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lVle~;jeh~nik minden szombaton reggel.
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II csak azér~ iiizii!kég<!ls, lJfH3rt málll
méldoIr'; 111 !Jluu'Bdilbb
nem (lsekéiy számát
rávermi ezeknek

kerestdének, termelési aglikrHl.ik i)e'~(ll'!:eti~llére.

Vl!l:~Y(HUU:UlIK egy:részét 3dó ci~ i
ha jogos SJ pol-'I a IUI]rmilm~vzahulk C::>3Ililki:dui.

a

él.! KölönösleITl
errejét összpontositja, I családok

hogy a nagy ki· i biztosHálsa a
barcolja megillető sorsát. Ez a I kormál:l.ymunka
harc azonban neDmcsak Iban. Ebből III

folyik, hanem befelé is II ma~ i és
tömegek szaporodásának I

elősegítésére, : véign;hajt6
VOMIának biztosHására. l l"ehl~IYlillősé!l(.

ma már nem le1.1'8! a 1J.00IlvÉ~ülel-

mat katonai
"1:'Jt\,HJ!'li;:;J!.JIJ!. li.

a jogászek, a

"Ez la

ren.delkezés tul nyul
bele az szabadságjogole
ba" - fogják mondani.

Nem akarok velük
&zz:ü a
amit Németország mlnlJU'!iI1
városkájában
nek:

IkéstiDk
I növény
I elvetni.

Aszalremberiek
már SZ(mllim.

l!s K

ilapon

Felelős szerkesztő: WAGNER
~!ll kl~dÓhl\i'~iliJll~:

lIgyards
egymimó hold
elég összes

efl.neb': i:ll tuinV'Ol"JllÓl,é.lilzéi a cu
korrépa teHe. H2: ez ut\}Jl)~n ter
mdea.ét Dem a~arjuk.

I1lkkO!i.~ &l több:\
teri:1L'i'tél. a ",,",',,"'"JI"'"" öt'l1atszon)~

sára emililbctjök.

don
ny@ink összes velléster'u
haladta meg á AU'tP.V,"'V

Szeretném sok gyakorlati em-
ber nevében is de
olyan hangosan,
meghallják: "Mliniszter ur, már
lekésii2nk az XIX. század
beH módszerekkel. .Il.li:lI.11U.I,tli1.

seg;t q len "<>lh\J"'U

.V~P.V~IV .i!J[létennázs~H tl2rmllllönk.
H''''<:l,'U] ricinus-kompány

mutatta, hogy pro
pagandával, burkolt módszerek
kel nen'l lehet kamoly

elé'rni. Tessék rátérni az
ideik SlUai megkivánt

ulakra.

l1oidn:M nagyob:iJ
hl1!"lntrn<>. koitel~~5 birtokának
egyötöd részén állami irá~

szerint gazdálkodni.
Katonákból,mémökők.ből,keres
kedőkbóláHó szakbizoUság 2iUa
pitsa meg, milyen
rnekkora mennyiségre van
szükségünk. geoló-

_gusokból, mérnökökből álló
szakbizoUsag meg a
-fenti mennyiséghez szükséges
vetésterületet § a és ég-

viszonyoknak
táj liseo5ztást

Az 50 holdan felüli birl.okok
szántó terönete közel ötlrniHió

Ennek

mert

llTIp
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December 7-án II földmivelés- I
igyi miniszter rádiószózaUal
fordult az ország galdatársadal
máhQz. Rost- és olajnövényter
melésünk eddigi mértéke nem
kielégitő - állapitotta meg a
miniszter - lS mivel a
fonalnövényekre, mint a növé·
nyi olajra a mostani háborus
időbenéletbevágóan sz~iks'égCmk

van: mindenki hazafias köte
lességénék tartsa, hogy elegendő

ipari növényt termeljen. Hozzá
tette még a miniszter, hogy aki
nem igy cselekszik, azt utódaink
jogesan vádolhatják nmlas.ltás- ,

~

I I HUsa. •
A l\4é-rnökpolitikai Társaság I ir,.",!,,~,i~s\l"" R!al:it.{)rv~~mlt!@

1988. évi vitaestjeinek sorozatát
én nyíteUam meg:il előadásom
»an feUártam azokat a veszé
lyeket, amelyekkel a magyar
termelés :ilzerve.leHensége fenye
get. Külkereskedelmi kimutatá
saiak egyszerű áUanulmányo
.láss. akárkinek azonnal meg"
mutatta, hogy be keH szüntet
nünk a tulzolt gabonatermelést,
amelyből tizmillió mázsás nehe
zen elhelyezhetőkivitelünk voU
s sokszorosára kell fokoznunk
az ipari növények, gyiimölcsök
és takarmányfélék termelését,
amelyek egyrészéből jelentős

behozataira szorulunk. Előadá

sorost több helyütt megismétel
tem, II mérnökség számos tagja
a legk.ülönbözőbb utakon és
módokoB hozzáj4ruH ezeknek ,
aJ - egyáltalán nem uj - gon- l'
dohlioknak népszerüsitéséhez.
Eredmény: csaknem teljesen I
változatlan velésterületek s most, Jl.rHer:n€i!e~lere, UA""',",""

a huszonötödik órában, a mi- pl.
niszteri felhívás.

Az el6amények telemlHésévd
Qt-ak II hozll:ás.lélás
Dám ig2zoini.

Hozd
sulyoi aggodalom maJ 1l111lgatUucn

án ii :il MJl.i.g2IUa. SOl\!lSZ~lJl

ember is et mínígi%tElf D<esz,ede:L

A mininter ur
propagandát j olcsó
biztel értesitést
Uasba u j o;.

tOJQtolság~nak mO!1d~H



Gyulavitéz

es Géza.

jelentem
oz:,,(""n;,1;:: gazdalársadalmának,

a Póhalmon tervezett
g;:ucdasúgi 3mot - dacára
a rend!·:lviil nagy érdeklődés-'

nek és a nagy szá
mának -- fl nagy távolság és a
várható rossz utak miaU a köz
ségből '12'!6 kijár.s.ssal nem lud
tuk me,i:rendezni, éppen olyan
örömmel k6zöihetem azt, hogy
SI megindított
szervező: munKa mern voH

m'~rt a tanfolyamra 51
,endes és 17 vendég hallgató
ieleotke,<:ett.

A tan to!yornot december hó
2,án, szerény keretek között,
meg :is nyitaHa dr. Szász Lajos
községi A ta!)tcIlyluElot
azóla swrg2Jlrnasan
Kiss József, G~

Zöld
Hnos, Krnchió Gyula, . Szabó
LajrJ'§, Pe!6 Lajos, Szilágyi Sáu~

dor, vHéz Oláh
Imre,\Vagner Ádám, Klln Antal,
Bogár Hnos, Gaál Lajos, Ada~

mik ZsL.!.mond, Udvari Antal,
Cwvár János, Kruchió Lajos,
Gecsei István, S:mjó Lajos, Gá
bor Mária, Homok Imre, S. Ko
vács K:il mán, Köri Károly, Ba~

logh nt, Dobó L~jos, Giricz
RáUnt, Jcsa Sandar, Viczián
Menyhf' id. Jenei Bálint, Tuba
Sándor, uriHa Mátyás, Nagy
KárolY·lé, Vincze Lajos, Hj. Gá·
bor Sándor, id. Czeglédi Dániel,
1\ rllchió Endre, Mihály,
Csalah Sándor, Sáfián József,
S~bupkégelÁdám, Barok istván
mint rendes hallgatók, Oláh

Fekete LilIjos,
D. Kovács Gábor, Nagy

Lajos, Dobó Ilona,
Dániel, Ve:ress
Albert v-eDdég

k Az ",sMk nem unal~

rneri: kevés hallgató
h,<,~,,~, !{ rn ötvenes lélszámhól.
Együn uk iH Hát, test~

véreke~ s sem szégyeU az
Nem hallgathatom

el Kél utóhb ven-
nevét sem: Er-

sért

látszik - >.zintén
iesa:ntlek II taa.-

mnak. részéről csak
kH2il"tá3t [udok kiváoo.i a három

erős Az
t::iőadói kart is sikerül[ ezidén
is biz!osi!aoi : Bellke Lajos, Biró
Be!a FeHe;: Lajos, dr. rj/likes
Tivad.ar, Somogyi Mihály, dr.
Szász La és dr. Szilágyi
rene urak személyében. Köszö·
nei: i.il:í: önzetlen

~. c-
fL.. :' ~~

:-::,-.7'
:::; L

31m.erikaiakka! vannak
va. Történhetnek itt is még orosz

ságos kÖ8ZÖri"llés eJ5Hem.
uláü eHünödHem,

,.".;~~,.·""n haszna lehe, !il

ötletes k őszöriÚ.-

lésu/H?
Bizm:yos, hogy !H'Jme§a~;;: a

községei"ben lakókna k ","I;",,·,,'~

ila a kőszőnjlésre szondó kése
ket ollókat nem keH
hanem sZZlkember h",luÍ"ü>

és ott végzi el az é:il~,liré§t

til I~,nyákoo. lakók értékellK

lenőrzi a vendéglátó üzemek
konyháját h; é~ megakadályozza
a !Cllságosan sok jnhhus feldol
gozásál, merI II juhokrél első

sorhan gyapjnnyeré~ ából
van súikség A vadfogY21sl~ast

viszont nagyobb merlékben en
gedélyezi'''. SziH:ség van 3 szá
rilott tészlfliplék logyasztásának
korlálozas~ra és szabályozni
fo::;ják a Jj:;zi forgalmá o

nak módját. A zsirváHójegyek
bevezetése eredméoy
nvel jár s a zsir és szalonna-
S;iikségiet Idelégitése is zavar
talan. lesz, a ser! ések összeira
tása, a ser!éslapok bevezBlé~e,

valami!.lt a zsir és szalonna
összevásár!ás3 révén. A zsir·
jegyeket is országosan vezetik
be, de erre csak akkor kerül
sor, ha II miniszterium biztosi
[3Di ;:> beváltást. A zsir
pi Dbiéma megoldását megkö ny
nJj~i a febérmarba csontjából
ék! ésirl előálWó leheWség.

d",lő korszerii gépekkel
évenle jó,ébán vszáz vagon ~16·

állíliÍ.sa . nem nehézségbe
öH,ömi.

A miniszter beszede végén
'haogsulyoLla, hogy gondos-

!wdni III sorbanáHás meg-
sZÜlntetésérőL

Csak aztán a köszörülés ürii
gye alaH nehogy veszedef.cues

és bas')nló
('mberek veszé! vezlessék a ha

I tlht Az ipartesiüJetek ,~,cnw"'l;;'",
I,

! javaslatot az iparhat6"á,flOlwak,
I hogy ezt a nagyon fürgén~nl{)Z;f;IÓ

i csak hiwnvos terű
l! Re! re, kodátozással
; 2; IJkoss&~ maga is ellen-
őrhdJh;:ssea keifék pár,)s
kő5zÓrúsök miíködé§ét

kö<;zőrökövet

[21r!ó ten-

A költségvetés lelsőházi :rész
letes tárgyalása során Győ:r(fy

:'Sándor közellátási mi·
lJiszter nge":1 illili2.yjeleníőségü I

hej entéseket teH. Hangsulyozta,
a {€l,meiésnek olvan rend-

kiván.ja fokozatosan ki
épHeni, amely háboruDf."t'l lévő

nem;,etüDk s~'em:oov a
közeliMás hii:tositisa érdekében
szükséges es alkalmas. Az el
osztás kérdésében fontossági és
sürgősségi sorrendd áll~lpHanak

meg ti és nyugalmat
igyekeznek teremteni PZ ári)!k
és a kereselilehetőségek, val3
miDi. a termelés és togy~s.zlás I

között.
li rl'Íniszter,

mezőgazdasági árszint
kijelentette

J:elelőséggeJ, az or
a közellá.ás tekinieié-

nem lesz Hogy az el-
rendjét ~djes mértéi,ben

biztositani lehessen, országos
viszonylatban IS bevezetik a
Hsú és a Az
áUalános
lesz, de a lesli és nehéz tesij
munkát végzők póijegyd kap"
nak. A szoptatós és terhes
szdkség;e~eHsintén biztosí

~á~~&m ~4 héten.
r~agJon egyszeriien, ö!le-

tesen oldoHa egy ismeret-
ien kerélq)z:wsköszőrüs a
goL A kormánya ~s

ülése kö

alap
érvényesriHnek

kölcsönök

A házépiiés3
::ll szodális seghzs

a gazdasági egyéb v,e,,, ~,1""'-

:uísain is. KiskertaIH~iókb1t,

és mezőgazd'Eági

gépek beszerzésH célzó akció
k2i is fl szövet:~;ezeL

lehetőségük szinte
mert a gazdasági

'"HUU,,"U r"egnyHvánulf'sáf21
A llzöveaf,elE,H

csak ;fl

a ;1

b2JSZn2t~ uezo ~ale'" i
gen sz,eHemeL ~
"%o""'~,:,,:».::.-- <;:;i"l::t""::':l;;''fl~':\.·7t;;>iJ"'""",''';~~_.,,,,..'·;~':'<:''~#t>'0''''C./'"''',~%-=.....''~''',<ft ;
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T. TóvAry
szfntArsu.lata.

nemsokára megkezdi gyomai mll
ködését. A társulat mlikődéséról a
TiszafIJ/dvá.r! Hirlapban tDbb ,,..
ismerő és dicsílÓ eikbl kaptunIt.
Egyik cikkben ezek,t ls .olvassuk .-

A Tóvá.ry-tdrsulat ag,al tE kfJ
moly milll/szi felkisziJUsígglJllépdt
a földvári közönsé, elé, amivel'lIt
a klJzlJnség,t tényleg meg Idd
hóditani.

Ogyes, hivatása ma,aslatá.n áU6,
jflgyelmeJtett s7tinisJr,á.rda lftoljJáfja
ilzt a miilgas milvis;;! cílkitD.zést,
ami a szlnmiivészetlt mlJ.wiszettí
teszi s IIml ennek til mlllts71etruek
oly kiváltldzos hdyet biztfllli rilng
sorában.

TÓlJá.ryék szépen, jól játl!tlnak,
tlJkélete, illu:li9t I SI.~rak(Jzd,t

nyujtanak mlKórcifJmlik a l,gmllt
Re/]f) tdmogátást.

Hamarosan megSYózöcih,t1i&k II

gyomai $zinházlátogatók is a
Tóváry-tá.rsulat jósfigáuíl.

111 Méhé~J:eti clmtn
most jeleni meg Héjjas Endre ny.
meteorol0g ig. országos hirI mé·
hészeH szakiró tollából egy uj
köl'.lYv. A könyv irásm6djában szá
llol si mai gyorsan élő emberek
kevé§ idejével, ennek dadra mind
azt felöleli, amil éi méhés!etröi
íildni kell. A könyvel a gyakor
i ,( részére irta, hogy aki mézet
dcaf termelni, eredménY$sen akar
, '1 ehészkedl"li minő legszüksége
~c.;bO ismeretek birtokában kezd
t: .ori azt el.. pi, könyvnek különős

~. j@kessége oly különböző szer
z;KiŐÍ szárma:i:ó szakeikkek kÖ1
i~ e, melyelmek loSineret~ az ered Q

nl~'lyes gyaimrlaaot elősegíti. A
a 21 Méh'" él. magyar méhéc

SLe;, lapja, budapest, V., Arany
':os U. 2 BZ. kiadásában jillent

m~g, ara ~.20

Márdusig csak légoltalmi,
készültségben keU vizet tar
tani a padláso.. A honvédelmi
miniszhu rendelete értelmében a
padláilterek légvédelmi relszereléié
hez hozzátartozik, hogy egy vagy
két idényben összesen 100 litir
viz tárolandó a padlásokon. Most
ujabb reRdeJel ugy szabályolza
ezt a kötelezettséget, hogy novem
ber l-tő máreius 15=i~ ki lehet
önteni él Vil@1 padlástartályokból.

Szolnoko1t január l-én kezdő

dik egy öthetes villamos rn:erll(i
ipari tanfolyam.

Közalkalmazott IziUók fi
gyeimébe! Az országos Tisltvi
sel6i Belegápolási Alap kötelékébe

tartozók iskolás gyermekeinek be G

utalása él. Magyar Iskolaszanatórium

Egyesület svábhegyi iskolaszana

tóriumába (Budapest, Xu.. Márton

hegyi-ut 6 sz.) és iskolával kap

cSí1llatos szentgotthárdi tüdögyógy
intézetébe.

Szabadkai barangok kÖl!lzin·
tőtték a rádióban az uj esz
tendőt. A magyar rád.ió hagY0
mányos Szilveszter-éjszakai kő·

szön\ójél minden esztendőben

rangok zugása köv€ii. Három évvel
ezelőtt, a felvidék hazatérése esz
tendejében a kassai Dóm öreg·
harangjai szólaltak meg, 1939-ben
Kmm3inyzó urunk szGl6falujának
harangjai! huzlák, a mult évben
pedig Kolozsvár üzent ha"angjai·
val minden magyarnak. Al. idén
a hazatért Délvidék köszönte az
uj esztendői I!l rádióban, Szabadka
harangjainak zengő szavával.

Európa papirfogyasztása IQOO
lói llj37-ig megö!szörözödöU.

Bánffy Dániel báró f61dmiQ
velésügyi miniszter. A magyar
gazda karácsonya. eimmel irt ve
zércikket a Magyar Föld karácsonyi
számában. Többek között él követ·
kezőket irja: "A. karácsonya leg
nagyobb ünnepünk. Ez az ünnep
azonban akkor 110z valódi áldást,
ha visszatekintve az elmult esz
tendőre, erősen elllatározzuk, hogy
jobb gazdálkol1'lással eredmánye
sebben szolgáljuk majd saját bel·
dogulásunk ügyét és az egész or
szág érdekét'" A Magyar Föld más
I5zakcikkeken kiviiI ismerteti li

milliárdos javaslatot, érdekes ké
pekben számol be a székelyföldi
v<lílarról éi pá marosvásárhelyi
bikavásárr61, él japán háborurói,
Elbeszéléseket, verset, kisgaz..
dák szakeikkéit, pí€lcí és vásári
á,akat ég rendeleteket találunk
benne. Mutaíványszámot ktfd a
Magyar Pöi€! kiadóhivatali, Buda
pest, VU., Erlsébet-körut 7.

Ugy nagyol'! érz:ekerlyen
akar]i'Hi: ai amugy!s maga; össlegii
villanydijat emelni.

Oaran János öngyilkosságot
kövelett tanyáján felakasztotta
magát a.,; eperf~ra. TeUének oka

I
EGENI

Vihar a levelet ids, oda faja,
A szegény bakdnak szomara (JI sorsa.
Ma még piros élet, holnap sötét álom . ..
Ne sajodld a csókat tölem Oyönyöril Virágom!

Dalolják a honvédek, valahol messze, messze, ful a Tatár
hágón, Oroszországban. Esik cl késő őszi szamora esó, lassan le
hall vele az este. Ilyenkor kinyilnak a nótás szivek, mint megannyi
muskátlis ablak, virágzik a dal. Ilyenkor na!íyon k~zfjljön Magyar
ország, egy-egy kedves kis hdz a faluban, hol cl legszebb rózsa
nyílik, ... hol annyiszor huzla a cigány.

"Csak egy kislány van a világon ...
Az is az én drága salambom.
A jó lsten, de nagyon szeretett,
Hogy É n n é k e m adott T é g e d e t la

Vége a nótázdsnak. Az utolsó láng is kialszik, csak az 6r
mester urtól kapott cigaretta tüze világit, mint az elhangzott szerel
mes nótdk zsarátnoka ig az ajkaken ! ...

Táhori posta 34118. 1941. évi Xll. 16-án.

KRUCHIÓ BNDRE szkv.

BeJiezey Miklós főispánl él

Békés'Jármegyei Gazdasági Egye
sület örökös tiílzteletbeli elnökévé
válaszlották.

Beliczey Miklós főispán a
Békésvármegyei Gazdasági Egye
sület közgyiJlésén, december 30-án,
nagy beszédet mondott, melyben
a belső front szilárd3ágának fon
loss~jgM hangoúaHa.

kinevozések.
mostani államvasu1i kine\lezések~

nél több \l'olt 2i főnököt is
előléptettek, Dr. Kanyó Tivadar és
Szomjas Károly felügyelők leltek.
~r. Kanyó Tiv3dar a szegedi
üzietvezelőségben, Szomjas Károly
mini békéscsabai fönök le! jesií
szolgálatot. Ugyancsak előlépieilék

Kiss Géza földi!lkel fÓintézövé, aki
a MÁV igazg aJóságban teljesít
szolgálatot. Mindhárom elElépte
tellnek legjobb kivánságainkal
küldjük.

Fószolgabirói kinevezések.
Békés vármegfc föispál1ja vitéz
sark~di Márki Tamás dr. várme
gyei aljegyzÖ~( és ifj. Márki Zay
Lajos dr. gyulai járási szolgabirót
ib. föswlgabir.Pú\ltá, nemes Tamássy
Tamás dr. közigazgatási gyakor
nolwt tb. 5Iolgabir6vá ki-

Számtalan jeiből arra lehei kö
vetkeztetni, hoSY Békés kiJzség teriJ
Iete, illetve határa alat! mérhetetlen
kincs teri1l el. Erre már több kéz
ulfogható bizonyítékot is találtak
és hogy ezeknekfelwrása még min
dig nem kezdődött meg, az való
szinti oda vezethető vissza, hogya
rendkivüli költsél;ekkel járó kutatási
munkálatok előkészithéremég nem
volt megfelelő idő. Annak idején
múltón keltettek feltűnési a békési
melegvizü különösképpen az
Asztalos-utcai kut, amelynek vize
táplálja az ország egyik legjobb
gyógyhaiásu fürdőjét, amelyiknek
hire már jÓlIal tulhaladta a község
határait és teljes mértékben vetek
szik (egyes szakértők szerint még
jobb) a hajdus!olJoszlói fürdő vizé
vel. De nem kisebb feltünést kel,
tett az elmult télen idős Megyeri
Sándor gazdaságában feltárt gáz
kut is, amely bőségesen látja el
vi!ágitógázzal az egész fanyát. Eh
lua. ha ~onióképpen mjs helyen is
találtak gdznyomokat, mig most
ennél sokkal nagyobb jelentöségii
dologról szereztünk tudomást és ha
valóban komoly alapja van. akkor
az ügy mindenesetre sokkal na
gyobb figyelmet érdemelne, mint
amilyen eddig feléje fnrrfm'l_

Az elmuil napokban a rosszerdei
gazdálkodók arról panaszkodtak,
hogya tanyák vize, me
Irt eddig ivásra is felhaszná.ltak,
olajos iziL Ezt több környékbeli
kut vizénél is érzik, ugyhogy sokan
már nem is tudják inni, mert ha
megisszák, akkor orukban érzik az
olaj szagát. I

Értesiilésfink szerint az érdekeit
lakosok most arra késziilnek, hogy
mintát vegyenek a kutnak vizéből

és fel akm-;ák kiildöttségilek liinni
a községházára, hogy az elöljáró
ság "ívia fel az iUetékesek {igyel
mét II rosszerdei tünetekre.

Nem tudni, hogyarosszerdei "
jöídek init rejtegetnek a i,

mélyben, mindenesetre kiváncsian I'

várjuk az ügy további fejlödését

I
1!ill!!1!!!!!!!-E!!~!!".!!2!";~!!!!!._!E!!!!!'~!!!!!"'!!,,~~~__!!".!E!!!'!!!!!!I!!.!!!!01IZ1f!!)'J!

I nevezte.
l nőies és liizlvóg 8ka-

:o Q :'

Oláh GYÖfi;'Y harcos, kéthetenként l rás.sal megvalósltolia, bog~' meg-
megjelen6, folyóirata l kapja most már a S o!!zlá!yu
mostani számában .. vitéz Rácz Jenő I gimnbiumot

japánról, Mályusz Elemér a ma· I it Magyar Éjet Pártja var
gyar töriéneiemirás válságáról, I megyei jjzervezete ck Bíró Zo;tán
Féja Géza Milotay egyik cikkéről, ; varmegyeí meg8t;ervezéQ

Jn€zft braziliai élményeiről, I sében D01:l0zol1, Iv\ezöb::rénybel1,
Fettich Nándor, professzor orosz-! Békés·en, Köröshm::sán és KÖ;Ö8
ország,i fJ.tjáról, Bdcskay B. Béla '. iadányban értékes érlek@zlelekei
az 'Világn{zetról tr. iStlie- I melyek minclegyilíén Csiz-
retten. lIers, a zsidósdl;ról,! madia A,nárá§ országgytllési kép-
Vichy, a Pódium, stb. stb. Ara 24! viselő is i3. isgjaH
jillér. Szerkesztőség: I a pi;dig ck
Hunyadi 4, I l1élyzel-

JI'J2!i,e1=k,CiJrut 5.j
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ENDRŐDI

A szerkesztő üzeni:
K.-uchió El11Ide szakaszvezetö földiak

kedves figyelmességgel küldi 1&'1: orGilZ
harclérröl szépverseit, olvasóinknak 08Z

tatlan élvezetet szerezve.
Most csillogó ezüstös levelezölapot

kapott szerkesztönk Krllchió Endrétől,

a következő s~öveggel:

Emlékül ezen il ielt,}tt @rosz repiilögép
vasznán kiván0k bOldog Karácsonyi
ünnepeket és boldog magyar Iljével,
Kiváló tisztelettel Krllchió EnGire szkv.

Ez uton visl.Ollzom Endre öcsémnek
a j6kivánságllíl és kivánem, győzzék le
mielőbb azokat a gonosz vörösöket és
azután Jöjjenek hala, hogy közös erő

'ItI fe:élJif1Jessük boldog Nagy-Magyar
országOl. (Szerk)

1942 január 4-6-án, vasároap
3-57-9 órakor,

Vízkereszt napján 5-7-96rakor.
Kiváló magyar filml

Beáta és az ördög
faszereplók: Szörényi Éva, Pqu

Antal, Toronyi Imre.
Izgalmas, lebilincselő történet.

