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ELOFIZETaSI ÁRAK:
Negvedévre 1.56 P, Pél évre 3.12 P, Egész évre 6.24 P.

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

Lapzárta c 8 Ü t Ö r t Ok este 6 óra.
MegJelenik minden szombaton reggel.

F.leI6••zerkeszta: WAGNER MÁRTON
Szerkeszt6s6g és kIadóhIvatal:

"HUNOARIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth LaJo. utee 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhallábos (55 mm széles) l cm. magas hirdete!
20 fillér. Ot8z0 hirdetésnél 10 százalék, tiz8zerinél
15 szá7.alél\, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék ée
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adun!;.

Kis gazdaasszonyok
iskolája

A Szereteti'láz utcájában pom
pás illat áramlik ki a Levelllte
ottlion ablakain, a DlIegszokQtt
zeneszó helyett.

A magyarázat a bejáratnál el
helyezett táblákon elvesható :

át, vagyis ha vasuti fuvar nem A m. kir. földmivelésügyi
merül fel, ugy ai állam a 15 miniszterium háztartási
métermbsánál nem több vető-
magot ig~ny16 kisgazdáknál még vándortanfolvama.
a budapesti tőzsdei árból is A remek illatoknak nem l~hel

átvállal mázsánként egy peogőt. ellenállni, meg kell nézni, mi
Csere esetén a 15 métermá- jót főznek edabeJlt.

zsánál nem több vet'magol Alanteremból átalakitott
igé.yl. ,azdák saját szokvány- konJhában vidám és mégis 0

minöségü terményiík rt ugyan- moly s" rgés-forgás van. Egy
olyan mennyiségl1 államilag csomó fiatal leány. csinos ma
ellenőrzött vetömagot kapnak. gyaros 00 'atáju feh~r kötény
Csere 87.onban esak ott le et- kékben, fejkendösen, melegtöl
ségés, hoi a közelben a cserére Iés 19yeis.ézen~i rÓ:t.,,/isau ~v~

vállalkozó szaporitó gazdaság goznak a mal ebédea.
van. Az igéoyléseket Gyomán a A konyhafenök és tanité
•HOMBÁR"-nál kell bejelenteni. mester: Happich JuHanna okl.

M. KIR. eazdasági tanárnő fiatal, kedves
NÖVÉNYTERMELÉSI lénye, örömmé teszi a tanulást

HIVATAL az iskeiától elszokott lányok
nak.

Az ebédf6zés gondja el van
osztva a Dövtmdékek között.
Ma a lev ses: Schuszter Olgi és
Mészáros Gizi. Hús és főzelé

kes: Zöld JoláR, Biró Szilárd
né és Nagy Margit. Tésztás: Cs.
.l: agy Juci és Szabó Ica. Gazda
asszony : Szücs Euli, aki mi0

dent kimér és kiad. Egyszerü
polgári ebéd készül, ol~sgn,

izlésesen, számolva és beosztva.
Az elméleti órákon rengeteg
nélkilözhetetlen háziasszonyi
hldnivaló kerül sorra, millt
azt a ta\'alyi kis vizsgáa meg
elég é sel hallottuk.

A ásik tanteremben Ida
ri Katalin okI. gazdasági It.

ta.náruő vezetésével magyaros
/diszitésü kézimunkát készitenek
e leányok. Örül az ember sze
me az értékes, valódi, népies
mintákon, szioeken. Aki egy
szer ezeken nevelődik, nem
fogja vásárolai a kézimunka
kereskeelések tucat áruját. az
,idést len-"goblein"-eket, agyon
cicombott selyem és csipke
sJ:öcnyüségeket, ~ne nyulj hez~

J:ám ~ diványpárnákat.

Teljes tiszt@lettel:
D r. S Z AS Z L A J O S

f6jegyző.

Következő levelet kapuk
község ElőljáróságátólGyoma

A Gyomai Ujság Tekintetes Szerkesztőségének

fárgy: Gyoma község kérvéqye a Mezt;tttr-dévaványai és Helyben
a gyoma-tarkevei vicinalis utak Iiiépitése ~gyeben. • -

SziTeskedjék becses lapjában közzétenni, hogyam. kir.
kereskedelem és köalekedésügyi minizzter ur 40.68511939. XI:
slAmu leiratában értesitetle a vármegye Alispán urat, hogy az
ut kiépitése mintegy 685.000 pengót kitevé> épitési keltséget
i,ényel, melyre fedezet iem a törvényhatésági utalap, s pe-
di, a rendelk.dsre álló hitelek terhére nem bizi ató,
.zért a k'rele. egye16re nem teljesithet6.

Kérem egyben az ujságban közzétenni, hogy v rf!!egyei
AlispAn urtól ayert felvil'gositás szerint az ujság mUl -heli
számában felvetett utépitési terv teljesen lehetetlen, miv i errc~.

részben fed.ezet nincsen, riszbeB pedig a vármegyei utipitési
programm hosszu évekre előre ki van dolgozva s ezért a már
tervbevett gyoma-mezőber~nyi ut lesz elsősorban kiépitve, 8
lIlár kiépitett gyoma-dévaványai ut atán s vármegyt:i Alispán
ur sokkal fontosabbnak látja, hogy a jövóben, amikor majd
erce lehetősé, ayilik, a gyoma-turkevei ut legyen kiépitve,
mivel ez által a körösöntuli, póhalmi és a csudaballai lakos
ságot a kiépitett ut rév'n közelebb lehet heZBi a községhez.

G~oma, 1939 lugusztus 16.

A termés sikerének az alarja
a jó vetőmag. A közmoRdás
szerint is ki mint vet, ugy arat.

Alulirott m. kir. N6vényter
melési Hivatal értesiti az ér
deklődcíi gazdaközöniéget, hogy
a Hl. kir. Földmivelésügyi Mi
niszter ur a felyó év öszére is
engedélyezte -az állaMilag eUen
őrzött buza, rozs és ósziárpa
vet4magvak keelvezményes ki
oszlását. A vetómagvakat a
gaz4'lak4)zönsp.~ kész.pénziizetés
vag~ -cs.eremag beszolgáltatás
Uen6b.n. igényelheti.
K~s~ nlfizetés esetéo a gazda

bármelyik 8tömagérl a buda
p•. i t9zs4ei árat fizeli. Ha a
vetema~ot a gazda közvetlen I
a szaporitó gazdaságban veszi

Búza, rozs és ö ziárpa I
vetömagvak

kedvezményes állami
kiosztása

Szent István
napjára

mennek a vonatok az ország
mindell kis falujából, mint
frisse. ind.uló vérlerinlés a
sziv felé.

Letette a magyar paraszt
emlaer a kaszát. lemosta a .yári
munka verejtékét. ünneplót ölt
s hova meaDe a számára meg
szokott faluból. a munkahelyr61.
mint a város, az ünnep16 fő

dros vagyogó búvkorébe.
A város szeretettel várja a

falu gyerIllekeit, elkészült már
a vendéglátásra. Kitárja szépsé
geit s a felnőtt testvér okos
jós'~ával vezeti öket.

Lehetetlen észre nem venni,
hogySzent-Istdn napján milyen
"'~n:lo el·)!rA~z'lJ~ttpJ V4r! a t_o
-\fáros kedves ventlégeit. Reggel
től estig ki nelll fogy a hóna
pokkal előre megtervezett látni
valókItól. hogya munkában el
fáradt falusi teitvért szines és
ízes élményekkel me,rakja.

Szent I&tváll napja a magyar
falu ünnepnapja. A szörke hét
köznapok porából ezen a aapo n
felemelkedik olykor a szavakba
nem foglalt, ele tillztán megér
zett eszményekig.

Az els' magyar király szent
jobltja foaja össze a malYac
sziveket, hogy ráeszm.éltesse
eket az egy haza, egy sors ae
héz és felel6s.é,teljes megérté
sére. Ez a saeatistváni gondolat
lényege: HgyiU ..aradai, ösz
szetartaai a hazán belöl. mely
nek határait az Ö próféta lelke
jelölte ki számuakra.

Ezt haUja mindin manaF
ember a körmenet áhitatoa
éneUlten, ezt lássa a "Gy6n
,ytls Bokréták" ismeres népi.
táncaibaa, ezt a tündéri folyó
esti sillogásában s az ég felé
ziJunkázó ha,yemányos tüzi

játék harsoló pompájábaB.
Fris,üljön a magyar paraszt

ember lelke a vár.slal való
találk"dstól. De lásson'a lIall
jon a magyarok lelnauobb
ünnepén, Szent István Ilapján.
Pill.ntu ~s l'leklten meguj
hodva térj.n haza falujába _ a
malYar ölszetartá. nemz.típU.
••ndola nl.
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egy Iiler 10 o/o-os szesztar-I
talmu kadarka va!!r feliér
tiszlán fejteit uilJorSoHvad
-<ert állOlllásrc ltis7állitva
s feladva. Vasuli fuvar kb.
4 fillér literellként Csakis
50 literen fEilüli rendelésI I
fogadunk eL Hordótdijmen
tesen adunk a szállitás tar
tamára kölcsön; hord6nk
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Stét1W1
dés utánvéttel. Egy peng61
levél bélyeg ellenében kül
döl, mintát a borbÓl min
tásdöbozbal\, bétmentve.

Boraink kelleme~ ltaluek,
zamatra tökélet~s és nem

savanyuak.

Szekely ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, PeslmeRve.

Anyakön-yvi hirek
Sziilettek: N<:tgy Sándor fia

Sándor ref.. Szánta i ferenc fia
Lajos ref, Balogh János fia János,
István rk,. Nemes Gábor fia Mi
hály ref.

Házasságot kötöttek: Baka
Vincze-Jámbor Lidia.

Meghaltak: Timár István 31
éves rk.

Arany János utca 17 számu ház
szabadkézböl örökároll eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.

Szilágyi József házánál egy külön
bejáratu lakás van kiadó, II. ker. Wes
selényi utca 10 szám.

Helyesbítés. Vasárnapra hir
detett GyTK mérk6zésen, nem a
GyAC, hanem a jénevii elsö osz
fályu csabai ~ROi(kil" S E. lesz a
GyTK ellenfele. - Kerékpárosok
a versenyre szombaton estig lehet
jelentkezni Domokos és Varga
cégnél. A győztesek értékes díjat
nyernek. - Versenylovasok vasár,
nak délelöli 10 órára szivesk d.ie
nek megjelenni a fulball-pályán,
ahol a szerelvényt megkapják. A
verseny pontosan II órakor lesz.
Szép jul<llomtárgyak.

Az Én Ujságom-Tündérv2\sár.
Az Én Ujságom-Tűndérvásár kis

. olvasei Mtröl hétre lürelmellentil
várják Margit néni regényének, A
kis bandiláknak és K. TQth Lenke
A kis királylány katonáinak foly
tatását. Ezenkivíil több mes , vers,
a szer!cesztönéni postája, rejtvények
gond ,skodnak a gYlumekCtk szóra
kozta'ásáról. Dijtalan mutatvány
számot Hvánatra bárkinek küld a
kiadóhivatal, Budapest, VI., And
ráss-u. 16 EJöfizetési dij negyed
évre ajándékkönyvvel egyilIt két
p ngö.
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EGY ANYA
mulandó teste tért örök nyuga
lomra. hosszu, jól felhasznólt,
munkában és szeretetben töltött
élei ilián. Egy egJlszerü, kendös
fejü, fÓTadt, öreg asszony, aki
nek soha egy napja nem jutolI
önmagára. A régi-módi édes'
a'lyák lassan kihaló fajtájából
volt Ö, akinek életénél csodiil
kozva és tisztelettel állunk meg.
Az ö fiatalságának idején még
17 éves kardban férjhez mentek
II lányúk Q 20-21 éves fiuk
h9Z. A !?yermekek rendre meg,
rrkeztek s a fiatal teremtés a
legfárasztóbb munkakört,vál/alta,
A kisfö/det kétkezükkel biztattólc.
A kenyérért maguk fontak, szöt
tek, jószággal ügyeskedtek, pia
col/ak, az elfoglalt férfit is
pótolták.

A gyermekek kiszárnyaltak a
a megszokott '<eretMl az egy
szerű, de bölcs szülök nem nyir
bálták meg a szárnyukat, pedig
ez ujabb sokszoros munkát je
lentett nekik. Nyolc gyermeket
adott u hazának ez az anya,
hatot felnevelt mérhetetlen ön·
feláldozással. önmagát adta ér
tük. Mi egy-Iait gjermekes anyák
elképzelni sem tudjuk, mit jelent
hat gyermek betegdgyánál ag
gódni, nehezen felnevelt nagy
fiukat a harctér halálos vesze'
delmében tudni. Mégis, mi anyák
tudjuk öt legjobban megérteni s
felmérni II benne folyton mun
káló jóságot és önmegtagadást,
mely az élet célját a család és
fl gyermekeiben láttu. Nem is
tudott ö erröl, áradl belöle, mint
fl Napból II meleg. Ez volt benne
halhatatlan s azért, mert életé
ben elosztogatta.

•

t. 'telki gazdasági cselédeknek
100 darab 8 hónapos, szimuitánozott
mangalica süldöt akarnak eladni_

Kivirágzanak a falak Bori
néni keze nyomán. Rend
kil.ül érdekes, képekkel illuszt-

rM! cikket kOrOI a Délib:íb uj szá

ma ame'y n~~y terjedelemben és

gazdag larta/ommal jeient meg

Pompás il:usztráli rádiómüsoro

kat, egyf~lvonásos síindarabol,

,remi rbeszánlol6t. szinMzi plety·

kák' t, nl:lgys'l.erü filmrovatol és

több mint <:'záz szebbnél-s7ebb ké

e! !alál az oJva~ó a népszer ti

színházi képlslapbGo.· A Délibáb

egy száma 20 fillér.

Figyelem! A hizlaló gazdák jelent
keznek a HOll1bár szövetkezetben, de
nem elegen.

féláru utaz;L Budapestre ai
ŐSZI l'3kberelldt:_e-i és hfldartási
VáS;lIiá. OlLut,,~á_ :lUgUSZlU-> 25
'~l ":... vlembel II-i~ vi.·:>:a U'il

z.:is :li§uSLtU" 31- b szep".!11b~r

17 I " Ig olvány ~r" 2.50 p~n ü.
K'Pi' 'J Wa ne-I·fa·tlCper.

l ilyen esde1<ben fizetődik ki
gYÜl iöJcstermesztés? Ellöl

i - , l;~ V~I1_ ..:d~'('m é. Kertészet
L', uj, bb ,zár c. L merteti af Oszi
bé." :fél nYd 'e i nyestsé t, a k 
löub < !: gy ümölc"fa- permetező
SZe 'ek lényeget ~5 elMllitási mód
ját, a /'Ij,IIV.:! f'·rcesedtose elleni V~

dcke~c I. a 'ladarak hasznát '1

y!im~) (jj ·ber, a z()ld~é eskert
téllajáJ1!lk ··acionátis kiha&znalásít,
a s,.· Illőe?;! ülletesét ~S terméket
lenség nek okai. aL idei aboor
ml\li hő. é nek ('. y'"mölcsre való
hatását slb. A dusan illusztrált,
szines . U' :ölcsl<é et is !<öí:.lg két
suklcpt1t: :. "Növényvédelem"
kiadóI! l~,-. 'Budapest, V., Vé
csei-u. 4.) lapra való hivatl'o
Lá~ al dijtal:.nul küld muldtvány
.;zámot.

Gyaszhir. Öl Wa lIer Már
101 Ile l'cl r Mt ria f. hó 16-8n
8t ~v I cr··'-I' csende.en el

Ul 'I. fe,elös s' erke:zttnk ede:;

an 'j~ I gyéÍ ~1Oiia.

