen birósérlés miatt László, Heinfarth Mihály, Jmre La- hogyakiadclt P. M. rend@letéTtelmé~
k' '11' ·t K b r I t' (B k') j'os és Kiss Zsig. mond uraknak, ben az időszaki mezőgazdasági mun-

lj OfC 10 3 2 5 16:23 8 10. Hot. Or e.y s van ocs al ~ kások, tehát a rés.zes, sommás, nap-
g KTE ] l 2 2 7 11 :33 6 játékost 6 hóra 1935 julius 31· ig valamint Hunya ! (ván endrődi, számos, továbbá a cséplőgépeknél al-

10 mSE II 2 1 3 10:25 5 a játéktól eitiitollák. Kurcz József Bárth György li l' 6berényi, Pi- kalmazott mnnkások háztartási és ga?'.-

1 B
.. O 1 8 ;; .. 1OC_~ (GyTK) csak 3 hetet kapeJtt, del sche~r Gyula mez':: dri és Stefani dasági sztikség!etiiknek megfelelő ga-l . OCSlGill]] J . v

12 II 1 10 3:16-4 m@T ez is Jetelt december 24-élI. Mihály szarvasi tudösitónknak ön bonamennyiség erejéig il. kijz9ég elől-
Hatvani Lhzló és Bartha István zellen munkálko,{i :mkérí köszö- járóságMól beszerzendő bizonyitvány

alapján vám6rlési jogosultságban ré~

ilgy~ben lapunk bárláíg nem Wr~ netet mondok Iszesülnek, lehát e búza után méter-

tént döntés. Klei i l László Imázsánkénti 4 P. 50 fillér lisztforgllimi

! Az őszi bajn§ki szezon befe~ Gyomai Vjság 5p;)í(.rovatvezeíője. l adóváltsá~ fizetési kötelezettsége aló!
m<tntesülnek. Az igazolvány az iktatói

~_",~~r....v-_~ . irodában sl:erezhető be, délel'tt II hi-
vatalos órák alatt.

Szanas, bajnoki, b;: : GÖndös.
A H. o. hajnoksár öszi fordu

lójának uiolsó méfki':/\~sérea @sa
következőképen állottak fe!:

Máv: Cövek - C:pó L, Csa
pó il.,-Lukács L, Sántha, G. Tóth
-finta, Lehritter. Kud!a
~ek, Szües.

Bocskai: 'Néber-Kiss II., Fa
zekas ll.-Szirony, Melich, Kiss lll.
-Ku13ság, f,nekas 1., Szenlpé

Lehóczky, Virág.
Üres tribUn előtt kezd a Bocs*

kai. Már az első pereekben jobb
nal~ a Máv, de a csalár
sora eredménytelen. Szűcs az
ö!ösről is kapu fölé lő. Az első

félid@ legnagyobb része eredmény
tejen lefulásokkal telik eJ. 40·ik
percben a Máv egy ofszejd-g61t ér
el, amit a jól biráskodó Göndös
-i@rmésv:etesen-nem ad meg.

Második félidőben 112gyiramot
diktá.l a s mindjár! a 2-ik
p8H:ben ~zép összjáték után G. Tó!h
belövi a vezetö gólt (í :0). Máv
továbbra is erősen ostromol, de
rossz csatÉ:rsora miatt - ugylát;
szik - nem fog több gólt rtlgni~

Bocskai helyenként igen veszélyes
támadásokat indit, de g csatársor
jobb oldala teljesen formán kivül
játszik. Változatos mezőnyjáték
után 43 p-ben finta jó labdával
szélsebe~en lerohan s remek be,
ádá~a a meglepett Wéber mellett
hálóba kerül (2:0). Az eredmény
kialakulását a vizes és átázott ta
Jaj nagyban hátráltaHa. Jók Máv
ból: Cövek, Tóth és Finta, Bocs·
kaiból : Melich, KÜis JI. és Kis lll.
Bocskai legrosszabb embere Ku
ló;;ág é:,.; Lehócky vulL G0miös
nagyszerüel1 vszette a mérkőzést,

Fegyvernek-Mirhóhát 6:4

barátságos, biró: Heinfarth.

Az évsukhc:>z mérten rendkivü!
iilnyhe, szép napsütéses időben

~ de, kis számu néző előtt folyt
l~ az It.V utolső fuHbalI meccse. A
megisméteH mérkőzésen fölénY6
sen győzött Fegyvernek. Kapuk
lillött i vizes talajon nagyon sok
akció fuit a füiigérö sárba. fegy
vernek voi! most a jobbik csapat
~~ a má$odik félidőben már 5: 1
arányban amiker ~ az