Hangulatos, megrázó és gyögyörll.. l1l
szivhez szóló képet, ne mIlIalIIIza el

senki megnézni.

A miisor kiegészítve.
'Vigjáték és hiradókkal.

-Gyoma község
ingiltia.nforgéll ImBa.

Csapó Lajos és neje Kató Teréz vet
tek 282 1\ öl, 1 hold 1182 n-öl, 803 n-~I,

830 n öl, I hold 138 n-öl, 1 hold 100
fi ől és 266 n·öl kölesfenéki szántót
Gecsei Istvánné Csapó Teréztöl 4800
P-ért.

P. Kovács Lajos nős Maléth Magdol
naval vett l hold l1lii4 n-öl Zséfia.
majori szántó! özv. Izsó Lajosné Cs.
Szabó RózátóJ 1404.35 P-ért.

Megyeri Mihály és neje Páyer Mag.
dolna vetlek 1161 n·öl csergeUyllJapsi
szántát Molnár Imre, Molnár Teréz és
Molnár Iréntöl850 P-ért.

Ifj Németh István és neje fekete U.
dia velteK J hold 1157 n-öl ZlJófia
majol i szanl6t Németh IlitVán \tés
Andrkil :\láriaval, gyomai lakostól 13G2
p 55 :iJjá~rL

lj. Kiss Lajo'l és neje. Juhásl!: Erné
bet veltek 398 n·öl csepüskesti szántót
Hanyecé István és neje Vig f!r:l>ilIébettö!
700 P·ért.

Sllalóki István és nejfJKccsis Eh~lka

vettek egy beltelkes lakóházal Ciökönyi
Sándor nih. Sz. Nagy Sárával gyomai
lakostól 3900 P-ért.

PÉTI só kapható ft 'Wagner
Márton fiai fateiepén~

Szilágyi IstvÍin eárautó..aakKollsut;1
L~jos utcai háza eladó. i-l

Egy jó cfJllilládbói való ügyes fiut
!a!lulünak felvesz ifj. Varga !:",lil villaDY'
s;<;ere!ö és naüszerész.

:5zerke&ztlisén és kiaáásé.rl ioJt\!:
WAGNER MARTON.

Keszűi! a kŐllyvBy@mtatái 50Hk

l<:ndejboei' Ill. HWlgária kOayvnYo!l'l.I1~~

GYQmán, feleJös 'ie~iiG: T~t ~IÍ

.. , , e

Ienal

11e

y

Mit hoz az uj esztendő a
Pesti szin~á~akl!ak.. Sz;nh~zi I
beszámol()I-i, iLlUkák, S210es CIÍ<-!

kek, a Jegujílbb kulisszamögöili I
ple!y kák, képesriporlok egész 56- ,

rege követi egymást a Délibáb
15zinházi heWap legujabb slámá
ban. Ezenkivül g,ozdag filmrovat.
tökéletes képes rádiómű50r, divat
rovat, rejlvények, humor és ren
geteg szebbnél, szebb kép tarkiqa
cl Délibáb minden egyes számát.
A legnéps!erübb 8zinházi helilap

egyben él legOlcsóbb is mer! az I
ára csak 14 fjiJér.

~IMfITM1iMIl."ii1•••
"MAGYAR SZARNYAK" ",ImIil ké

pes foly61rat lill malilyar repülés
tigyét saolgéIJli'i. Érdekes, változa
tos, mal olvlllsmány. MllItatv'ny
S&ám: Buúp••t, Oll~l-ut1a.

~~,.~~UijllU

flirdes ileu
la.punkban !

r

kedd-gzerd«

Antal, Tumy Ida, Jávor Pál:

ara

lIillll':oiDbat

Mack Brown és E!eanor Hansen
izgalmas cowboy filmje $

z

Január J
John

J.:nu.i.r 6'-1
Páger

öjjön elsején

Monumentális vadnyugati szenzáció.
Az idei szezon legnagy,.bb szabásu lovas kalandorfilmje.

Kitiinö kiegészítő műsor.

A p O I l Ó M O Z g Ó O Y O m a.

Könnyeki~ nevettető magyar filmjá!ék. .
A legjobb ninészegyüttes mesterfilmje.

Kitünő rajzos trükk-film.

UfA világhiradó.

Januln 4-j vallilá.rnap-h.étf~

Tolnai Klári, Jávor Pál, Turay Ida) MáJy Gerő

Makláry Zoltán:

áram csengő
Uj utakon haladó, nagyszerü magyar fiJmkülönlegesség.

Egy nagyszálló életének mozgalmas filmje.

Magyar világhiradó.

üSodálaí68 természeti iZépségeit mindenkinek meg kell
ismerni@!. Erdélyi utazási, nyaralási, téli tartózkodási
l:igye!{ben forduljon. kÖ:.Itvetlen hozzánk. Erdélyi

borvizek központi lerakata.

December 14-én és 21·én. vasárnap
is egész nap készséggel állunk az érdeklődök

rendelkezésére, mivel a

COR ARUHAz EGÉSZ NAP NYITVA
KeietlmllagyarOr8lf:ágiés Erd.élyrl-sd

Ffird6k budape8ti kirendeltIIége
8 u d a p e li t, Blaha lujza-tér 1/3.

Telefon: 130-480. Corvin Áruház.

E 5?w

Priuszt kapnak II zsidótör- I

vény megszegöi. Al igszsá(;Ugyi I
és a beíiigyminiszter egyűrles ren i
dele!et adotl ld, amelynek érielmé- ;
ben él zsidók I\öréleií és ga~d3Sál.;i

térfogla!ásának koriátodsár<fll szóló
1939. évi IV. Ic 25. szakasza alá I

eső kihágás miaH löriént eli1élés

esetében az ügyészség, ilIei~leg az
elsöfoKon ilélkezö re"dőri btinle!ö
biróság a joger6re emelkedés u1án
kö :eies minden egyes elitéHr61 kQ
[ön büníetölapol kiáililani és ad

az Országos Bűnügyi Nyilván- I
[arló Hi"aialhoz beküldeni. Az
elsőfokon elj<lr6 rendl!lri bí.ln1elö

biróság köteies ilyen kihágás eseié

ben az eljárás megindilásával egy

idejűleg a terhel/fÖl az Országos

[)űntigyi ~yilvántarlá Hivataltól

ériesi!és! kérni annak megállapí

tására, viljjon li terheH cse!ekmé

nye az emliteH Wr...énycíkk 26 §-a

érle!mliben nem Plin6sUi e véi"ég~ Iaz

Könyvismertetés. ,.Isten vésője

aIBU-. P. Jonsson Arnold élele.

Irla: K81sbauer Sz , fordHo!!a : oe
- Szent Imre Missziós

Szeminárium, Kőszeg, kiadása.
400 oldal. Ára 4.20 P, kö'lve680
pengő.

Karády Katalin látogatása
Iiataiinnál ujévi beszél·

getés Kiss Ferenccei, Megyeri Ella
és Jászai Mari sziiveszleréröl. Am~
br&czy Á:{OSien ujévi mérlege a

és a szinbarabról Hor!o
bágyi és Vasi rajzos kroldja II

Ttizvészrői, nagy diValtUd6Silás. a l
pá"jsi léli 8zezonrÓl. A SzinházI
Magazin uJ s;!ámának érdekességei. I
liIéi Endre regény, vicc-

és a gyermekek kedvence, li

KI;; egészili ki a nép-
iliHl1 l1eiilap uj s:;:ámál.

14z ezüst ] és 2 pengösöket

január 3.1-ig már csak a Nemzeti
Bank in!ézel.ei cserélik ál alumí
nium érmékre.

ellen,

Fekécs Sándor kézimunka
kereskedőt hat társával II budapesti
öliJstanács fegyMzbOntetésre ilélte
kommunista szervezkedés miatt.

I
A sdUö A gyen'nekek I

lIoha ki nem szfi!öi l
szeret!:!! meghaló és ienyilgólöen l
l'1'ép pélcW gorakoma,k fel fl Tol- !
nai Világlapja karácsonyi í!rámá- i,
han A magyar társadalmi élei 'I'

kiválóságai legfelsőbb kil'lc~eikröl,

gyerme!{eikrÖI nyilatkowak. A I

nép.izerü képeslap kell~s lerjedeQ

lemben jelem meg karácsonyra és
alZ albumvastagságu szám lartal
mából: Érdekességek karácsony
ünnepe körül, Oktalan áHat-e at.

Az intelligencia. öröklődik,

nyel az indiai jogi,,, Je-
aSt.:ainak" Norvégiaban cimli,'

jinrwü·,'< emelkednek ki. A legíoob

n1af~yar irók nove1láin, a szóra- l
Kozí"ló és ismereHerjesziö cikkek I
dus során, valamint a közkedvelt'
TOV2!okon kivül föbb mint 8Z~Z

magyE!r és külföldi kép található
cl népszerü képeslapokban. Tolnai

keH6s terjedelmi! ka
rácsonyi számának ára lJaHozatla

nul él régi 20 fiilér.

H <ll r,'; ,mti ki~:tmtás lesz febnu\r
ban Orosházán. A Délmagyar- "
országi Baromfi-, Gaiamb- és
HázinyuHenyészlök Egyesü iele
minden évben megrendezi kiálJi
tását A ["iáIJiiás iránt széleskörű

érde!dödés szokott megnyilvánulni
és igen értékes anyaggal vesznek

. azon részí a lenyészí6k. A kiáii
lásl mos! az egyesület Orosházán I
szándékozik megrendezni éspedig
a Jövö 1942. év február hóllapiá
nak elején. Az előkészületek hez
máris az egyesület
kebelében ,,!almii rendezőség ;;

bizonyosra vehető, hogy ez a leg
közelebbi kiáílitás:lz eddigieknél
i s nagynhh sikerU lesz.



RSADAL ~S KOZGAZ ASÁGI HETll p

!U_Ö!"IZ~liásd ARA
Neg1'e:dévre 1.56 P, fel éVHl-3.12 P, Eg~llZ évre Ö.U

Befizetések pOlltacsl/lkk@!1:
,1J"l'lll:árl':l.-nyomda Gyoma' csekk8zám HI.280

c II ti i I:'i r Ó k este ti óra,

'1Il1e15e nel"koszta: WAGNER MARTON
5z",(~~e:il:::rt<SliIé\g 1'!i$J ~Iadéi'liviltl!!ll:

..HUNGÁRIA''; KŐN'"iVNYOMDA
I',; y e> ~~. KO>lZ,-lth Uijot' t..tc:~ 54.

Telefon: 22.

f!.gytl<1l3áb08 ~ mm széles) 1 Gm. l111lgal!! bU41d~1

50 fillk Ével! hb'deté511é! HI !u:áz:alék kad~lMilwl
adunk.

MlIlgjeimik minden yombalol'l rlilgg...!.

termel mint
a tria1"l.ol1li il II

t ermillélili
t ejhBlltéle terméuetlzerflJe.
ig'Ryelt elilzkölt.
~h;l.lienRek a köntkezmlinye,
hogy a tánadaloDl nagyobb
válál'lóer6 birtokába jutott,
ez II nagyobb vbárlóer(!;\ ReRl
heteges tünet, hanem a tin·

o; zerü magyar ga:uiaságpoUtika
,jfvendetes eredménye._

A kormányzat gazdasági poH.
i ldja nagymérlékben eUonlu~

yoz la a gazdadgi defeti:i:mns
kárlevéseit III aki józan Izemmel
Ii ;2yeli a helyzetet, kényteleR
maga is megállapítani, hogy !ll

~'émhirterjesztök fekete
rt 'lései közöl eadig sem
vüt be, MlgYllr~

or zág a rend, ft uyugalom, II

k íc:gyensulyozoU gazdasági
Qá:dsa más or~ld,goli:bc~z

gokbaa és Afacikk~kbeft 'falóo

baa álloU be Mány, de al Ule·

I·· tékesek gcmc1oakodtak arról,
. hogy ft nélktilö:dl8teUen kllflSldiIárucikkeket hazai mil· és pólo

anyagok megfelelőliilD b.el)'~Ue

litsék. Mindenki megállapUhatja,
hogy II legtöbb mia él:l pótliD1i1g
igen kiválóaa vált b@ 81 gyakGfa

latban.
A. drágaság kérdéle

fOIalom, bizonY~1 áremelkedés
téDyl,~ mutatkoIik, a
dos 'relemzél ma olya.-
nok al hogyalok
gWk mind a tll"melő, mind a
fogyasztó ~rdlk,it. A meltifj[l.lo

daság nntabUitAsa esak
volt biztolHilaltó, a
dasági .gyenluly érGlillk'bEIR
mezliígudali.gi
jutottak lll:!!

Iyeknél figyelembe
hogy a 'lzociáJiI t ...........IA..

munkablirek emeléSE!
mf!;gdrá~itotta II tel'mlllhillt.

Az inflbié rémbircU a 111'8

knl._ié aual igyeluzik nlo
,uiRlliteni, hogy dmutat bank.
egyforgallluul.k e-

melluufésére. tlldai
k~~ utu u

Dlullgaagyob D

él lal:d~ul'ijélltlRknlk
ezzel kapcsolatban
zeU fejlidéle

I

186

en
Rek. Az álbirterjelllt6k a.zEia
sági defe!izmasa Id.rem. téma
körül operál. Hirdeti, holY árIJ
hiány van, sopánkodik al drá
gaság miatt ég infh\ciórél ter
jesgt álb.ireket. Ha már mest
Ixembenézllnk ezeld~ll al rossz
akar2tu~m terjesdett lIirekkol,
azt 1Atjuk, hogy 'ruhiby, am.i·
kor froiltok vil.szíják sl!lét f61·
ddskel, amiker II bAhon lok
80k millió embert von.l Ili

termelésteSI, amikor aJ utak
bbonytalansAga megbénitja a
kereskedelmet, valóban észlel-

hetó.Aruhiány vaD ft nyers
~uilyalokkal bÓVla ellátott or
szágban is s ezt li háhoruokozta
helyzetet próbálják kilul.!Ulnáhl.i
II rémhirtl'trjes:d($k, kogy egy
feldl áruvisszatartí.ua birják II

termelőtD másrészt 'rubalma
zásra biztassák II fogyasdét. Az
igy el'idézett áruhiányban aztán
felvidgzik II lelkiism.eretlen
elemek jövedelm.eit megduzo

zasz!ó, II közeHátb rendjét ve·
8zélyell:tető

'"I

a népszaporodása. 1Q41-..benG O

1939-ben ~35

1940·ben 224
1941·ben 194

A születf'sek megoszlása nem
és vallás szerint:

Törvényes ref. fiu 62, leAay
51, bázasságon ki "üli fie 6, le
ány 5, halva született fiu l,
leány 3.

HaJáleaetek szalma:
1939·hen
INO-ben
1941-ben

Az elmult évben elbaltak
résdetlzéal nem él vaHás SIl.

rint: református fi 54, n' 66,
ág. b. ev. fi 5, nő 8, róm. kath.
ti 19, nő 12, g. katb. g. kel. nili
1, izr.fi 2, nő 1, összesen ti 74,
aő 88 (162).

évben kötött házalságok
megosdása vaUásfeJebzetek

. szeriat: tiszta ref. pár 32, Usztl
Törvényes 'g. h. ev. hu 13,. ág. h. ev. 2, tiszta róm. katlii.

leány G. 10, llapi. l, iu 1, vegyes ref.-
!órvényes róm. katb. '. fiu 2.S, Iág. h. ev. 7, ref.-róm. kath. 11,

leany 20, báz8ssjgon k)vo~ hu . róm. kath-~. keleti 1.
2, leány 1, bal va szOletett fIli 1. Minden felekezetmél nagyobb

Összesen fiu 98, leány 77, há· II szül~té$ekaél li fhlk száma
zasságon kivll fiu 8, leány 6, mig al!! eloaHaknil több 'folt II

halva lu:ületeU fiu 2, leány 3. n'k SziWIl.

Zsidó gyermek nem sdletett It. 72 I!tb:&IIséJkötésn'l 60
egy sem. ildzalik volt a ngyes hbassltg.

A gazdasAgi egyensuly fogal
mAt határozta meg Reményi
Sclmeller Lajos egyik ujévi
eikkében, amelyben hangslilyoz
ta, hogy a legdrákóibb rend
szabályoklól sem tog II kormany
zat visszariadni, hogy ezt ft

gazdasági egyensulyt fenntartsa.
A gazdasági egyensIlly ÖSII

hangot jelents különbözi ter
melési ágak és afogYlIsztó kö
zött, másrészt li mez6gudasági
és ipari árak, valamint il fize·
tések, munkabérek között. Vá
zoUa ad ll. munkát, amellyel
eéltuda tos alap@slilággal sikerült
megteremteni ed az egyensulyt
és fGglalkozoU azoknak a spe
kulánsoknak a kártékony o1ü
ködésével, akiknek oem érdeke
a rend, akik II bizonytahmságof
akarják, hogy a kaoszban sza·
badon halászbassaBak, munka
nélküli jöved'elemhez jussanak.

A spekulánsok álbirterjeszlás
sel dolgoznak éi a gazdSl.sági
iskolázottság hiánya miatt, saj
nOIil még il. jóhiszemö.:ek is sokan
hitelt adnak a gazead.gi álbirek·

A gyomai allami anyakOnyvi
hi vatal bejegyzései szerint az

.elmult három évben a szOleiéo

sek száma:

tották
az os agvak

j évi
agasabb árait

Bánffy Dáaiel báró föld
mivelésügyi miniszter a minisz
tertanác:3 bozzájárulásával az
1942. évi termésií olajmagvak
átvételi áraira nézve a követ
kezőket bozza II gazdák tudo
mására: a napraforgó magja 50
pengő, az olajlené 75, li repeéé
68, fl. szójáé 60, a rieinusé 100
pengő métermázsánkint, a ter
melő vaslltáHomásán vasuti ko·
csiba rakva. Ezek az árak
szokványmin6ségü !árura vonat
koznak és kizt.rólag az 1942.
évi termésre érvényesek. Az
1941. évi származ'
ohlij0smagvak árai továbbra is
változatlanok maradnak.

A földm.ivelésügyi miniszter
két héHel ez~lőU rádióbeszédé
• en felhivia a gazdák figyeimét
arra, hogy u olajosmagvak
nallyobbarányu termelése fOR
los közérdek. Bejelentette, hegy
a termés értékesHésével gond
nem lesz, mert 3 megfelelő áron
való átvételről gondoskodH.. ER
nek az ígéretnek megfelelően

az elajosmagvak magasabb árai
Dak megállapitása megtört~nt.

Azok is, likik az 1942, evi ter
mésre vO[H~tkof.ólag ese lieg ala
csonysbb ár2lk mellett terme
lési sserződésl már kötöttek, III

szeu0déses áraktól függeUenl1
a mOlt megállapHöU magasabb
bakat kapjálc Ezek az árak
Bimoslllk az olajosmagvak ter
melésének jövedelmezöségét
bi:dositjikD hanem ezenfelül
ölztönZ/tlt is adnak a gazdá
nak, merl az olajosmagvakat
ilyen árak mellett mindenki
nek ilI\rdemes termel nie. A gaz
dák részérlil már eddig il ör
vendihillen nagy érdeklődés

nyilvé.nult az olajosmagvak
termelése idnt, jóllpbet akkor
még 111m tudomásuk a
magasabb árakról. Sd.mihmi
leblt alTa, hogya magyar
gazdatársadalom li! legnagyobb
igyebleUel fc-gja el6mozditani
al nlrlvények termelé
!!Iét is IZ:iel bbt9silja 0:; I) "jos

C~8Lé ~inak
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az fEer·
kell

az esetben II

lilsz-
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kelR

kélcsönben.
,::.aslár"ak a k~K~s.0n

illehre a tarto-
,3lflg'cdéséig lakóhe.

az
köte

Á köleiJön
szükségel
va:aminl

feivH:a:::;osHásra ~Uj

gyermek

fm'(:.J5 II kormányundíJl
a

ilá:las;sá!~i köil&sön KIUnai[

mEmtes

A születet! első

UL}~l a

összeg iC ei~yven szá
zalékat ,"u,,-e!u el a kormany.

h~:zásságból négy

csőn

és

esőnösszegegy sz<!zaie~<lH

sli ~ör!6szteDi. A

min.den i>zilH@tése nlán
egy SJ: findel a kölcsön
ViSs23iizel:;,

és II

min·

meg az

ahol éveken
zeUék a í!llI'bo][Jjfti[1ö'vé[lVI
évek edzési
eredménye

olyképpen

elnöknél vacsorán
kfiHi~yminiszter,

fEilköszönhj;!a~1

gyar m[nisztereífl.ök
külfigymiob.der.

A sö!é[ben
rémhirterjesztok most is
€I.<1lnféle

és
a német
gyarofszagi lálofd:!!iá.sáltlo::::,
ban hisszük, hogy li '"'0''' UH

józansága nem

z

A R{öl~8ön

képpen történik,
vényhatóiJág a liöitlillsönös:;i:e~

ülaiásáról értedH SJ

alS

U~yaJlJlcE;a.k 19 ti növél3lyhmi
intézet hosszas kisérietezés után
olyan is ldtenyész

meiy nem esik áJdozatnl il

tavaszi fagyolmak.
Az nj gabolum<1i)vény már

olyan ellenálló, hogy 15 fokos
bjílle~let is kibir. A kHenyésztást

Ribb~nt['op nélDetbir~clalmi

külügyminiszter esü !örtökön
ünnepélyes látogatásra
Magyarországra, Kormányzó
urunk szivesen látott vend~ge

ként. Budapest- lak@sága Idtö.Q
tető szivességekkel togadta II

nagy német nemzet kiwáló kül
ügyminiszterét, aki szemmel·
láthatólag meg voU batva ettől

II fogadtabistóL Az országgyilés
két háza csütörtöktJn este lin
nepélyesen fogadta fl ném~t

külügyminisztert az: országház- a bÜBÖS

ban, ahol bőségesen nyilt ajka· alalwktél. Sajnáljuk, hogy egy
lom, hogy tönÉlnyadóink meg- llildJepélyes al1,allí)D'J,Kc,r is
ismerkedjenek la német külügy- kénytelrt::nek vagyunk ki-
miniszterrel.' Ugyancsak eSlltör-1 de az almamnnka
tökön. volt Bárdossy miniszter- nyilt sisakkal kHllUanUink.

j i

ériz§ége'll házd§iluldn.d~k

I"ÍG~u~ntkapnak.N~g'Yg,,'el'rD:l.d~~zUllelle~e

d kölcsönihsze''!:We't

Belügyi k9rmányzahmk II

bivata!os lap ujévi számában
nllIlyjelilllD löségll rendeletet adoU
ki II házasodási köiGsönn§L A.
rendIdet surint

IZ év január l-lől kezdő

€Mleg házIUIO<U,si kölcsönö-
ket lehet kérelmezni.

Kölcsönben r~szesHheWkmind
azok. akik teljesen egés?iséf%esek,
erkölGlsi él nemzeti s;;.em;poat
ból kifagllts alá nem eSliRek, 32.
életévüket még nem
meg és II bázuuhmdók ögyiHtes
jövedelme nem éri el II havi
300 pengőt

Akilesönök foXyósitAsánál
elönyb@n keH részesíteni
azokat, akik a rnezögazdli
sági népességbe3i: tartoznak,
va.lamint azokat, akik sok
gyermekes ~Ialádból Izár-

maznak.

A hbasodási köl~llön li család·
alapításhoz sziilu:ég<ils hntl'r8k
és egyéb fiSlsz<ilrelé:iid targyak
beszerzésére, az

önálló megélbetését'!!itk i
mlligal!Iil!JOZ~lsé.Jra szolgálnak, I

A i.ránti kérehYH~~el. i.

la vőlegény szenDi

Gazda·
'3:V1~,,;l1~2It kiáHitás rendea;ő

hogy
mezögaz o

és t·

21-29. napjain, köz
iH a ánunélot megeh;;zöen

meiY, Az

iroda késIséggel
!@lvH:0gclsU:ási MrrnilybSl'i irá

t'rdelI!Oali2:5re (Bndape€lt, IX.
8., telefonszám

8:1ll ő",z

felkésdiHség
21 tenyéílzáHatok

,~o,("""'H'i,~:,I1C;s;"~ sz(~tkli(:Hék már a
ct:itL1H,\:'Z",:CH tell:liÍ'\i'a$lok~ités már

bejelentés éro

llrr12, hogy
elli()~OirUllUl iii. határidő

''''jár, - mig
C5(gpOlrl(pkt,an II bejei en

bal,a:l'!deJie tl1,hWIll$l1l' 15-e.
lüáHUlis óla njból

megnövekedett
gaztlája máris

ef(Hl~lO(JleSSel és várako
az idei kiáHitás

különösen II vissza
teI'ül,~tek g$;izdái számára

t81nulliágosnak igérkelik és
előrelátbatóanmost

Bzolgálalet
él

;~;;.qlO!lJIJj) min-iiségü tenyészállatok
kö.:;:;pcml1osiltoU forgalmának le

mezőgazda

oktató

ki~ímtás:on a hmyésdUatok
l!i\rlékesítésetjlehmtös száHitbi és

kedvezmények
amelyek

CJA",;,h'fom;,;1 az ondg leg
területei il iH
III valogatoHan

mHlöslé~U anyagból spa
BeUöldön

szomszédos
aH!Hl1~)Ul2lill ng~raflcsalk jelentős

\!J!alzái~i kedi'\ie2:mlt';n~lek is lesz
lll

élet
l:egie!~=Jiltöse:1bb esem~nyé

az évben

A [nüncbenbergi
nr."a>iRll'viizHl.@lrllpw] állomásnak si

bl.u:afajtát ki·
évelő növény.