LÓVERSENY GYOMÁN. A
Mc;gyor Gazdak Tiszántuii Lovas
spo'" c:: } e 'ülete a GI'om3i vásár
téren 1939 ~vi .. ~eplember hó 3-án

nagY,,7, ba:u ióvers .nyt ,endez.5ik,
y"t. úkélO<.tI: versenyek és' kúcsi
ver;;ell_'~'·. ker ln k lefulásr.
különhöző pénzdijak é emléklár
gY2k ItSZf!.c kiosltva a díjat
n"ert ; 'v.' ,ul<ijdollosániik. Soha
, _Ol lálolt szórakozat-ban lesz része
o ":~lr)n"~,,,lJe~{ filkre.; 1l-: 1yarak
;11 fo Ile I. A ver eny' e bellévt:zni
lehel K Ivác.: Gábor közsé'Ji biró
Imái, l' 11':v~zégi lapol' kapha-

tek é<. ". 7es verseny feltélelek
me 'udh

opá d és majomkaland az
őserdöb~n. R ndkivül ~rdeke~

c·k l . ct} f:'Zflrrol be Tolnai Világ
"pjn I..:_u' b sz 01:: egy élmerikai

v dá~, i,Q'- m~' "'''Iandjárói. mely
3z i'lfri 1\ ri I Kongó-videk egyik ös
erdp.jében játs::udolt le. Ez a ka
land dr~méii menekUlés voll a
h p I á I lOr I( á Ó L A le .

.-i ,; 'ó" b I' "gv. r ró oovelláin, él

reild') III érd kes cikkek dus során
é' < ncg .,zerü folyta'ij os r~a(~~

II en i.u' közel l.'.Zá7 pompás
k 'pet t~I~1 ~z olvasó a népszerű

1(~O~~·I(lp':1I1 Tolnai Vilá lapja egy
száma 20 filiér.

Az előzékeny tanár szive-
len me mutogatja a zebbn 1
Izebb Atsaurt mintákat,m' lyek t
l másolhatnak a jóizlé<, zep
kéllimqnka után V o om i
le nyok-asaaony k. Ez i.
dlja tanitá.li knak, ~ ri, so
váiári holmitólIront tt öz
idés ne esit~se.

A reggel 8 órakor kezdc5dö
elméleti 6r'kon a Hbtartás
tan, Neveléstan, Gazdasilgtan,
Szabásrajz, Kgésnégt n, le~g; 
korlatib~ kérdé eire ka n k
okos tanáesokat a tanulni vá-
yó fiatal k. Oko abb feleségek,

háziallszonyo és any' kleszllek,
annyi izonyos.

Felhivom II Azaiul odo fiuk
figyel ét rre a kis felese 
képző akndémiAra. G,Öződje·

nek eg szepte er to·é II

befejez6 vizsgá , hogy m nnyi
has nos olgot lah t bat hét
alatt tanul i, amin a jövőbeli

kis hibtartAs, a jól ellát.tt férj
és a okosan nevel gyer kek
f nak lelJob airülnI.

Tödtlbeteg kÖlép- és .:>lg ri
iskolai tanulók ingy nes ~S ke 
vez ényes felvétele a Magyar
Iskolaszanatórium E g Y e sület
szentgotthArdi tldőgyógyint6ze

zetébe.
A Magyar Iskolaszanat6riu

Egyesület ~rtesitl az érd kell
szi'116ket, hogy a balOgy- és kul
tuszminiszteri rendelet k ért }.
mébe szentgotthárd.i intéz tét
iskolaszanatóriumi jellegénell
fe tartása mellett tl1d6gyógyin
tézetté szervezte át.

Az egyesület kizár61ag iskolái'
gyermekek részére felállított
tid6gyógyintézetébe folyó évi
szeptemher hó 15-től kezd6dő

leg 80 teljesen ingyenes él 20
kedvez ényes helyet létesiteH
közé - és polg ri iskolai tüdő·

beteg iskolásgyermekek részére.
A töd6gyógyintézetbe elhel e
zett növendékek gyógykezeIé
sük mellett rendsJóens oktatás
ban részes "lnek, ez év végén
az iskolsBza.natórium an vizs
gbnak és államénénY8s izo-

yitványt nyernek.
A elyek el yerése vé et. z

érdekelt szülök forduljanak
közvetlenül a Magyar Iskola
szanatórium Egyesület k z onti
irodájához, Budapest, VIII. ker.
Sándor-u. 26., amely a felvétel
hez szakaégei n' mtatványokat
kitöltés végett az 'rd klődc5k

nek megk ldL

'Szülők figyel. b
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Szuperfoszfát mütrágya és Péti Só k a p h a t ó WAGNeR
MARTON FIAI cégnél.

Sze.kesztésé l és kia~á~éPt feletös :

WAGNP-R MAtm"ON.
Hungária kónyv~omda\f,áHa1at, GYQma
Felelős üzemvezető: Teket SáDQOr,

SMlperfoszfét MUtrám'la 's P6t4
S6 lIaphat6 WAGNBR MÁRTON FtAI
dgnél.

Plntjr István mérnök Arany jános
utc::a 12 sz:állJ alatti háza és Hósök utja
69 szám alatti telke örökáron elalfó.
Érdeklödni lehet Arany J8005 utca 12
szám alatt napont~ reggel 8 és 9 t.rll,
délután 1 és 2 óra között. 3-2

Kruchi6 Gábornak I. Garlló utca 1
szám alatt nér;y drb jármosökre, egy 7
es szakekélye és l3-soros vetö~épje

eladó. Megtekinth tő a kesely si tanyá
ján VI. kerület SIO szám alatt. 2-1

Más foglalkozás miatt sűrgisen el
adó egy port céllővőlde 2 drb Deane
légfegyverreI. A fegyverek külön is eladók
Érdeklődni Brücher Ádám Mez6berény
Kórház-utca 20 és Teket Sándornál
GyomAn Wagner-fatelepen.

Kruchió F rencnek a pocosi földje
egészben, vagy részletekben eladó.

Egy darab keményfa nagy ebédlő

szekrény eladó. Megtekinthetö Ehrmann
Adolt Wesseléeyi utca I~S7. házában.

Révlaposi kert elad6 kis bb par
cellákban is. Máday-patika.

Vesut-utcai házból telekkönyvi leg
elkoolönithetö rész 3 utcai, I udvari szQba
összesen 9 helyiség eladó.

Kiszely Imre Endrődi öregszöllői

korcsmája, boltja eladé vagy percen~

tesnek kiadó az Endröo-kond roei
KGVesut mellett. 3-2

Erdei S~ndornak VI, 443 számu tá
r.yá( 303~ -{\;;:~;:it fö~ddc! 6s kerHe'
együtt eladó, Ugyanott veresszilva is
van eladó, 2-2

FUrd6klld zománcozott, butorek,
függöny eladó Kossuth Lajos u, 37, I

Téglási Istvánnénak 6 és fél hold
tanyaföldje örökáron eladó. eim: Szol-

ok, Kürt utca 6 szám. 3-I

a magyar népi gond.lat
folyóirata.

Szerkeszti: Féja Géza és
Szabó Pál. Előfizetési ára
egy évre 1 pengő, népkö
rfSknek és földlXl1'íveseknek,
árengedmény_
Szerkesztőség és kiadó

hiva.tal : Budapest, Muzeum
k3rút 15. III. emelet.

z

Eladó: 6 és fél fertály és külön
fél fertály k elyösi száRt -, 2xlO magyar
hold Ózeaen, 15 m. hold Udvarnokiln,
10 magyar hold Varjason, 10 m. hold
a Simai-zugban, 28 kat. h0la a Bsettyó
összefolyásánál, 5 kat. hold Zsellér
fiíldön. 16 magyar hold taRyával End
rödön, az Öregszöllö meHett. Velldéglö
jogfolyton0siággal nagy keItkelyiséggel,
melléképületekkel vidéken. Egy kor~sma.

helyben. 1-5-szobál lakóházak a köz
lég különböző keriIleteiben. 7 kat hold.
kert villalakássaI.

Klad6 haszonbérbe, vagy felesbe 186
m. hold IZántó nagy gazdasági ipüle
tekkel milut meHett. 40 m. hold szántó
és kaszáló Pt/halmon_ 108 kishold, kb,
file zántó, ré-zben legelö él rét évi
75 métermAzsa buláért, eietleg örök·
áron elZld~. I z li Ó B a l á 21 II iNgat
lan közvetiti Qyoma, Horthy MikiólI lit
2. TilefoR 50.

KELET NÉPE

22.22
2329

2U17
2146

23.34
4.50 Kp.

érk. 6.·
ind. .2i

19.02
19.31

.19.32
22.05 Kp.

=
a Jegio~ .zer~

tett poH"- nap ap.
EI6fizetési árat
1 hQr8 3 P., n.évre 9 P.

1826 21.47 3.32
18,48 22.09 3.51

14.45I<p. l7.ülNyp. 21.40 Kp.
17;30 20. 5 221
17.31 20.45 2.31
18.10 21.35 3.20

Kidóbiv., Bp. József-köt" t 5.

-Az "Uj Magyarság"

-Hirdessen
lapunkban

7.10 IU9 !O.31i 16.!3
8.16 1165 11.02 16.50

6.14 10.40 9.36 15.17
7,1 It :Jó 10.11 I .13

Gyoma- D'vaványs- Szeghalom

4.14 0.58 12.57 17.47
4.B2 7.26 13.20 18.08

Gyula - B'kéaesaba-Gyoma-Budapest

458 745 11.26 1::1.25 18.16
543 8.1J 12.00 1420 19.10
5.49 8!4 12.01 14.3() 19,13

lS.30K.II.28Ny.14.50Kp. 19.13 K)il

rvénycs:
X t

n.a2 21.40 iJJII.
17.40 :.n.t9 érk.

Budapest-Gyoma-Btk sCHba-Gyula

i Mhm6l6.00 Kp. 7.00 Kp. "'12.40 K.
é 6.U IO.M 9.a 15.2.

Bpelt
<iyo a

BCI.ba i
GYlIla é

OYOM. i
Boulila é

G k .. , Karsay Lajos és neje Bllt:lri Rór:a IUO ma Ozs e g gyomai lakosok vetlek e&y bcltelkes

ioqa'lanforqallDA lakóházat II Hennes Magyar ÁltalA 05
Vállóüalet Rt. budapesti cégt<'U 15.500

Cs. Szilágyi Sándor és neje Kovács P-ént,
Róza Iyomai lakosök vettek 1 hold 948. Izs" Lajosné Papp Teréz gyomai
n·öl félhalmi Izántót Nagy LÁszló gyo- Illkos vett 1 hold 644 n-öl görbekutla-
mai lakosok tól 2000 P·ért. posi szántót Majoros Ignác és neje Rácz

Kner Imre és KAer Entire ~yomai Erzsébet gyomai lakosok!ól 1300 P.ért.
lakosok vettek egy beltelkes ingatlant B í· L ( S
Karsay Lajos (nös Batári Rózával) gyo- at fl ajos nős zilágyi Jolánnal)

~yomaí lakos vett 16 hold 1047 n-öl
mai lakostól 3800 P-ért. görögállási szántót Makcllali józsef dé-

Gecsei bnre gyomai lakoll vett egy vaványai lakostól 4000 P-ért.
belleikes labóházat Tari Eszter Kruchió
Lászláné ál társai gY0mai lakosoktól
1600 P-ért.

Baloih Lajos (nös Bódi Rózával)
gyomai lakos vett 200 n-öl kölesferiéki
szántót éli egy sertésjáríst Horváth
Sándortól 60 P·ért.

P. Tóth Lajos (nös Csáki ÁgnesseI)
gyomai lakos vett 816 n-öl szántót, 2
hold 344 n-öl kőlosfenéki szántó fele
részét vitéz Biró Endre gyomai lakos
tól 1700 P·ért.

Márton jános és neje Munkácili juli
ánna gyolnai lakosek vettek 1279 és
1334 n-öl pocoszug és lJoltkörösi ingat
lant Téglási Istvánné szolnoki Iako.;tól
2200 P-ért.

Kató Gábor gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóházat a Hermes Magyar
Általános Válttüzlet Rt. budapesti cég
töl 2800 P-ért.

GYllla i
Beeaba é
Bcs.ta i
Gyoma é
Oyoma i
Bpest é

Men trend: 193'. máju. 15-t61 október 7-ig (124, 1 7, 114 oldal)

3.43 9.41> 14.24 1741 20.50 i I GY()l1Ia a é 6!i5 11.46 16.51 IQ.OlS 22.00
4.16 10.18 15.05 18:14 21.23 i Dévaványa I i 624 II 17 16.20 18.33 21.29
4.48 10.50 15.44 19.29 21.55 é • Szeghalom i 5.41 10.26 15.43 17.41 20.48

• SlIolnoltig UGrs sinutó.

MAVAUT AUTOBUSZ MENETREND
1919 m'jul 15-t61-1911 október 7-Ig

ftyoll1a-En4rld:
(tyoma p. lJ. •
Ertdröd templom-tér
VIteldl) : 10 fillér.

Szentes--Szarvas--Gyoma--kelhal m--PUspiklaeán.y- Debrecen
X +

5.'0 in. Sz:eRteli p.tactér . . ...k. 19.M 231~

5." 15ZHVas Árpád-szállÓ :0:. f 18.
12

J2.
21

6.1' ••111.. 11.4' 21.'11'
6." Gyoma . u. . 17.- 21.~

6." .YOIIIa tem,a.m-tér 17.26 21.~
7.''' . UWlom p. u... .. upa 20 48

8." P' s OlllaEl~ Rákócr;i-szálIó 11i.:n IB.ie
9.13 érk. Hajtt.rao 0SE16 piactér . . ind. 14.47 18.18

9.t • el)recoR, "Arany 8 a S:oáIl6" 14)0 17.4i

Gyomáról : Szeghal mra P 2.-. Hlllj uszo oszlllra P 5.6Q. Debrecenbe P 6.40
Menettérti-jegy; " 3.60. " P 9.iQ. P 11.50

zentes-Sseghalom-Berettyóujfalu: X t
5.'0 i. Szell!el . é. 19.i4 :; 315
7.~ i. ~om p. Uo, o é. 11).18 20.44

8.1li é. Benl1'y'~faJu p. U.. • i. 14.12 19.11

9.Qt· é. " kö;aséghá-za . i. 14.·i 190'i

Meaaet-jegy: Bere tyóu)faluba P 4.go, menettérti.-jegy: P 9.-.
Feltételes meglMl6hel,: Gyoma-halmsg,i Olvasókör és' Per.Jés.

x-el jeb:ett csak hétköznap, a t-el jellett csak vuár- és ünnepnap közlekedik.
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Aug. 23.

A kis Gabrieih: Fltrguelte főszereplé

sével. A francia filmművészet csucs
teljesiIménye,

2. Kisérő műsor.

3. Hiradó.

II.II •••••••••••••••• ,IX

Augusztus 20-21
v sárnap-hétfő

A jóság és szeretet apolheozisa.

"N sirj édesanyám"
testvérfilmje :

GYERMEK SZIV

Korona Hangos Mozgó Endrőd

Szez.nnyitó előadás!

1939 évi augusztus 20-án, István
király napján 7 és fél 10 órai

kezdette\.
Magyar film!

Segitség örököltem
Egy nem várt örökség története
sok humorral és kalanddal a vé-

lén htlplendel végződik.

Főszerep!ők: Ágai Ir'n, Vaszari
Piri, Simon Erzsi, Senyei Vera,
Raffai Erzsi,tUrayTivadar, Raj
nai Gábor, Gózon Gyula, Dé
nes György, Huszár Puffi,
Pethes Sándor, Lehotay Árpád

és Földényi Lászl6.
Kitérő mösor! Vigjáték.

. Magyar VII~ghiradó.

~erdtilő lányok
A leányiskolák vidám hangulata.

2 kisérő mUsor.

Két nö szerelmi harca egy férfiért.

2. Kisérő müsor.

Elkésett szerelerrI

Viktor I"rancen, Suzy Prim, Renée
Devillers főszereplésével.

Előadásek kezdete: vasárnap és Unne,
nap d. 11. f~1 3, fél !!j, fiJ 7 ~s fél ~-k r
PénztIirnyitás ; vuArnap és U'lOepnat>
d. e. féi IQ-til féli-i«. HétMn, Szerdán,

Szombaton fél 4 órakClr.

*«"112 1 11 •• ,11, ••••••• ,

APOL O MOZGO GYOM

Ifjuság, szerelem, romantika,
az első szerelem.

Roif Wanka, Éllen Sahwaunecke, Hella
Pitt, Iris AlIan fősz:ereplésével :

I.ITJ' •• ,11.1 ••••.••• ,11,.

GONDO T-E ARRA,
hogy egy uj.6got caak az
el6flzet6k tarthatnak fenn?
Minél többen f1.etnak elG.
annAI tartalmasabb uJ.Agot
adhatunk. Flz...en alG a
..GYOMAI UJ.AG"-ra.

.Augusztus 19.
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Mez" berényi 8lllerkesJr:teséq f:f!j kiadlthi'Vatal. BékésiNut S száIn, Kollár~féle házban.
- _Je

Nag munka vár a szilva-aszalóra

Csak tollban "dolgozik" egy betörő banda

NEM LESZ "BAROMFI TELEP ÉS
H "TÓHAz MEZÓBERÉ YBEN

Személyi hir. Sértő Radics
/stvdn református lelkész hosszu
sulyos betegségéből felépl:ilt és
lelkipásztori müködését megkezdte.

Miniszteri elismerés és juta
lom. A földmivelésügyi minszter
Zsíros Jdnos mezöb~rényi la kos.
nak a Bagi családnál 35 éven át
eltöltött hliséges, becsületes és
szor~almas szolgálata eJismeréséül
elismerő oklevelet és 80 pengt)
pénzjutalmat adományozott, melye
Mezöberény községháza tan!cs
termé en dr. Szabados László bé
kési szol abirö adolt át a kitünte
tettnek szerdán délelőtt.

Jelentkezzenek a munkanél
küli tüzharcosok, Miniszteri ren
dellt irja elö, hogy az Ov.emek és
na~y vállalalak bizonyos százalé
kig kötelesek tüzharcosokat alkal
maani.

Békés~sabán vágóhid, hűtö

há~ és jéggyár épül. Békéscsaba
m. város polgármestere a városi
képvisel'testUlet meghatalmazása
ala jan nyilvános és országos
pályázatot hirdet a városban épi
tendő közvágóhid, hűlöház és jég
gyár @Jkészitédre. Pályázatok h~

tárideje 1939 október 16-án déli
12 éra.. benyujtási helye a városi

ktató-hivatal.

Anyakönyvi hirek
SzUlettek :

KomlcJdi Sándor fia Lajos, Gaál
józsef fia józsef, Tóth Mihály leá
nya Mária.

Házasságot kötöttek:
Scmidt Henrik-Braun juliánna.

Meghalt:

Parai András l hónapós, özv.
Engel Márkusné Fischer Rozália
82 éves. Varga Imre 35 éves, özv.
Braun Ádámné Wolf Mária 17
éves, Grünwald Tibor 5 éves.

Ugvancsak az ü I i által rende
zeIt Ó-Kécskei hel\leles nyara1I1l
tásra II '!fön indul el egy 8 tagu
transzport.Ezen a nyáron Mezöbe
rényből ez a harmadik csapat.

HIREK

230/1938. vhsz. Pk. 3061/1938.

Arverési hirdetmény
Dr. Leimdörfer Imre iigyvéd által

képviselt dr. Fuchs Ferenc végre
hajtató javara 1207 P 08 fi lIér és
járuléka ügyében. 1939 év augusz
tus hó 24-én délután 4 órakor
Mezöberény határába (Kereki dülő)

Templomzug tanya szám alatt a
békési kir. járásbirÓság 1938 évi
2046 számu végzésével elrendelt
végrehajtás során lffoglalt 7000
pengő becsérlékii ingóságok
cséplőgép, traktor birói lag ~Iár

vereztitnek.
Békés, 1939 évi julius hó 10.

Bárány László
kir. bir. vtgrlllljtó.

OTI -wikke'nd
él Kör3!i hidjAnAI
Az üTi békéscsabai kirendelt

sége holnap vasárnap 120 fiatal
koru biztositoltját viszi hétvégi
Clditltetésre a mezöberényi Körös
hidjához.

A 18 éven alóli fiuk és leányok
reggel 7 Órakor gyülekeznek az
Ipartestület székháza előtt és a
helybeli szövögyárak teherautóin és
kerékpárokon indulnak ahidhoz.
Az üTi biztosilottakon kivlti a
munkaadók és az érdeklődő k il
nagy számban készülnek a kelle
mes szórakozást nyuitó wikkendre,
hol fürdés, különféle játékok, izle
tes l!lelek és italok várják a közön
séget. - A Borgulya korcsmában
kUJön sátort állítottak fed az ér
"ekI6dők'z6nd& részér••

GvAsz OVAT
Vargha Imre ma~ánlisztvisela,

rövid szenvedés után 35 éves korá
ban pénteken éjjel agy érllis kö
vetkeztében elhunyt. Mezöberény
sport életében jelentős szerep~t vitt
jó nevü futballista, előbb az MTK,
később a MAC kapusa volt. Te
metése vasárnap délután volt. A
régi MTK és MAC volt tagtai ki
sérték koporsóját a református te
metöbe és koszorut helyeztek el
frissen hantolt sirjára.

Özve~ye •• kis leánykája, vala
mint nagy számu rokonság gyá
szolja a fiataloR elhunyt derék
tiBztvisel&t.

Özv. Braun Ádámné Wol
Mária hosszas betegség után agy
vériés következtében elhunyt. TIil
metéie szerdán d.u. volt a Petőfi

5'ndor .atcai gyászháztóI. Az el
hunytat cyermekei: Braun Ádám,
BraIln Péter föld8irtokosok, Braun
Magda férjezett Varga Antalné.
békéscsabaigyógyszertártuIajdonos
neje, Braun Mária Laász Sándorné
ny, tanitó neje és kiterjedt rokon
ság gyászolja.---

Kornács András 53 éves mezö-
berényi cséplőgép munkást munka
közben szivszélhadés érti és azon
nal meghalt. Csökmőll temelték el
vasárnap délután.

zására. A műszerkosár ejtőernyő

segitségével ér földet. Az inlézet
kó~i a megtalálól. hogyakosárra
kötött borltékban talál.ató sür
göny minta szerint azonal sürgö
nyözzön "Meteor Budapest" eimre
é. a kosarat és ballon alkatrés..e
ket gondosan örine addig, amig
a visszaszállitásra utasitást kap. A
kosár felbonfása tilos és bünteten,
dő eielekmény. Aki a műszert

sértetlenül beszolgáltatja az inté
letbe, 20 pengő jutalomban ré
szesül és ö~szes költségét meg
téritik.

forgatva és hiányzott hat nagy
párna és két dunna, alRit a betö
rők magukkal vittek. UCylátszik,
hogy a belörOk esak jó minőségli

toJlban "dolgoznak", mert semmi
mást nem vittek el, sOt .gy réli
törött toHu dunn't ett is hagytak.

A csendőrség erélyes nyomozást
Inditott.

vét elejtik.
Megemlíti a levél. hogya Han

gya vezérigazgatója AI .gyik hely
.zinen tett IAtolatála alkalmával
lppen a kÖls.gnlk az el6munká
latokkal kapclolatos 61dolatára
való tekintettel igéretet tett arra,
hogy valalll.ly mb ipari ilzem
létesítéie révén fog kárpótlást
nyujtani. jártak i. lent szakembe
rek és a községgel való tárgyalá
sok után javaslatot dolgoztak ki
egy kisebb vágóhíd, illetve hus
kanzerv üzem létesítésére és a
rendelkezésre áll. helysziA rajzok
szerínt a Hangya mUszaki osztálya
hozJ:áfogotl a vonatkozÉl tervek el
készitéséhez, amelyek már bifeje
zéshez közelednek.

A baromfi telep és hűtllház ter
vének elejtése ott leli magyarázatát,
bogya Hangya bérbe vette a
békéscsabai Schneider cég modern
felszerelésü baromfi telepét és
.útöházát.

liS

Légkörmutató műszerek

AMeterelógiai Intézet augusztus
15-töl 17-ig naponta kétszer .0
csát fel légkörkutat6 mlszer.ket a
magasabb ]égr~teg.k taaullRínyo-

K'rdésünkre adott vilaszában a
F6jelYzO ur elsösorban hivatkozott
arra, hogy annak idején a képvi
seJötesf!i1et a lakosság érdekében
határozta el a szilva-aszaló felépi
tését azzal a céllal, hogy megad
ják a lehetöségét annak, hogy
minden termelönek módjában le
gyen teljes egészében, lehetőleg

legjobban értékesiteni. Azonban a
kizség átengedte az asz81ót a
GyGmölcstermelők EnesUIeiének,
melynek vezetős6ge végeztette a
munkát. A község vállalta az épü
let me~épitését és berendezését,
de nem vállalta annak ilzemben
tartását. Ez a feladat a Gyilmölcs
termelők EgyesOletének vezetősé

gltre hArHI.
Ezek szerint az egyesttlet tagjai

. nak emines érdeke, hogy teljes
felkészülfséggel indulj.m meg a
munka.

A HaHgya Ipar R.T. és Me!ö
berény község közö t hl)sslas tár-
yalások előztek meg e&y m@K

állapo ást, mely sZlfint a Hangya
kettszázeZ(u pengő befektetéssel egy
baromfi telepet, hűtöházat, vágó
hidat és huskom:erv8:11Met létesít.
EzeFl nagyszabásu vállalkozásh.z
a község rendelkezésre bocsátotta
voln a tilket és egy vasuti ipar
válány épitését. Az előzetes ter
vek szerint község megizerezte
a t.lket és minden remény meg
volt arra, bogy az épitkezések már
ez év ősz~n készen lesznek
és a HarlRya a .erelllddzést is
beállitja és kezdetét veszi a munka.

A napokban azután értesités jött
a Hangya Ipar RT.-tól a község
he7., hogy a aromfi telep és hutő

ház létesítése különféle nemzet
g8z asági okokból és kormány
hatósági inlézk dések kövitkezté
ben nem valÓsit.ató meg és igy
a bar mfi telep litesitésének ter-

Székely IstvARné, BonyhayBéni
ntca 21 SJ. alatti lakos több napon
át a tany ján tartózkodott. Lakását
azárta él a kulcsokat menyének

adta át. Vasárnap, menye észre
velle. hogy az ntea ajtó nyitva van
és a nyha ajtó fel Vall feszítve.
A lakásban az ágyak fel voltak

A Gyomai Ujság augusztus 12
ik i számában vité'! Pajor Gyula
gazdasáli iskolai igazgató a lt~sé

gesnek igérkező szilvaterrnés fel
dolgozásával irt figyelmeztető és
megszivlelendő cikket, melyet a
a mezőberényi olvasóközönség is
figyelemmel olvasott.

A pár év előtti nagy szílvater
més a község vezetőségét arra
indította, hogy a gyümölcsterme
lök érdekeit szolgálva egy mo
dern sz'lva-aszalót épittetett a
Winter malom mellett és haszná
latra átadta a Gyilmlilcstermelők

Egyesületének. A következő évek
ben nem kertlIt sor szílva-asza
lásra. A nagyobb befektetéssel ké
szült aszaló azóta megrongálódott,
a télen a hó bilepte, a viz maga
san állott benne.

AT. idei szilvatermés bós'ges
le9z, nagy munka vár az as;zalÓra.
Éppen ezért kérdéss~1 fordul1unk
dr. Temesvári Ferenc közsé~i fö
jegyz h~z, hogy a községi előljá

róság milyen intézkedéseket kiván
tenni, hogy az aszaIé kemence a
gy mölcstermelőklil.k r@nflelkezé
sére álljoJl?
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HIrd.Uta•

IglU! az a kő.mon.dás, aeíl'
.. jb D i m red me, az ieu
b c tQ!-. Ugy látslik zoa~ln,

bagy nem csak .. igu .. barátot
18bet megismerni a b jbaD, h 
oem II igaz "bazitit· ill. Med

'&Zeu könnyö doloS akkol
baaatiaak dai, .iker nines'4
Ilemmi haj, mikor jölét van, és
II Hua nem kiván .emmi ál-

zat t J Ak or aaooll sok
ember van, aki féltéglánl veri

Uét és mindenkillek eldicsek·
zik, bogy ó milyen jó hanti.

lp:t ~is.ont. hogy Dlindenki
tudja alt is, hOAY az: "al 6a
dicséret büzlik"" Merl hiszen,
hl valaki bazati és jó hazafi
- ezzel még oem kell diese
kedui. A~ n .. Í'roem:' IZ ~j

te ség I Kötel••ége ..in8en wa
gyer embernek, aki Izereti a
hazájat, lereti a fajta.ját I Tehál
ne ma~unk állapítsuk azt meg,
hogy jó hazafiak vagJl1nk,
vagyis leljeaitettl1 a kölelessé-
Inket, banem hiuuk enn~k a

nU~lláUapitása\t mina!
Azért ÓR Jtonu' ezt eilD9a

dlPi, lude..ásunkra jutett. 081
a bOllTé. cSillidok javán eu
k zölt gyljt~8 ~lkalmival,8sye
sek: akik pdig magukat baza·
tiaknek s.eretik lellinlelni, az
El61járo.igboz heérkezelt j leD
lés k szerint gorombilskodtak a
gyijt6bizet"íg taijl ín). egyesek
wereven elzírkoztak a köteles-
é,szerii a4akezu elil másell

Yiszont ker sellk és tnyaai
blly.eUtkbcb mérten nevetad
ICHD csekély ösazeggelluekez
tek kib_jni hazafial lultele~é

lak leljealtéle alólI Ezek ..ok
• hizonJol 'lb.taliak I Bzeknek
biába lIliIIden kérés, hiába min
den ma,}'arázat. Ezek Bem tud
ják megérleai az idl\k la~moly

.Iavát. Blek nem értik 1D8I
azt, bogy a magyar neDlzet••k
ebben a nagy erÓJeszitélébe.
köt leaségilk azoknak a honYé
dekaell csaJádtagjait iUhon se
lIiteni, akik odakiat u, IlY"
80 t mct&élheléseért. 81 6 n·
lJoD'nak 6rz'leérll68 a magyar
Haza Ilent baljl"ai'rt 'letikel
aldolZ'k. Ezek ne.. akirjAk
l'lit,ui .D.'cl IUl'.tqjlíll

Sz sz Lajos kcSzellaté.sügyi lnyollkal, t.bit takarmby'rp'·
iniszter a Budapesti Közlöny VII l6a Il"korieánl lebet ki·

va llrllii,,; ".d"u'h;;.;. ~d~~ !:' p~p"rten; A te nmaradó 10

5

15
11

160
130
1
~50

ISO
200
SJ
27
:;A()

8

250
SO

1.40
1. ()

7,

50
70-80

kukorA

l q olaj'l
l .. takar.

ka.k

l " cl4

1 " ri
" .6rÁC ~ ep.lz'r

.1 • k'lu, bl i l

l • VJkI6rla·bor.ó, npru 
b DÓ, ca" .eri·.ori',
eu'" 1'11', 166

1 " Yel6 I 14baraó, le et 25
1 • blb
1 " lóba"
1. d. ai1lD,Ulrt
1 • k••rl csmlgt i"t

1 " alllzO.b6kkón
1 "tavl'l-blk DY
1 • PlllnoD-bAk alll
l " étke...i bllrgeD'1
l • Ip.ri bargo.'1
1 " cuk.rdp
1 • lIul.tAr".".lrokl.IUll
1 • mák 500
1 " ro.stllell II uW
1 " ..yera, hh,UI. o.ins·

pa,rika l
l • uáraz, tlzött pa,rik. 8SO
1 " 6rilt OleOlelepaprika 1500
1 "étle.aem.. 6röltpapri 1400

. 1 " téled.. paprik 11
1 " ró...,.prik V50
1 " er'.paprika 00
1 • yör••b..,.a
1 " teklt.IYUla 160
1 " tejeaUpoula 50
l » lue....... 1800
1 • "rilh.rOBla. 1000
1 " feb~rbere... 1100
l " bilt.rb.rem., 450
1 • ..alt.ei.... 850
l " nyulazapltka... 850
l " _mk'''.a" lakar.áIlY-

r'''••' 600
1 • lu.....a•••D. 40
1 • lótaeresE'.a, balllel.-

e. .abo.bilkköDyué.1 15
1 • ..lllllr.I'Da 10
I • takaraa'DJszllma é•

alo...z.lm.
l » melaJl
1 » .....itoU rép••zelet ~

korpi
I " olajpoláCII
l él6kilogram bika
l "cSaulykilogra!ll dgém.rhl

és Bövendékmarba

1 "rb válóborju
1 drb b'riny
l liler tebéntej
l liler' ipari lej
l kg j bgomol,a
1 ka tJllkt.Jq

kczók neYét - atint uoKa.k
nnét, akik • fekete liat6.n 1'I1l·

nak, lapunkba. t.lytlt'l.....o
lull.é ·toa.ift te2nf. A DllgjeleD.'
lappéld'nyekból kald.ni fo·
gank a frout II lev' k.toatillk
8i:ám ra is. TuJjj ... ott le,
kik a bautiak" kik: al ill·
buatiak 1

Sapi.llli .at!

bUJIegységet • ter..el' azabad
"la11tása Ilerint • r ••delet
.elléklelében fel.orolt bár.e·
Iyik terméuJel. VlO lermn
kel teljesitheti. A kenyérgabon.
heazolgállalási k.6telezetliég tel
jesitéséil • lermel' I k6zell'
tási ..illilller eap4'lyé.el ku
koricAl, árpát, nu rillt il It.·
szolgáltathat.