JKa3%!áJ~s ilJitlltn ::il fi - 6
éven ujból és ujból



l>Z1il-

évvel

novem·
i.:I:i iehet

aki gyer-

tar~

honvédeimi

wz:ser-/(OfW 5.
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II
~ "I Olátl György '",-,"!\.oV'3, lcéi.het,mkéni
! megje.!eno,
! mostani szdrmiban. : vitéz

hatt meg a h",..Al!r... ,ól", I Má(VllSZ Elemér a ma-
feltaláUí~ia, 1851 decembe, ).0 h,,n II fl t" ". l '.'"''' syar one!1e ermras
90 évvel ezeöU hal meg I Géza egyik eikkér6l"
Friedrich Drals, Saillerbru.n~ lJárőja ... Antal !Jraziiiai élményeirol,

a kerékpár . igyébtalál-I Fetlic!z Ndi1dor professzor OroSZi~
mányok me:leU, mint egy j országi m'jdról, B.
25. bil!€"ntyüs ~ógép, é s~er!~e~z. I az uj vildgnézetrol ir, Két isme-
teHe m"g 181... ·ban a mal kerek- I retlen vers, a
pár első ösét is, Ez a ! Vichy, a stb. stb. 24
lén~egében m~r nem sokat kl.mslIT- I fillér. Szerkesttoség .. Budapest,
bözöU a mal : két! Hunyadi János-ut 4. Kil2dc'/li~lod(.ll:
egyfQrma nagyságu ál- j Budaoest.
vánnyal összekötve, elöl kormány- I ~ ~ ,
ezerkezei, al Mlsó ktrél\ fölött dkészu!t ll;urÓJl,a
nyereg. A tapo~ószerkeleí azonban dr~)tkm~Hpáb'áj::l. A francia
még hiányzott és .Drais báró aki i alOloklJóili1 fekvQ Bri2i1COn

, II· Sere·ChehaJier-b@l1december
találmányát mindenItt maga mu- .
tatta be sőt a kalon;asli~n,~k is l 21-én adta kö:tlleke-
felajánlotta "drezináját" I désügyi Európa htg-
lökte előre. Ii tapos~szerke:u~tel ~ m2gasabb ren-

ugyancsak Drajs báró I A
a s~hweifurti Fischer fel! vé<J!naIKSI§&!"e alaH
1850 ben és már a is acéilal több mll1J! 1 mé-
helyellesileUe. Ebben a lökéle:íesi- magas9ágldl.l~nb8ége! győz
leli formában Dmis ~áró k@zdet- m(;§ler tenger'6zililfeiíeUi ma-
ben sok figyelmet keltet! találmá- gasságban Sere-Chei7a-
nya mind nagyobb népszel'üségre lier fraoiOiaoruág legismer-

tebb téH SlDíitlrll~ei1íeil:u!lk
tett szerint és Némra:le>rszágban ma
már 17-18 miBió karékpár áll a Ví€iékél1 él Mvil5zonyek rel1dkivt11
közleke<ilés szolgálatában, kedvezÖlk és egé8zen k~le-

I péig lelilt@v6 teszík a
Aranygyönyörl a konzerv~i . ie~~V~[VUlrHlk,

debozban. Egy br"'ulMshwp_;~,ql' I. ' ,. I<ol" _'= a Sllm a <ln

konzervgyárban az munl-rás- Amed!rábal'l m9st iIHíható
nő munkaközben elll'egl~te!te

gyfirüjét. A gyürill egy oHenseni·
asszony hozta vissza, aki azt SI

gyár által készitett egyik d@bol'
klilnzervben talaHa meg. A
jogos tulajdonosa uton ViSI- Egyik ;;l'llU1l1 fl ,

izaka,ta. tar!oHa

Halál-hajó. Alig néhány méter I sulyai>
hosszu japán hajó. amely 2 ha- kapcsolatban elveszlettilil a be8Iél~-

lálra szánt japán katonát, 2 tor- I Az eltár elölt. amik9r
ped6t és legnagyobb ~$atl'!haj6 I ól ,ap él kérdést
fGllrobbantására elégségls robbanó il fia!al a áHalá-
anyagot visz. Egy pár robbanás, a nos csodálkozásra igennel vála-
két öngyilk<llsságra szánt "zoH. UgylMszika
felszáll al égbe öseihez. Az angol fontos eseménYel
és amerikai büszke óriások 1200-1 sal hogy
1500 lélekkel leszállnak a tenger ~ visszanyerle bieszéll;jkép~sségét,

fenekére.· ine képes al fanatikus I nagy örömáre a mO!U1.yasszony-
nevelés. llgy ilyen japán hajót I aki néma mEm.t
hatalmukba kerHettek iii. szövetsé- I be iii. és kellemesen
gesek, lekopirozhalják, de I DOlirolO férjjel vonult kl.
li ruzsos asszonyok és ae: érclek-I Ötvenmimó A Eivé€!.
képviseletek neveHjei közül akad-e, I [Jertel Björkegf611l ae,nerigen kula
akik beleliljeneft a halál~hajóba? l Cey~o!il köze/é
- Hasonló V(~;~ 48-ban I . ~f'. két P1éier bOS3ZU Í1'?ffl.~

a magyar honvédnek is, mikor a I mHJi6
felsömagyarországi harcokban aii: í. kíhallllalr tarioU ~.áJ~ahlihclZ

osztrák generáiist, ! 'l;·'C):r,ik.

graecz kérdőre vonla, e !
eJsöcselék magyar rebeHisekkel nem I 1'észj.Ht;é~(tt,,~n
bir, mini fővezér az~ mondotta: a li. 'mi a padlhlISOi1l,
holnapi LUközelel én vezetem. Mi- j1inisuer rendelete erteimébei1 ai

kor látta az ágyu torkának rohanó I :J'dl5!l;;terek mi fekszerelé8é~

veressapk@sokat, akik ro- lel l1oj"zJÍlar!oi!:ik
hantak a bi Z(J$ : I ,!

11:1,' ~ "'l't é· I v' ti'boJómdó a n·Ei!cUáso~:on Naost"ti:.z uru. n p, eli! nem . !p

ka." SUck nyugodtan esak I üi ,bt! rende;ei ugy

jegyzett meg: "Kegyelmes i.l;am, 11
az a haditakiika, mikor eAvesl!k b.r
al ágyut, lj; .

I
BI61épt~tés. Közszereretben álló

állomásfönökOnket Lakatos iGtvánt
Máv. f6inlézövé léptették elő.

Gratulálunk.
Orvosi hir. Dr. Vincze Endre

községi veletl'borvos katonai szel
gálatából hazatért ás rendelését
ujMl megkezdte.

Jutalomban ré.xesölí Molnir
Elek községiInk fiatal ácsmestere
(t, Arany János-u 14) a bu.da
pesti "Horthy Miklós Nemzeti
Sportcsarnok" Igazgatósága által,
azért mert, mint munkavezellí al

Sportcsarnok kis-csarnokának ács
munkáját - a mint egy2500
alapnégyzetméler fedél szerkezetet,
38 álilssegéddel és 12 segédmun
kássai il. kitüzöU időre - sikere
sen befejezte.

Kenderszöveíből készitett
cipőtalp. Kitartó kisérleti munka
után Clier Ignác miskolci cipész
iparos fellaiálta a kenderszövetböl
készült cipötaipat és ennek alkal
mazási módját. A talp mganyűs,

puha és kényelmes, teljesen viz
hatlan, nem kopag, sokáig eltart,
olcsóbb II liJörtal,nál s jtgynélkül I
is beszerezhető. A minisderium
megbizta a miskolci polgármes
terI, hogya város n~gy legna
gyobb körzetében eljáró kézbesill!í- I
jének kenderszövettalppal talpaI
lassa meg li cipőjét. A próbálól
teszik Wggövé 8 további kIsérle
tezés!.

A cipő tartósságá.rt felelős

az, aki eladja. Ezt a természetes
elvet mondották most illetékes he
lyen és ennek a kimomtására
azért volt szükség, mert több
cipökerasIH:!dli kirakatában és az
üzletében is táblát ragasztott ki,
amely szerint li fatalpu és rege
nerált gumitilpu dpikírt nem
vallai felelOssíget. A Cipökeres
kereskedők Egyesille!a most fel
hivta tagjait, hagy ezeket a táblá
kat távolítsák el és ,sak alyan
ciplket vegyenek it továbBI el
adásra a gyáraktól, amelyekért a
gyár, vagy iparos felel~sléget

vállal és igy felszólalás esetán a
kereskedő li felelOlséget a lipö
készitöre álbárithatja.

Német kézre keriilt a tatár
khánok hlrel rezidenciája. A
német csapatoknak li Krim-félszi
geten való előnyomulása folyamán
német kézbe kerllU a tatAI" kánek
legendáshirU rezidem:i'ja h!. A
müvészetlörténeli értékekben igen
gazdag kastély; amely a krimI
tatárli>Knak még ml is nemzeti
kegyeleti helYit jelent, Batgisari
ban van,

Ahusevő tehén. ltgy dranon
aueeU (Ausztria) gazda tehene
kl:llönös módon rákapoU a hus
evésr,. Miután aJ istállóba zári 10
~iatal libát megette, a vegetáliánus
kosztról már tudni sem a.1,art,
ue:\rIlOllV gazdája kénylelln voll

8 sajtóról

Vitéz Kolosváry-l3oresa Mihály, .
cl Sajtókam>1ra elnlJke, ujév napján l
eüJadási tartott II rddióban a ma, I
gy~~ sajtoról. Ismertette a magyar I
sajtó elmult negyven esztendejének I
tör[éo.etétt és kiili>nösen azokat a
jelenségeket aM, amelyek cl

magyarorszdlli sajtó fejlődését irá
nyitották, ci századelejei el:isidósfJ
dási áramlattól, a szabadk6mivfJfi
irányzaton keresztül egészen a
magyar sajtó keresztény és nlm
zeti szellemben ~ való megujuldsá
nak időpontjdig. A liberális iaők

ugynevezett szabad sajtója, amely
ben "mindent mdll lehet imi", ie
kiniet nélküt a nemzet és az egyén
érdekeire, tizleli lJálallkozdsad Glla
kult át.

Ez a szellem tette szlikségessé,
hONY a valóban vérbeli magyar és
keresztény szel/emil ujsdgirók min
den lehetől alkIJvBssen,k €l magyar
sajtó áialakltdsdra.

Ma 812 hivatásos ujságiró, 108
ujságiró jelölt és 1726 köziró,
szépiró, szakiró tagja van a
Kamaránk, kiadói főosztály pedig
662 tagot tart nyilván. A Sajtó
kamara tag/ai közlil nyolcvanan
törlJénynozók, 61 országtyliiési
képviselő, 19 felsőházi tag.

Kolos1Jdry~Borcsa Mihály érde
kes és értékes e16adása befejezésé
ben hango:itatta, jóvá kell tennflnk
mindazt, amit egy emberlJltő ma,
gyarországi sajtója vétkezet/o

Színház
Ma este kl\lldte meg sziniszezon..
TóválY szín!ársulata. Rá-

kosi Viktor őrökbecsü mtlvévl\ll az
,,!:!:!némuH harango!;" dmti @zin
művéve1.

Az elöadás§a! ktllÖll is megkel!
emlékemlink TÓlJáry Pál igazgató
réri (pópa), Névery Ldszló (Si
mándy), Szdntó Lili (f'Jorica), K.
Simon Sári (Todoreszkuné) drámai
jelenetekben fővárosi szinvonalon

Továbbá a kisebb IilZI

repekben voltak: ÖM;s Erzsi,
KáUay Károly, Szalay Gyula.
Zi/ay Lajos, Kiss Lajos, Tóth
józsef. Az egész előadáson érezni
lehetelt mUvésú feikéslültséget él

magyaros hiWkeí, és reméljük,
hogy a. magyar szó harcos kato
naH pártGllni fogja Gyoma szin
pártoló közönsége.

Swmbat este 8 órakor sJinrlli
kerül a "Oyergyói I!)i!i.!" G. operett
3 felvűnásban. Erdey RÓZII prl
maliona bemutalkazása.

Vasárnap fél:') órakor sliml
kerUl "Ha te ugy Mt én is ugy",
este 8 érakor ,.Tekai aSiUA ",

Névery Lá.szló szinmüvészt ól

Kormányzó l.U (XII, 6.) legfels~bb .
eihatárollásán1.1 a Nemzetvédrilmi
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1942 január hó 15a 'n..
~$atOrtökön 6-8 'rskor"

Az olasz fHmgyártail
vUághirft filmje I

r az autóban

"",:::Z

ra.
BÜ!lügyi dráma:

Főszereplők: Tasnády Márla, MllldtlY
Margit, Kiss If€lrenc, Uray Tivadar.

lqalmalil érdekiliI hatásu fordulatokbl\lll
plilreg le (il lilIIIk dráma.

lIird..§~en

lapunkban I

"Méhészeti Kalauz" clrnili
most jeleni meg Héjjas ~l1dre ny.
meteorolog i~. országas hira mé
hészeti sza ki rÓ tollából egy uj
könyv. A k()flYV irásmódjában szá.
mol li mai gyorsan álö emberek
kevés idejévc:l, ennek da~ára mind
azt felöleli, dmit II mlihész@tr~1

tudni kelL \ könyvet <il gyakor
lat részére i; ra, hogy aki mézet
akar termeiBi, eredményesen akar
méhészkedili mini) leggzQksl§ge
s@bb ismerciek bir1okába~ keld.
heti azt el. A könyvl1ítk IdUl;i~tli

érdekessége oly küIönbl;}z~ illU

zöktöl származ8 a;lak~ikk~k k~z

lése, melye:,nek ísmluete az er~

ményes gy,;:, orlatot elÓitgiti. A

köny a " M:::tI" a magyar méhé
8zek lapja, 5udapesl, V" Arany
János u. 2:z. kiadásában jelent
meg, ára 3 20 pengi.

O~hl, kelives, hangulatos wiliát6lL
FőszerlJplölc :

ViUGriéde Sisa, Márla Denííl.
A műsor Idegészitve.

ljigjátékés hirad.ókkal.

1942 január 11 12 én, vasárnap
1-5-7-9 órakor,

hétfőn egy előadás lj 6rakor.
Elfiif;.'.dó magyar film I

$zlhígyi [:.: '!án bérautósnak KoMt\tb
Lajos uteai L_Lll eladó. 1-1

Egy jó családból való ügrilll Hut
íanulónak felvesz iij. Varga Pál villany
Izerelő és müszerész. J

A "Dévavj\l'Iyml i,lllriestUletu
, lis,....

itálmérésébes megiireSllaett1Ízleí!ilzlltöi
állá.~a pály~atot I1iÉliet. ,. pályililatGlk,
"Pályázat" megj~öléssel 1942. évi január
}16 IJ-ének <:Uli l.2 ónijáigadpíók b~'

az Iparfesttilet hivatalába, IIlK1l 8zliImé
lyos megjelenés ilsdén . II feltételek is
megtudllatók.

Domokos Albert üzletében fEllns!
egy megbizha.tó, lehetőleg IV. polgárit
végzett leányt, csak az jelentkenen aid
érez magában némi kis üzleti érzékel
és egy kis életrevaló3ágQt l

Szerkesztésért és ki<!.dlásért f",lcl:
Wil>GNER l\i\'ART\Jr~.

Készűlt a könyvnyomtatás 5tH-.
terlde~blima Hungária könyvi1yiJmdábtlli

Oy@min, fe!,g!ös \,~l)tÖl Ttk§t Sán!;!,{lf,

em

J

sz

"er

V.a!.§dlll:'ua.p-héd'3-k.dd
iter! A ~Borl l

Bródy Csortos (lyu.la,
Valldria, Timár József:,

Ramon Novaró és Lola Lane:

A francia íilmgyártás remeke:

A nagy magyar

Páger

nak
a repülők lapjá-I

száma. A Horthy
Miklós Nemzeli Alap tá
mlJgalásAva! megjelenö repblies"tlgyi

81 Szárnyak ujévi
S:tiama a szokásos gazdag tarla
lommaI és képanyaggal most je
lent meg. A felhivását most is
vitéz Horthy IstvAn ida, aki
repillésügyül1k szolgálatára hivja II

magyar ifjuságot. É.rdek~s cikkl!
közöl még a folyÓirat a mot@ros

vitorláz®repmö á!képzésá=
röl, az ejtőernyős partízá.nokr61 és
a budaörsi sportrepülo életről.

Jánosy Islván szerkesztésében mego

Magyar Szárnyak mindeuiJit
Ára 50 fillér. Mutatllány

@zárnot a kiadóhivdial Budapes!,
U!Ci 93. kivánaira ingyen

Adrienne Lecouvreur li hires francia szln~s;Z:lJö nagy szerelmének t~rtéFlllte.

f&szereplők : !v0nne Printem, Prierre FreuJilnay.

UP'A vUághiradó.

ExotikU$ témáju amerikai fiJmcsemege.
A közönség kedvencének egyetlen idei filmje.
Stan és Pan : A Jábbadozót kezelik

és rajtOS trükkfilm.

András II falurói vlirosba szabadult keményfejll paraszt küzdelmell élettörténitlJ
a budapesti bank mindenható igazgarói $zékéig. Ez a film témája, át meg lát

szövi csipás tlirsadalmiszatirával ég hangulatos vigjátéki jelenetekkel.

Magyar víli!\l!tafrcl!ldó

Mi ujság a pesti szinhá:lakbas.?
Beszámolék, klWkák, szines cik
kek, él legujabb kulisszamögöhl
pletykák, kélilesdporlak egész se=
rege kOveli egymást a Déli~áb

színházi hetila, legujabb számá
b311. Ezenkivü!gazdag filmrovat,
tökéletes ké}ileg rádiémüsor, divat
rovat, rejlvények, humer és ren
geteg sze~bllél, sbeb~ kép tarkilja
a Délililáb minden egyes számát.
A legnépszerübb színházi hetilap
egyben li legolcsóbb is mert az
ára IEsak 14 miér.

Képes riport az Erdélyi
Nyereménykölcsön f6nyeremé
nyénék gyözteséröl, a Színházi
Magazin uj számának szenzációja.
Nadányi lollári: Ez volt iii vesz
tem .•. rilmpá!yázat tredményé
nek kihirlÍetése, képes társaság=

Napoll$ollilja az a le- rovat aiszi!ik az uj számít, mely-
!!im $uui!d aid nek sÚiildarabja a "Maria RelJe".

évvel ezelőU meg ierem le le li Kelet IGyermek melláklete pedig a Kis
egyik leghatalmasabh birodalmat, Magazin.
$z8ludi Arábiát Lelkes, de viikhitü SzeRz'dék lorozata a PUm
katonái éléa f@glaHa el az Iszlám Szinház-lrodaJom e heti ej
szent helyeit és ma él diklá! k(lze! számábas.: nagy képes Bethlen
Kelelen. Ezen lelül képsorazatok Margit grófl1~v~i, Egyed Zeltán
mulatják be li 8Z<llvjet-, ész:akafri- színházi levele, perek és benyo
kal- és él Csendes6ceánl háb@fU dal mak a "Márikám ol körül, ki az
térképek változatait A legjobb I. Hidvéghy Valéria, akit lIgYOIiI
magyar irók l1ovelláin, a szóra= protezsálíak, de akinek sikere wm,
koztai6 és· ismeretlerjeszlő cikkek ill sieiö Bordy Bella, kápes ripor
dus SOd,ii, valamin! ól közkedvelt toka szinházi prGbákról, divat-
wvatokon kivül Wbb rosat, Jávor Pál regénylatásl,
a népszer!:! Tolnai Wmképek, viccek, keresztrejtvény.
Ára csak 20 fillér. Al uj szám ára csak 50 fillér.

A száma, Könyvismertetés.~Istenvésője

elbeszéléseket, versel, kisgaz, alaH4S. P. jonsson Arnold élete.
dák §zalu~ik/(eit, piaci és t'ásári Ida :. Kasbauer Sz , fordItotta : Ge~
árakat és rcr..tle:é~eket ta!álunk I Jolán. - Szent Imre MissziÓs
benne. ktild a I Szeminál·jum, Kőszeg, kiad.ása.

föld kiadóhivatala, Buda- il 400 oldal. Ára 4.80 P, kötve O.~O
Erzsébetokörut 7, pengő.

a!e~li időjárás

nem szívesen ke
mivel meg-

!liJv:C'í.g'imrdE k sora
és !e!~;i!eg

mozgás=
me:Rb!~ler.!:edéstge!1l, ideg-

febrt~ár 28..,ng, kö"pél1ziáralk
rnárciUJs 3 köklesek elfogadni,

30 már csak Nemzeli
időn tul a. nik

vesú!ik.

lle!lebb eseiben A had
ml.&vejeíi lerű!eíen az ~!látá8 kifo

és bőséges.

a Ném.~

ielismerlék a pOfGileni
ldizdelem és él kula tá

ezt a harcol,
szervezetre,
áldást je-
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ELÖFIZETÉSI ÁFU,V,:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egés:i éne 6.24

Befizetések postacs'>'ül:eo:
•rhmgária-nyomda Gyoma" cse;~kIlzAno 18.280

Lapzárta c s li [ ö r t lj k este (; óra.

Felelh ~Hrke.:rifJ: WAGNER· M.ÁRTOM
SZ_ll'luilftt6séil él! Idad6hlvatal:

"HUNGARIA" IOONYVNYOMDA
~ If l) M lll, Kouuth lajos utm. 64.

Talafon : 22.

Egynaiábo8 (55 mm &zélell) l cm. mal!2lS Ilintete~

50 fillér. Éves birdetélulél lO szá.zalék kedvl!1lMényt
adunk.

Megjelen!k minden llzombaton reggeL

Háza..ság
:kötelez8 orvo.!

~1er hnulIlcikk helyeU essk
.nébí.nyféle néprubázati eikket

gyártaRi, kensehb hU2:emrll
Idmithat, mi8t eddig. Nem hez
ft ktresked6 kc;;m.,.hil.jára s~m

lUiU:l.yi hss:m.et· 8. hat't'antillléres
aklilllfbmel.mint I ddgillllyem,
ie 8J!l áldontot vállalni kell és
abUZ0J:ulen:ésrEl irányul' ti
relnés a li'b"ril tartam'ra fel
t.~UeI1IU IiIluh"lékleed6.

Ami mostanába. ipar-
igakb$lln 61 I. n'l)l'uh'~~atll.kció

lIorán folyik, tulajdonképen II
sziliud gazdasági front
iíépitéae. ed a bel1l6 frontot
mil~ kell ft nem.zet
veli. -erői"ell A tárllla-
d.alom.nak a
hivata;oál
hajtásét megkönnyíti@!
5tozdHu. MlllldllJ6i.Jmlli ~lrd~ln~.

hogy li bels'
eUenálijon az eUíllln8~lg tö:rekvé.
B~iaek ez . ugy lihebégel,

H!lJnil)l~illlISlIUil fegyelmlilxeU-
sáige1 uolgáljuk I. jobb és

ddve :u:ok Iidklétiléliégér61,
klzérdekl voltáról. A . közeUé
tlid mer'l. hezdtarte:dk II

ft ·l'lemnti egységhe.!, mert lU I.

f~ltétlen binloIDllUS.k, I. Jegyel
mezett, áldozlltrakés! mlgatar
lásnlk kif@jedie. Ai: igéayek
csökkentélléből, I. fGlYllutÁsnak.
dUl1dllltos kerlá.tod;ábél élJ! III

jóu.n taklU'ék6n~gbél áHó ál

dozatot mindenidnek. uiveieo
keH megboznia, mert minderlki
meggy.ződlu~t arról, hogy

luk lU; áldOolatok nagy

lI'l.,mzeti céljaink w@Svallll

sílását iegHi 0U5.

tani. Termelő, fOlYl.sdó, k6z
vetit' ElllyaráBt 'rbe meg, hon

mhí4en ilyen intézkedés' a

lIU!lQ,UUtt jnít szolgálja s

ezekEtt aJZ intézk.iéseket

.fegyelemmel él biulommal

kell fOIadni.