Áts••lDitAsi k.ulcs

A rendelet húem lIleU4klet
JJen k'leU a kalönh61' mez6·
glzd.lAgi termé.yek és termé
kek atSlámitisi kulcsail Az el••
mellék"'t u.rillt 1 mu.a HZI,
rozs, VIlY kétszeres 100 It.za
egységnek felel ...,.

A tciJ.bi me3ó,azdasálli ter
mények közli a f8at...h~ ..
számil,.1 k.lc.a a köv.lke1~:

bau
egysé.

l q olYailtott .erléauir 1200
1 " aerl......j 1000
1 • frils, vagy sózott

sertés8.l.lonll. 900
l " barlEllfizlir él lIij 12M)
1 • vaj 2000
1 " tejfel 400
1 " lej.zin 800
1 " napraforgó-, tcSkmagolaj 800
1 élcSlul,kilogrn. sertés 6-7
1 • repee,lIójab;lb, tökmag 200
1 II lenmag, dob'IlYllllg 250
1 " kend rma8 300
1 • napratortó. lo.ltat a 200

" ri ·n.. 350

BHk tullj~llképen nelll ae«i
tik I bonvéd"ke, n~Al !l~ itik
al eru'R&t, haR~ rat e&1~ni

óDzésOkben : tL1Jajd nképpen az
ellenséget s~titik ezzel I teny
k.déllkkel !

I BI61járólágtól vett érlesi
tés 81.pj60 közöljOk, hDgy erek
al éJbBZatiak: fekete li.tára
k~rQlllek" .\ 114hl6j ugy III ada·

Megjelent a mezőga da égi
beszo!gáltatás köte ezett"~égéről

szóló ·re delet végrehajá i
utasitása

Jure ek·téle ren4elet Yé~rebaj

"si utasit,.át. A rendelet ~rlel·

mében minden mellglldasági
tl:!rme16 köteles az 1941 JUHUi
l·lÓJ 19« jimiul 30-ig terjedcS
evben egéu azánlólerölele ka
taszteri tisztajövedelménell min·
den araDykoronája után a már
megáHapiteH 10 kilegl'am ke·
nyér.aboDán, vagyis 10 huza
el1ségen telil .él 40 ""Ja
egys'gDek Megfelel6 meDnyi
séla me~~«ar.l8'ai '~rlJ1ényt,

nlY termiket a ki!f!hlis .cél
j6ra a l:tatósir:: által meg'lIapi
toll 'ron ItesEállitani.

'A ~e••otl'lt.tott lerményeket
és termékeket a hazlletlYsélre
'tszé.mit'si kulc. szerint kell
fIgyeleme TeR-li. A b.~~~oJg'l

találi kcltelezettaég megáUapU'
lan~1 a kelll.teri boldankéa.t
iO arnnyltoronánál na.,oblt ka
talZlerl tiaztaj'ndel.et 20
aranykoronának, akatauteri
laoidioként 3 Hall,koronánál
kisebb kal.szteri lisztajöyeciel
met pedi. 3 araayk.rollán.k
keU számítani.

A beszolg6ltatáai köteleiettlés
.orán az 50 buzaq"léget csakia
b"zánl, rozzsaJ, vagy kétszeres
ael leb~t teljesiteni,a t6v6bbi
10 buzaegységei zlirral, 81810n

nával, vaDai, lejtelIel, teilziDnel,
oapr.íorgó- es tökmagolajjal.
aertl6ssel, libával, keclával, ola
josmll'. ka és I Iraei'k 6-
lIilWr IUlmi. takarmt·

ZAfAKÁL
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, di·'d;().~) ,1 " \ ! ': é; 'éP2D

EJ; ;L ;,,:<1, él li "\ '~" h< gy mi

ü :.:' . IVé ". R l -"' 'l: fristi hir

~ .......... ~,., ,

te:'llvéreil.l a. i : r 'vid id:'; n ul 'a
5,( o npób. l; tele, ~I'el "'Ini !()~

tol{ ~s hiz 'lá 'a t'ol·e!Jebbp.., t,' ~l

jU k bebh.ooyi nni, I. int ·'t;.
ho. y a d lb n htensé van. .

SAm se sc:fiujelr..k m~g 8y.e

relni a dall, amely életetekben
le~elő!JZö' j de!> jó lIn., ábk
hnlvr.uy ajkai;] szóllal meti,
ringó böJc'ilóitek: rnelJell, .~ ami>l_
fillöHett:l' fo. hangz r inkkoi'
is, mi ön lebocs t ak a sir·
ölébe. ahonoan a Ur angyalai
t nk tl'Omu'í ba sogá,ára egy·
kon; ! fel fogtok Ihmadi i.

Ig II mindig ft l"j )~n ar nóta
lt'gyen nektek a legszebb és 9

legélvezetesebb, mert a mr gyar
nótát emwi mas nemzet nótája
Je Bem győzheti.

Vanna azonban mt.g nem
tetek, aki uek vannak szép nó
tái, de egy st: oLyan szép, mint
a miénk magyaroké.

A magyar óta valami c.odJi·
latcs tüneméllY, mint 1\ délib' b.
A magy:.r nóta SO" helyen szü
letik, hol a p sztáu, hol a bar
.avpJiI IQ katonái k lIi}á a .

2

"o,'Ihi . ,,'
tant, Y·:'.·~

A zegedI !"'l. ir. ApO!ÓllÓ é!
Védonc5képzf !;,té'!€t 1943, é"
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'0 '."' ••••• _ ••• _ ••, ••••• ' ••••••••••• i" . . '. o. ". ••.••. • ".-' y"'-' .. -.. ' '-'" . -,"_o • -

p·flsróz~c.ként f;b;ill~ :'if,:.be-r i s:'.iTe;(·~ 1::.L'y'-.na1· mer,zi)I~1~-1 De -!·:ár ~·l.! "zü'i::' rt [T"~\!,l'
bavon, Q ré,:i, sc! '.n t Or SLor· I t-€ t2 .. n Llen 1,$1, allCS l ,- Ne l CI, L iH i.. f'.;' '. :r-int, l'";ni!~
iZág teAhHlHH.t.llil(·~~~'I?'l l &iji - vértH:: VID !liPO~Y"H, l-üÖr'y<iriJ. V;>~;i~~;.:~,(irjaD1agyar

Svkau tll'Vért;.~tek mM olda· De o~t l.le~moí:d.J C"· a!;lY &~l '. !ml".a~· ~r:.i'(TI születésé·
lunkon a F do ol~ és 'o\nolt hóe;nber, szemérol etöröli alól. ~iri!' .-\ d ~1Íhábos fánál
közöl. A i· 02.áko!· marcona, ke- havat. Igaz, leolvadna az m~' s li nogy Horlobf: ';yoo is azói II
mény loviL;ei-pde a mi igaz- gától i~, de nem' zahad ba.ll. nóta. A csarda~:b:'ll cigány mel·
s:'!gllnk ídvivásáért dübörög a f!oodoJni... pedig Szilve_zter ~elt énekelnek. , vig k vignól t,
végtelen orosz pusztáko és II vao, Sz'lveszter e te, '. boldofS, a lm~a burmó::H. !41.om ~U. s
felépileUl,:mplornol.ban ma.3yar vig m!llat:Ss')~' estfje, mikor igy 'l)v::.hb.
pap kerf:s~te', olt értünk i'_.:'tt- valamikor el' ,'zör sr,ko IQ ~ ',eg 'hl; van-e f?ehb nóta a
'wzDn!~. :,Z éli: 'des sl,ól:e .,j"láo.': ... ft ti v!lago", int "Erdelyor.izÁ.:!b n

Mos (sle V.!ll gyönyörö (éli azó'a rl'ár a tele:.é·-e letl é egy vall a7. én hazám ',;* Hát aztán
(ste. Nagy, .... ÓV"l" p~!yhekbel' "é!{~,;:em!l 'sPnnyal imádkozik v n·e slt>bb ~s lelek emt>ldbb
hu!! a hó, H'intb:a llZ e.e ett a barct(S::-~'l levő apáért, férj- dal, miut a "Szép vagy, győ-

. bajtársak szd1t'me kőriUöUüok, ért.. nyörü vagy Magyal'ors:.á ff"?
véd'-""e bennünket, bogya felet- Jól vagyok. e~és&sij!e~ amit T c I)dálato8 d';l"háb, ~zép

tünk z:ugó orosz repülő~flp ne kedve. Wngne "n alt i imád. m8Hyar óta! Maradj mindig
telá!jon meg bennünket. Meleg ~ozó s7ereteltel ll'Í';án bú houánk mR~yar <1aloso-
hótakaró Ill.lU ak··k : lJ.d, de . h z I Lt?gy szép mindig t' ked·
júbb .~ r.e!"i, nem táj ugy az .. jI' sztl:r (' téjén ves nekünk, h y s·'.eressOk

emberek g-: los?sága, a pu!,,:llk, .':J Uerte) ENDRE mi dig ft Jn8~rar dalt és vele
dörgése, hogy 9lig p' ~ nappal sza <l. <";::6. egylilt édE:~ magyar hadnkai.
......._ __ Kedves dalos t . o v~reim I L -

gye! ll. lO ~abb 'a is, mint ezelőtt

i· ollatok, a közmüvelődésDok

ltdtar: ~ 'aUHn L'ljnokai. S e
tele jélek cl, hogy itt Békd8~

lJhgjé c:.! Len a YJu\;k 'u koll·
P.1l"gbili13ábö tur mi iót telj si t .~ egy Ual
ülLlOk j :.;;,t ,:,'J4r th.lá l:.Le~2 y'n baza-
ré ~e, ülne. 1~·-30. t:.v között ti itl4, a HtIlÓsos:;i.' 6' édes ma··
p'I't) lhatllal~ t: 't' zse..:e . ':'1" ;ll. Jlyac anyaoyelvull' t..rjesztéaé-
sé iV"".', f[lr.i'ón i, 'l' Y .j őr,ői lAt:.i· pOli ol ik(;ot möködtl\kl
oldevélld bt 6 r.&k. , Ll' ,..do' Le. y te-k tová hu is a r~gi
b -n benl ~elll ,\l!i. T rtl.J·j . vi lan'~aok méltó lúa i, a költő

10 peo:>ő és elhllil>i di~ 'ü l ' l. d·! lllt.k IIŰ égei lotm' so ói. II

I( tlenH~. t .hé e ~Ű '!lé 1.0 . _ . vi.a él .gyu-.ló. ~t: I

vek, r h bC. be.;z .'.t~ ~re J,lG ! ,,-biz ima.. o.Ibb baj á~'ai I
psnge; ti teuo Jt • Jóban, rOli" an, 'töm un ás

JtÖ'uIJ(1.h ban erj '. te !>lUOYB\l
'wll{ái El érzel -: i~\v. t, t ·$lyn 'enétek ie
Gyon K; . eHeose::elflket, tÖlZ~te Ö a

bn .; tainkfJl.
Emlekeuele meg miDden

L r arról is, ogy Gyo a k - z
~(~ Ja' (liai öröm l ei t:i ~ SZEl

re,el mt:.leg érzelmévcell0 dfltlk
mi di: benn teket.

; ~(), P 11Ig a t az' z~bL Jó.
'end ~fn ~!. pirkadó l.ajD !~u,

II l,ti t j 'ZIl ait idc7.6!.', s I!:r~:.l

válok most el lolelek :
Fiaim, dalostestvé 'eDi

éu', ._.jdet· l
Eljeu a wa 'yar dal é ~ljl:'

Na~y-~ tl~ ,Ionlzág I

A Gy d l) 'ts-d' .,u!t v -
t r 8! déli. Hi , r"'!'d,~?'t' li f'~

bart 8'cr,n!lftl: Htb,).) nJ 'pdoti
c ládl f:j~i ll' -: .ye_~!!é ~ hinc·
délutánját ... H()lier 'SáUoda
nagy t .rrn?ben. A mulp'sit~ r
kölcsileg igen jól s'krrf'tOl':k
moncható. A v gil g :i?O lic" l

gyeDg~.n sikerlllt, ~ igy ilJen
kis ö~sleggel s(>Qitbe-ti" a vezeté·
séa flT. ittho warant család
tagokat. Nem csoda hogy kevés
pénz ~yült ö"iue, bi!özf'1l öué·
gl: n': tehetősebb ta~·ai. az in
telliR~nc'a és 'U (~Ioliáró!\ág

tagj~i i" kivétel nélkül iávo!
m~rndtQk.

A ofllárda tisztelet éli disz·
elnö i t:' : bra~sói Gl'eiszÍ1 g József
az ahbbi bUJlditó beszédet b·
télte ? közönség .s a dalárda
tagjaih z:

Mélyen tisztelt Köz6 ség l

Kedves Dalo~test éreim!

A magyar n~iáróit a magyar
daIrój u:ólok rövi en ig..m tisz
telt KÖlönsé~. - Elő zör is
hozzái .. k szólo .ktld'le, 4ales-

1 .~.;. me- ;'lé )'~pii1 5
] '~rar ''I ,_'apjn 12
1 kg nye: sm~rltllből, juhhör,

31' !í 'bő és "N~éshőr 5
1 ~.{' b rjub'r 7
l drb lóbőr 60

A '':'nti h'n !~v~é(';·megállapi

I 'ho ~ "- r jlln loe'l he zol~álla

tá i :ö :Ie;'.e tsét:et .S1. milani.