A kÖleÜátási mod.l társadalmi
kialalkulbihan II fegyelem él

a hinlem az alap, amelyre
épitheHk az illetékes hatódgok
&. közellátás hiztesitását mel
felel~ intézkedéseiket Kell l30n
Ei rendeletebt II k~ltön!iléii nyu
godt és fegyelmezett magatar
hb89.1 tOlJadja. meg lévéR ncS-

Nem lehet elégsur ba:ngoz~ il hantia. k.telel!llégérzet.
tatoi, ilegy II mai - énzáll:3- Az 'Ua. IlIllnei ansI II cénad
dokra d6etó - világközdelem· uabályozdk!il kizelh\tált, II

beo ugyanolyan fOllltos a hels6 fogyautást, I. Iyáripari ter.,·
gudaségi lucvo'1.al, mhd a list 's ill nyersanyageloutált, ""__m !IIII!!!lil_-
IdHs6 katonai front Ez más hogy II b~ls~ frontot törbetef
szóval annyit jelent, hogy B~. I~nn' és az eruág életét zavar
elég III btonaifelkéuöUség és talsl!lná tegyék. Sek tODh~$ árui:
a vitezlég,slllkmég nn gau~da. é~ nyersanyag.t Bim lehet ma
sí.gihiIUs?:ültségre ÍJ. És amint kulföldr61 ~ehozni a hí.horu
egy aradi kiltonai ereje ,b· miaU, !eb.~[ igyekezcé ~:l:okat .ti mlQya:r
hatalma II lakosság bareieré- bazai nyerslll'lyagokkal póiohli. hatalmas léllléa:lllJl haiadt
nyeitil {Igg, agYlllulY abell~ Más il'lyagokból ei cikkek.b61 li amikor a belügyminhlter 81

gtu:dasági fr~lI'lt8n is IIIzübég rendelkezésre áll' k~liudetet igalSá86~ymini!il:d<?nel egyetél'
vaa lU (,lgéSI lakouág kŐUEl- tCflfV$~erlee ugy outják li!djjel~ ~í tésben kiadta a házas5á.gkötés·
m6kidéllére. hhDcgatiiilára, lll- hogy lehetőleg mindenkinek előtt sdkségee onosi vbsgálat
gyelméfe el munkájára. Nem .jusSoa h~16IEi. It. toatollabb ipari 1'·)1 szóló rendelkizések vagnll
elegead6 tehát a ne.zet eéljai- eikkektermelését pedi. ui}' hajtáli uhudtását.
értlelklledlld~vitélkatoaáinkat alakitják át, hogymtlsz6nteUk Az 1941. évi XV. te. értelméo
sz.retettelli 6nzeiéi bő5tetteik- a fény(h;és ~lját liz01Sáló áruk hn II jövabee. háa8Sg±id: kibír-
kel bll&zkélke4Bi, Barlem si kéuités't és ~ I'1sglév6 nyers- detését esak akkQr
gaz~ali\iÍai frentGft is meg keUanY!lgot ebősorhaB olyan tö· r~n~elnj, illetőleg li

állania minchmkio~k ahfilyét, me«eikkek előlálUtáwa femlit· r, \«ll lilik akkor IZl:1lbad "''',"",'''U
BlIil:lt ksteBáBak li aarcttlen. jAk, amHy-sa€kre II mezőgauia- íóst adni, ha mfl!ldegyik báza-

Gudasági· Ize~p6nUwl iG sági éli ipari mUlllk-álliágBak.· ~.l· r: '.I ió 30 !::lapoál Bem régibb
mle.dny4jslllkatoBák vagyunk, ~ig~!iJl~áll's:igMk.. Idsgazdáoak, l 21-=tü. Uszlionosi bizonyHvány··
biszen . gazdasági Ilvft!et-tlé- vagyis II dolJOZó U.nadal"Hlnu~k I:: yd iÉlluolja, hogy:aem szen~

liok, fegyalraink és te:rvlilll@r6 vao. sz.kséi~· I v!íi t(ll't6z6 vagy
mUlIkauk :il. gy~z:el~.uk /ks az I lJ, fénJid5 It'lI1't lokeu.teu!! I f _'rt~~6 A tisdiQ

iguság&!lajjb háké.uk e ! ~i':1;';~cli e,;:é.rt, bogy a21: I ,rv(!Jsi
veHel egY6art8gli I (~!,,·~V sdkBégJeleit , : :3' 6@. nll~y}~(ll!!~é~;tkblill'l,

Itppeil ezért 61 II kényszer,· il bi~tositln.i l.btssílln. is ez IE \ i: ,h:.! m~gYii il m.
bi!lld€l tés, ugy más keUemeUtn- átalakulás tuI&jdonképpili .em I ,:;.. tisztionos. tÖlVényl;udésági
Eiéi tartsI. vissu IllldsGrban &I iUéb, mhd ft QiFnliti ss~ze- f i'·),,'J városokban il:! tiszti
embereket a kiJ IZEu:apoatj', fQg" mll,ralésitba gazEiaségi l' Ít.'S."V9$ A I'il!ildelat
ból káros 'Fiihl.lm~;u\ltól, al téren', is t~n~'liIitel, C . arrÓi 15, . hogy a
érdrá~it':ltél, li és jár. A I· III eIén O:U3g~

'411 Gktsll.1íl I ía mOj,feltU~~'~

EGYELE
ÉS BIZALONl

HáboruJ idékben tulajdon
képpen mag'lgl érteh5dó dolo~,

hogy az államh'alalom Viszi át
il kÖI~llátáskeretében anImzet
tagjairól való gazdasági g6ndos
kodást. A· könllátásl infézkedé
sek szoci4!is és! közérdekd volta
kétségtelen ugyan, mégis, a~

intézkedések tgy részét II tár
sadalom idegenkedéuel f~g.dja.

Nem lehet csodálkozni e maga
tarlás fölött, mert bis:um ft

közeHátási intézkedések. legna
gyobb része korlátodsok alak
jában jelentkezik. A t4nadtdom
nehezen törődik bele egyéni
gazdasá~i szabadságának szabá
lyozásáha, mert békebeli ~er

melisét, vagy tagYaldás't h5g
feljebb csak :il rendelkezésére
állott anyagi eszközök korlá
tozták.

Ha nai[~ljából tehát meg is
lehet érteni, hogy a társ&dalom
Jegtöblzér önmaga ellen irá
nyulónak tekinti a közellátását
korh\tozé intézkedéseket, al

ellen védekezni kell és lehet is,
2nnál· is inkább, mert a háboru
már megtanHotta II társadalmat
.?Ha, bogy bizonyos korlátozá
sok melleU is van elet, termelő

munka, v~n fejledés. A korU
tozások II~~rdek uolgálatát
jeltolik s ennek a tudata
lassan-Ifl!lsan átmegy már a
közvéleménybe is, mert ill ma
i2yar l'!éplélekben kiíejlód6ben
VllR a ldemzeli katasztrófák
tlDulságain a;apuló k@ZÖiSégi
tu~at. Háboru~ idökbeD. aélküo

lő.zhilGtlen ~zübé8 vaa a
nfmuti k6!ésség gOlldelatának
politikai és gazdasági ténD val'
megvalósihbára. :Politikai fJgy
segiak kéh,égtelen, todbbklU
Ítjle:uteai ilzoDban II galuillsági
egysé~€t is, hogy uta barcot,
amelY8t Jlurópa is ÖRIiI.Uil.IUBk

védelmébe8 tolytatUlo1k, u ~.

digi @redmény,kb~z .éUáao
gyözilelíol:IO:~el tejezheliük hi.

A gudassgi k6zillégdllalb
pafa.e~ai suriot a iiemzet
.mh;ulen tllgjana.k be kell
látnia, hogy u var!a!an kÖJl:
oUátálllt billGnyes kOll'llito!é

~iJt.8i~
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és Gyula

a

csak 8bb~,,-· ~; /',dhen szabsul
kiszolgáU" ',;, ha ;,zt II fogyasztó
lmsétd eU ebéd vagy Vlll

csora alkalmával r~mdiU. .Khé
háziIkban és khémérésekb@n
tojasételt c,ak 1 és három óra
"'V,"'Ull. íüv~bM lS órától inm
záraig nabad kiszolgáltahfli.

Mhb polgári és katonai veziMk,
a diplomáei testület sok tagjá
vaL A pályaudvartól a Duna·
pall)ta llzáilóig vezető utvonahm

óriás.i tömeg gyult egybe és

vibarosan «iUeUe olasz vendé

gunket

Este a Sándar-palotában

Bárdossy Liszé minisitereinök

és felesége Yalllserát adott az

olallllJ vendégek tiszteletére.

igen ta&alságoseak igérkezik és szlr®zhltik he II valOjgat9Uan
mint eddig, liIler.láthalóliUl most kivál' minöségü anyagból apa
is igen nagy szolgálal0l állabzlikségleWkeL l3elJöld.ön
tenni áliaUenyész!ésimknek ~ 50 "zázalélws, a szomszédolil
legjobb minőségű teny?szállatok államokban uByancoak jel@lII.hb
közponíoo-,itoll forgahr:.áuak le- utallási kedvezmények is· len
bOIi.yoliiáiHl, egésll: mez'gau:da- nek II ki'IlUás alkalmával, lll

s6gül1knak pedig Dagy ektató mely a magyar gazdasági élet
satása áltaL egyik lEilgjelentősebb eseményé-

A kiáUitáson a tenyészállatok ~ek igérkezik ebben u évbeft
JS.

ártékesUésétjelenWs sdHitási és A kiáHihlsi iroda készséggel
különféle igyéb kedvezmények -ad felvilágositást bármilyen irá
fo~ják eiőmo.ulHani, amelyek-. :lYu érdeklődésr~ (Bud21pelllt, IX.
nek segélyével az ország lt}g-I Közte'l1lk utGa 8., ieleÍiim5ll:á~
távolabb tekvti terftletei is itt 18-7Q -54.)

ianó gróf ü
és lelkes fo

udapes

A tejgazdaság terülilén régóta
'nett hiány az, hogy nill~filE:liD

elyan mü, amely az idevonat
lmzó szétszórt, nehezen leItal'l
JAat@ j8guabályokat öliisztlfoslal
ná. Ezen a hiányoD kiván segi
teni a most me&jelent "Tejgaz
dasági Jogszabályok" eimö g)"öj
lemény, melynek snnői: dr.
Pataky Ern;') miniszteri Iílllldály
tanácsos, a löldminlésiQyi mi
niszlerium törvényelőkésdtlS

os:l!tályának vezetője, dr. Pazár
Géza gazdasági főfelügyelő lb
dr. H\;ged ti ~ Gyula minisJt.ri
titkár. ps. kÖ'lYV szerenCtiléi be
osztással l.adalmazza a tejfor
galom, tej i :,ar és tejért~keiites

jogszab31yai!, számos komm".
tár ad tájékoztatást az egyes

____"'""'_~ ",.,,~~ jf,)gs2:sbályok értelwlzele él
összefüggése tekintetébea. Külö-

A közellátás biztosJása nős jelenlósigEH ad II köü)'v-
nek, h@gy rés:detesen magya-

tilos El borjn- sertéi- és juhhus, Irázza II h'jípar .gy~~Orlásának
csiHörtököa a borju- és juhhus szabályozh,curól szólo, nemrég
kiszolgáltatása. Ha ezek a napok kihirdeteU rendeletet A gyüjte
a Gergely naptár szerinti, '7ii,'J.'Y roby mal.,' ban foglalja u él~l

nemJeti ünnepekre esnek, ak- misillerren,j{szel terán legmaga
ker II kiszolgáHatálli tilalom sabb Ilaki' r:ői fórum: az ÁH,!u.!
nem áH fenn. ps. bar(llmti, bázi- dó Felü.lbid.ló Tal1á~s elvi je
nyul, l'hus, hal, zsir. háj, sza- lenh';ségét a vÍ,;szatéri ersdgrá
ieona, töpörtyi, hurka, dis2:nó- íU:'Ik. tejternle!ói, tejíparolai ili
sajt, belső rész, valamin.t az Ihatósági ~. i empontjából, akik
ezek.öl, ugy ezek felhl.mmálá- részére a l-:jgazdasági jogsza
!láva! ké,:.:..int élelmiszerek és! kerethe tog
ételek árusHására, iHetve a ,: laló Jjj/]lun J ., §Ú~.; te nélki.H6zhe
vendéglátó üzemekben való teHen lesL}~ kcnyv megrendll
kiszolgAltatására, u; II malom I heti) dr. f; Gyula minillz
nem voaatkozik. teri Utkárll.,:, Budapest, Kossutb

A rendelet egyébként $zabí.- Lajos-tér 11.
Ilona i'J vendégl6i étlapet ÍíI. __l!lii&1i1_3''''fI!l!!!\l1h !PMR""

Vfnadél16bea egy szIU!lélyre
C:l'Iak e.y adag leveit, hiUIt, tliisz
lát és sajtot szabad kiszolgálni.

I
A korl'tezások alól mentesül a I "''''l..lZ~I!í;i~,

honvédség, a kórház, gyógy- Békés~sabáról (Csaba u;íÍllé)
intézet és gyermeknevel6 in- indul 8.45, Gyulára irkeúk 9.15.
téz~t. Vendé~lőben és kávé- Gyuliróá vissza indul Íll.30, Bé-
házban lóhus{ nem sza.~ad ki-
szolgálni. Az apróbuiból ké$lI;QH késcsa.bára érkezik 10 órakor.
ételekhói a veadéglőkbeB II hét Az Q\iI{óbusz járat esak hét-
minden napján egy ugynevElzeU köznap közlekedik.
"szabad ételt" kell készit_mi, Az időközi változásokról lilZ

amel}' az étlapon i~ feUiJltt" uta:;r;óközönség birdetménye.k éli
tendő és zsirváJtójligy nélk8.! a sajtó utján része:iül
szolgáltatható ki.

Külön relndelkezés szabá.~ Érvéflyes 1942 január
lyozza a tejbételek vendéglíÍii további inhh:kedésig.
forgaimát. BármHéle ih:lfllhr'6!,~tÖli~,

Ciánó ,r&t oluz k111ü6tymi
Disdar II KE!lrrnányzó ur és il

mlllg)"ar korm'DY me.hivására
tiblmapol hivatalos látogllttUal
elllt()rt6k~li B~4apestr€ éTke
geU.

A kölüly.iob.ltert II keleti
pa1itlJi!!varoD fényes önaepség
g'<'~ fogadt4k és üdvezlésére

,'Jei)' Liuló miniszterllllnök
kl:_ az élükön megjelent II kor
mány valamennyi tagja, a leg-

Az Orszagos Gazda-
JC,;~vet;!!net kisHHás nndező

elhatározta, hogy

iioi,!ÍorV0S a vizsgálat
arról győződik mes,

hogy II hbasulók sem f~rtöEéI

gilmőkórban, sem fertőz' nemi o

nem s~envednek.

tea napján székhelyiikön
ialr'tö,d{(idJ&IJidik, hogy a jelent
ke20 házasulókat megvizsgál

A vizsgáiatra kijelölt

l:J.lu;aSs'&jl~öl~éíi! eUm !I;:;dluié
orvosi v!i:í>gáhdról szóló

igazságügyminiszteri fEmdeiet
$zammal jelent

meg, ~ végrehl?1jtAsi ulasHást
1111/1941. belögyminisz-

VÜSZOll t a !:;rlt'!,. ti bete,g
a

§!;Ollyitv~IllJ kiadását megtagadja.
ps. házasulandó,
ha gyógyultként ujabb vizsgá

jelentkezik, II tiszliorvos
''''''"U•.1'''' al e~'r61 szóló bizo

A tiszHarvost az
i'l1l"'I;'i'lí\\1 bb:onyitványért II meg
eXőza egyllH 10.000-

kisebb léleksdmu megyei
vároIiiokban és köZ\:ségekb~11 4
1.)' "L'I':V, mb helyeken pedig 8

illeli meg. Ez a dll II

biz~ny;tváüJ? megtagadása eSI

hm is ilzonban csak
ken leróni,

akkor ~s, ha a bh:onyitV8lDY
JiOil,W!:aSlU tör,l1!l tisztiorvosi vizI-

e!özt~ me~, A. Hídd- es
n4ilmlbet~ggolQ.doió intézetek
hen j egészégvédelmí
8jf,E~!:r;:~~&al:oknál az <Glr'fosi bizG-

Nem propagandasJÓlam, ha
nem a tények iárgyihlgos mell
áBapHása s~,rint Eurépáblo
kevés ország dilJsekedhetik
olyan zavartalan közeUátáiiai,
mint Magyar9rszál. Közellátá
sunknak ed az aránylagos hó·
l'Iégét, ed a kétségtelen lI:nar
talanságát, a jelenlegi bábol.1
viu;onyak között elsősorban.

azoknak II céltudatos és batá
fliliOU intézkedé::ekaekkös:ös

3.2, ~::"SjZ5i~ljj\§ r;::;zzCi;li:::;Z- l be!j·ik, ameivekkel II kormány.
""""""'It.' khillHí::!lsiJ: és VimyésdU",t. J

időp9ntban, lat számbaveui~!I elOldja a
21-29. napjain, köz- meg!n' és termllt kész1eteket.

Vt:tl~l!1~1 a ilusvétot megelől'leelil E tekillteU~lü ~ kormány meit
re~:óeZi me§'. Aj; előkész~letek ujabb rellaolluu:éeeket hiptetiU

fia:'~€ill~mlbi;}v'étellél'elf01y- életbe.
IUilU,Ii;,il).l:iJl iroda az ősz A liBililap rlJuiSZerellitlU'k az

f~dkész'i.Htsé~. egész andgban aa: 181118111

a tenyénállaJek kenyér éSl lisdaufliat, ~melYDek
cSQ~porU:il.JI»fliDl !!:~é[!illIGHé~k már II mértéke olyan. bogy uzaI min
iellmtiire~:.c"§l f{jIlCliv:á:!!9kat és már denki meg lehet elégedve.

bejelentés ér- Külön áHapitották meg II nehéz
arra, hogy testi maakát végzők fejadagjilt

Qt határidő lS ezzel az országos rea.dezésse1
lejárt - míg teljel! mértékben sikerült bjz-

C$(~pG'rt'~klJ~an a hejelen. tosilani II kenyér és liszteHAlást
b.2l1~,ri.dejle február 15-e. az uj termiliii. Most, ft hus-

évi kiáHitás óta ujhil! fogyasztás llljabb renEiftzésére
ml2gnönhdeH került a ser. A legujabb ren
gl.z~ája Dd.ris delet snrint kedden. szerdán

"rdekiódéí>sel és vár.h- és péntlillun sem.miféle bust
az idei kiáHitás nim szabad kiszolgáltatni, sem

kfilöo@sen a vissn- nyen, sem konzervált, sem el-
kéllzitett áUapflbtban, HéUílIn
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86jelentéseket
hallunk egi!Jllen egymétll' vQ,tag
sdgig. Gondoljunk f:sak ilyenkef
$zigény iildlJ"lJti lIsdjainkra, hogy
t"djem szegtiny nyul, fdcdfl, vagy
fogoly egyméltres havon át éllil
met ulrezni mallának, olyan te,,·
pen, ahol,mber, kutYQ ggyaránt
ellensége. Csupán a vadászok vétiik
és kimélik ilyenkor a vadat, pocii,
akiben. emberi érzés van, Q:iI nem
üldözi és fogja be az elcs!gd;roti
vadat, han,m élelmet nyujt snnak.

Ugyanesttk szi1kstges ilY'mkor
fokozottabban az iÍn,ld6 madain
kat ig eteini védeni. Akasszunk
kl a fdra faglYu darabot, hurka
belet, vagy clupán a csontot klJs.,
luk spdr,dra, magunk ls elsz6rGl."
kozr.mk IJlmikfJr ldtjuk a [fJrge
cln,géket t(Jrruislni a fliggó cson
token. Csak 'IYre lIl§)J(jnunk.
hogy kenyórdarabokat, vagy Jner·
ílsdkat n, uórjunk ki a mllrJ.arak~

nak, m,rt ,tt61 ,lpusztulnak.
Amikor nydron vaSY téltn IfYli

m61cslJteut1nk,ftltétleniU jusscmnak
eszünkbe tn,k16 madaraink is,
réub,n n,kik is kiJs2!{)nfuJfjük
gyllmlJl,sl1nk,t, mert B kdrtékony
bogarQk klj:efll 6k pUlltltanak el
r,gfóbb,t.

Él1Iit6m.esteri vb:sg'ra izután
\':!;;ak az aki el15bb érlUlié-
gli tes:!:.

A megkl1ll~~dött az
országban. jó tirRli\lrl lizám\ta
nak. ~li!l az ezelőtt szinte tul!ott
béségben nálunk is el~f.rdliI6

növény ma már $zámbl. vi
heté mennyiségben fordulli1I~, P@
dig az épitésnél menytn:eti BádazA
SOkRál feJtéllemHl szlkségtink lJan
rá.

Anyakönyvi h:ill'eJK.

SziUettek: Timár litván és Timár
li, fia litvál. rk., !batmári Lászl6
és Vincze Zsulsánna fia Jénef ref.,
Jónás Lujza fia Sánd01' ref., 00
!~ok~s Binedek és Baráti!
~i& Benedel" 1942-be':'T:: T~H",

{cme ell., Csaíh Sándar és
Pólus Hella fia L~igiii !ef., Sliib6k

. !3enadek és RAez iiZ8éb.H
Eusébei ref, B~uJer Jóllstlf és;
!{erekí Róza Ií0111 ref.,
Cselei MiMly és Binleg Gi:1:ella
fia h;tván Imre liilf.

Házasdgkötések: Vigil
;\1o!nár Máriával, Molná", lilek
13dári Ma;-gWaI, Bilii'd Utor Ti
:ná, EitH:áva!, Tűsiíil Lajos N?gy
TeréllávzL 1942-ben: Cs, Szilágyi
Ij,s:dL f. Kiss R~:ltiva.:, $zántai
U jos l.iargHtal,
László R6.iLáv:l1. .

Elhaltak : K. Sándor ref.
~l :1éí1apó3, Dávid f'ar';;d(i; rk. 1
1nl'i;lj f1!I'J, Iz.,.Ó Perli:l1C hLA!'! reL

Garai János 55
e. '25. : Oláh hlván '18
~1j ~:;, Stt,es Kata~in

n', 31 éves, Mikloviez János rdo
7J éves, Simon László rk. 84
É:Vl1:íl.

helyezési
II fogyasztás,

ut kiilé·

Vuuti klll~&ik igénybevétele
li m. kir, Klrlskedelem- és K~z

lekedésügyi Miniszter ur kl'}zöJlIa,
h~1Y éi j~lenlegl vinonyokra, vala-I
mint az AlIamvasutak nehéll k0Ciili
helYtletére való tekintettel' a kocsi
szükséglet bizl9Sílás:il végett cél
irál'lYQs al Máv. Igazgatósága ille
tékes (P. 2.) gsztályáhm: fordulni.
Ptlhiviuk adrt él gazdaközönséget,
hogy IH~e1\ililztlkségh~tének 9izt05i
tá81 érdekében kelli for
duljon a Máv. Igazga[óság illeté
kes osztályáhol. (Suda,ezt, And
rássy-ut 73 sz.)

A Iegrégibh magyar I
gokróli li "Pescmi HirmeneJóról" ,
és a "Magyar Kurir"'-rél OlvaSha-1
tunk él VHágposta mO$t m'gj~hmt

s~ámában érdikei ilIuntrált (lik· I
kel. Kinizsi An.Gl.tllr vldámelbesztll- I
hhe, Zaymus Gyula báj{ljs Sumt I
Margit-legendája és számos mái'
,rózai és költői ~ikk teszik li'

Világposta e ligujabb számát is
is lartalmass,t A iap ára 30 fillér. I
MutalvánY8zámol készséggel küld
a Szent Imre Missziós 5zeminári
um, Kőszeg.

Móriez .Zsigmond. A ta.mlás
joga cimmel irt vezén;;ikket a
Magyar Föld legujabb száMában.
A magyar hiu ké~í1JS hetiiap~S'az ,

fl. l
!é5röl, li téli tojbhozam imelé!é- I
i',~1 kö)?;ö! érdek@:!! !?zak~ikk'eket, a
makéi baromfikiáliiti!'\f"l szám.ol
be irásbali képben il F~ld.

EibesdlégeKet, Il;;}r,,::t, Idsgal'
dák és vá~ári

árakat é3 tZJáhmk
bertli:. MutaNdFlyszámot kttld é.

Magyar Fö!d ki<.dóhivp:ala,2uda
Erzséb~l-könit 1.

boz a~ llj a lZinb:b:ak
ban? A !e~uJa!J1; s,l:L;ll'lbi tie~

ményekröl 71portban kriEld.kbíac

Dor~tOl;tr.: ; ",;i:nw' b~ a Délibáb

~zjn~'4~ L'éJgujaŰí:l lzáfáá
!!JeF.. E!~ki\f!ili

t.f)k~!eles

f@V,Ü, 1"0H'\I,~'~\7l&k

mladkét kohó (iIIliIiDe

;4illl1mdó~ul

a!o!1b~r.; mégliM
lihmi.

A jllenleg tSTvegés 'alatt dlló,

illetve 4plUO dunántuli alumínium

Jjytiraink I a volt párhulfJmOSem

kífJzülő központi ,lektmmos telepek

fogjéik a kezeljli\lőlnn lehelővé

lenni az IJnklJltsélli árak leszoritá

sál és a termelés fokozását.

Irta : Ifj. KOCSIS IMRE
müszaki tisztviselő.

I
Kinevezél. A m. kir. ~öldml

velésügyi Miniszter Mikei Tivadar
járásl m. kir. állatorvosi a X fi
zetési osztályl!la kinevezte.

Kinevedék a aövényfajta
törzskönyvezö bizottság tag
jait. Bánffy Dániel báró föld ml
velésügyi miniszter renllielete alap
ján megszervezték éi növényfajta
törzskönyvez() bizottságat. A bi
zollság elnöke Spergely ImrI dr,
miniszteri tanhsos, a földmivelés-

. ügyi minisztedum kisérleUigyi iigy
9sztályának vlilzl!16je. A blz~ttság

tagjait január l·töi liizámiloU 5
évre a földmivelésligyl miniszter
most nevezte ki.

Megajakadt a Takarmánymag
Termesztő Egyesülés. Bánffy
Dániel báré f~ldmivelégügyi mi
niszter rendeletán~ a magyaNlémst l
egyUltmüködésbéll vállalt kölel6:-1
zettségeink végrehajtására alkalmi I
egyesülés alakult Takarmánymag
Termesztő EgYl'lsülés néven. Az
alakulé közgyfilést e hó 8-án tar·
tQUák meg, Az egyesülés elnöke
vitéz Bitlel'iiI Miklós dr. felsőházi

tag. gazda.sági akadémiai r. tanár.
Az egyesülés dlja a takarl1'lány
mag termctiéi s.zerzödésElI lebo
nyomása a magyar-német meg
állapodásban rt3zle eSln feJsof91t
takarmánym!lgvakra. Az egYlilstllés
tagjai: Magyar Mezőgazdák Sli
vliltkezete, PutUnl II Magyar SIÖ

vetkezeti Központok Áruforgalmi
RT., Dr. Kasay Gyula, Pá:uilt!1 éli
WOlllU Magkerellkedelmi RT., D•.
Kristóf József, Dr. Szekeres JálHilg,
PálM:::.i I&tván, Bish0f és Alex,
visky lialázs Józsld, vetöm'ig-I
elszaporltó és ÉrtesM RT., Slh..
neller ég Zllabetieh, fl'ruges Tet· !
ménykeriskedllmí RI., Délmagyar- I
országi Gazdatárház Szövetkezet,!
Ivánka és NlZl8zkay és Ujvári f€~

rene budapesti Cágik. az ErdélYl·
Oazdik Magérlékt\lsiH,) Szöveikelft,
Kolózsvár eli Csonka Miháiy,
MisKOIr:.

Felhivjuk olvas6il'l1< fip1!!é;!llrIé.a

a DClbn:cenben megjeienö ,.Ti
§zántul" napHapra, me!y
egyik legjobban szerkesztett vidéki
lapunk. A ,.Tiszántul ". t El Debre
ceni RefQrmálus Lapkiadó Tár5a~

•unluAz v€llna ll. f~ltétlen sdkséges ma!y
mel1l1yiségü áram fogyasztá1 mel

l. ÁU:a1áDolI ira~da8ági jelen- lett, az Iluminium gazdaságol!\
i3i!uige, története, e18áUh:állla el5állitálSál. Továbbá. ouozía ezt II

éa kitermetéae. i huai ~yárak vlsz0nylag eSikily
tlllljlllslíö képessége is.