Hő ibalál haH, olda unkon
Dzdve, & l él par hán·fiu is,

a~ikről irtam m r e'yszer, akik
áljóltek houánk: Vsszil és
Alexandel. \ :Jjjon megüezte'8
8~ .É ~ .iut, h gy fUti vére
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A F ....áro. egyik le~aalYobb tutiI
h ulházati réulelkereslldl "'lIslata
kere. könlkaJmalotti flyikOrének

litolatálláril

t.zer.8ket
1:.

hel..,.-i k~piselöket.
Kidr'la~ sz:akmailag képzlltt éli üzlet
Slefl6i lYakorlattal biró ölkirllutények
nyult!ák ~e - fényképpel b refer.a
ciikkaf feluerelt - ajánlataikat •Te
kinUI vea jutall:kj6vede
le • jdi ere BLOKNíiR J. hirdeti
irodába, B IdalJe.t, IV., Városház-u. 10.

~~~~I~' I~'!..J ,~ .. Imi IlRimB
i' jel l t Magyar Szár-

nyak', a magyar re ~P~sfj :' nép
Siir fo'yéiratának rn sodi' j:'l
nuári ~!áma. EiOljár ban egy, a;:
arcvonalról tr ezett repül ver~et

közöl a lap, a h j halált alt
Korm:'inyzóhel. ettes wunk em:é
i<e7.elér~ SU"'ár Li ~16 hC)nvM a
I:ölterr-:.ny irójll, Viléz Heflhy fri
gyes: ereietlen szava b:;n, méi1ó
mea:emléke é b.:1 buc·uzt3.tja el a
magyar repülés nagy hal"~tiát,

H(\r -á" Ernő taná t, :tkine ':J~ c
mun' áj~ fil;:' d" a Tll::lgyar re i I~:i

fejL3ztéséiJ z. zj I; tOS m s é', ~.

kes repUl6 és nt sz,.. i vonat ~áC.l

ciltk. nagyszerU képes Idii éi P.

a Rt:pül6 humor derfIs sarka c e-
zitik ki a változ:Jtos tartalmu rép
iállitác,u lép l, mely nem su H.1

repU1őink lek. ha lern inden m' .
gyar er'herne 'Ive ~. tílllU'S
go· olv:1smány. A l P u'
,,- má ára váll z I ul
.11·~r, MJtal;t ly zámot a
• j"alal (VII .• Király ut a 93.
vánatra kiild.

Nyitra várme ye két finn
hadiárva elláiását vállalt
magára. Nyilra,Pozsonyv~rm > 'l

Ihatározta, hogy az ujesztena b It

ef":;~ n a vilá hl b ru b f jelt:
a vánne ye kÖ2önRé e .
sí\di~rv '.. '~ tác;, ,. ~;) . i .

Mi ajság a szinházi vilá~

ban? Az induló év szinh"'7i
esemém'eiröl érdekes cikkekho:>o

számol be a Délibáb leguj':hh
száma. M'1J;ar irók r'!fT1ek elh~

szélései, ku;. ;;';'-1 mrrgöl I c'l~me·

gé!\, gí'tdag ~;. ;'l'Ji.\., fil nl'C'J., t.

iumor, rei1vénY.K lei!Zeteg kéV é

tökéleles adiórriJser. z a Déli (

leguj<lhb ~?,áIlUlt ára CIIi ~O fi~I~'r.

i

I
Tanit6jelöftekkel pótolják a !

hadbavG ult tanitókat. feJe
lre',,~li isKOlák jóré ze nem b'rja
vi ..dni 'a h~rjhavonull lani ( hr.
iye:,:.:si:(;~'<vel jdf6 "öI1\;~t:;e ·ft.
bérI 1I'l i ,kolakban . záml)s he'vr.'1
f' t>;,kipl\"1. l}r L:j~;:. '-'él!::y p'.dig
<;7,ű;!,·tel Ll bniti\!':, ~1)st v1\Jlh

P". ~ '\7.ükli1lasLlv.~ i mIni zter m?g

en ~.~dlt", hogy J tanitóh!ány (ny.
tI:!;,·e v,frell ." '3 ·j'Ó·, p.,! !)föd

éves növr.~dékei tanilói gyakor
i;; tm mehe. enpk, A k~(l~f,t irásbAn

. td elöterie ztF.lli" minif':.dernél.
ah a tanitójelolt nevét közli az
L ~I :i<es királyi Ifmfeltig\ f;.(,c .~l. A
gya wrla~·a idre:1 eJt övendeú:k'
él IH iy"t'rsi /r., .~el ideiglenesen meg
b:,"il l Il i l(,i il:~iméllyt kap:~\(,

Dl/azásuklt a kuílusztárca viseíi.

RE

RDULÖÉVF

Uyoma község Bajtársi Szol
g, I~ a a U-db3vonulla4 esaJ~dlaR

j.il ré:7.r.re Tebru:h 4·~n délelf..1t tO
óraknr a t~n~cKh~z tefnl~hen

:-;;,pp.1T oszl 'ii. f\ segélye?'.!1 5
~Ol( ~\'e, 'l1f~kke' ,jir6 {'d" .>:r:y.. I:
mi( t,,~ IS i:.it:zft':flek ~ "·i!P~hll

átv~tf.lpre J~I fog esni ,i,'. W~I:}11

maí'~c/(d g, (jltJk és gvem:.':·· _iknek
a c, :ippall, !.ieJ. re oly' II n"!?
~Zli~ 'I.giik 'rm k ·sr.,-. ki '61.•

h(\gy ~ kio!:ztandó Slé~pp]n; a

Bajtán:i Szolg;'! :'t tJg;1! : ~r"'. n",n~

adott pénzbŐl v 1'· 'ro!I:H,

a ott kémlés uj dij..:i. A
bel. i'l"mi,lif'zler re:ldele[i;eg RZ&

bályo.ll:i a h'i!<lt\':"m'és r.ij;·\il. A
'T'-:ro~i o!vnst, kr.t'sé~i on:os t .;:)

kU!or"iJ.i h,mi"l!\ém!ési dij cimt'n
váro~o\(b~ 'I él> lilezernél nagyobb
I~leks' á-,'u kÖl~égekben eselenkint
6 pel/R(', mas községekben 3
pell~4 il,ui me:.,. Ugyanez a dija
zása a h-2loltkérnléssel megbizott
mlJgánorvoso nak is. A nem orvos
halott:(ém dljazáQa esetenkint két

pengő.

"Levetted-e a gendot azok
nak a valláról, akiknek csa
ládf i a mt biztonságunkért
él élettink6rt harcolnak 1"

IfJU REPÜLÖ, a magyar
ifjuság ked leli repUl6lópja. Nagy·
szabásu of~lágos pályázata elsO
részleteredményeit .úlli az uj szá m.
"Ifju Repülö" uj számáLak ára 30
fillér. Mu alványszámot a kiadó
hiv'Italt61 (VII, I(ir~ y u'ca 9J)
kérjen.

A KI.penti 48-ali
I paaókör nagytermébe

rentle2lik it magy.r·ol.s~ ll' Ma efY éve f,bruár elstjén :
előadást. Bucsuztát il drága Ic.is Irénkém.

Ulolsót vert láztól győtőrt szived,
A mu't heli szdmunkball jelen- l

Fehér·ruhás angyalkák elvittektettük, hogy Tóth Kdlmdn szer-
kesztöa .. Békésvdrmegyeútmutató" Liliomnak az lsten kertjébe,
kiadója. vasdrnap f. hó 31-én Hol dicsőség várt szent örök béke.
délutdn 5 órai kezdetftel. a magvar-
olasz kulturdlis kapcsolatokról, ti Lassan, ltlssan gYÓfyul már a sebiink,
DUfle Benitó Mussolini. az olasz De szivünkkel sokszor lelkeresünk,
mezógazdasdg, fp r is kereskede, Mikor néha össze jön a család
lem fejlődéséről, az olasz fascista Kacagnak a boldog kis unokák
ifjuság keletkezéséről és jejlódésé- Mondogatjuk egy· egy boldog percnél,
ről, tovdbbd az olasz népnek a De jó volna, ha Te is itt lennél.
magyarok irdnt mindenkor érzett

te"tvéri szeretetéról tart beszdmolót. Mikor !lyi/nak a kerti virágok
Az előadás kapcsán kérdést in- Vagy lJa3árnap szólnak a harang;Jk,

téztilnk Tóth Kdlmdnhoz, aki J Mikor pirul, zsendül a cseres:rnye,
I:övctkezóket mondta nekünk:

Elóaddsommal a két nemzet szi- De sokat jársz kedves aB eszünkbe.
vét akarom közelebb hezT!i. Tud- NapsugaT< s szép ősszel szüretkor,
nunk kell, hogy az olaszok szeret- Mikor megjort kamránkban az uj bor.
nek bennünket. A Felvidék és az
erdplyrdszi területek visszatérése Fái a virág, hogy nem nyil/ik Néked
sdmu.'cra is ;jrDmünnep volt. Vasárnap az Istent nem dicséred
flkrírcsak a mi részllnkrt. Ezért Nem kacaghatsz cseresznye érésIlor
kli!önö~en np.R/ink, kik Erdélyben I Megfort a bor... Tt'. nem vagy MeflyasszOTiY!
slJJJ#tiink, akik a rabsdgból kerOI- I Fáj, hogy igy van, Te édes, Te dráf!d
tiÍ'/l: l1i'>.~za, /t;I'dsoknak ktll len· I Vá/asz fejünk a porig alázza.
r.c.; 'lií az o[as7.nknak,. ezt pedt'g

CStir: t azdn ugy teheljük meg. "a Igy akarta bölcsen a jó lsten,
mtgimi"TjJik öket. E[5a~á.Cifimat Mert szeretett, bánatod már nincsen,
Ippen ~zzel a céllal turtom meg, A betegség, ezernyi földi gond,
Az érdek14dé:;t al. ola$zo;; meg-
ér emU];, hisz ma?{uk tnntk márI Nem kinoz már, rózsa koszorut jO!!t
r~gen tanujel~' nd;álc. 1925-tö/ Emléked'a szép selymes hajadra
1941 január JS· ig előadásielcJadás I Lff{yeTl áldott Istell akaratn.
u/án tartottam OlaszOIszJg min~, KRUClilÓ é.VDRE SIr:"

den szdmottevJbb íldro,'iafban és' !!!!211!!!J!ll!!!2~k~~1!!!oll!!!!!_-~.I!!'I!!~"'!!'!!"!"~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!P.!!!!!'!'!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!I~~~~
közw'geiben, .~óma, Mi/dnó, Torinó,
Nápoly, Genova, eljutottam a Duce
zt1l6fa/lljába Predappi'-ba, hol a

közel ezer lakost számldló kiskiJz

~ig ter/es szdmfJan ott volt az I
eMadásomon.

FI6ndá,"it.dm miwlenkor a hivata-\
10 FL/ JcislQ Pár: (Par!ilo N:lzio
nak Fa, cista) és a !<ö.zVp.ler'lt·n.' II I
l~gmelegeób érdek!6dés tanusifotta ;
a magyar iJiY irlíllt. Nekünk Pl/!

ki i,~ kell használni. mert lel,; I
,'in.utlenp.bb barátunk Olaszország. l

Reméíni merem, /log.\' OF/ma kO'l'
ziJn.'u'ge ezt megér': s m g ,lu f!gcJtja
20 éves gazdag tapasztalataimiól I
szóló beszámolómat.

Tóth Kálmán kéré.'tünkre még
sokat beszélt Ilekank Olaszorszdg
ról, Nyitottszemü, személyes ta
pasztalal'ai minden mondalának
IrMket adnak, épp ez II garll'1du
arra, hogy elJadtísa irdn/i erdi:-k
födés mindenkit ki fog eil!giteni

A magyar·olasz kul/urestélyt a
gyomai Levente Egyesület ren
dezi.
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l január 3í'dl, '! átoap

-5-7 r r,
fobr, 2-án, kedd a '.B. . n.pjAn

3-5-7 órakor.
Kedves és mulatságo.

vigJáté .!

M I É R T

ucópai és tengerentuUt, b_~

lyegeg réc i lev ezést venuék
Iyüjtern~ e.mJ Ul. Dr. Kr~ !!ló.

Buda es!, V., l si or-utc 19.

Gyo na ég
ingat anforg tIB.

Kiss Sándor és neje megvett .... D.
S'.llbó János lakóházát 8000 P-érI.

Dr. Legeza Tibor vett egy bellelkca
lak6hb 1.3·adát. Béio:élImegyei Kerl"!
kedelml Banktól l~lO . p-er!.

kic. Mornok ermina vett cföudaballai
5zj'Jt6t Gellai Gergely Ol 1237 p.t.
Rothz; Adám és nele Bene Mária vetttk
Szepe i Sá!ldQrné ~s lár8ai Jakóhálat
4500 P-ért.

üyarmali Albert mt::gvette Timár Má·
ria Pohall ;i Szá'H6ját 1487 P·ért.

Wolf Ádám é neje Sl:iJágyl IlOBa
velte Herter '\íbály és neje u6fia
majori szállt6ját 401:' P-ért.

Ágos\on Józ;sef és . eje Ladllai Mária
Ve1tél, Padnni Miháiy és neje Csapó
Erzs bel za6fi.majoii inI tlanilt 1910
P ért.

Ambrus Lá zlú és neje Szabé Rodli
vecték Hajdu Lajos és neje 2lséfiamlJícri
szilntójá,' 1837 P-ért.

özv. Csapá Dánielné Béres f:rzsébe
ajándékba adta ingaUanai, lIyerrnekéot::k
2100 P értékben.

kk Csaki Eszt r javára vettek ne05
«illői szántót Erdei MiháJynét61 1000
P·érl.

Zöld lászló vette ÖZV. Kecsis MI.
halyné zsófiamajo\ i száDtÓját 6000 .F'-ért.

Fejes Mártonne vette özv. Szabó Já
nosné Imre Juliánn3 cifrakerti IngaUa
Bait 1921 P érté!:ben.

S'lHágyi Lajos vett pusári szánt6t I.
Kiss Jánostél 1700 P-éri. .

Csáki Lajo né Varga Mária 'nea'e e
Kiss Márlonné zsófiam<ljc}fi szánt'ját
1500 P-én.

6z . Gu Dánielné vette Lebc.czki
Ádámné és ldl sai beltellres házát 4000
P-én.

Nagy Balázs nl gvelte Jószai Sáudor
fél l kőházAt 1200 P·4rt.

Zongor lad6. ""rdeklOdnl lehet
Benke Lajos Eenetanárnál, lakik Gyoma
Pet6fi utca 2 azim alatt.

\;; eI'lcentésért éli ldadáaért felelI
'JA ..:NER MARTON.

, Készült II könyvnyomtatás lXIt-1k &-

tendejében a Sylván!a kOnyvnyomdab..
I OY(Jmán, felelót vOUlt l Teket ~,.

If.nnhat

Gy

LOM

•

Kényszer unkár8 viszik Tö
rö~()r8zágban a késedeh:l s
adózókaf. A vagyonde~sinól ()e
fi~etésének lia!árideiéiJ 90 mIli Ó

török fon lot fi:&eHel< b. P~ntek

estig körfilbelitl három~záz L' t

delme~ adófizetö! foglélk el. Az
első csoport kényszermuilkásl már
rövide 'ell Vi~~lk Kde~· Anatóliába,

ahol tízezer em~r ..zá nára á'!i
iollak el sátrak;:!t. tit!! flI0!ldjiik,

a közmunka fl~} Í millis:i.lérium S_é,

mítása szerint. :í1ÍJltegy SZá:.o.:éZt't

ember ek kdl ri aj ; ényszer
munkát vegeznie. (MTI).

Németországban minden tl- l
zedik fogorvos - ,1. h in 'I
tc~~ !ogorvoskolleganak kell hadi
SWi,,,,;,Litra bevonulni, ann~1 na
€yo' b j~!entőség6 van il fogorvos. l

nők mQkÖdésinek. Sőt mi tObil, ·a
tapas'ltalat szeriIiI a nök lít'zügyes
~ég és pontossága s.dote alkalma
sabbá leszi öket erre a hivatásra,
mint ;. férfiakat. AzI már imu

tallál!, hogy a fogorvosi lanUlmá-1
nYOt;al él női h 'lIga,ók hamarabb