Af, iparunkban eddig- nélld!.!~z-

hetellen importfémek, mint a réz, Malyarorslágen az elsi alumi
nikkel, bergony, én stb Ji)etHml!ala iJium k~hé a Weiss Manfrid Aii:él
egyn~ nehezebb, majd jóformán és '4mmUvlk Rt lBsepeli lelepén
teljesIm lehetetlen leti. Ligföbb idö lélestill 1934-J5-évben, a máso·
tehát nálunk ls, hogy az aluminium dik kohó pedig 1~40. évben a
meghódithasson számos alkalma- MÁK felsGlgallai telepél1. E!zel
zási területet, miként el ktllföldön megindul! cl magyar aluminium
iJ történik. Az alu:nillium ~em- korszak is. Elmodhaljuk, hogy bár

csak a nlhéz fémekben szegény
Németországban és Olas:zorszá~

ban, hanem az elöbbiekkel bőven

ellátott államokban is. mint Észak
amerikai Egyesült Államoklilan is
fokozott erőv,1 előre tl;jr. S egé
szen biztosra vehető, hogy a be
hozatali nehézsélek részleges vagy
leljei! megszfinteután sem fogja
elveszteni az utóbbi időben kivi
vott előkelő helyét. Valójában te
hát hazánban is az aluminium
korszak vette kezdetét. amelyben
ez a szép eznst~sszinü és fényü
k~nl1yüfém a korszak uralkodó
férne lesz.

A réz, az arany, ai ezüst és a
vas sok IzeréveII mu1tra tekinthet
vissza, az aluminluml1ak, amelyet
kb. csak 100 éve ismerünk, mint
iparilag el&állitott és felhasznált
fémnek csak alig 54 éves mullj21
van. gnnek· ellenére térfilglalása
annál hatalmasabb.

Az aluminium el6dllitásra leg
alkalmasabb érc a bauxit néven
ismeretes ásvány keverék. A világ
termelés kb. 75 százalékát ma
bauxHból gy<"rt ják, mégpedig ugy,
hogy ~auxitMl először tImflJldet,
belőle pedi2 fém aluminíumot
választanak le. Egy kg. alu mini
um hoz sztlkságes 2 kl timföld, s
ehez 4- kg. bauxit.

Egyelőre bauxilból még sok van
a világon és egyik legfontosabb
lelőhelye éppen hazánkban van,
ill van feltá.rva <lZ európai Il~for

dl.llás~k ko. 60 százaléka, Azt
hiszem, Erdély viS8zakerUlt réné
vel ujabb bauxit t@lepek jöttek
eddigi bauxit kincstlnkMz. Ter.
mészetes iehát, hogy hal~nk fontos
szerepet tölt be li kitermelés terén.

Magyarország 1939 ben 390.000
tonnAt termelt, vagyis al európai
bauxit termelés 11 és a világler
melés 10.1 százalékát Enll szem
ben ugyancsak 1938 ban a hazai
aluminium termelés 1500 tOJ'mfl

&! európai 368 OOO tonna, iltetve
li világ 57~.900 tonnds termelése
weneU. Vizsgálva a további kl
iDutatbokat ugy látjuk, bOlY a
hazai 36()() tonnás fOgYMltás mel
leU••beara a vinanylag gazdag
bal.3xitkincsfil'lkri, aluminium ha
zafalra l&zorulunk.

EBnek két fő (lka VIHl, eddig
elé nem re1uielkezttlfJk olyan olcsó
elelttr{)<l'los energiával, többnyire a .
vizi erőink kedvezőtlen kibas!ná
jáSi veittt, amely tett~



I órakor.

fU.en!

Szerkss_4::té:sér~ ég k~.ad1sé.rt rG1er::
')IAciN'~lf? T\~Aj"~TO'r~_

Pészerep!6k: Dayka Margít, üregusg
Zoltán, ~omlay Artur, és Rózsahegyi

Kálmán stb.
Ez az örök súp mú kiállitáshal'l é8
f~!épitésben; tiszta mag/ar romantika

e!<ejétö! vltgi~.

jam.iár bó 22m'lf~

csütÖrtéHrön 7-9 Ót"E:ikor.

A vidámság filmj@!

ilHó res
id rököst

Föszereplök: Heinz RuhnH!mn. Lel1Y
Mareubach, GSGAr Sima.

Vidám történet egy milliomoliliiá lett
senkiből.

A m6sor kiegészitve.
Vigjáté!i és hiradókkal.

3-5-7-9
hetIon egy elöad2l1
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SzeAd,i~J< sorozata a FUm
SJlhdub:-Irodalom e heti uj
uámában: nagy képes Bethlen

grófi 1 0\J@:I, Egy~cl lGHán
izhlMli ler<: perek és bonyo
dalmak a " 'árikám t< k~riil, ki ar;
a Hidvéghy Valéria, akit agyo~

liir~i)tezi8lHak, de aldl1!Sk sikere vam,
a lSíelő Bella, l~épes riper

tok: él. slinhaú rróbákról, divai-
JávorPái regél1ytatása,

filrl'lk~!pek, viccek, keresliltnil}tvillny.

kt. uj szán', ára csak 50 fillér.

11'á!llban~Drozat@j§ meré!-'iyllSfliBk
történnek b:!' h?fdia!llyag s:::~mlá

80k ellen, c !iri if, c3endörség lét
számát mes I élsltere;:.ték.

ci ;i:í.db6! V.iiJÓ t.lgye6 Piut
tanulénak f($h;z ifj. Varsa. Pál villal'lf
iierelő és m .:&éGl. 4

Ifj, ez;. Né. ",l Dili'illel fekete liól1Iitlfll

ménjénl !l. f€deztetést megkezdte d. II.
lj órakor., d. u. 4 ora\.::or, ugyl!'~ Q lll

det 2 drb töl'zsk~!'lYVil::tiiltt eimentáli
tiDyészbikájával, továbbá 6 olrb jármos
llikör van eladó. 2-l

A TlilrrnelGk, valamint III

f.,SYlIsztási és ártillke13lt5 8:;;/J"etklu:ehilk:
l.liilell:i, vei1d~~iŐi liS koresrnája eldő,

ell!@í:leg mílgfeJeló ÓVllldél.klll
átlldó. Bővebbet K"v~~[l) jiÍ.i10li IgM/{lltó
nHleÍílet m~gtudl1ii.· 4-I

D@moko,. ABbel'-!: t!:;;!etében fe!If.1I
egy megbizható, l@l1etllleg IV.
végi:~!t leányt, 1!!5ak aa: jelentkez'I:It1 aki
~nil!: lr:lfllJáblln mhni k)s t1~lfdl

és liIgy Ids eletrllvaléll!ágot.

Kéll!?;!iH II kiínyvnyomt.Jlis ~Ol.Jk

1"lla*b~\O ., Hungá4'ibl k(:í,;lYVllyCiJlw:I.liban

"]y();mán f~I.;Io,:Os "!lp,;@t6: T.:;r",@l

G

I

ese

A papJrhaJú hbak érdekes
vil~gába viszi lill az olvasÓ! T®ll
nai Vilé1g;apjának legfrigsebb szá
ma: Japánba, "boI él srálloGt~kban

minden vel'ldégl1l;k MsSI Ih fog
!eIdét adnak,allel II dusgudag
3IÍHodatulajdenos földig boml a
lec::;zegél'lyebb vindé§l ig.
Tolnai Világlapja kitünö cikkek
ben ism~rleli a japáni tiolát, vala=
mint il Kelet-Ál:siai ér Csendes
'/engeri ijsszelülések slinhelyeH."
Gazdag tfrképanY.5igok, ervosi
eikkek alil.zdagilják Tobl.ai Világ
lapjának uj filzelét A
magyar ir@k nevel!áín, aszóram !
koztató és iSr{H.m~llel·jesllö cikkek .
dus során, valamini a kö"kedvelt .
rovatokoR kivül több
I. népslerű Tolnai
Ára csak "" ml~f.

Mo,jelent li rep[ii6k
nak ujévi !llllama, A Horthy
MiklGS Nemzeti Repl:Hö Ai~p Ml=
mogalásáva! megjeL:.m6 r~p!dlé::;~gyi i
f€lJyéirat, él· iv\agyiu I
uáma. a sZ0kbos IUia- i
lomrn,al 6i mOi! !e-
llllt .Mlg. A mO·lSt ifj
düh Horlhy
ripülés!4gyUnk u@lllállatárlil

magyar ifjudgot.
kOZöl még a II m0t~ws

,U6ták vitoríáz'repttli
rOI, az ejllerny6s és !
a buda&rgj spor!reptlH'i életr61.
jhosy IstvlÍn szerkesztésében meg
jelent Magyar S~ámyak mindenli1H
kiJ!~hil!6. Ara 10 mIér. Mutat'iimy
szám0t a kiad~!'livatal

Király u/ca 93. kiváfli.'llra
küld. i

Debrecen Silelnok ködlit I
. lillkésdlt li kettölivig#lI1YH vas!.!l. I

Az liUlgül ilIetáke!l kör§k ~Zá-I
m...!oak a Church l..:.· ,.

monctásával,

ozgó

Ö-L

TO

MikSl\l;'th Kálmán regényéll.lk fIlmvá.ltozatl •
. Ví~bl, kahuIQ@Il, romantilnlll történet.

UPA "Uághiradé.

ö

(A MEGFAGYOTT GYJlRMEK)
Egy ilzegény kill árva gyermek megható történele.

Báró lötvös József. munkáia uj· fectolgozásbaa.

o II Ó

Q@rvayMaricill, Básthy Lajos, Gombaszegi Ella,
Petbes, Maldáry, Rátkay, Dél!les:

zent Péter

Nllgy relé,itéd iJtgll)mas amerikai filmóriás. A huda!,esti Roy,,! ApollÓ
óriási siker l1iIIUeU heteken keresztűl tartolta mlllsoroil.

MaiYar vilá,blradtl.

Január 11'
• Sin1lJlr Erzsi, Csortes Gyula, Sziklai Szerima, Básthy Lajos,

Dobos Am,i, PicIilI Gizi:

Janu&.:ar ·18-19
Wallace Beery me:I1Ulmel1tális filmje:

a hadb21vGl1u1iak kere
H·i~j· jövedelem adÓját.

_J"1"emfUdálUtás. A Békésm I

c<;abár, székel5Délmagyarorsd.gi
Baromfi-, Galamb- liti Hbi1l.yul
ienyásltak.lgyel!lühiiJte at évente
mb-más városban megtillrta~1Í

uok@U bar$lIl1fildáiHlísát ei ~vben
Or9shbtn rtn.l'J€.".i mig, a kiállií~s

tinni,6lyes megnritrisa janu.ár h~

31-én délelNt 10 4rik~r llilz.
Kiállita!l!!dijtirgyak~t és állatokat
január 20 ig lehetbenevezBi Bé"
kéllilsabán az ligYilület Elnlklé=
génél AkiiIIit'. kivíhS alkalem
lesz III uj teliyéslid4n.y Megkez
dése Ililt tlilnyéi!íl1li1tGk lIullis
vételár!.

Ki volt I'dJztul? - k6rde)z!1
Lell~oft0n film tvangelikus pispök
Kirélii egyik falujában, il 30 éves

a!lllulRyoktól, akik már 20 eSllen-.1
dljt voltak a szovjet melnáHás
alaH. ,.NiID tudjuk, ki veH", 
ftlelták, - minclenesotre ebben a
falubln nem. lakott", Ez a ,üi,Ok
körlitllt teU II fels~aiudMllKaréiiá
ban. Miedlnlgybáií éltt meg
Izönt: II :&Otlzteild6 alatt. A
tlmplemokil m-o:dkká, tincler
mekki, tínlskOrlkkí és raktárakká
alakítottAk át. VaHboi íelkép@k
hely~rl Llníl1, Sztalín éi M€)lotov
képeit raktá.k ki. Af. idősebl mtm:"
zedékRílmég megvan livalláso$
életnek .gy-két nyoma. Ismernek
Dékány imállb;ágot. A gyermekek
uonban ninsslnek mlgkeresztel'ié.
Óriási misszjgj mimkatér nyiiikmeg
iti li kereszténység siámára.

Könyvismertetéi. ,.Isten vés6je .
alaHIII. P. Jensson Arnold élete.
Irta: Kasl;auer Sz., rlm:l.iIolta : ge
rely Jolán. - Slent imre MíSSEiós
Szeminárium, Kőszeg, kiadása.
400 elda!. Ára 480 P, kötve 6.SO I
pen~ö,

,
(Augusztus 21. le~yezt~m II napl óbB.

melyet vezetem mlír julius 1. óta.).
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Parancs jőtt iil.duljunk aDnyeper ,artjára
Várnak a németek szükség van ll.tál>Zrll
Tegnap II németek II várost elfoglalták,
Sőt már ll. tulparton a hidföt megalkották
Ni!1liJllen hid B. viz.m,a mu'SzkaleromboHa,
Hidfőért küzdőknek meg gytilhet ll. baja.
tg veletek bajtárs mi m0et kiválulik.
P-'2>gy a Dllyeper partjá.ll szere!'l<:sét

[prébáljunk.

Német utáslok ett keVlilllil1 nllinak,
Segltiiéget tölf.lnk mágyaroktól dnulk
Megle érkezett meg délbel'! II zászlóalj,
Haditerv már is foly, II német parancs-

[nokkal.
Meg ls Allapodták II hid épitésben,
Az éjjel Ql>ináljuk koroM,!ötétségben,
Nappal IUl anyagot el is készítettük
Hidverést "ötétbell. mindjárt.eg is

[kezdtük.
Tulpllrtoo a m~szka sem feküdt a fülére.
Hogy II hidat vertilk mindjárt észrlllvettlll.
Százáv"l illlenek, II gránátok IlAvitnek,dl1l
A magyar utálllo1l: rá se hederltnek.
nyet ll; még so\11(se látott,
Mikor vernek II magyar utli.,zok.

V!hl>íl' is hll11'mok t@l'1écinak I
horgol'lykOtelek msjdnllmeiHakl!.duak,
nagy hll.UarJ1 !it csapa hldfed.élzetéo ~

ádk fajta mináen em;er. !
q j ' "'_,.....s.....tI"""t-",...........""'.s...., ......'lIlc........" ""0",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_...'f#"....? .........~..."...%"""t;............";......"....ft....J"",..."'..."...'"...,.,........"'..."..""'"...·....&T""'...,....P.....,.........,""'...4-...~...·4...'"...·""'......~

I~i",r ln"g bolsevik! repl11~k li Ö1UH~k, I
FGl!eHülJ~ vészt keri~lnek I

LezuhaiiZ!1.l~I;:~:;~ ~llyefJJr "'1lét fi$U I
Most mlít~ Et lil bec!!;:,,!,) II hidba•.
Pár ~\his;;; éle!é~ llt;';)J\'lrJlIl kioltjl!
Lent il. hullam :;irbal'l. !a:S1\ a piheDOlliI.
Odahaza édss21l'iy;lll imádkozik ~rtll,

reggeUg t,,;;te;;. II pOkoli tán0. I
meg !l:il:ok\1l:t már rlÍi !>l ,,!lIllYl'" .

[utász.
Fó, l1f.lgy fl hlc1,. reglllln kliuen állt már
Nálii:et blij.tárii a hldf6bl:~ l1em hiába

[vártál.
É(,\lmerálii. hog-i veletek tartunk. ,
Minden rcslll'lbaitveleteIH'IllztOJunk '
l:::ll-áijuk Ol'li .. nyavajli.s mUlIlllkánlik
~ir!il se marad, St:taJin paladiclIOmál'lak.

DJay@perl froitt, 1941.

BORBB:LYSÁNDOIt
l.Itágil tl1:elilelS.

a· bihardióllcgi
5:EMi5m UWJI 1&1Í15~~:é'IJiZ6 iS!ioláb;i.

I!) iniell !;Járó fildmivelés
miniBzter a bihardiószegi

ilkola 1942.
tanévéte ,ályAzl:lt~tAirdet.

Az iskoiábi!1 tanuléul azok. a nőt

len 18. életévüket Olietöitött és 30.
nem id15l1ebb, kizáróiíllg

földmiveléssel vagy sz~IO éslior
gazdasági munkákkal fGglalkoz4

vehel6k fel, akik leg
alább az elemi iskola négy osz:
tályát sikerrel elvéglzték, ép, erős,

egészséges, gyakorlati munkák
végzésére aU"almas testl.lkatuak és
fed~ReleUen el6élellisk. A tanulót
rél"zére lanul@otll1on (internátus)
;iH H!I'H!lelk@l!:éllre, ahel a tanga z
daságábaR 'légzett muakájuk fejé
ben ellátás4ban részesül
nek. A tanév 1942. évi március
l1ó imén kezdődik ás rl.0VlílmOer hó
30-án vélZödik. A pályázati !{ér
vényeket Hj42. évi január hé J I
ig az Jlk@ja. vezeiGségéhez kell

Bővebb felvHágitás
veJ:et~isé~[e slo!l;,(ál.-,'
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GI HETILAPlMi és KöZGSADPOll.T5KAl, TA

e
asági

elyzetével
fels ázá

véreinkre, annnyi féltéS g9nddal,
fáradhatatlan és áldozatos sze
retettel gondol a királyi kore
mány. De hálával é8 tisztelettel
vagyunk a kormány iránt adrt
is, ami mint aranyfonál végIg
vonul ezen a.! el6ttilnk levéS
kll'lUségvetélen, hogy El nép széles
rétegeire kiterjedó, annyi uo·
eiálts inhbkedést ir e16. Kfilö
nÖllen megliAhlzik ei: a jelen
kölbégvetésmH, amelynek ken
lébel:ll nem is tili, ban@m ötven,
meg száz mHlió pengók SUlY08

áldozatát látjuk li tOldmivelél
ügynél, a vallái- és közoktatás
figynél, a nípegészségigyoél, SI

belilgynél éi általábanvéve min
den tárdné!. Ha valaki, lett
légyen az törvényhozó, akár
pedig II nép legegyuerilbb fia,
ezt a nemes törekvést látja ill

kormánynéj és azt a szörnyi
vinari szemléli, amely ma már
n~mesak Európá:, hanem ut
lehet mondani, mindan
részt megráz és látja ebben a
l13horuban a magyar katonát
fagylaló hidegbea és rekken6
!löségbcD, 6satyil.itól nyert hadi
:rényeivel 8l!! btenért, a Had
"ri és 111 Szabadil&sirt, mert
laIDban ezekért a

nagy célokért áU kint a
magyar katona a fronto 'l,

ugy küzdve, bogy a m3g~;2r

Iléflnek, névBek dicsőséget

,zerezzen messze, eze:rkHo-
mé!eres

dijszabásaj:
Egyl'!alOáb~a {55 mm 5ze16fi) l cm. magas ilUdet&
50 fiJI6r. Ev~ hitd@télilné! .10 &;;áu.Jél; kadWllZméllft

adunk.
Megjelenik minden szombatot'! reggel

arsányi Pál hatalmas beszéd
foglalkozott a· elágaz

városok s I os
az országgyülés

I .' ..-.... .

I'mS.lterelnök a.! uj magyar ~llt- I arecld a nép felé fordul és a
. formiról beuélt. Arról az ébt- I megiriglthatatIanmagyarságot
. tormárél, amilyet a 22 éven ,t II kéP.viseU,képviselni ajövóbea b.

s:leovedeU Erdély hozott csodá· Ezeket mondotta Magyar
latos ajánl'iékként ti kianoul ma~ . ország miniszterelnöko Kolon
Iyarsá.gnak. Ez 1.1I: uj éietforma, varoU az erdélyi magyaroknak,
amelynek értékeit most bole de szavai u egész ll:!ag'yarsAg~

akarjuk épiteni II magyar életbe, nak uólnak, az oszthatatlan és
magyarabb e~yCUérzést és uo- egységes magyar nemzetnek, a
ciálisabb szellemet jelelBt. Két mely közösen és vállvetve fowa
tényezöből tevőd.ik §ssze ez u megoldani I rebáró feladato
uj magyar életforma: az ••yik kat.

"e.I_ICi. t1Ui'kNlII!Uj: WAGNER MART~

SölllirluUI<rtC5HQ á.s Idad6hlv~tai:

. ".HtJNOARIA~
(ll If o m Ili. J\";;;,i:i7·;';llill

orslll:ágrészt tObb mint kél. év
tized alaU értéiL Nem az anya
orsdJ tartozik enel Erdélynek
- emelte ki a minisztenlnök,
hanem az egyik magyar ország
rész a m~bik maJyar ondg
réllzoek, mert ErMly ép ugy
lU enré'ves anyaonzágboz tar
tozik, mist az Altöll'i. vagy i

Donániu!.
MegkölzöBle a miniszterelnök

ut a bizalmüt, amelyet 'lZ

erdélyiek a kormánJnak előle

gedek és kifejtette, bOiValkor·
mány teljesen tisztáR látja azo
kat ft feladatokat, amelyek Er
délyben me~"alósHáuavarnak.
Miután ismeretes, hogyareDián Harsányi Pál :rl3formÍthJ5
uralom utolsé éveiben különö- fel> febőházi hig, a felsil5hb
sen milyen laJ yar~atásokilak legutóbbi dlésén batalmlUl beszé
voU kitéve adózás' terén lU det mondott ft költségvetési ja
E.Idélyi ma,yarllág, al magyu vaslat tárgyalása alkalmAval. A
kormány kés~séggel hlljlandó az kiválóaD felépHett, nagyvonalu
adó1!ásterén f,lmerülő !comoly bellédet f6hb vonásaiban az
psmaszokat orvosoini s u adó- alábbiakban ismertetjük:
feiszóllm!ás határidejét, ha arra NagyooéUóságu Elnök Ur l
szükség van, meghoslZabbilani, Mélyen tiuteU Fellllihb l
hogy mód legyen li viszonyok- Kétségtelen dolog, hogy ami-
nak meaft>leI6, helyell adóldsza- kor mi törvéll:l.yb91ók fl magil
bállra. . törvényhozó Házban a költséS-

Erdély egyik jelenlegi leg- vetés tá.rgyalásakar leluólahmk,
SUlY08Sibb problemája: II köz- ezt egyáltalában nem adrtclu~

lekedés. A miniszterelnök d- l@kedjfink, mintha II !{öUség
mutatott arra, nogy minden vetés ,gyik vagy másik. tételét
remény megvan arra-, hOlY li megvállolhatnióbajtsn8.nk,ba
Déja-Szeretfaivai vasutvonal nem sokkal inkább azért, hogy.
m4g ehben az évben megnyllik csaUakozva képviselőhb magas
8· i~y megindulhat a lZem~lyek ninvonalu költvégvellhl vitájá
" Javak. forgalma Siékel,föld hOl, a malilunk közéleti IUIOlgá
és a többi orlz'grétu: kölölt latából meglAt'tokat és elaon·
A 82.kiégei uth~UólatkiepUé!lét dolásokat bozIunk elé, rAvilá·
is előkésziteUe II kormány, sőt gitlunk olyan problémá.kra, s
jeleol6s rélzben végre ill haj. melyek meivalósih\sra várnak
toJta. ElhatárollQtt Uálldéka a @I 2[Q.elyelmek mhd6pbi lebető .
kormánynak, hogy még ebben megvalósitá,a, llZuény elgon
az ávb!'n több mint 200 km, dolisunk szerint, II nemzet javát
hosszulágo utat ad át a forga- és elómenete!ét szolgálja.
lomnak. Mindenekelőtt nagy hálbal

BbtosHottaa miniszterelnök és elismeréssel vagyunk ooind- I
az erdélyieket anál, hogy mind· nyájaD tQHényhozék és az
azt, aooH Kolozsdrott balott, egés:!: magyar nemzet a királyi
magával viszi és gondja leSI rá, kormány ir!nt azért, bogy a
hogy li vezetése alaH áHó kor- régóta várt és· imádságos re
mányezeknek a kérdéseknek ménykedéssel, most már jelen- I
mielőbhi megoldását ell>készitse lós rélSzben visszakerdUEszak,
és melvaié!lits~'L Kelei és Déi vidékére, ~nüak.Ii

H'iz'lllle veg6D. mi- i népeke, Bokat IzeDndoU test-!

Iyi fe.ladatok, 
·yar robi mák.

:r'
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Nej{y~dévre i.M P, fél évre 3.12 P, E'fá57 '''lé eI.U

Befizetések postacsekkeu:
.Hnnpria-nyomda Gyoma" csekksdlll IB.28f'.

Lapzárta c 5 ti t b r t Ok este fi ör!!

NIVlute$ Qnn~pe volt az
@,llmult vasárnap fl visszaesatolt
Erdély főváro!~mak, kincses
Koloz.nároak. Bárdosiy Lá.szló
miBiuterelnök látogatott _el li

szép erdélyi fódrosba, hogy
résdvegyen I hadtestparancs·
nokság uj épdletének felavatá·
sin II Imellett, hogy közvetlen
érintkezést találjon il visszatért
erdélyi és bhati orslÍgrészek.
magyud,ával.

A miniszterelnök egy napos
kolozsvári tartózkodádnak ki·
emelked4 eseménye voH az
Erdélyi Párt orsdgos intézi)·

illéJl\'l, amelyen
magá a miniSlzterllnök is fel·
IzélaH. Beszédét azzal kezdte,
hogy alok közli, akik nem
sdliHek Erdélyben, épen ()
ismeri a legjobban az erdélyi
problémákat, azokat II szenve
déleket ésmegpróbállatásokat~

amIlyeket II 22 éves elszakitoU
ság alatt Erdély átélt. Hiszen
jól tudjuk, hogy Párdossy
László, mint li Trianon utáni
fiatal magyar diplomácia egyik
IllldvAlóbb és legteheb..égeseb~
tlgjl ho.ss.zu éveken kereutll
mint .bukaresti magyar kövel
teljellUett izoigálatot s e nehéz
és fele16sIélteljes állásában iga
zán bóven nlt alkalom Erdély
ly,l ég az erdlilyiek kilönbö31ő

. bajaival, nJ0!lllorusághal meg~

iill'lllukedni.