éi jobb erdmé,lnyel égezlék el
mint a f ~fi~k. J939 ban Né.n t
OíSlág 11.900 fogorvoa k -zül
1890 vagyili erektm 10 6 SÚlllh~k

voll a nO. (TF'K)

A agyar flild ileli képeslélp
képe~:, ef ~S értékes cikke"j{el je
lent meg. A I1cgy"r fa'~1 llép:s
lapj3, mely gazdasági cilIke ._en
szárLlül be. ToválJM elbeszélése.·
ket, ver 'et, kisgi:lzdAk 5zakcik
keH, piaci és vás4ri árakat és
rende!elp.ke~ találunk benne. Mu·
té.tv~nyuámoi küld a Mag ·ar Föld
kiadótlivalala, Budc:lpe8t, VU.. 1 r-.
zlé et-ltOrui 7.

kedd.. -!Uterd4

'i8~ .\i.H~yj, 811 .: J Tfvada',
.(it l' ry lE.lltto ! :

I
Az izgalmak fi1mj~!

de

LK

iííri*

4
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Kitlin ma&yar vigjAIék.
Romantikull, kaland" , könnyekfg Devetteti\. szen'lmes történet.

UfA vIJághiradó.

anu.Ar J

Apolló Mozgó

ok

_ ..·ac

Slf~d bUnllgyl történet. Megdöbbentő, érdeketl,booyolult,E;z8 IIlmei !-al tJdo,"h"
PÓl!z:erepIOk: AMil Sisa Ericsson, AHao Bohlln.

Febi:u..h· 2---'
S.zeleczJiy Zita, Já~or Pál,

Cfójr1ü~ Gyul ,

ELOADA OK: V sár- és On epnap fél 2, fél 4, 'él 6, fél g .~'.,

hétköznap f~1 4, fé 6 és féJ S Ma ·cr.

Kényes temáju ,,,agya világf:lm. Kiizclj5n-e egy as ion>, il,; ( rllkké kinállcM6
!;;.:rtés: az alkalo n pfleo. Ex a film milll1enld lihnjtl.

I\.agyal Vilighir:ldó.

.JanuA::l." 31-Febna.. t. T ap--b~tf3

.C~k ~ét JUtllift ~

Ka ady K t!ltUn. ..' ~i:.l!ll 1(., 8omJi!Y . rt , ' ~rtue Of.:
BlUcsI -ilv.dEr. Ü~)'/gy1 .lust et' s SAnr.i!')r ~

Oondoskodjunl{ megfelelö
kukoricaveturnagrÓI. A förd
mivelésagyi mlniszlériuOl felhivja
a gazd~k figyeImét arra, hogy
kukori ca 'letörn 3~s'ZtH;<~~g lei llk biz
lositá áról mielöbb 'm:d dwdja
nók az éf'i~ny en lél.'J renddl~e1.és

S:l~rinl az a lermeió, a inek a
mult évben vol kukoriC31e 'mé~e,

ké~zletéböl elsOsorban vetöffiélg
sziH~sé-gle~ét t",r ozi bizlo5i!lili. A
gazdák3' felhivja a mhis-derium,
hogya ve ömagnck ldváJaf>ztot
l~ ul~m jcajul~at feltétienfil csiráHas.
sá me;;,:: a téli tárolásról ugy
go ldus .wdj3na , ho~y a kemény
téli f"g~'{)k ne tehes::enek abban
kárt. Az elmult é ekben igen sok
esetben lehetett tapasztalni. bogy
az ősszel megfele!ó Csilá~ól.:épes.

ségü kukoricák a téli far,yok kö-:
"etkell(~bel1 tavaf;,;z<ll mft;- olyan
gyenge eredményt mutaitalc hogy
vetési c'~lokra lJem lehetett fel
hafl7.Dálni. Ezéit'" must ajkaimás
kullO! iCJ.veI6mago! il 'aB~zal a
vett;; eiött feltét!eniil uib61 kel!
csir< ltatni. Azok a gazdák, fl ik
nek alkalmas készletük nincsen,
igy ::ezzenek gaz;:atáisai}:iól csere
uti.,n vetOmagkuuoric4i ::;ze:'etni

, Jegcsekélyebb fén}'forráso .1
h3tó fT _jér réz érde ~~S .\Ísér- l
letek fo!yla~ B"rlinben. Megallapi•.
tották, hogy a sötétben egy é ö
gyufasz11 I ngjét is már e'4.Y Ifili
mé:ernyire é.?re lehet vennLEgy
kö;~Onséf.:e~ istállólámpa fénye 7
kilométerre b.Hszik el. A lakások
kivilágitot ablakai 20 klJomélerröl
lb észrevell tök. AJ. eJsOté ih~s

szempol,ljából eztkérdekes tapasz·
talali datoL

A I gn' gyo b
hide ek

~:!n, amikor az idójdrás ku
. '::,:;,írJ cl (udon L... még nem

ld .;",L:.-zett pontos músurekk~l s
,.1" g és a de ··:-éL'lrJ. é eiről

.' f(.-... ho. SZil l.ve ·ek. em12klraiok
p ~ <.a: emfJ', . .1 ': iu:.!1. mintsem
dai:! rfl .~,: ,'~ik, '~Jn "dob a
.rón/kair, • fetjrgy:?'lS~i :l ül! tJ.; a

a hid~g arányaira
hide.:; orma leSi i ~,dekes pildd~

k}t ~rtatmaznak. AJ 1408. t!l1i
ést Párist beboritotta jig

gel. A p.'n1ament tlléseit lel kellett
."'gge3ztrnl, mert ,,0 kitilzeseádü
J.• ., .. L!! nem tudott ol,an meleJ!;e

fr _ :,a .l, h,_ Y (i:E a"adt.I):ozilalltl
V~ n a l ,la megfcgyá~ijt".

.:' . I nt;;y év\:.l h~:f.l':Jb !'gfffiA!
h ILJl S" -bt. UV}' flk:J..rgYO/t

) ,}, ~!.l(.fJ mt!rtéC A leg..

p t, P la. t ".egls } tenr,ele/: t~

J • ~,'ó~a .'iZO19 ,;afja. Komoly '''r
t'; j tir .' feU·'e.Y'!~'·;: s~eTint is a
Fe .<-1" tenger 299 ben, 359-ben és
4OO.b, n te~'2sen befapyot . Up'yan
"b en Ul tv 'len az egész Rhone
fí;lyól vastag jt!gpdncél b<.'fitoita.
860-b n, 121O·ben és 1234 ben az
.Aúria; tenger ;s teljesen befllg;'ott
u,.,.'íerek klJzltked,ek az egyik part
/Ól a mdsíkig.

Norvégia és Dttn;a közóil is
tiJbbs:z.ór fagyott ·be a tenger, sőt

1.507·ben a marseilesi kikötő for
galmdt is megakasztották a j ;g
ior aszok 1458-ban KÓ1.épeuföpdf
Ól ri'o.'a el a fagy hullám, ugy
ho';}' a unán Mátyds kirdllyá
v. ! l!~?.fá$ako' t~bbezer ember td·
Joroz!latott.

Az ujkorban is több példál ta
ld'un~ 17D9-ben a Földközi tenger
.,JI ré. ze é.'1 a mindig viharos La

I Jane/w csalo, na partvidékefagyott
he. Ugyanebben az évben elpusz
t !f i z fr. ncia szó öÜltetvén}'
f u hnrallgfllc a nagy hidegben
mlnd megrepedtek. Szentpéierváron
jégból l's hóiömbökböi palotdkat,
(,izérslgi dllásokat építetiek, sőt

i1li'" va :golyóbis helyett UJvedéklll
is ieEet használtak.

Az 1743. évi fagy lehe/uvé tette
a francia lovassdgllak, hogy a
ho land kikötökben horgonyzó
hadlh(jókat a Ngen keresztül
10;0. rohammal foglaljá!< el.
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szerint állapitotta meg:
a) Belo siló inIIDegyes ar

köbmtterén silót épit6 111&
li'nak a KireB4.1l••S 60 kj.
eemeotet \Italhat ki. Miután itt
kéazpclnl tálll. galás Rinel, a
iegfelsö batárt 100 Irköb.érter
jelenti és .. esy gazd' oak ki
atallilQM cem@nt 'uennyiség60q.

t.) AI .Ut~glafalu henger.iló
mindenegyell r.irbbmétt:rére ki
utalható 18 k"" ce ."t, a k'SI
péBZ "magatás pedig rköb
m~lerenkéDl 3.60 P. Tehát a
felső aatár 100 köbméter, illotve
18 q. cement.

e) A földfeletli lé latalll hell
aOfti/6 Rlind\':Il~KY'li Grk.~lné

terére klutalhale 36 kg. ee.ent,
alulszpénz hímo,atu pedi, ii ..
köbm.terenként ~05 P. Tebát
• fels' babr 100 k6.méter,
metve S8 q. Cimlnt.

Q) A kéiíaLLsiló raiudene~y s
ürköbméterüe Iduttl.lható ugyan
Cllak. 36 kg. celBent, a kéazpénz
lámogatás pedig Grkilt.ilere
hónt mint. el6Bb 2.05 P. Tehát
. tel.6 ba Ar 100 k6bmétej',
illetn 36 q. eellln.t.

e) A miklól~allBi g6dör!lilö
:r:in4enegYls irkibm t~réu ki
\ltdlbató 22 kft.••mellt,. kétl'-·
pé z tá..9g lást peetlg lirköb
méterenként 225 P. Tetát a
tels{j batár 120 köbméler Hiel,

'e 28.40 q.•11II.nt.

t) már .ealér4 patttbó

a Ga&dak.Or••n tisztelel6kre
rende.ett u6kk6ri vlcsor6n,
amelyeo .dntin értékes tel8zó
lalások h Iliaollak el. A f'j,pán
ki.éretével li k.~só ..ti 6rAkt.ID
ment vissll a dr"Igy. .lék
h.ly'r~.

Me ellllitj6k. bolY mireia.
7-~n Endr6dön Mép DllYvá
11••lm Byi lY l., lesz, a.ely.n
B lieuy NiklóA tóisp !il i. meg
jelenik.

a.z 19-6:}••-vi siI6épit~.1
a.kdóra..

Értesitj6k adrlllegye gaztla
tit.n 4al..'t, hogy ft lll. kir.
FöJdadvelé8Üui Mini'lt.r rla·
delkedsl IZ riu~ II 1941. "vi

Felhivás

alJlik.r dr. Biró Zolüll köz
jeMy~i kinn Bélét a4ijuk tud:
tára lek8slá n Inia k, 6t ,edi~

0s.iDte ner~t Itel ,,'r.juk köz
s I!üokb .

!!It

C
.., ..e

kg l!

VI

uek - a termkzet a ré~i llIa
radt, cRk az em erekbeg tör
té"t va llllli. ..

A é~i lIékéélet visuuágy.
dália gontlolalai töltenek el,

Dr. IRÓ Z~ LTAN
Az igazságlgy.il'Jiszter fjr.

Biró ZOltáB í!-éscsa~ai a yvé
det, a Mtp vÁrme~yei titkárát
SyoDllli kör.je yz4tlek nu Ite ki.

De. 8b'ét, iDt pelitiku,t
ne kel semutatRlIllk, e161ly6-
en i lQerik Qt Jár.1SBuk.8an.

M08t z Imhert a kl.j ~2yzől
mlltatjuk ...

Dr. Biró Zolt'll egylhliaé~e

vármegyei ~Izollylathan an)'
Dyira B,itett kenyv, DO" a
lelJobb remé y.kkel. ~ira.atjQk
ól kÖ~I'4?~tUlk'b . Najys18r sur·
nz4, kitartó kiTit~lezó, aki a
drmrgyei politikai életIleD la~b Vasárnap .'lután 3 órára az 81:0k. elle., akik ezzel a reade
<§v óta tev'keAyen aulk.öciik és Ipartestulet na~yhmRe azillig ItUel kapclolatban miris iz~at

közIzerepI sével 'Ita 'nQ~ sn- meglelt érdekl6fii6kkel ~ fil; r :>!c lálil aak, ert vélem~gye
retetet's ep.ellllésl. keltett udvar p~gyrészén is várLak sze Is~éeiut e renlieletet minden jó
BIR a iránt, ,nég a más pári- relel~ t61ipánllft~me,é~kez~sél, szá:1Eléka ti zda ltdartIlatja és
~J!Ac~•.. I, :",';'~8~r"" i': '":":r~ ':::~ II M•. p vitrmellvm I..~i Vlsel61vel. I köz javán eleo.et lehet haza
bazafiauagával, Dlmes ad dlt. A 1l1@~érkc!l!ő töispánt és a ve!ebA.5· kötel.!ségéD~.k·ezzel. Bizik
kai val él lelkes várme~vei mi- voit elöke:ö8~~eket lelkes üo- a főispán a gy.mai gazdá jó
voltával mioch:oki tiszta-b... volt oeple~b.,n ré 'zesitellék a vára- érz8séhen és jÓlf nliégáblla él

Dr. Biró ZeltÁn érté ei egyé- kozÓk. r tJléJi busfias ösuetartád.val
ni ketle lSégeit és ln! jdonlágalt Cser 111ák Kálmán l(eriillli mindenilc telje~iti kötele !'égét.
pagyszeri1en .rvénye.itheti köz- eln.:>k keresellen suvakkal öd- A f6i!i"pán beSl~dét töbhs!ör
ség uk láuadlllmi és kozgl'a- vÖJölte a löispánl és a képvi~ szakitották félbe éljenzélliel ~li

du' i élttébtD. Szilks gink is seUiket. tapsal és amiko!" aJl hef~jezte,
van rá ~~ kérják is, kuaje Meg Dr. Benc.~ Zoltán üákéscsaaai sekái~ ünn8fle~ték még.
ez pitó IInkát el&lkeló álláaa képviseW 1t'lJdiiletes beadaben A. t6ispáo utála G. Szabó Jó·
tcl~i lIensdgévl!l é. Balyával, fOMialkoL.o.tt a hiboras bel'yJ:~I- zsafa Mép hel,i eln6 -e Jn g-
gyé8i r termettséAénl. Aki te, tellaivta II liallgatóstltl0t : köuönte ft fel'lőlalók érlék.·s

mos.t .jön kÖltnk ~ilágo.ab8.B Tartllyk be a reudelk4ldsehl, tanácsá!, telvilAgoaitiuiál. Lenoü
lát lia a hibltlillt, togYlIlé!tOs- filkénl fl irözi-ileh~HH~i. Hebéz· leta•• kerel6ll.1l uavahal olyan
Ru_okai, sdBdékosaágoklt, ama. a~g.i le!, Ol,uédbeu t<tljltlDk ön- általán:JI DUI~lepelé:atés letszé.t
lyek átko kerékkOt4i i.bb!~gfla ue, hf\i1Y ft litáoor. «yő~~IIJlli' keltett a .iéIéki Tlodégoknél is,
hivatott kóní8tlnk ek. Bz(!kat b.tejelésé.z méltóI" honá- Ddkor bECf6ljezte »eszédét, Beli-
a bajokat UIID u elvaknlbág jairulbalislIDk. c~.y fői 'p~ BI"en .elege.
ezcrkilós rOlllbolóltotllb6inlle. Papp Sá.der Mép orszílos ratalált G. Szabó Jónefaek
ht't eg ZI l.tDi, ane I jQb~ lJárt igazlatója nagvtetsdsl be- t~lpnt('Jdt felszílalásáérl.
aelát'ara bir' ssal, me. "Qds~ !IZéde otáu dr. TorkOIl Fila A ilt$p letolyásu lIyüli.e
sel,belY hu.ülJük IDII eU81'st, eroiblhi képvise" Il l.He mtr ráulnUek GyalJla k8ZSég el'l·
és ullnteuttk mel azt a 118jltá· W8~. 16ketl ekos ervelésekk.l, jAl'ósága, köliatél áu)'ei, egye
lat.san lábrakapoU f.lt.~lbt, inó hazafiass'f:tól átbalott h - siiletei, 1t"d...d kölS~. elóljaró
lUelJyd II legltln~6.a ••Qk má- uédéyel aUaléBos tetszést kel· silga, 8 ~óp tlndr6di éa EruJré4i·
..ok l.lecsöl tes munkája lebe· tell'8 I'tható jé~r.!ést váltcoll szeRlhbzló iz ógi Tlzet6lége,
eaöl ~ével akarjalt a IRagak ki, aalikor az 6)rosbáziak leltt- ol láttuk az elnéki aszlal.jl
ÖilZÖ k4z.ténykedését felértékel- v ri adv6z)elét teh. 'ololta a dr. Biró Zohan Ql~sl killn8zeU
heteUct ué elbit tl>i. j)'elBail< naIc. közje~yz6ftket h.