Régi barit. lU erdélyi viszo
lllJQk alapos ismerője uóloU
tib'. 'f8IÚnap Kolondrott.
ÉpeD el6rt érthet6, BOgy a
.lni$ztlrelBök Ilaui é!, meg
.yillik.Jilai lelkel visdiangot
kl1ttUlk az erdél,i haUgatólA,
kOrt\ben. HanJiulyolda a mi
Dillterelnök, hOI1 twajdonkép
pen kllöa ordlAlyi problémák,
erdélyi f.ladatek nincsenek,
II4Irt mind az, ami Erdélyben
E"valósiU\!ira vár: aJ Ilélz
magyan', problémája, az egye
'Imes lDagyar BImjiU.! feladata.
A nemlit UIYOD jól tndja, bogy
kötelessége Erdélyt él 8Z ef
.télyi.bt kirp'tclBi llJzokért fl

'le.'t~4'11• .kI@rí$ amelyek Izt az.



felelő cipöket az "alkalmas"
jelzéssel látja d.

A készle!ek szétosdása most
van folyamatban. A Lábbeli
Központ nlasitásll szerint ll.

po!gármesterek és ál. főszolga

birák gond0Skocic.ak arról, bogy
a fel03Zhbi te:rvezetnek meg·
felően II :ipuscipők@! mielő~b

átvegyék a kijelölt kelreils:edlók.
Al; első száliHmányokat termé·
szetesen jegy uélkiH swlgé.Hat·
ják ki, azonban a további sdl·
IHmánYGk kimüJalása
megfelelő számu utalványok
ellenében törlélJhelik meg.

A tipuscipők ára 40 éiil 50
pengő közt váltakoz~k. Ez az Ár
teljes egészében tiszta bőranyag

ból készult cipólu-e vonatkozik,
mig a munkásbakanesok és más
készitmények jóval olcsóhbak.

A közellátási miniszterium
máris gondoskodott, hogy aki·
j€lölt cip6gyárak éa kisiparosoli
a jövőben kizáróla~ tipuscipő·

ket áHHsanak dő. Ennek érde
kébeo olS2n inlézkldéseket vit·
tek kereszttJ, hogy az eg)'es
gyárak és kisiparosok kizárólag
egyszli.mu cipöket állítsanak elö.

.Nagyadnyu megrelJ~elé8ekbel

jutottak ak aptafagyárak is, a
melyek mo~t lálják el a kijelölt
cipőgyáraka t és _ kisiparosokat
az egy faj!a cip' előáHitásáboz

szükséges s('gédeszközökket
A széto';;::cás és a forgalomba.

hozatal munkája országszerte
nagy appaúlussa! folyik, ugy
hogy röviJesen az ország CÍpG'
ellátása normáJh; mederbe fo~

terelődni.

Békéscsaba és Gyula
kcL:::Öí..t isrnét

. közlekf dik az autobuSlI!i

Békéscsabáról (Csaba szánó)
indul 8.45, Gyulára érkezik 9.15.
Gyuláról vissza indul 9.30, Bé-

Koiozsváron li napokban meg
halt Jób Ferenc, aki II szabad
ságbarban Pelőfi fegyvertá
volt Bem badseregáoen. Hal
Ul.ig megőrizte azt II mundéri,

, melyben végigharcoUa il sza"
badságharcot. A magas ko
megért embert ebben a wJ.mdér

UlQ1l1mí~lir 1\;1.

a

ár
asáaiv

e erbe
ei á sa

ellett
ezőaaz

ol

IerJnOllld~lss~ll is, amir0 min~d

becsületes
, tisztes·

K,jlönöskpppen
arra szeretném azoE]ban kérni
a királyi kormányt, hogy sür·
gös80 segitsen az óriásn mérlék~

ben igénybe veU közUSi:['{iselőJi

kar0n, amely egyetlen jllljszÓ
nélkül viseli III senkire másra
át nenl hé.rHható szömj·ti terhe
kel, oem tudváE] hol
o3.pig, holnapulápjg vagy med
dig birja még.

(Folyt. k.öv.)

Élé k érdeklődés

az Országos
Kiállitás és Te yészá

elő~\észületei

nek, akinek olyan
teUen az a csizma,
tud egyetlen
~enni, négy-öl-hat
buza ánH egyetlen egypár
C3sizmáért kiHzetnL (Egy
a középen: De nem is kap l)

Ad szeretném, ha az ipar és
a mezőgazdaság termékeinek
árait a lehetőség szerint akként
szabályoznák, hogy mindkél
társadalmi réteg, amely, rdnt a

és balkezönk, egymásra
v~m ntaiva az életben, meg
ludlJlá találni, ha szö kösen is éi

Közöltük már, hogya magyar I bemutathassák. és egymással
gazdasági életnek évről.évre I versenyezhessenek. A nemes
megismétlődő nagy eseményét : versengés ösztönző hatása Öl'

az országos mezőgazdasági ki- vendelesen nyilatkozik meg már
áHítást és tenyészállatvásárt idén az ezévi kiállítás előkészíHetei

március 21-től 29·ig, a husvétot során is. A tenyészáUatbeje!en
megelőző héten tartják meg. A tések január 6-án lejárt határ·
mezőgazdasági kiállitás és a idejéig az ország összes tcnyé·
vele kap~solatos tenyészállat- szetei és ti népies tenyészet ne·
vásár megrendezésének a mai vesebb körzetei olyan nagy
rendkIvüli viszonyok között számoan jelentetIék be réslvé·
íokozoH jelentősége van, nem- teWket. hogya bejelentett áHa·
csak azért, mert a magyar me~ tok száma meghaladja az is·
zőgazdaság nemzeHenntarló jea tállók befogadó képességét Nö·
lenWségét szemlélteti, haoem vekedö számba!.iJ. jelentkeztek
azért is, mert évről·évre jelen- már a visszacsato1t területeknek
lősebb szerepet játszik III köz- a szervezeU tenyésztési 00 un
tenyésztésnek megfelelő apa- kába bekapcsolódott áUaUe·
állatokkal való eHátsában és nyészlői is. Végleges adatokat a """"-=_.,,.,--~

az enyésztés minősé- ldaUitáson elfogadott tenyész-
gének íejlesztésén kivül, a te- állatok számáról még csak a
nyésztő kis- és oagyobb gazdák minóaégi felülvizsgálat . után
anyagi boldogulását is előmoz- lehet majd közölni, annvi azon
dHja, Ebből a szempontból fo- . ban máris bizonyos, h~gy az
kozoU jelenloséghez jut a le- idei tenyészállatvásár keretei
nyészáHalvásár a keletmagyar- minden eWző évit meg fognak
országi j erdélyi és délvidéki haladni.
részek visszakacsolása követ~ A bndapesti tenyészáUatvásá. késcsabáL< érkezik 10 órakor.

;"Aim, mert ezeknek minő- ron előre láthatóan élénk ke. I Az autó busz járat csak bét
,'g i:Lerő~ javításra szoruló reslet lesz a jó apnáHatok iránt. köznap kdekedik,

.tenyiSsztése részeN II nagy A szükséz!etet nő 'leli a viss.za- Az idő;)ú változásokról al
szálrban hiányzó apaáUatok je- csatolt területek vásár1ásainak IutnóközöL:ség birdetményekés
lent6s részét ill fogják besze- fokozott bekapcsolódása is. Az, a sajtó utján részesül.
re;;>mi. apaaUatok jelentős részének' Érvényes 1942 január

A kiáUitás alkalmat nyujt pótlásáról gazdáiok a tenyész- további jotézkedésig.
arra is, b@gy a kiáUitó tenYésZ-

1

áHatvásár válogatott anyagából l Az üz!et'1·«llll~töl;és!.

tők ujabb tenyés:dési eredmé- kivánnak gondoskodni. I-~=-~--~----
nyeiket az egés! Qrszág előtt -

eghalt Erdély
legöregebb e bere

KolozsváronHamarosan ren es
terelődik az ország

A kormány illetékes szervei szerte most van folyamatban.
az őszi hónapokb'1n gondos-I Budapesten bizoUság veszi át 9

kodlak a megszaboU tipuscipők leszáHHült árut, amelyből m6xis

IelőáUitásaról s (il célból hatal· u több százezer pár gyüa össze,
, mas arányu rendeléseket ju!!at- IA bizottság szakértők közre-

I ~~k. a cipőgyáraknak és a cipész- II ;;'ködésével. osztályozza:ll le-
Knsmarosoiir-ak. A meli:(reDdeH '" kom'-b L - « ~

I I má!l1vr!endeíet sl,öíras;3in~ür.

vel, III po:!íWl'::.ai
sok más és

ember
lis legyen az országban,

érezné azl[, hogy nekünk
ez~~UDeo a vészterhes időkben

és min"
félretHelé
elgondolá·

gondo-

Én, mikor mint Békés vár~

megye szerény követe állok meg
ezen fa belye"], külö!lösképpen

Békés vármegye száz.ezrei
nek köszönetet tolmácsolom a
kormánynak azért a m~gyjelen'

Wségu és' éppen Széchenyi
mástéIévszázados sz!Hetése ide
jén megv21lósuló közgazdasági
tényéérl, amely :il békésszent
andrási vízduzzasztó művek

immár közelí megvaMsulásában
és befejezésében és II békési

és rakodótelepeknek
kitejc:J:ésre,

kérnem is

'iiármegye
l'\ nagy közgazda

hajózhatók. legye
százeze!>: része

ennek. áldásában és
százezrek bocsáihassák a

llH'1')II.I,.i& tI".1r,ne~1véoyeH II magyar
ktzélet re'ldelkezésére olcsó
viziutoo.

Nem én vagyok hivatott arra,
beismerem, hogy II

mezőgazdaság és az ipar kér-
behatóan tárgyaljam. Én

csak arra tudnám kérni
ce a kormanyt J hogy
méHózíassanak csakugyan

harmóniába hozni a mező

galda~ag és ~Z ipar nagy·
jelenlöségü kérdéseit,

m€~HC;,'!1t2!§:oimai;>:megérteni, meg-

a
mögé és

@. nem·
lJj és

a kor

"""""'''''' időkben
Villlskil)~j!r a J::h€,mzet ilyen

És nekünk a
lGlrl)b~m~aU1!J~ojj:l,~Il, türelemmel, a
lelJGl)lld~!5Qkat és nélkülözéseket
aJ21.za!!al viselve, azt keH érez
nünk és irmen a magas törvény-
hozási H~zMI keH sugározni
a hegy éppen

ma élő nemzedékre - th
kiHönösképpen boldogan kell
éH;zniln!K, hogy ránk - a ma

U'V',UH'IP magyarságára vár még
vonatko!':2sokban is az

az üzenete, hogy II

pHIBlIOlatJlg tartó szenvedések fe
leti8lJ,O igeill nagy dicsőséget te·

. remnek a Ti szá.motokra, hogy
ha hiveklJek és egyeknek talál·



laniuar 24.

Kösz5netnyHváilitás.

ivlindazoknak, kik felejt
heleEen, jó férjem

IZAJ3Ó
temetésén megjelentek és
fá jda lmama t enyhiteni igye
keztek, ezuton n'ondok
köszönetet.

Gyoma, 1942 '::6.

ij~v. Szabó, JBrlosmé

SzUlE~ttElk : Timár Imre és Gelai
Jolán leánya Mária Magdolna rk.,
R. Kigg istván és Mária fia

Antal János és
Bogár ref.,
L Nagy Lajos és Oy. Nagy Te
rézia fia Lajos ref., P. K\'!)václIi
Lajos és Malétll Magclolrna leánya
Piroska Magdoln!> ág. ev, Molnár
Péler és Bartl.lh JuliAnna leánya
Jnl\ánna Tet

Házasságkötés: Szerető LajGI
EHer Magdolnával.

ElhaUak: K Kovács Mihály

ref. 88 éves, Szabó János nyug.
vasutas 62 ref. éves, Reselár Ro
zália rk 72 éles.

A Máv. felhivása : a zord
téli időben csak feltétlen szük
ség esetén utazzunk. A m. kir..
Államvasutak igazgatósága felhívja

az utazó közönség fílyelmét arra,
hogy a kedvezöllen időjárási vi
szonyok miaU a személyszállító
vonatok szerelvényeit erősen le
keH csökkenteni. Mivel pedig von
tatási nehézségek miatt másQd
rész vonatok nem índilhaiók, El

közlekedő vonatol< erős lulzsufoH
ságára lehel számilanL Fd\!"'i
ezért a Máv. igazgatósága al uta'.'
közönsége!, hogy a zord téli ide
tartama alaH csak feHéllen szük
sltg esetén u!azzék.

Január hó 31 én nagyszab.:Í.f.U
!áncestély, rendez a Gyomai L~

Ilen!e Egyesüle!, a Holler-sz;llé
he:lyiségeiijen, melyre Gyoma i-;öz
ség közöns~gét szere\eHei hivl·
meg fl Levenie Egyesl.!let

Rendelettenrezet késziH c'
ijgvn~~lktjk EHCkép:;:;:; ignoló könyv

eHáiá3árO: ,

Fek.e~e Józtief ver§ elé.
Hosszu ~vek klJdős messzeségébúl most elém Fekete]ózslf

Iskolás ffizetet szorongat, magairot! versekkel van tele ez a fl1zet.
Ama, dehogy maga iria. Csak k/gondolta. Leimi nem tudta, mer'
Fekete józsef csak a vakok irdsiÍval tud imi. Azt meg mi nem tud
n.ánk elolvasni.

Ezt a vékony, magos homloku fiatal embert sok évvel ezelőtt

az iskolapadban láttam ülni. Fényes, szőke haja és ragyogó kék
szeme még· értelmes feleleteinél is jobban világitott. Az osztály bilsz
kesége volt. Nem mertem megkérdezn.i, hogy mit csinál, mit kezdett
az életével "azóta") hogy minden szép életigéret kezdetén ldllesztette
szeme világát.

Biztosan befelé él, erre mutat ez a verses kölel is, amit kiadni
szeretne. Megigértem neki, hogy kivánságát teljesitjük. Az ilet ugyis
sokkal maradt neki adós. Most rendezgetl (J verseket, izgatott öröm
mel készi1l azok kinyomatásdra, amit ó nem láthat solza, Mi, a látók
szerezzük meg neki ezt az örömet s adjunk hálát Istennek, hogy
ezt megtehetjük.

A készülő kötelból egy verset ime itt hozunk:

r e g (: i g án y

Irto. : Fekete józsef.

Öreg cigány, 'hegedfidból a nóta
Ha felcsendill, bdnatorrwt zokogja.
Huzzad, huzzad, ne hagyd abba,

A bánatom végtelen,
Ugye ludod, mennyire fáj a csalódott szerelem.
Sir a nóla, szivem ettől lesz könnyebb.
Öreg cigány, miért pereg a könnyed?

Oreg cigány, a h,geriüd bús szava
Azt meséli, a bánatot kiirtja.
Most az egyszer az enyémet
Muzsikáld ki tövestől.-

Soha beteg ne lehessek, senki csalfa szemé/ol.
Sir a nóta, szivem ettől lesz könnyebb . ..
Öreg cigány, miért pereg a könnyed?

KItlintetés. A Kormányzó ur
Őfőméltósága Pélermann József
ny. községi vezető jegyző, gyomai
lakosnak a Magyar Érdemrend
lovagkereSI!jét adománYll)zta. Sziv
böl gratulálunk.

A Légoltalmi Liga gyomai

csoportja megkezdte müködését.
Hivatalos helyisége a községházán
4 es számu szobában van. (Tele
fonszám: 2.)

A Németvárosrészi Olvasó
kör évi rendes közgyűlésél 1942.
évi janu:ir hő 25-én, vasárnap

délután :2 órakor !ar!ja. a rendes
tárgysorozattai, melyre a tagokat
ezuion hívja meg.

Mezögazdasági kisérletügyi I
intézetet áUitottak fel Ujvidé
ken, Bánffy Dániel báró fö!dmi
velésügyi miniszter avisszacsatolt
délvidéki területek l
8zakfelads tainak ellátására Ui\ridé- I
ken mezőgazdasági l
intéze!e! l

3
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oldat, forró kátrány, kátrá.nyolaj, tatni, amelyek előreláthatólag nem I
h3barcs slb. slb. fognak kivül esni az ezIrányu I évben hat hónapos

Lehetetlen volna it! felsorolni az l álfaldnos érdeklődési kör/Jn. I tanfoiyamot
aluminium iJsszes tulajdonságait, I Ida: Ifj, KOCSIS IMRE,' rendez Budapest<e11, a
csupán azokra Igyekeztem rámu~ t milszaid tisztvloeló. ;1, lanfolya.mra február

I hó végéig négy

-''"~~--~-~~"''_-.-_-~I iskolát v~gz8lt 18. évei betömHI

I 35. @)vét még €1 nem ér~

I. I jeierrr!.r;ezés helye Bt1.d&pest,
. ÜHöj~u 661c. Tekj'0\eHel ana,
'a Zöldkeres:z,,,5 f";;:ezteléseknéi

RIven:?: ·,öt.echnikus-nőkre

nagy BziJ'!t;;;ég Vi'l'!, lüvál'latos lenne,
IB l"iehái1yan je!én;.~ezrJének és II
twf;)lyam elvégzése uián so vár
megye ter~lelén eihelyezhetök len
nének. Az
Mjékods a Kir.
Tisz!ifŐofvos ur hi 1':3.I;;;iáb"m nyar
nek bövebb felvilágosítást.

'lJ",,"'''tii kocsik igénybevétele.
A m. Kereskede!em- és Köz
lekedésngyi MiRiszter ur klbzöhe,
hogy a jelenlegi vislonyokrB, vala
mint az Államvasutak nehél kocsi
helyzetére való tekintettei' a kocsi
szükséglet biztosítása végelt cél
iránYQs a Máv. igazgatósága i!Ie
iékes (F. 2.) osziályához fordulni.
Felhivjuk azért a gazdaközönséget,
hogy kocsis:dákségletének biztosí
tása érdekében kellő időben for
duljon a Máv. Igazgaióság illeté
kes osztáJyához. (Budapest, And
rássy-ut 13 sz.)

olvasóink figye!mét

a D€lbrecenben megjelenő "Ti
szánIul " címü napila~ra, mely
egyik legjobban szerkesztet! vidéki
lapunk. A "Tiszál1\ul"-t él Debre
ceni Lapkiad6 Társa
ság

II. tulajdonsági, ötvözetel,
il kihatásai a motoréphés

fej18 dé t!Jléll'eJ

Jóll€lhet ai!: aluminium Hsdán is
nagyon sok célra alkgl maz!lató,
Izerkelstl és sok kOlÖl'l.!egeB célra
a lislia 81uminium mégsem felel
meg. Az alumll'liumol ö\lJözéssei
fokozottabb mértékb~t'l felhelswál
hat juk, ég uj8bb kövi;:!€lményeket

is !deléO'Hhelilnk vele. Ö:Vözöc .
anyagui szolgálnak a réz, magné- j

ldum, mangán, súlicium, nikkel"

stb. . . I
A nemesíthelő aiuminium Ö'VÖ-l

letek fontosabb tipusai: al U. n.
dulai-csoport és él rézmen!es anil- I
corodál-csoport. I

Azt hiszem felesleges hangsu

!yoznom, hogy a repUlögépépílés
III emlitett aluminium ötvöle!ek
nélkOI nem fejlődhetett volna ki

arra a tökéletességre, amelyen
ma áll.

A nem nemssilhetö 8 különleges

célokra szolgáló aluminium ötvö

zetek közül kiemelkedik a hidro
nalium csoport, amelyet diszllö
célokra, verelek készítésére. kilin
csek gyártására, autóbusz és vaSllii

kocsiIt belső vereteire alkal mas,
vagy pl. gázp'Jlackok gyártására,
használnak. Szerkezeti célokra ezl
az anyagot kevésbé hasUláják.

Az all.lminum épugy, mint élZ

emlitett ötvöLelei nagy képlékeny.
séggel (alakithalóság) rendelkez

nek, mindennemll hideg és meleg
megml.lnkálásra kíválóan alkalma
sak, belőlük a legkomplikáltabb
szelvények készülnek, amelyek

hengerlésére gondolní sem lehelett
E sajátságánál fogva is alkalmas
az aluminium a iegváltola1osabb
cikkek elöállítására; sov; eselben

a vas"t i~ lehet veje heiyellesiteni,
nemcsak suly megiakarílás, hanem
e~yszerübb megmunkálás által
e!\~rl1elö mllnk-3bér megtakaritás
miatt is.

Iti kell megemlitenem, hogy mig
1:'\ 11l.,su fordulalu nehézfémböl ké
s' ali gépeknél 1 lóerő teljesit
ményhez Szi1kséges önsuly kb.
50-100 kg, esetleg még ennél ls
töcb, addig a kűnnyűfémből ké

szült gyorsfoldtlialu repmögép
motoroknal l Jóerőre eső önsuly
mindössze 0.5-1 kg k~zöit mo
lOg.

Az alumínium vegyI tulajdon
ságai közö!! jellemző az. bár az
alumínium egyik- e azoknak az
elemeknek, amelyeknek vagyi ro
konsága az oxigénnel igen nagy a
levegőn rendes viszonyok közölt

nem szenved változást. U i. az
alumínium feJOletén egy vékony

átlátszó aluminium10xidból álló
r-éteg keletkezik, amely megvédi
azl a további oxidálás!ói.

•. ~'1 IAz alummmmo, vegyH~,g meg- I
támadó anyagok: konyhasó, íen- !
gerviz, ITiész, cement, I
Jevek, jódHnlura, higany, SZfippan-
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1942 január 25 26 án, vásároap
3-5-7-9 órakor,

hétfőn egy előadás 8 órakOl'.
Mer:rázó Izgalmas filiU t

1942 január hé 29-én,
csBtörtOkön fél 6 és fél 8 órakO«'

. NagysikerU det@kHv vlgJllt611l: !

Egy vidám tragédia
FőszereplőI< :'

francGlse Rosay, Mich.el Sim~:ili1.

A műsor kiegélilzitve.
Vígjáték és hira,iókkal.

It:irdefifien
lapunkban I

10 szóig 4J li ,jér, minden ti)dbbi Mó 4 f,

Az JII Eg)'edül Vagyunk" §

Oláh György harcos, kéthetenk,nt
megjelen6, uJiáalakult folyóirata
mostanis~ámában : lJitéz Rdcz Jenó
japdnról, Mályusz Elemér a ma
gyar .tjjrténelemirás válságdról.
Féja Géza Mi/olay egyik cikkíről,

Incze Antal braziliai élm4nyeir41,
Fetiich Nándor professzor oros;I
orsiági u/járál, Bácskay B. Btla
az uj világnézetről ir. Két isme
retlen Ady vers, a zsidóságról,
Vichy, a Pódium, stb. sió. Ara 24
fiUér. Szerke:iztóség .. Budapest. JI••
Hunyadi }Jnos-ut 4. Kiadóhivatal:
Budapest, vm" József-kőrut 5.

A Gyomai Termel~k, valamint il

Fogyasztási és Értékes1tőSzövetkeAt.JIi:
üzletei, vendéglői és korcsn.ája Illadó,
esetleg megfelelO óvadékkal vezet6sfl
átadó. Bővebbet KováCS János lilUtgat6
nál lehet megtudni. 4-2

D@mokos Albert üzletében fehl.
egy megbizható, lehetöleg IV. polgárit
végzett leányt, csak at: jelel'ltkezzEm aid
érez magában némi kis lb:leti érz~k'1lt

és egy kis életrevaló!lágot. :.I

5zerkesztésért él! kiadásért felel:
'JIAGNE.R MAcr@N.

Kés:tUlt II könyvnyomtatás 501.jk ~

tende§ében a Hungária kőnyvl1Iyomdáoo

GV~Hl1~']" fel ,;lós V~~Ó; Tilket Sándor,

Mátyás ~(1rály utca 32 szám alat«
ház szabad k(:zböl eladó. Érdeldédl11

. lehet ugyane; i. 4

Egy Jó es",ládbó~ nló ügyes tut
tanulÓll!!k fc':esz Hí, Varga Pál 1Il11aiIY
szerelő és "'szerész. . ~

Ifj. CIi. N. riY Dénf'el fekete l1ónluu
ménjével ll. r Jeztelést meg.kezdte G-. ll...

8 6ra~r, d 1l,.4., ór3kor, ugyan lS f..
dedet :2 drb törzskönyvezett cimentáli
tenyészbikájávai, továbbá fi drb iérlElos
ökör vaa_eladó. 2-I

Kalocsa Jolán egy idősebb maltl- '
nos nöt állandóan felvesz. l

I
.1 Zá tárg alás

I FÓs1.ereplók: Tal!ná;'Yep~klltt Mária,
Páger Antal, Somlia)' Attur, V&lS1IllY Piri.
Magasfi!ildl.ltségU féltékenységi dráll.'Ul,

meglep6 és izgalmas fordulatokkal.

a.

e·

BaromfikiáUitás. A Békás
Gsabán székelő Délmagyarers!ági
5aromfi-, Galamb- és Házinyul
tenyésztök Egyesületi az évent€
más-más városban megtartani
szokott baromfikiállitását ez évben
Orosházán rendezi meg, a kiállítás
ihmepélyes megnyitása január h~

31-én délelElt 10 6,akor les?
Kiál !itandó tárgyakat és állatoka; I

január 20 ig lehet benevezni Bé
késcsabál1 az Egyesület Eln~ksé

généL A kiállítás kiváló alkalom
lesz az uj tenyészidény megkez.,
dése elölt tenyészállatok adás
vélelára.

Megje!ent a repiHök két lapja•.
A Horthy Miklós Nemzeti Reptilli
Alap fámogatásával szerkesztett
reptlléstJgyi folyóirat uj száma
most jelent meg. Ktilönös figyel
met érdemel még vitéz Hefty Fri
&yes cikke El repfJ!őkOnyvehől,

ir, II Magyar Srámyak legujabb'
sdma li szokásos gazdag tarta
If)mmai és képanyaggal most je
lent meg. A lap feihivását most is
vité'l Horthy !stvín iria, aki
repülésUgy611k szolgálatára hívja
magyar ifjulIágot trdekes cikkei

napsütés

a felesége
PIlIII Komp, Hans Mi)SEU, Theo Lingel'i

,ilIlilevett.tél Itaiymesterelnek ragyogó német lIigi~t'ka.