Ehbe a közsét4b~n nlaba - 8eliuey Miklós f'il': alu áUolt A gy.mai tlalárda a l-liszt·k·
kivána'oJ héke ho olt, epit6 fel szólá3f9. Dörgő tapuli fid- tRY éi a Himllusz éneklésével
munka tolyt, w@glJeo IIUék eg" vö;r;ölték őt he!lzédje megk~z- járult boná 8 szép letolyása
mélt az embere ,mi. község- dese előU, lelkesen éljel;eztók, ülln.J's~~ lelkes haogul l&.uak
t. Ii k iri~Jeltek beullünket. millel{ f!l~,illapulta III .1 az ál· @melésébez.
Pr ij azóta ugyauabban a Ille- 1.lán08 báb 'lru! lBelyz.t.t is· A két é'l fél óraltnuzat tartó
~L rob fel,ik a K~röz !ink; merteUe, majd a köze~átás id~· Syöl~lJ ul'n fl tóispáo kisjreté
"'.[.ly n z a ap érleli a lfuzá - 3ZeJ'Ü kérdé'i~ivel fOl(lalkowlt vel dr. Sorbil8 JeD6 f6slelga-.
k l, gyűlll6lcsQnket; a pac irlAk rénlate!!' I., f6kén' A Jarcsolr- biróboz meRt. ah n III and·
i. Dlill~e. éd. ft ujra megjelen- téle reBdelelcl )8m~rtett•. Kikeit rUre III IItek it él.r6t1 -nttell
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Mun, a
egátl

neM talll ki IZ , ..I rolgálati
id t, kiTéve a fsh.j6raa ••ágot,
amel)' teljel elésdbea csak. ab
.an .z lulbcu jir, b•••elő

6ri, 18g1 he,y~ri szolgál.lh.n
hárem ént kitölt, euéltk4at •
slQlgálali 'vekre a rubajár.D
dód,. vagy pélllbeli enenért~
kének arbyos réile jár.

(Folyl. köv.)

A. honvédC:fiéllAdok
részére történt

g-yüjtéti eredanért-ye
3.030 p 98 filler.
KÖ1.iljlk az 5 peDRO ~. azou

felüli acoiakolék névjegyzékét. A
kisebb .t1akezókat belyszOke
miatt Bem s6rolhatjuk tel.

5 p·'t adomáayozók névsora:
Szab Kiroly, Wimmer Kálmán,
Wimm~rKéhn6nné,Krelr.6 Zol·
tán, Ko"ács Antal, Megyeri
Sa der, Cs. Nagy Gábor, id.
Ágoston GAhor, Négyesai Gyula,
Biró László, ÁgosfoB Jónet, ifj.
Biró Benedek, 8zabó Mikály,
Subó Jáoos, Herttl" Imre, Na,.
liea Gyula, Iesa Anlel, Herter
Ádám, H.rter Mihál;, lesa
Sá dor, Joó László, Me~yeri

Lajos, 6n. Pf.Hfer Afih'l~né,
F'ried Gé.a, IUG FereBe, MonU
ADtai; Fekete Elek, Gecsei Sán
dor, Hati Kta, SIIrel6 Isldn,
lk,. BodOR Gyal'né, ön. Barta
J!1l9.né, eln. Koesil Ulllóné.
la,Ó Imre, Rill Lajo., Sailá8yi
litván, z bó . Lajol, KótaIti
Géi., QT C' IllIte, . telei Ji.
nOI, N.gy SAndor, Friedrlcla
Márton, Láda Albort, Do.bi
MÁrk, Il1lre Sbdor, Kató Lajol,
K. Nagy Indre, özv Ar.ny 8án-.
dorIlé, ko_ádi Kruabló Gáber,
c~. NilU Hndre, Tantii Imre,
Krucbió Z.iIDlend, ité. Garai
Siledor, Kéllegf htváD, Lukács
LaS7.lón~, Kwa. AadráJí, Senke

árlol1, agy Jakab. Toldi SáB-
dor, én. bir ndrisné, Biró
1'lv' D, darok GJ la, üt' DÁ·

iel, Molnár Mlb'ly, 6n. Mol
uár Uáuialol, Snlóki Lajos,
Tiléz: t II I=<Y Jánosné, C.áki Jó
nef, K. N9gy Imre, Krdei lIllre,
hrucllió bh'An, n. zabó Teréz,
ŐI.V. Biró Lául né, V. J(ováel

Z6igmoJld, Zöld Li'lló, H. Ku
váCI Lajos, vitéz Bir. IlIuire,
Molnár Jézset, Kerelzte.i Jellef,
B. Kis. JáDOS, AlV. Boa.yák
laháno', Karakal Vihaa, Tari
lIl.kné, Bing'l Uj.', L.kAcs
G'bor, Krdei GAltor, Nyitr i
Gábor, TejazintkeJet, Sutaó
lItvéD, V. l(g"AOI Li.zlé, NIl'
Gáhor, Krucbié JáDO., Ágoston
Alhert, Jó~sik Mib"y, Diéllegi
Géll, Ki.ír Bal'z., Caeglé.i
IIt....a, l(i18 Dániel, id. Kod,"
Gergely, id. Ca6kclnyi Jatv'.,
Kou ARdráA, Kovács LaJOI, J.k'
LAIIlóné, C.ék6DJi SAndor,
Italó EDtlréné, Calla Jllulre,
Kb. L.Jo., Bir' Lb.ló, S.le.

-L.j l, BQlirADtal, BOlár Unlé,
C••pó Oerg Iyné, i . Nagy Imre.

( ol,,! k'".)

Békésvárn eg GtJ2.dasági
érmegáUapitó izottsagA
p"to ta a nlezÖ·- azdasági
muni(~~b ' r k t

(3. Folytatés.)

3. §. . . méBY 2-5 cru. átml!r'jCl ~tttfa,

Ar. t"9~l§7.b~"'e. gazd;ft-!I-4vi VilY 200 kéve rt> VAgy ua-
kon.-, ~néió" ueiéde re T.·· Itld tilzelő.

natk.ozöan anegáIl.p (oH e) Laká.: al 1Q07. évi 45 tt:.
legki.ebb ,..- eqyben leg- és az ,nnek alapján kiadett

nagyobb éTi bér. .zabályrendelet un.elked.ei
1. a) GabonajárandóI61 18 q szerint a cse!édf1('1r. iáre '1'.1

,aboDa (e~ből lelalább 14 q .é". laká•.
kinyérg.ltona) ; t) S.járandlhá, : 12 kg.

b) FOldjárandóség : 1. szánle- I) IUlzpéBJjárlodósá,: 180P.
föld megad.nha tlugeri••k 1600 2. Ha .a éves gazdasali cse-
Dégyszö~yöl. 2. Kertfald 200 léd k.ölönl.~e8 beosJ:tá.ban VIiIIY
négyuOg61 ; .aallszerl.ttget igéByló munka-

e) Állattartá, : 1. eo te"én- körben van teglallloataha (mint
tartA. (a b.lyi az:okéllDak meg- példAul Ruda, magtáro., fil
felelö tart;ílon) é•• lebén ~or' Igyel6, iparos stb.) részére az
jának tartái8 elvilauti.JI, n". 1. alaU megáll.pitott b.reknél
vagy esaládos c.eléd r~.dr8. A aranyosan magasabb muaka
n6tlen e8tl~dnek 11 j'r lebéB- b~r Jár.
lartá., ha. e.aI'dfenlltarté. 11&- 3. H. a g!lldadgi Cleléd a
gyébj[ént a n'tleuc.el'dnek: törv'nYI' munkasztlneli napolI
D.poaként l liter tl"j. Jár. A az 'állatáp8láli és takarmány
tlbént.rtút a lDuDkeadó napo.- el6kélZft~lIi, valamint tak.rma
kéBt killoliáltatl'ldó lejjárao- nyodai munkán kivlll más
4ó!la,g.1 megdUhatJa. A' tej- munkát is köteles végelni, Ide
járandó.ág eimén IsaládonUnt nem érhe az 'lIat6rJé5t, erre
Dapl eGy liter l j, miDt alaptlj- a napra az b an a bóaapbau
járand6.ág, 810011161 a banDa· DlegállapUott telem.l napsdlD-
dHc lyermektiU kudv.- cer b4r jb.
kenként tél· fél liter tej J6r _". I
gyermek 12.....tévólilik btlt6lté- A beniko.dotll e9~n:b.r••
Iéig. A ele!édteb'll ,iadr. iI- . 9a"t"da.A~t uelédek.re uaev
lálóról, Ilom.z.lméról, 8' helyi AHI'\pUott evkhebb ~a leg-
1Z0káaoknalr megfelel6 apaAlIat- ..ag,.~bb u lli..béJ'o

ról é. a tele k6ltaég erejél. a) gvi btr meUeU: tiije. el-
p'utorról, a mUDkaadó·k6telt. IAlál'l 14 q bUR, valami6l
gondolkodni. -., ,ir baka 11811.

2. Kgy 8ay.,ntás é. egy 'vi b) Havi bér A1~II.tt: telje.
l%aporul8tin~1l l~f@16Jl tartán. tllAtb, lIalawiot llól:zp!lDzbér,
A c••léd.eI1é6~k dnérelegeld- nitly decltrnbutúl-IDAreiD1il
r6l, megle elő apa Uatról é8 I ....,i 15 p, áprilhtól-Dovem,
teleklSltiég ~rej'il k nisaról bui bavl 60 P.
munk adó ketelei IODtiosko ni. c) Amennyiben a cseléd a
Ab aa as esetbea, ha ft ·Iert~.· t6néuyel munkllltlReti napou
pestil elIADi lillUallállOUá. HillOI '.1 AUltápolásl II takarmáoyo-

tó 'áli engedélyhez l.: ötve, dsl Dl un káD. kivOI más mnn-
VI~ ft eimultáao!tá"terilledé- kát is kötele. végezni, erre a
ly zte 4 h* a munhiui6 'aját aapra a& abban a hóoapb n
.erté.eit simultánoztatja. II mult- egAllapitott I.I....U ..p dm
kas Ó a o.eléd kivbsag ra a b~rr8 tarth&t igényt.
oseléd togékony sertt:seialk 5. J.
etJiclejl 'IJDiluUAnodlAr61 I. K6z••v i IDe......k. i. he<} ,,_
loncloskodai kételes. A es,ltd- ar6'k levid.ebb 4. eq.,.-beD
sertillk ellA'b'hoz teHiriunált leqoa.,vobb éTi bére.

.drum árb.ak telet IIZ állal- 1. A k6udgi IBlz66r6k és
onoli k6lt.égnek pedig.' telje. "e.,6rik évi b~re teklatet nél
6111e.ét a IIIllilkaadóköteI.. kell arra, hegy juadalmadsy.
"i.elai. kat készpénzben vaD termé-

S. Barolllfitarlá. (le,el6B vagy ...tiles, naY ..ladkett6ben
hb kirll) a hel,i azokb .,e- kapj6k, 480 P. I:zeDkivftl éven
rlDt. A e.eI~.'II.t.k tr'iY'ibal kéDt tD reod Dyári ruha, két
a mUBkaad' .1....4.. re.4el- henkénl 1 rend léli ruba, négy
kizik. 4V1n1l'nt 1 teli kabát, vagy kOpo

d) Tlz.l'jiraDdó.'.1 '13 q. play é. henkéat 1 pAr bakancs.
darabo. "'8, nu 6 Irm't.r 2. A .lzö6rt és lilly'rl a
kem'ay b••ábla, ..au 6 ·.rDl'-] Dle,'Uapitott munk b'l' m.s:
ter ke..,uy 5-9 li:iII. átm'r'jl illeti akkor il, ba a lIlel"f1
dor.R,ra, "au 1~ Irm.ttr ke- iIl...ltS hlv6ri IJ.II'lat.~n

.. ,,"eu,ödé es ipari növény
t~i!il':'.Ö, ptti·ó igényl "-Iie. A
k,;. i ......) L'l:j i .• L:l:::.dl'í!, 'al,ihaelt
i:.~lij""é. P':' II tyar körzeti
K p'. j., . ;; _. el "í{ '!i:;~,ÚU·?5i(oiiák,

f b dr i. _. 2 . ig uibói bemutat
,ili ,j;'. l.iH,A )a~ul jw·áü~'uki;lt.

át lakitolt siló mindenegyes ür
köbméterére kiulalbató 15 ka·
cement, a készpénz t'mogat48
pedig rköbmélerenkénl 2.85 P.
Tehát a felsó hat6rt 120 költ
méter jelenti, illehe 18 q. ce
ment.

A vonall, 016 miniszteri leirat
érleimében a siló épillelóje
köleles acemintel lilóépiléii
dlekr f lhasználni.

A szl1kségas eernentmenllyi
segel a Kamara vármegy~nként

egységesen sleni b 4!. Békés
vármegye részére szükséges ce·
menhl!lenl:lyisllaet Klimenl Pál
béké$csabai keresked6néllárol
j . . cement 'dulalását 3 siló
e Hő gazdák részér a karoan
Kire d.1tségt' eszközli. A "iló
épil'shez Szükiéfles téglameJlY
n bég akként lesz bizonyitva,
bogy Q kamara Kirendtiltkége a
n. 'ir. FöldmivelésAgyi MiDisz
ter leiratáu k ID gte előleg hi·
vatalosan igazolja a silóépités.
lJez szö! liéges téglamennyiség
heszenésé.le? szQkségességél I

a céln megfelelő lelbaszná-
. lását.

A cemeut éli a tégla el8lál1i
t sa az építtet6 gazaAt lerheli.
A gazda ö:elell acementet 81

ahvétell61 annak felbalználásiig
azda go dos ágávolsdlli
i.t e ~lni " kifogástalan,
él tól Tédelt helyen rak

l' t i. oement end II l'a-
. li felha znélásáig az állam
- stár tulajdonat képelt An
,_ neru rendeltetésnerll fel

z álása, a, y eltu'ajdonitá8~

ablendó G8de ményt képez.
tönkrem nt coment ár' t,

et e értéket e§l kell 16rl-
Jlii.

Ey,ek el~reboe8'tá. után fel·
~ivjok gudatársaink t1gyel!J3ét
arra, bogy HÓIl eióba való
jelelltkez dkhöI uükéges. SilJ
gudálko ási lttm8tatót" Kir n-

eltsÉ'gönkt61 egYIll:8r6 po 'ta
pon mi lőbb ir~nyeljék. A

jel@nt elélSb~n kOzlendő, b01l1
len Iebb felsorolt slló·tajták
el iket togja 1814pit i él hátay .

kob étel" Qrtut lommai.
A iJó k iób minden olya

g zd jelentk zhatik, aki 300
kal. hold Ql nem nagyobb föld
h:f!)L' szli lodil!:. KiVitele!
toS tc ilen tekintetbe j het 300
1ól 1000 kal. hJld tölclterületen

azdalkodó jelentkezése il. B6·
vebb telvilúgoiitást készséggel

yaJ ct Tiuántiollf Mezőgazda

sági Kamara Bék'svármliyel
Kirendeltsége (Béké8claba, IrA
nyi u. 2).



A Ciuomal Oa"rda

.' ~ ••••• ta.4

CIGdilates IZ. ldl cul'_ ki
IZ ember.it.t al Iltdra t. a Caz
dikat a fOldJlkre. NI al e.ber
vonalon lúpld "Iii az Alfol
11II,., .llItI...IU Izinl6 •• veti
.I1IHrflret 161, .'lllll.tm il,.lIra
Yitk~lve. Az ~"Ii vltilek 616nk
zlld Izin,"a v••'U ltc a látlla-'
tári ~. lRiRdell j6.aIIlClHlletnelr.

S.kaR azt "'IlItnék. beg, •
luda .egUfttl Inár a lelet, Rlm

fér:J ",lik szobában ts edet
.rllte'i a ki.ti munkát, pedig ugy
leh.t. Izeknek a lIorplkGd' la.
tlákRak el••z~ge. lulöAe okkat
serkenti tkel, Altrt ki tild ja, Al.
dil maradhAt ~ ló itth6n is bire.y
• mellett a j6 id()járil .ell«t, a·
HIU elvetett és IlIIit f.llzántott,
ae.. reiSI 8tfeill.t•• 61 r'lR6111k
Me. is Jell anll.k lyl••lcH.

'~bruár k6 28-... v••ára., d~,

utlÍR :; órai kczd~It~1 az Ipllrtlltlld
Ra5ryt~rm.lte., II oyo.... i Z.netekol.
.. a Qyolui Z'RCenütt•• k6zre.ú,
köd.ávf:1 hangverN"yt rendcz.

H •• • "1
l.•) J.li~8 Oyolllli Dilli1rdll férfik.rl
b) Pulul ~ fiu ZI"I, Oy••• i Da,

Járd. férftkari.
Z.•) ~••thonn : Ron_•. rar llis~.

Vin.z. ali•.
b) Diab.lIt: Pol$Jl.ill (n',yltczu).

Hlinfllrth !II.-Vin~n P!lIa.
a. l2iedilll: H~".liIlh·lrslny, Palotás

I.lván.
4. ~ch",lI.rt: .HlÍrem· il ki.hi.y·

u"'j~. Kisahllliska •• Gy.~~üll...
I. Niall.". : Örv.nd.zó zsol!lÍr, Gy.

D. V-wy..kMa.

~,ü"ll:

6. a) 6ebhud*: Olóri. Ká"••, Gy.
D. Ve5ryeskllra,

b) Orlalld. di Lasso: A lI.jul iliÍr

.Y'S hirflöh, Gy. D. VetlYMkilr•.
7.•) Silllunetli; Mlldri'i11, V.,,611~

l;Onl'or. RlÍrmill.
It) Drdl.: ~.uYCRir, VtnuS.~z.n••r.

"ár",•••
~. M~nd.IHOhft: Alkonv'irll....

Gy. D. ve,ve.""Y.~

9. OOl1l1od: "i1UlI! baldlJ:eu. 8y•
Zen-.vUUn.

10. Kodily; K.ton.d.1. .y. 9. férf4
Mr•.

K.na.,y: I.nk~ lAj•• zen.'Rik.

......... M...... 1....J."o
......11' lIrj..tlC.... jelHI
.'1, ...,.....illk. tlJ'I••k
• teeie" .IDar Ir6k 'el~WI.

A aintrevI.ha. uüu ól UpftR
111áliák .... aik ul. Mer Ilii
• b6 tliv.... R..,.... 'rt.. !lír
tr.!fa, HII~lrah" kll'n .,••eit
lIidg IlIIik I ziAház.í -Mql.lin
Ili sd'" teljlf_

l'jtJ RllP0L6, a "..,ilr
f.jak "Ik.veU rlpl"_jsjlja. Al.
eg'" ."ar ...... kM.'" lapja
Ism.t IIlIda, tJrtal•••al IrnR
d,.lCtlti .. fiaItI 61 it&6Hhb
81-Jae6lt. Aa .... Re,I.i'· 1.l.tlabb
a,árNRak Ara JO filltr. Mut.t'~ny

Itá..el I ......liiva...k~1l
kUl4. (VU., KWI, Iltca.)

.~......... ..,. ..........,.

Az Oruqol M.IE qi
KlAllitú • teay••dlJatv"'r
március n-til-Aprilis 4· ie. KN
vezményes lItaúara jelesit6 vbir.
i,azolvinyolr lIIir most tI6Iegy.z
tethe'6k. ~.J't irdlk~ben clelek
.zik. aki igu.lványit rwár most
hbtosilja, mert Itok aik kl'rlitolt
mennyisqben lennek a:! ullz.
közön." r~"delll:e.~re IMH:sil!v:.

M6do.ltottik • vadk.cúk
vadAn.ti m.lm'n.k ldej.t. A
bivalaloi IIp keddi száml t'ld
miveliaülyl tJtini$llcri reBaI,l,tet
közöl. amely 5Zerlnt a vallllkacsák
minllllen fajára április 18, helyett
már márnius I töl tilos vaC!liszni.
tilal8m változatlllAul julius U-ig
terled. Erre az inlézkedtsre azért
volt szOkslg, mert a sz'rnyas
va.állományltan lZ ulóbbi I\'ek
heR n'IY m6rvö a csökkenés.

K.IIIDly Illolel az e!s6tétltél.
S j.os. m. miHdi& akadnak
k&,,"ycIMI eMberek. akik az el
rendelt k'lelezö légoltalnli ialél:
kedi.ek het.rlbil nem t,ljelUik
lelkiiimer.t.,ea. fakínt II tlsöltli
tú k'rll tapuztalható IZ él löb
b.A a szigOrit ren~'ri bOnl,túh'l
ulluljílr meg azl, Ilon az elitii·
tilú Itomoly dolog. AI .lliotitité5
611 lIlilltienki fIl211 r:II!Qs ti a
f.led.tk'll) $~Igel !'RIC a ne~ilhldás

HI nCfR lehet vidlkl.zni. Hiiba
1It61it .1 J tA.ltl 1.lkli.lller.lesen,

ha • Izemsz.tI n'l8 vISzi ''''
komolyaB a ~eli't. Ia;enil. - hl
"lúk_t r.C/na tliHulja "'ee valaki
az elill~itÓlt, taJluljil mil a tli
&.or. Itl.t"~l. A Iqoltafml
lD..II.....' IMt.rtht k.....a
uar .. .mtleri .dtt, tellAt rt
Uel••tetjtllr a Ilkouipt,lf el.l
ttülÍl ui••ru ntar'6drl.
..,... •.-..rar 1.

..,ak«:, .. ma., 1'IpI1".gy n'"
Htrl """rata. A .H4bena ..
M"&Zlt· IIfjlll.....' kaplIolatet
velekel eIkkik .. U,., Mfelltit
kÖlti a I.p, .Iilil Bi!it. Tlltor
r.,IIOalllfl4lea {QU."" il.lrt.tt
a J6ei......r. leguj,!tb esemi8y.it.
A MaOlr 5dr.yak 'er.jahh sd
naulk 'ra aJ íltatAnos erjplás
Ill.... il viltMetllllllt 10 ft""'.
MutatviayPÍlUot a k1ad611ivltal
(VI!., Kirl., tlkIa ti.) IsifADllra
kme.

3

H I R E K

I[Gzj.ly~6i Id••vez.. A M.
Kir. IgazságnJY..inlllt6r dr. Ilr6
Zelli" Mkhcsibai IRyvédel 6yo
lR~r. közjegyz6n.k kl ..IYut•.

N6vma.y.rolltú. V.I.eb
Viuee é. cul!dj. velltt;knevit a
b,ltJgymiRiszleli enlfuély al'pián
• Völgy i" lI'vr. viltellalla jI.

M.lYarerSZ'1 fl."*'."..
Kel'lll'.yz6ia ullbbtn I kövel-
kI.lknlk adományozta a Nemz.t
védeJmi Kere'II.. Kocais Oyula
irm.ntllilO IAraulati litkár, Dr.
Molntr llitYán sdkesf6viÍresi k.
rllQli orvo&, C.. Nagy Imre '1I8más
'6n'k fs Nádujvary lajol rtndi'lr
16tOrls6rmesler.

MÁr.iua IO-i, keU 1,6..yel
RiGli a m.z6.od••áll kiállit's
e.oporte. IAte.at6lnak .1••'1
lá6olÁ,ukat. A nljrcius hé 27-in
me~l1yil6 m.ztJ(!2dasígi kiállít',1
.löreláHt."\ilg tOme&15.n felker,,'
vicltki II!Aulmállyi ••oportok el·
Izállásolán él d.kéhen 4 r'H"'Z~

!tiloltlág ez t~lIeft is érlAtkuésb.
lipell ~udaps5t Slékc.r~Y~r()s 111II.
ganfergalIHI Hival.llat,.tuly Usz
degel vállalt. l kiallitb JáIOt.lói
nak pályaudvari kirendelt.'eti ul
jíll val. f061adált és OiCiÓ "8
pvr!~! ,lsdlláIQI4Sít. VitJiki i5kri
lák, akatlémiAk, lukilko"k él
taftfel)'(lftlok ti.uléifi".íláBél 4116
Clepor!aknak clazílláselá.'ra ker
biloll sdmblR diáksúJl~kbn ~iz

llolsllanak h.ly.t. R.poakéRt il
személyenként l.~ penl~(t. U·
lYanQsilk lond.lkgdik a Id..ea
lorlalml Hivatal. ulyohh&dIR••
f.lnOttelib6i jUt iiJlulmáoyf ....
portek ele.ó, k'l~s .II1AII~8elál'·

rél il, Izenbul rcn4kivlli VlIZ9
nyekrl való 1.lIia'cltel ellk ae"u
IZ csatMa. ha I boic~ellI6.t 1'1
k.s6hb m4rch.. 10 \c meckapja.
(Budipest. V., Deák fereat •. 2,
interur~áA t.l.f&ll: 181-149, "r
gDnYlia: 6SIFA, Bud.pe••). Aj"
1.101 tuát mia61 e!4b" jet,plktllli,
a.rt korIAteIt clbelYlzéti leluclO
66~.k .iatt a sláJláalltnylésekel
lorreadIten eJ"illk Ili. Al ig4AJIIs
ben ktzOlai kell il lálo~at'csoport
érkez~stn.k ililOponljál is buda~

oesti tarl$zkodAiAnak időtartamát

is.

.ft"AI DJSAS tMa. febru', 21 -,
• ca ana 47 «tJT4SJa9 «#Js:1:a' n ...um. A "*"t-::::"'tJaiT.I'Il1J' ~ J<#JiI'~F~' S41IaIPOS ......-ro: area:z CL1TJa1'k1TC'~ aTJ:At CtOF • FJOtU e:urr.~

A p6halmi miJklJdhklpttltn khi!e"ktlldók,t Ildtoit IchIfeu1c'lIdit adtIlk 1I011Ul ITT A TAVASZ
t,,/dlnak. ti, tit • Unyt az ,ladd netltrfek

gazdal6g1 tanfolyam Az ingatlantulajdofJosok t,hát h a tI/ltI napjdnak /IORtoS /tl-

16róvlzsgálata elnt (Ilyan kézi/eeskendöket vásd- tüllüttsévtl lraladíktlllanul k~"lni
rolJanak, lIIfte/)lektn a honllÍdllmi klll a llOnvttlelmi miniutITium JS.
millinter tngtdilytZlsi sulma Iti oszltí/ydl'al (.uthrpat, /., Pa~ta.

van tjnt,tv, • Ilmt!lyek tI~ /050 .t 4), hoV • b'nt,t' 'lj"'.
~S 1051 í. /052 számu mtl,,.r mtgintlithlltó t.Dttt.
0",41°' szalwdny"knak mtlflW- A 'd" .
ntlc. Ha tlZ ÚlIatlantultljdolloSllk- honve elml milliszt" Tlntl,-
RQIt, Ji"iJu1R""~t ki"II"IIII/"., kte trtelJRJbeR a oártó cq a
IMI 1WR {,I." teljuitmí.yll vqy eladott khi tilmUi/dui1Ukht kl·
Rl/nyviugálati s!ámma/ ti fUm telts tjy élli, $Z4V.tolnL

...... c •• u.u ...~ ••

A. ev•••••••6 .....
ellen....lk .. la.6h6••k
1'._ItallAl fel:.keadaU

A honvideimi miniSItIT II kD:.l
jlJvdbl" az orlZdg 16/'% terl/,tln
a lak6hdzak ts hdztloportok Sld
mllra tl61rt kézi tllzolt6tszkDz6k
c!lltn611.ésit rendeli ti. Az tll'n"r~

7:1, IIImUtlk arra ttrltd ki, holY
{ll ,,41rt ,..klJzIJk sldmlttrint m,,
ranlltlk~" hanem aTrII is, ho,y
((zok használhatók·t. A IIgsligo
i ubban me,btlnt,tik azokat az in·
gatlalltulajdtlnolokat, akikn,k II

tJirw,.tQn mtI n.m 1,lel4, iI.t"

A I"'Ldml'l,LésilDi Miniut"
!,ntthGtfid,. alatt 11116 13. ,umu
m. kir. tili ltudaldli tQ/lfQLyamot
márlius hl 1-111 dlLelltt 10 Irai
kud,tt,l ~IullmiOlvo6kllr h.lyi
UlI/1IIn tartandó urtfvit'l:"lat.,
Itjaik h.

A V~'ltflllt(lk tlitt ti halllatók
saját !,lIkeutiJk tempLomdNII luf
laadó lstelltis,teltteff vesznek Tmt.
UtáIUl ftnykip!ellliteJek.

A ztJrtJvwgdlat urrtndj6 a
klvetketl:

l. MOg"T Hiszúegy.•nek/l ti

tanfolyam IuJlt,at6sdga.
2. A tan/o/yamtltutl DtlIIiJzló

szava; il buz4moidJa a tanftJlyam
II"~TII.

3. AmiIliuteri tlúsgabutos IRt,
nyitja a tIlIIgdlatot.

4. A tanfolyam holllatfl,. ti
ml'eli vlzlld/ata.

Sznntt. A tliugabemutDt6 ml'·
tek/11th,.

~. A tanfolyam 611képzd 6l1rda
k~Tllltk dlsrklJ~Ryill;lI. a) ElnlJki
lIf"nyIt6. Tartja Rátz Lajo, ,a,
dtJk~ri "ntik. b) K. Timar J6l5t/:
A takarmdny sll6zd,a. lj Rdu
Lajos: A.r otllum. ~zavaljtl Ma
t.,ka. V,nd,1 tanfo/yamllall,at6.
d) l'l"ta Lduló: A lent,Tmtut;,.
I) Pó,a LajtJs; A magj'ar nip.
SZetvalla Matu.ka Sandor tan/o
lyamhtlllgat6. fJ MatyaT nipdalok. r
El8adja a tanfolyam .n,kiiara..e)
Móra P'Tlnt: A jDld. S~a\lalja ifj.
Szabó 18illlifl iaflfolyamllllll,ai6.
h) Póha/om malljll, j,lDlI ís
iDvtJj~ kipckBtn. Jrtsi,tl.: Uhrill
Pller. Szill/egét irta: Rtl" LQjtJ•.
EIt1'lÓ/ mlJnd: 1:,,6 Lasal6. Su
Itp/6k: Pilftér }dIlO', Zs. Tlmtlr
Márla ti jud Laj.s. i) 61nDki
"ruó.

6. A bizonyi1vdny.k, jutalmIlk
kioszt.sa ts a.l ,zlslkaMujel~;·

nyele ftltllzíu.
.7. W,i,.ert Anlird, k',UJnl SZIl

vai a tllll/.lyamvllliöü2.
8. A miniuteri vizllfllJizios a

vizS6tilal., iezdrj•.
9. HlmlUlu. .",kU II IlIttJol)lilm

hallgat"""a.
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y Ola köz ég
inqatlanforgal~a

.:. N D D I O Z!
1943 február 28· n, v sárl1ap

3· 5-7 órakur,
márciu hó l·én

létfőn 3-·7 órakor.
Nagy magyar filmoperett I

L á.lyvásár
Pöszereplök: S;'8.e ~.ky Zila, Sárdi Já

nos. Kis Manyi, LatatJár Kálmán,
Vaszary Pili- .

Kalanuos l,haö8ági történet, mely mu
l? lsál"os jelesleteivel és gyOn 'örü ének

sz61llaival végig elszórakoztatja
a kjjzOnséget.

~ utúSOr kiegtezltve.
V'gj flték és UfA hiradókkal.

Csáki firn6n@töl bé:-ésvárrnegye tör
véayhatósága vett 159 n-öl területet
286 p 20 fillérért.

özv. Kun Sándorné vett pusari SZáll·

t6kat 0841ki Lajosnitól 1400 P-ért.

Sr.endrei János ajándékba adta bel,
teikes lak6hba és földjének fele ré8z~t

iia Szendrei Jánosnak 31i:;O P éftékb~n

Weiger! Oy"rgy é& neje vettek köles
feneki szántót MaJ{(lsaJi Sándortól 5UO
p. rt.

Vörös J.inos veHe fekete Endre
laKóhádt 7500 P·ért.

Nyitrai János vett nagyáJlási s.:.l.lIiót
S.... atmári Lalli:.Ionélo! 1000 . é t

úzv PHlz MártoGJlé pusárj ;OLi ni' já

Ovi 2/i-ed reslt ajánd kba adott ,"volf
II'l;lJáiyné és Pillz JÓl~effJeh 2:i10 pt:fJ~,j

erlékben.

Pillz Józ~ef '..ett pu.ári s'l.ántM Wolf
Mihálynélól 22l!O P-ért.

iv\olnár Albe:'wé Eiler Mária velI ta
nyai ingatlant Kc,,~c i Mihálynélól 1800
P-.érl.

2--3 hold terQletet kere ek hagy.
m:l tcr. iI~s:t.thre, "RUSZLI it-ligére
a Má!:.: patikaban. 1 _. l

Flinyk peket a legjobb minösóghfn
li' ri. l)ay',rl ela ténykep~~z Endll á.

1'~;wJI 'i1H:i0~ fénio k~pe\(et &yarsan ls
j;tilltit 2-2

Igy m 96n06 IdŐI aSI2:Gnyt ki
v I1rlna el &()~.doá&rll. ,'ei,éielllK n.~

ludhnlók; fompa Mib~ly utca 20. 1··-1

Gyom'" egy jMer-almu ková.~

Illillely i"8Z0ROélb klado, Berzstmyi
Dániti utca (; ,zám alatt. 2-2

T pBSl.ttlsr él: agy tömegtl vályog
v rÓ,ére ltluMkbokat kereseif. Gllml
5ándor épité8\ vállalko7.6,· UY:'>Ulíl,
Mlld;:lQb-uh, lU. 4-2

~Is bb-nogyebb gyóf?yueres l:,'e
e,cl II le n1ag,;sabb 1I1pi ar~!l ve;;", II

.\4á !. ~lItika. 3 -2

<longol8 ladó. lÍ:rdeklöda. lehet
Bcmke LajCl! zenet. árllal, laltik (1yonHI

Pe'öfj Hlell 2 IzáDl Illatt,

Ktg- ül~ . !:('l1yvn}'~ri~t'l! 501-Ik eS7

tfl - j€ le • Sj'lván!a klS,y nyomElába,.,

0y n ftl l l .-'1-- Ir. ."'k"t :~.nd"t.

pontt s mef- .
ELNÖKSÉG. !

pun

zek

,
c enye

chard

,
- e

•

16 "-v n JOli k r~5'Zéfe !
borzai m és ápr Z". t filmje:

R•

~lfcrdol!l

tl.:m:o; dék 5lzivbe:n Tiloló története:
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