UPII ril'lldrIIU••.

ngyalvár

olló Mozgó O

It. sZ'f,lem és IltGllt'edb költlbi játéka. Szívbemarkoló drámai törtéjHIt.;

M8Qar "H'lldrad••

Egy viharzó szerelem és a haza iránti kötelességteljesítés ádáz kÖ1.delme.
férfia5ság l Romantika I Izgalmas kalandok l
fl. főszerepben: Alida VaJH, Amodev Naz1.eri.

A
Jan.uár 2-1

A velsncei fimverseny győztes liilagfilmje:

Jan.uár aj-26 val!ihijf'uQlp-h~tf6

Tolnai Klári, Turay Ida, Makkay Mair«llt,
Perényi, Rajna)', CsertfIs :

Havasi

ekes" ..

)\tinyv!smertetés• .,Islen vésője

III P jCilsson Arnold élele.
Kasbauer Sz., fordiíotta : Ge~

- Szent imre Missziós
zernH';?!!U Kőszeg, kiadása.

4 P, kötve 6.80

hogy (J tudománya Hold hegyei
nek magasságát 20 méterig ier#

po,ri.tossággal ki tudja számi
tani. A hold legnagyobb hegye
8832 ,?liler magas, éppen

".1,,4:,:::":>, mint a Gaurizan.-

hogya Csendes-óceán nevét fel
fedezőjétől Magelhaestől kapta, ki
1520-21 ben áliafldó viharos idő

ben kelt át rajta. A Nagy-óceán
elnevezés francia eredetii, de nem
tudoa Magelhaes elnevezésének
sikerével. megbirkozni. A Csendes
óceán 180 miLíió négyzetkilométer
feiü.fetével egyébként ci legnagyobb
1)ilúglenger és a föld feWletének
egJ! harmadát, tengerrel b(}ritott
jeliiletének pedig majdnem felét
foglalja el.

az amerikai alkotmány
szerint senkinek sem szabad fize
lés nélkül a kormány szolgálaüi

'ev,;i:en1/cedni-f' Az amlrtkai
érdekében feladatklJrt

bankárok és nagyiparosok
jlJvadalmazosára ezért a kormány
~vi 1 dolldros névleges fizetést
utalt ki. .

hogy Mexikóban a rendkivül
kedvelt száritott hust CI keresked/
sekben nem sulyra, hanem egy
szerilség okból hosszuságra mérik.

f:!. világ legelso nyomddsz
1594·ben Lipcsében alapi.

laUál,-

hogy Mr a szdmoszi Aristarch.es
már l(rrisztus sziiletése el6tt két
sztizadda! felállitoUa a tételt, hogy
a tengelye kőrill forog,

180() évvel késobb,
térdenállva esküvel kel- I

lett mgadásba vennie a kézzel~

fogható igazságot, hogy életét
megmentir:esse.

kar"

A Magyar föld legujabb szá
mában Pákozdy ferenc irt vezér
cikket. A magyar falu képes heli
lapja II gyümölcsfák állati és nö
vényi kárlev~iröl. az állatok téli
jártatásár91 közöl szakcikkeket. A
mezőkövesdi népszokásoki ól SZ~

mol be képekben a Magyar Föld.
Elbeszélésekel, verset, kisgaz~

dák szakcild{eit, piaci és vásári
árakat '. és rendeleteket találunk
benne. Mutatványszámot Idlld II

Magyar Föld kiadóhivatala. Buda
pest, VIL Erzsébet-köm! 7.

A vásárlási könyvbe való
bejegyzések ellenőrzése.A köz
ellátásfigyi miniszter a kamaráhol
leiratol intézeIt. amely szerint ta
pa:,ztallák azt, hogy egyes iparo
gok (ker~skedök) nem tartják be

cl. tenger hullámainak azokat a rend.elkel,éseket, ámelye
li.osszusdga kfJzlJnséges vihamál ket a közszükségleli cikkek ki
általában 60-180 méter!, orkán szolgáltatbának korlátozása !ár-'
eseléil. t7.áromszdz métert gyában Idadalt 315CT!1941. M. E.
ir Ezek.. II nagy hullámok II számu rencle!et, valamint fl fagyuz
rendszer/rd három hullám hosszu- tól lIásárlál.í könyv rendszeresItése
sdgl1ra méretezett óneiÍVJjdrókai is I \2rgj7~han kiadolt 201.000/1941
k&!i'U11iJell veszélyes helyzetbe hoz- I fí:. )" számu rendele! részükre
'latjak ,eit ,A 1':.1delkezéllekel megszegö_ .! i p, ,ok (kereskedők) ellen a I(Í-

.'í.ogy CI nyugatargentfff'liai Tuou- hAi"asi elJ'árást megl.·ndiUaU" Nvo-
--nr.rban f rt. d -ték ·ld l:> . . ... lJ

c4 " .., '.? e: e. e4 a Vi g l maiékosan figyelmezteti il kOz- közöl még li folyÓirat a motoros
m,,:;,~kltóJr1t. A haial- ellátási Miniszter ur az iparosokat pIllMák vitorlázórepülő átképlésé-

-;;cs rovarnak nem kevesebb, mint rOI •lill ö . á
50 gíomm vére van és ezért ldl. (kereskedöket), hogy aJ emlitett I ., az el ern}" 8 parltz nokr61 és

rend.eleteket li legpontosabban tl1rt- li budaörsi sportrepiiJö életről.
iönösen alkalmas bakteriológiai sák be, ktUönösen 81igoTl.l.lin ttgyel- !ánosy IstlIán szerkesztésében meg-

Alaposabb tanulmá- lele t M S á It'céiiából az áUatkát BUenM jenek arra, hogy a kÖz8ZUkségleli II agAyar z rnya mmdenüU I
, . eikkel a fogyuzt6knak csak a kapható. ra 50 !H1ér. Mu~alvány-

AireSDe kiildték, természetesen kor· közvetlen fogyasztói 8zükségletnek sz.ámo!!i kladóhnyatal Bu~apest,
~~i;;rii módon replUógében. . Ktrály utca 93. kIvánatra lI1 0 yen

megfelelő és a rendklvüh galda- küld. ő'>

'>y,''''''''''''_'',,,,,__'' V'"Jr '"' e _ sá~i viszonyok AIt~1 indokolt meny- A magyar fiuk repíilölapja aJ
nyiségben. nolgá1lanak kl, továb~á, "Ifju Repülö" uj száma is most
hogy a kJ8zo1gá~tatott árumennyi- jeleni meg. II!JY model elind I
séget II vásárlási könyvbe minden . _ ö . u
esetben pentosan jegyezzék be. A C!~.mel igaz íl)rté~~te: közöl II lap
rendel~elések pontos betarlását a a, ~Iágh~b~ru el~ll! Időkröl. Ez
hely~r"l!nen ellenőrizteiní fogják és a kIS fOlYóirat mmden6~t kapható.
azoknak megnegéi€ eselén a meg- Ára 30 fillér. Mutatványszámot ~
torló intél-kedésekel foganatba te- két lapból él. ki"dóhivata! kivá-
I:1zik, i nalra ingyen kUla.
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POlITIKt2,1, rÁRSADAt, é:s KOZGAZOASAGi HETILAP

ELO FIZETÉS; ARAK;
·./egyel1évre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Ei:"''.z eyre 6.24

Belizetéllek postacsekkelJ :
•H'"lgária-nyomda Gyoma' csekkllzám i8.28r..

.Lapzárta c 8 iJ l 15 r ! ti k este 6 óra

Felel6s lizel"keszt6: WAGNÉR I\IIARTON
SZ'il"k!l!l!szt6ii1ég é8 kladól'lh/lliltG!: .

"HUNOARIA'" KŐNYVNYOMDA
G \' (I lTl lll, K~HJtll!lith LaJoi' ijJ~e2f. ~4,

Tel~fon ; ~2 .

H~rdeté5ek dljszabásal:
Egynil.S<íoo3 (55 mm szélea) J cm. magu birdete!
SO r-m&. É.nl@! hir!ietés'!'lél 10 ~2lh:alék kNv-m6Ryt

~k•
Mer.!ehmik mÍl1dlJll~wm\)atol1 reueL

SC:-:5ET

Két héttel ezelőtt Harlányi Ireményekkel tari I Na.y
Pál fels6hízi ta, felesége, vár- llisszony ft t6résWil fakadó sajgó
megyénk kOJsnretetében 'nó' fájdalmakat.
NSlilYIU;SZOl'lya elcsuiu;oU él> I Megyeszerte nagy részvéttel
olyan szerencsél1eniU eseH el, kivánják a Harlányi aatáti sck
hogya johb kézeluklója eltirt tisztelői, hogy NalYllllonyuak
Gyors orvosi legilséggel, gond.os mielőbb teljesea felgyógyul
apollbIai a l~gjohb Iyógyulási JOB.

s

bi.lntetéu8 lelfeljebb eh"tve
IUIlrl11 I. lor, mert a fe'Y4!llm~

zeU magyar tál"sacialom megérti
az idi 17.,,'t lB ipirel,ke:res
bd6 és fOgYiutó e..,..rál1t tel

jesiti hantiAs IdHeless'Slét, lI

melynek lIlIIIl egyik ell' p&ra.

csa I. takarékosság él I. k',
ellatilsi rendelbdsek lilki

ismeretes betartása.

I

ország

Iyeknek labllsÍ legBl,yohb
1"l!51iten fild.inlí!llll.l foglal
ke~Dak, a llllJilikb. pedii uok,
amelyek :il l'u\lIY cí.ripar kere
tóN li:dflk. Még lakább "i~~

változtaUa a h4lllynttJt aJl .lili
Mekn lulYll:lsbitn, uutébbi·
akra petite kinnyihe, II fádl
resduer ben:letéle. Az II holy
lett állt el', mélyen t. Feb'h.'I,
bogy Af; I1tébhi várOlok nem
csak ktlnnyen viselheUék I ma
IWt klziga1latbi terbeit, luna...

e.sn.e</fY inveutálJiaUak, lilktelve éll Iá·e Z81111 meoeUek elllre a háool'u
uib! id6JHD,

a drolo& clop0rtjá·
nál likt!tve lá~U1S8l'l. ro-
hant felfelé I pótadó 100
150 és esnél is magalabb
szá:i:alékokra III megdermedt
éi! megáll ezeknek a váro-

sokDiIlk lU: élete.
. MéU6ztatnak igen jól tudni,

hogy egy-egy ilyen vároIban
egy ny.manU, elromlott beton
járdát m.gjnitalli, el}" kil~

IgélzléQ)'i IJlklégletet . jeleIllő

Harsán i hatalmas beszédbttn irhid kahlt m~gfilrni Uptelea-
ié, és leh.I.U-enst. volt "den-

fo laJkozott fi mező az asági 4i'kÖ8 breutAt Hiába éflette
I g8ftj a fejét l-

I O e'UIGtév81 uk, II VáMn'Gut4Hpek, IzálJl*

f
' J:. ' vil,,6nlllsk él lutillaiaB j6«

Olé eIsu az n ktik Mnu:h,d a .lnillderk6ld
. 1. ..b:eUlllÍl~,Illk.eUllk al viNJOkn,l.k

~lM.6ktill; alkaluz.UAk II. 'l~ I'liS.tl .M(JA,m, amihez mél hól.
lamilkdnl lI!Igyu~ th~.~., I'járult aE, hogy ~!ekllu!lk a
jl'!vad.allDa!lbba~ ~ .YUj@U... Vm.MkBlk lillnagyohb rélll:@
tálban rtbZ8ltl1}ell.l.K él .~rre I. ',pen lU: .!'Ilág hatán!éleire
84llra, illetve ~JUl.k Béal kOny- ~3ett, .ell mtg TriaoaD bOlle
BJit61~rf!, ?~O~! a tlrvéay él aazajAiga sem tltldta ut ei·
Ilu:'1rtdJa. év! hx GUI~ m.,~ sibolB4 hogy t'llek • 'fáreHk ft

í.U3P.I.tottieiélyt.ldo.tt u ~IY'rs i. l]iagyar.sá~ várai YOlt.ak ub..~
'li'éro50knik, D!é_~H~dlt oaiY0 l"1 dokon k@f01lldiH tb _ méUóz..
fjondo!l mérl~gelés ~l&pjb.Pá~- , isslék elgondohd .... mél ma i,
G~l!om, a"o~han ahg. telt ,Il k~t l ;3U Vin példind Sz~g.d, Hód
tll,der1d6, jőtt !! vllághö~rt'1, í, 10vh.Rrft@llly F4bké Gt:>1!IIla

, ".I!!tt T' . hl "iM'1 .ne "';'utillíl.a Ju. r1IUU,Hl~ azu. ft :,', .• Suloata, Nagyvá.rad, Kolon-
~ pénzrsmlá!li. Il pzaaláll! dl<l 'lat, ~hrenbárbely és €;!ő tud
fi" éa IJUkllet II d.rolckDak I H@k l'nég :wrolni eg$lz sereg
éleie ooegdelrmedt. AI 1924: IV, I vár6st a Felvidéken é, minden
ttlr'li'ényeikk 8.~litáD I'h'& elllt a I terlllilteil, elllely mll is Ill.I 01"
hcdyzetet, lQeidlto~dattl il bnü I ~zá~balár uélén él amelyek
emlitett t6rvéD"~ él /il vérosok· I ~ől el 'flaU yon"!ll az ipar és
nlk fix ö,!§lzell belyett bizooyes : eresketdelem lebetős~gél'lekék<
kereseti~d~~, jövedele~l.dé- éli: ! t I. uJó ereje, ame:yek kiáH va
forgaluusd9réueli>Idésl Juttatott, I 11 j;ílhmlilk a 1"6uldueres ssglté-

, Am. éppen el a .kördlmény 'I' séi! l
két uagy ~Iopo:rtba 8iztoUa, ~o1élye!l t. Fels6báz! Ninc!i".:n·
l:!lLtlill:ll;l~ II eD'ikbe I a kép~i!leiú!:H\znak éi nincsen I

I tal'to~Dlk il VHotok,I..6- ,. tebL:házn::lK egy~Uen'gy

ielelgen hajtják.e végre, rendel
zéseit pontolian tartjék-e be. Ih
az eHlnőrzés éppeo. a köz ér
dekben egészen szigoru len, a
megtorláll &lll .eddigieknél jelen·
tékenyen sulyosabb lehet, I

mennyiben me~van II 14IlhiM
sége annak, hogy visszaélés
esetéB megvonják az ipiilrenge
délyt is. Mi.nden remény meg
van azonbaB un, hOJY a 8,11)'0$

Takará osság
Rogy Magyarorsiág kózeHá

tása . zavartalauul nyugodt iN
bidos alapokon nyngszik, lU

els6sorban annak a gonciosság
nak köstönbet~,amellyel Hleté-

.kesbatéságaink a kéuleteket
számbavették éi elosdották.

. Ebben III voeatk.rásbsn éppen
. !il. kizelmultban jelent meg né
hány nagyfontosságu rendelet
BevezeUék erszágos visz0nylat
ban a kenyérjegyrenduert, is
mét szabályodák aimstalan
napokat és pontosan megszab
ták II vendéglátó tlzel1R@Jldoem
kiszolgáHathlltó ételek szá"-lát,
minósél1ét, mennyiségél. A ke
nyér, ilietve zsirjegy országos
bevezetése megsziintette a ket
tŐ$ ellátás- lehetöségét s I. kenyér '
~s zsirváUójegyek rendszeresi
tése igen tekintélyes megtaka
rHásl eredméByeutt.

K6uUátásunk Byugalma ér
dekébon feltétlenül szükség vall

az általán0B és öntudatos taka
rékolságra. hA takarékos'lág ua
bályaiRak hetartása MlQcsak al

illetékes !<l.atóságok köte!e~sége,

hanem az él18lmiuerebt f0r
galombaholl:6 ipulz6ké és l.

íogyalilJtóké is. BecliHetes IU:á.ft

dék éj baz~fis.s onmfrMlklat
hid6~itji. aközeHá!ás BYl!goclt' Hf@l.rl1ldtul!ll$p",
m.~.t't s a neront SZim~Dt- fi! ftbóabi tag, a flibdhb
JáMI ol}'annyLra t1öld6 jel'816- 1!il~5tó.blaléHB 1I!at 21 hlU11 be,z'
ségü takarékosság .he il4dn monllielt l!l k6ltstgveh!ÍlSi jn
c,ak akkor énényesiUJi&t, be n51at til.1·~yaI4Ia alkalmával. ..
elad6 és fogyasztó @gyaránt Idvi.lélll'l f.lépHeU, Blgyvonall.1
minde, s~igeraD hehulja li kij!; belZlt€iit f6bh <V'eltl:Í,aib.8n u
érd~ke3~ft bozott kouHá!ásl ala~biakbaD iJ.fu1etjlk:
rei.!Eilelk'lésiket. Az elad"Dlik (MlÍiOdik r8~.)

IUli~01tUIB ragaukoliia kElU I Mélyen. tisztelt l'el&éáJib o

nnulelkedslkk.z, @e maga il, U" tanultuk pragmaUku t~l-

klu~6nlég il k6teles megakada-.. tén,ettaBuls.sunk idején és 91Ó!1

lyolD.i u eieUegl\i/& viulUIéiése- h ugy tudjuk, hogy II magyar
klt. ~Ill ill fogyultókOxc!huég! nemzet torténetéb.eD mindig
k~16B köteles!lége, hogy libai I :llsgyjelentögégl1 volt II váro30k
visliluélésí, vagy mulasztást ta- I hivatása, lA legujabb kgrban ~e~
pasldal, ott közbelép és ászlele~ dig még ~okkal feljebb emel,
teit)'lyomben közli az iHel'kes ked.eU, de enel <egytm DJ~Ye~

batGséilGkkal. kedeít a v'rolok terbe b.
AJ életbeléptetett rendelkezé- Bölcsen és helye~~m. laUa ezt

lekalkalmatak arra, hogy elér· meg ezelott elilY emb~röltóvElI

jék ai mindannyiunk érdekében az akkori rongyaI' kormány és
kivánato!ll célt, éppen ezért a a parlament és a váro8~k se
kllll:eHatási min!uter a Jövőben gítségére jöttek az 1912: VUI.
hllékonY9hbllUi1 fogja IUen6riz· ~örvényeikkeJ, amelyben elreo-
;i~ni, bau inlé&bdél8e!t dtUe a vHoli
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Uj építkezések
a tenyész

áilalvásártelepen

au: 19!36'05 adatok él az ~vi 4.9
százalékos természetes Izapcr~

dást alapul véve, 1942·beB
34~.428-ra tehete, azaz ~UI 61u

lakosságnak lS.5 uÁZaléka jár
elemi nép-, vagy Elzzel egy te
kintet alá eső iskeiába.

egye
áUa ota

krében

l

180
70

150
129

/118
11
1
8

51
53
59
24
441
1 J

~!
2
1

B

ÓEKÉZIK AZ UTAKAT

Állami
Kö:uégi
Róm. kat.
Ref.
Evang.
UnHárÍ!as
GÖr. keL
Izraelita
ÉrdekeUs.
Magán
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A március 21·én majBJih6
mezőgazdasági kiállHást 6.. te
nyészállahásárt az OMGE eB
évben a renakivili ViSZOD1ok
ellenére minél gazdagabb tar
talommal kivánja Dlllrendelai,
bogy igy hil képit adjon a
megallllyobbodoU orszá. s.k
oldalu termel4képels'lér61.
Megemlékedl1nk már arról,lllJ"
a kiáUitás tenyészállalvillar NCo

portjaiba II fcuuielk@lIIélre áll.
férőhely,ket lényegis@o BUli

baladó litszámu hejedeniéi ir
kezett III rendezebiJ!GUaéllboll.
A várba tó nagyobb keI'llllillitrl
való tekinlettel III földmívelés·
ugyi minisztésium a.u.U é vbell
épO!t uj kiáHHá:ii sertélitltállók
mellett még am ősszel aj, k.or·
IUleden benmd8:i!litiUldő lERnaI

marliaistáHók építéllít k.ldtt
meg, amelyofik építése il Slord
téli ídőjáráseUenére 161y••at·
ban van és e:'6reláthatólag·' II

kiálHtb megnyitásáig el ii ké
Izdlnek.

A kiáUHási telliilp íjy 6nea
detiien továbbleJIódik éi II

nagyszabásu, kors:lerö, iJhuli'
jellegű kiáUitási iltáUókkl.1

Dr, Somodi József kir. hm- tanleremmel és 106 tanítóval egyötta tenyésdUatvÁsbtelep
IlISlií,!!velő rendkivül érdekes ki- A 247 iskola közül belterüleli a töldmivelésügyi miniuteriulIl
mulatást kénUett II vármegye 95, kilterileH és hU.'lyai i:ikola és il fővárosáldozatkéllsígéb61
népoktatásögyéről. 152. A 106 tanitó k~zil beHe- Eurépának ilyen jeUefiü b~jRI·

Az általános érdeklődé&u g bb' l t"kél t bb brileten makö~ik 482, kiHeró- ya II eg o e elle eB e-
szamottartó jelentésbőiazalábbi . rendezeU inlézmányévá váUk.
részl~l.et közöljük lelen tanyán pecihg j47. A többi kiállitáJi 8$opartban

Az 1941-42- ik t&tnévbeG. 247, AI isko~ák j()lleg Izerint 2 I i: néh~nJ' uj cS:li:-:Q&k építise
népiskolai egység möködik 660 l k~vetkez6képpen Ollzl8:lak m€llg: I van tervLe véve, ugy, hoi)" I

közel 30 I;al hold kHElrj.délll

l' l l ~k I'T t T lók lTllner&re fllrembe
Iskola jellege :z7;:& L sa~~r:l. 8aá~a állag hány átlag h?ny hatalmas kiá.UHási telep., éVf'

\...._+-__+ __~_z__~"'i'I_ta~n~iJ.',_ó,;,.íu~t""l_an_U_1Ó_j...Uj mal' még jühb~n kiépll.

212 9772,' 46 I 54 L'~, fiDaezőhiloUiq IUl ~r.l·
79 4138 58 60 kelt vármegyek támogatá.énl

154 8626 56 51 to'fábbfejlelZti II faluIiI népélit.
128 1584 58 58 II népmüvés41ct é, a hbUpu lio.
121

1 66~~ ~ :~ mutatását illClláló bdnl "ki.II 211~1 ~QOI ~g2 éUHásifalut".Amár m.egleTeI
7, 4 '!ll: .:I mezőkövesdil gOcleji, k uilsá&i,
2/ 135 67 671 halasi, sárközi, somogymesyei
11 103 105 ~lOIII és apáHalvi hátak m~U' egy

, ! kal0Gsai éli egy kalctauIgi tahIti
* ez cílak á.tmenoti állapot. ház tos épülni, amelyekben i

A tanteremmel való eHáto!t- Az elami iskclákba .heiratko- vidékeknek gazlianépe IloklÍsea
ság szempontjából tehát az zott 37.882, 1:1 továbbk~pző is- házi foglalatoslllágát tegja ft ki·
állami elemi iskolák hátrányos kolába 2973, at iparos tanonc- állitál közönségének bimutatoi.
helyzetben ,nannak, mert 32 iskolába 2014, a mez6gazdnsági A kalataszegi há!eWU gahu]!b
lanteremmel van kevesebb, mint iskolába 3676 tanuló. Népili\k~- duc. székelykapu log ~Uani. A
keHene lennie, !ll községieknél lákba, vagy ezzel egy tekintet kiáll!lisi falu ta különooza vidé
pedig 9 tanerőuek. nincs tan- ~iá eső iskolAkba beiratkozott, kek .deU viseleléhe t'tUÖlött
terme, a má'!l jellegü illko- összesen 46.359 lanuló. népé"l bizonyára lU: 14il ld-

van.- I A vármegye bJwilsága al Sta· ánilé.~k ii egyik legkedv@Hbb
! tiszUkai Hivatal adatai l!Ia:eriili t, éli U.~.litottabb hil)'i lei~~

el
az
az

és
h9!OU

a pro
Jiulrra óriási
82:, hogy Un

a magyarságnak

-~-=~~~~,~~:~w:ely·1 és hh'::~SUJakbŐI ki· ImagnlósUani.

mf;[4eJEJiJJé- ! tolyóbg is, mindig a legszeré- Isten adta, mély.&u t. Fels6-
i é;; mindiga iligutolsók ház, hogy aUt al sok drá8

l
a szo·

l hogy !l. magunk ciS.Hs elgondl:uls, ame yet a
és l valamit, de· kormány ebben a kölb~gvet4s'

maigYí~r 1 vliilzeaöi igyekeztünk !en- ben lefektlCeftt áldott gyümölcsö-
II l ni a magunk életét ket teremjen il magyar n8mllle~

cnn ;)"'-'H r.BBLiz'Ótl é~e!neíi tJzek-' oda.ajániva, ll. magyar nemzeti milliói számára és Isten adja,
zl:Í';ídóhtirtói- éle~nek, eszmének, gondolatnak hogy II magyar katona hőllÍes

és szolgálatnak' Éppen ezért sége és II második frontnak, az
hisszük, hogy megbe~siiHek min- itt élő magyarságBak Jiösége és

ee éppen ezért nem kérGnk"'gysége az Ur segitségével oda
él legkevésbbé követelünk9 ha-I vel'lessen bennünket, hogy az

nem;l;eti nem nagyon finom és szerény' 1943. 6vi köUségvet~s míÍr az
legebő50r.. hangon, de szivét érintjük meg ezredéves magyar hadnak költ-

!:::8!I:on~i ezekiiJJek a , azoknak, akik iü!ézik ennek lik ségvetésa lehessen'
2'fé,és,e,lulek. a megcson· nemzetnok sorsát, hogy méltóz- Ebbel!} II nméllységluut és

magY2Jr földön tassanak a magyar állam költ- ezért imádkozva, ezért szeretTe
ahogy nagyon ségvetésében semmi váiteztatllst és tigztel'fe II kormányt, a költ

'-,:'","',O"C""" mcmc!oita annak ide- nem igén)lő, e:;ekhez :il. kéré- l>égvetést éltalán61dgball eH@o
ur Ili I!leinkhez hozzájárulni és ezeket gadoJl'l. (Élénk íljeru:és éi taps.)

hogy a magyar
magyar éiehlek

et templom és I.lil

t. Felsőház '. !isrlltel,~ Mult vasárnap délel6tt érde-, Eudrőd felé haladva keJIdték
,,!,·.~qr"ilpH!~1 : vajjon ml· kes látvány t'ruU 8 Horthy II havat eltakarítani a kivel-,

má,r m egvai.· Mildós uton járók elé: két ha-I m.ljd keg6hb a 1JelonutróL Két
a geHU/zor kért, i tli.lmas, fából készüit hóekét Illikban haladtak és elég@zéle

,,0i","'::~)Jr h,p.i",p;pi ~s !loknor,oo.,o.n- , vontatott 4-4 ló. Az ekék mi}. len kerllt le II irisseo huli@U

Jelentett QOIOg.!, :.Hlrom.-három utkaparó bó iUl utpályár91. A lovak is
e!!lnté"ése, ,.,egys~e~ 'ISd/',;o§kQdoU II kormánynál. meger6ltetés nédnil buztik u

"'0"~, "C li J3,,1mtortanh61 I V . :::érdek vízbatlan köpe- otromba ekéket, nyomukban lll!:

el tog v.éJasztanl . . mintha az orGS1. astók éi szánok mÁr vigan
-,yomofuságoii java· kerülteK volna ilie. I &ikloUak II nagYlnrö slilánutGn.
k~!Gn munkát igényM

'flép~a:Ji[ó- _~""'-_!"d':"'·"'__"'- """"__.-..A"""""""""" _
ke-

cr,.c.'rr,itLHd '[;;ér(:ieIJtl, hogy
;3~ az idő, amikor

ElZ, ami valóban
sem jelent, inkább

hogy végre-
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Január hó St-én nagys:abbtt
táncestélyt rendez 8. Gyomai Le
vente EgyesUl€lt, a Holler-lláll'
helyiségeiben. melyre OY3makoz
ség közönségét szeretettel hivja
meg a Levente fgyesllet.

Ismét lesz kifJi- és sdldr-
zsemlye, hnyérváltó-jen 111
szelvény. elhmtben.

A h9rto~ályi ~ikníd.rt II

idén február lié 21-án rlAdldk

mer·
Az USA Ut mllmJrl1tl~ tu

ierésztilztj~t kaditirvbyidk ej~

állitják ai USA fhtttiAl1I: f'llwai
nál elllu:llIvldetl nal}" Vlutlléll
miatt cn

A M. Kir. hI1Iy.iniIJd«
ur I f€llyé í"g8lR kat héna,..
élelme1:ésl-ltilliIlUnas tanfolYIm"
rendez ludapestln. I di6tltikai
httézetblft. fl.. tanf.lyanml február
h6 végéi~ jtllRtkElxhlt filán illép
iek.lál végzett IS. évet Mt&lt81t
35. évét még el nem ért ft~, A
jelentkezés helye Budapeit, vm.,
Olh~i·ut t)(5/f.. Tekintetted ani, heg,
fl Zöldkere§zles étklltlíéleknél
ilyen képzett f6zöteehnikus-nőkrl

nagy I%ftkség van, kivál'llltOll I01'1ne,
ha neMnYIul jllentkell:nénell éli a
tanfolyam IIvégzése után a vár
megyi terQletén elhelYllhtt6k len
nének. Af. I!lsetlegel jelentkezik
tájékozás céljáMI II gyulai M. Kir.
Tisztiföorvos ur hivatalában nyer
nek b&vebb felvilágosítást.

FelhivjHk elvasőink fjgyelmét
a Debrecenben megjeienö >') Ti
8zántul" cimU napilapra, mely
egyik legjobban szerkesztett vidéki
lapunk. A "Tiszántl.l.l". t a Debre
ceIli Református Lapldad6 Társa
sá,g adja ki.

A Máv. felhivál!U!U a zor.
téli időben csak feltétlen sdk
ség esetén utauuek. A m. kir.
Államvasutak igazgatósága felkivjlll
az utaz6 közönség figyeImét arrl,
ho~y a kc=v~:I(iU~l.1 i~öjirbi vi
szonyok miaU II személyszá.llit6
venatok nerelvéllveit er611n II
kell ,e8~kklnteni. Mivel pHil von
tatási nehézségek miatt málod..
rés!: vonatok nem indíthatók, I

kö:.tleked.ó vonatok erős tulzsufolt
ságára jenet gzám~t&ni. felkéri
ezárt a Máv. igaz;atósága az utál'
kö!önségit, Mgy a ZC\lró téli idé
tanárna alaH ~sak :idtétlen szOli
ség ese,én utazzék.

A finn lotta-fábornokasszony
budapesii í?irtó.lI-wdásÉlrÓl k{lzöl
nagy ~,6;Jesi 'iudÓS1[~S~ a -SzInbázi
:V\.again uj 3zárr::áOan. - Lerw!" '{
Arpád. váLasza Nbmeth U..;zlónal~,
Szelecú;y ZitárÓl képes riport,
Wess~lény! MiklÓs báréi a Vig
~zi!1hh uj szerzőjrfrol, szegedi lU-

::ósilás Sandor habe!Jár61 li Vig
z!inh3z uj '~gíárél. Sii~es társa$
:c,; ~ és divli\!rovat di8liiik gZ ul
u'Í fTI ot, melynek mellékIele a

:14Irmpi.- ... I" ked venCi & Kis Maga.,.

I
A föidmiveiéiUgyi miniszter A. v,.AdásI köayvbe vaió

rendelkezése a vetömagvak bejegyzések ellenörzése. A k~z

óiomzároiáláról. Binffy Dániel ellálásl.lgyi miniszler a kamaráhol
báró földmivelésiigyi miniszter a leiralot intézett, amllly szerint ta
gazda és vetömagker~llkedelmi ér- paiztalták azt, hogy egYls iparQ
dekeltségek kérésére megengedllJ, sok (kereskedök) nem tartják be
hogy él velömagvizsgáló intézetek azokat a rendelkizéseket, amelye
az általuk óiomzárolt vel~mag- ket a közszükségleti GiI{kek ki
készleteknek kisebb részekre való szolgáltalásának korlát@lII:ása tár
8!ztása esetén a tulajdonos kérel- gyában kiadett 3150/Í941. M. i.
mére a kisebb részleteket ujból számu ren411et, valamint al. fegyuz
ellássák állami élomzárral és zárá- tói vjsárJási könyv rendszeresitéle
jeggye!. Ezzel a rendelkezéssel tárgyában kiadott 30UIOO/1941.
lehetövé tették a már ólomzárolt K. M. rnámu rendelet részükre
készleteknek a vevőközönség állal ejtHrt. A rendelkezéseket ftU~lizegö

kivánt kisebb burkolatban valé ipamllok (kereskedik) ~lIll1n a ki
forgalombahozatalát. hágbi eljárást megil1dittatla. Nyo-

Uj vonat indul reggel 8 óra matéko§111 filyelmezt~tI li k~z

40 perckor Békéscsabár6l Oyulára ellátási Mininter lU az iparesl1kat
és megszfinik a Békéscsaba és (keresked6ket), hogy II emlitett
Gyula között közlekedő autóbusz. rendeleteket a legpontQIUlbban tart-

Gazdák internálása. Vannak, sák be, kü.lönösen niloruan agyeI
akik abban a reményben, hegy a íenek arra, hogy a kOIilzUkségleti
tavaszi vetömagakciÓ során ele- cikket li 'fOIYlsztéln~ak csak la

gendö vetőmaghoz jutnak, a vet5- közvetlen fogyasztói nükségietnek
magot feleletik. Ezekre vonatkozik megfelelő és ti rtl'ldkivtlli gszda
a következő rendelkezés: "Aki sági viszonyok által indoklilt rFIlny
veiömagszükségletét a tél folya- ny.iségben szolgáljanak ld, tová~b'.
mán feleteii és emiatt szántóföld- hogy a kiszolgáltatottárumennyl
jét majd nem tudja bevetni, blJl1- sége! a vásárlási klilnyvbe min~en

telésben részesül. Az illető ellen esetben pontosan jegyezzék be. A
azért, mert az ország gazdasági reléldelkezések pontos betartását II

életére nézve káros tevékenyséaet helyszinen el1enörh:letni fogják és
b lizolma k" megszegé!öe esetén II mtlJ- .

folytat, a 8130/1939. M. E. számu torló inlézkedésekel folyamatba te-
rendelet alapján az elsófoku ren- szik. I
dérhatóság li irendőri feliigyelet Tovább fejlesztik a g8z4a
alá helyezést, illetve az internálási sági munkaügyi felügyelöi szol- I

eljárást meg fogja inQítani." gáJatot. A földmlvelésiigyi mi-
Rövidesen ismét kapbató niszer a közeljövlJiben uj gazda

lesz a rizs. Az utóbbi időkhen sági munkatlgyi felfigyeléllket ne
a magánkeresked~kntk nem voll yez ki a vármegyék székkelyein
rizskészleHlk. Az elmult hetekben mUködO gazdasági fel6gyeliílségek-
Olaszországból Magyarországra hez. A pályázati hirdetmény li

nagyoh~ rizsszállitmány érkezett, Budapesti Kfizlöny január 23-1
amely már 21 rizshánlolókban van. számában jelent meg. A szervezet
A Uszáru innen rohamosan szét- megleremtését szociális és terme
as:dásra kluül, ugy hogya keres- lési érdekek követilték me!. Az i
ke4&k r~videlen ismét árusíthat- uj munkaügyi feliJgyelök - akik
nak rillt. töl il tl!lrvény főiskolai oklevellt él

Béké'lft tnm:enöt családi-ház; szociális felkésItiltgéget kiván meg
- fO!'ltoi!\ iZere,l1lt ka.pnak !il me·

épités~ van rGIYlmll.lban. ;;5gudaságnak mllnkaer~illálása

Gyomlám minden 2500 !akosra i terén.

esIk egy orvOl, BékéscIabán azon-I Az 2l.11lft)'klialáiZOS ,ud4ik I
ban minden ezer embere jut egy bivatú4ir61 íáiialető clkk~t Fá- I
orvos. I biAi"! BlutaJan ar.anykalásltí$ i azda :

A bé:késesüai iskolákban szü- il May,yar Fö~c iegl1íabb i:i:Ímá- I
nelel li tanítás, izén hiánya. miatt. san. A magya. :aJu képSB ~1eti :

Debrecenben "Kálvin~házat'" í3pja a iakarmáliyk~zielck laka.
akarnak epi!eni, ennek tervpllyá- rákos b·~osz~ásáról, a téH gaz:,,-
zala április 30á1'l jár le. sá~i iskolákban laldal'lev~

Rtividel!len megjelenik a !ipus- a teli g.ondo-
>:áiá.ó; ",:c,zöi sz:;;'rciiíi\iket. A Izé*

cípÖ.
~eíy rLaia!ság J[á$Z~!i r~ll.d€;t;eH

Megval6sadás elöl! az ipar0s- far:agáiil E(,foty,;.mr~1 uf/mol be

nyugdíj. ifá;;b~!lJ2ii; k'§pberl. D@l-ÁIsia szi-
A vonatfergalomban 22~töl getvilágáról !erképet és képekel,

kezdvo átmeneti korlátozás ~éllleH >;;'~e" "lA k"" IJi"' ,-'u "ZliJ <c:se :e~, verse,., filsgaz~ I

éle! be. dák r.z2kci K11eit, ,iaei vás!r]!

A györi fó!ltmi i:likGlákbal'l a árakat éli rendelltet·~t találunk \
nagy hideg éi> a 1!lléilhiány miatt benne. Mutatvá~Yl5~ámot küld' II l
egyalör@ február 3-íg Rzén3;r,ü"el l fOld ldadóhivatala, EhUb-!
van, I fn:sébet-kel'ul "'I.

Oda. -Vy örev
bakkanclIhoz..
'Iljtb, ki velem jártad
koromban hét határ sarát,
pajtás még nem akadt nálad,

ragaslIkodó, jó barit.
ImU!kllZel még a régi nyárra?

voltam, hej, nagy ur,
falllmban egy édes lányka
szép estén, hogy hozzám simult?

te vittél, vigan kopogtAl,
Jsókszllrst:re repültél vlillem,
~SOll1áSlii! szép volt II holdsugár,

ezer édes II llzerelem.

jött az ŐSZ, kinlilses K~I.llsvár

nótáinktóI zengett a határ.
~mIE!kszlil, mily szép fényes voltál?

kitáncoltuk magunkat komám.
~"zJBllk(l!'J jártál, köuyeket ittál,

dllllgod volt cimborám.
az is. Hajrá, elire l

kil~ sze~, négy vutag patk'
már lill e lllÍre!l illZben,

\VAgl:atllZ velem, ilÍ& hull II hó.

mellSZli lU orosz földön
!'la lileelteJeElik.

an:od jól mligkiJpk3döm,
sajnos pajtb, zsiria nem telik.

vég't gybzolS utadnak,
folt, nyelved kitépve,

némán tUrt@lld a sorod.

pajtás, örej e,lmbora
velem, csak még elY keveset.

majd kinyilik a kis ibolya,
kHal~amegyünk m(gyözedelmesen.

otthon zlir, tenger Jancsi szeg,
patkó, vasárnap Ilubiek,

ragyogsz, guta üti meg
meglát a Nap és elbuvik.

p,jTánllolunk majd vig zeneszóra,
~IMlegkElTles.sUk a réli lányt,

berepülsz majd a kuckóba,
liSZ boldog Jlásléjilzakánk.

addig fel a fejjel pajtáll,
ft. szép jövöt álmombanszövőm,

mert fojtogat a bálllat, sirb,
- bocsásd mel - megint

[köpködörn.

Vll.lal101 Oroszországban.

Irta: KRUCHIÓ BNDRI
szkv.

Anya.könyvi hirek
" SziUettek: Tóth Sándor és Va
lah Jolán leánya Irén rk.,. Papp
Sándcu' és Gecsei Erzsébet leánya
Ilona ref., Drahó Lajos és neje
Garai Róza leánya Róza ref., Bu
ds István és R. Nagy Etei fia
Mihály Józseffef. .
Házaiságk~té3: Schwalm Mi·

hály ZÖld julíánnával.
ElJaaltak: .farkas Dániel SJ

éV1ll1 ref., KeTáes Mihály 65 éves
rk" özv. ~atári Lajosné Tóth P.
Sára 7'1 ével rsf., Timár Róza 44
éves ref.
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Mél.ydii kll"~ly 1.1'- a:il Idm.~
hb IZlI,badkézoől ~riilcló. .írd.~
!@Ílit ugyanott. II

J6 üahidllD61 nló lD'" .t
tamilónak felvesz ifj. Var. Pl! V1IÚiV~

~erell,l, é8 lU118,z«,". 8

KIlI!I@ClIIla Jol'" egy 1>1<S&@bb !lUl.-
aOIi női .llllllldóraftlveiz. .. ~

A Gyomai Tarmelf5k, vl1ulbaa.
Pogyasztbi b trtikesltéllzövllltk"
Q%h3tti, vilndéglői él§ k@tCIIIR'ill tkd6,
lil8Eltl@i megfelelO óvadékkal v_~r:e

atad6. Bővebbet K@vAcl JáDOll!ill.t6-
nál lehet megtudoi. . "-I

MM L
SZól1rkesttél!ért és kiiild4l1i~t ~tIi:

WAGNER MÁRTON.

;{~3;l:tilt II könyvnyomtmIl 501~ ~"

tllJtdejttbln il Hlingtda kOEll/vnyawdíb41ft
O}'~!'m4~, fele!{)s :Nnd~r~

Iti.rde~Si'"

lapu.nkba. I

Pompás vipiáték.
fiólzerepl6k: Iréne Dunne, Carr Oramt.

Amisor Idegészitve.
Vigjáték és hJradÓkkal.

1942 február i-én, csUtörtökön
6-8 órakor.

A legszórakoztatébb fUm!

1942 február 1-2-áo, vasárnap
l-S-7 Q órakor,

hétfőn Gy.sz. B. A. aapján
4-6-8 órakor.

Szenzációs magyar fHml

19 vag nem
fószereplClk: MlIráti LIII, :Ihörényi É\'ll,
Vaszary Piri,Kiss Manyl,jáver PAI,Pá'Il
Antal, Mély Gerő, RÓlI:sahtgyi KliJmán.
Kedves, finom tréfák, sok-Ioli: ipes

ötlet és meglept'í fordulattal MIII-

lattatja a közllínséget.
A legjobb szinészekkll I

Az "Egyedül Vagyunk"",
Oláh György·harcos,ké/heten.kint
megJelen.6, ujjáalaku(t folyóirata.
mostani számában: vitéz Rácz jenö
japdnról, Mályusz Elemér a ma
gyar mriéne lemirás válsdgár61,

. Péja aéza Mi/otay egyik cikkérUl.
Incze Antal braziliai élményéir4l,
Fettich Nándor professzor orosz
országi utjáról, Bácskay B. Béla
az uj világnézetról ir. Két isml.
rellen Ady vers,a zsidósáll,i51.
Vichy, a Póáium, stb. stt. Ára
fillér. Szerkesztőség:Budapest. ll..
Hunyadi jános-ut 4. Kiadóhivatal:
Budapest, VIll., józsef-klJrui 5.

K<Snyvismertetés••Isten v416je
alah-. P. Jonsson ArneId 'I.te.
Irta: Kasbauer Sz., fordltoUs : a..
rely Jolán. - ~;;Int hnre Mlllliés
Szemináriu m,' Kös!eg, kiadása.
400 ~Adal. Ára. 4.80 P, kötv,
p~ng6.

m ae

6

,
em

"
l

I

Me.Jeient a repBl6k két lapja.
A Horthy Miklós Nemzeti Repal6
Alap támogatásával slerkesztett
repOlésügyi fely6irat .uj száma
mOllt jelent meg. Különös figYelI.
w.:..t érdemel még vitéz Hefty Fri
gyes cikke ti I"epm~könyvekröl

ir, a Magyar Szárnyak legujabb
száma a szainisos gazdag tarta
lommal és képanyaggal most je
lent meg. A lap f€!lhivását most is
vitéz Horthy István irta, aki
reptilésügyünk szolgálatára hivja a
magyar ifjuságot. Érdekes cikket
közöl még éi folyéirat a motoro:;
pilliták vitorlál:ór'pal~ átkép!ésé
1'61, az ejt~erny!s partizánokról és
li buda~rsi sporlrepül~ életrŐl.

Ján<ilsy istván slerkesztésében míllg
jelent Magyar Szárnyak mlndel"lf:!ít
kapható. Ara IQ fillér. Mutatvány
siámat CA kiadóbivatal Budl1lpest,
Kirily utca 93. kivánatra ingYID
küld.

A magyar fiuk repl!i!ölapll u
"Hju RepUló" uj száma is !B@ilt

jelen! meg. I1gy r.l~d.el elindul
eimmel iglU: törtém.:d !"özöll

.a vllághábQfU el6tti idÖkról. iJ
a rüs f01yóirat mindennU kapható,
Ára 30 fmér. Mutaivá!1yidmot al

két .I1p061 él kiaöóllivatalkivá~

natra ingyen kU!d.

VasuU kOli:sik igéftybevétole.
A m. kir. Kereskedelem- éi Köít
Iekedésiigyi MiFlÜ\ll~er ur kÖlöhe,
hogy a j,:lenlegi '1iszonyakrél, vala
mint az Államvasutak nehéz k{lc~i

helyzetére való tekintettel' 11 koasi
szükséglet biztosítása végett cél
irányos él Máv. Igazgatósága ílJe-
tékes (F. 2.) osztályábo! fordulni.
felhivjuk aIért a ga~daközönséget,

hogy kocsiszUkségleté!1ek biztosí
tása érdekében kellő Időben for~

dul jon st Máv. Igazgat6ság l!Jelé
kes oBztalyához. (Budapest, And-
rássy-ut SI.)

"

l
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F.b~.r -tr

A. fraiUlia H1!1l1IY'rtill kiemelke46 alkl)Ílllll:

Lebilin&selö történet II kémllk vilá~ábé~. A hazalzerelet, II hősi önfeláldoz<:s
megrenditö drámájll. Pószereplők: Fosso Oiahetti, Conhita Montes~

FOX HfRADÓ.

Kitihlll zenés vigjáték, igy lIltegény killlány és egy gazdag fiu
19l1l!: szerelmi sok vidámsággal éli ·romantlkli.val.

MalYar világhíradG.

Vígjáték fl gondtaialI háboru előtti ldökbil.
Kltlia6 llndllll!:ée, ragyogó kiállitás.

P'ö~ur*pI6i II 1'IÍ~bb franeill IIzil'léIlZ-pár: Oaby Morlay, JlIlIss Barry.
UP'A világhiradó.

f"@bruAr l-S v4111Arnap-hétfG
Ágai Irén, Ráe21i Imre, Kl!)!)!> Gyula, Vaszary Piri, Tóth Sándor:

Cimzett ismeretlen

JaDucAr J:l lIIzoIDbai:
A Ipanyol polgárháboru izgalmas fejezete:

dbn;soUni olas!; miniszter
elntDk tenyészbikákat ajándé
kozott Magyarorsdg réldre.
Ösi szarvasmarháIlk, az alföldi
magyarmarha vérfelfrillitél'EI céljaira .
nagyon jél beváltak az Olaszor
szágból behozoH m a r e m II II n
szarvasmarhafajták, amelyek kiÍJs5
testalakulatukban is nagyon ha
sonIHanak az ősi magyar szarvas
marMhoz. Ezt a vérfrissitési ki
sérletet az olasz szarvasmarhával
a földmivelésügyi minisztérium
1934· ben áHitoUa be. izt él kisér
lelet az olasz kormáRY is éléaK
figyelemmel kisérte és Mussolini
olasz miniszterelnök vitéz Tlleki
Mihály gróf földmivelésitgyi mi
niszter olaszországi látogatása al
kalmáva! kilátásba helyezte, he!:!'y !

megfelelő alkalommal e9b~1 a cél
ból 4 darab tenyészbikál f(}1 Ma
gyararszágl1ak IjálJdékozni. Ezek
köznl ci tenyészbikák közül 2 da
rab romagnoli bika a nyAr folya
mán,:I dan~b maremann bika i
pedig li kÖlelmullban meg is ér
kezett li' mezőhegyesi ménes
hiirtokra, A magyarmarhatenyészlö
gazdák nagy örömmel fogadlAk
Mussolini minisztertlnGkajándé
kát, amely lehetöv@ tCi:1t1.!: a magyar·
marha vérfrissitésél1~k ilizélesebb
keretben való felytatáslit.

JgénybevlIlszik il !örkélzit6
készülékek óru:JöveIt. A Buda
pesti KÖZlöny vasárnapi száma
közli az iparilgyi miniszter ren
deletét a· sörkimér~ készülékek
ól1csOveinek igéi1yb~vétele tárgyá
ban, A rendelet szerint a sl}rki..
mérő késdilékekben II:Vő 6n
gyUjtöcBövek és a sörkimérö ké
szülékei ill pincében levő sörös
hordóval öS8zek~tő óncsövek
igénybevétetnek. A'JJ ónc8ö helyébe
egyidejfileg alurniniumcsövet kell
szeriíllni,

•••

Ufa!ornra..

hogy a japán. Tenno sró, a
császár cime akinai "tien

huan" szóból származik és aunyii
mird "az ég királya". A
császári ház eredetét tud·

magára a 1!apislennire
j)issza és a császár

lajJ'átl/Jan istennek számit.
a briJsszeli ujságmuzeum

leg-erdekesebbdarabja . egy szdz
lives párlsi ujsdg, melyet az ujsdg
lJmDin'Q kiveteit magas adó miatt

nyomtattak és egy
heves náthajá(1)ány idején ~!l(lb

haszndltak. .

cl virzsinia-szivar nsm
. ~oktJra száz ives muUra iihinthet
.vissza. Dohánya természetesen sok
kal régibb és ai amerikai Virginia

ilUetv/nyese! már 1612
iumeUk, Eurqpá!;a II Virginia

klJzvetitéssel kerfllt
is 1846·ban Mllánóból $ Velend·

Radetzky h.adseregér#.ek ka.tonái
elosztJr Ausztriába ig Ma~

gyarországra, kilencven évvel tZ#

azután az o3ztrák-magpar
álll1mi dohár~]!monop6lium ts át~

tért a gyorsan megkedvelt slivar
gyártására. A szivar flszalmaszála"
e.<lrl1éb/;:ént nem szalmdból van, ha·
nem ci Spanyolország déli részén.
termo alpha-fű levelének szára.
SZíllmiáb,ól csupGrn a szivar szopó-

készül. Erre a célra rend·
szerint egy olasz árpafajta szalmá

szokták használni.

a tapéta, mely nevét a
takarót és szőnyeget jelentő latin

szóból vette eredetileg
"-JUjuun fextilanyagokból késziJlt és

sátrainak lakályosab·
báielJésére szolgált. A tapéta és
szőrmyegszöllés divatiát Európában
az honositotiák meg. Leg.
nagyobb népszeriiségnek Olasz-

és Franciaországban
önwidett. A XVI. században az

szövött tapéta lassankint a
bőrtapét/:í,'lak adott helyet, de nem

a mai napig is
egyed-

az antilop o,qhazája tulaj
Amerika, ahonnan II

lDf"l·fAff'rf'}'}, geológiai kardban,
!la,rml7!dh:orI7CIn Il.Z alaszkai föld

""",hID'rI át vandoroli be AzsidfJa,
innen pedig Dél-Európán át Afri
kába. Afrikában ma t~bb mint
500 antilopfajta él.

az elefánt nem tud ugrani,
mivel és izomzata testé
nek ti:Jmegéhez viszonyitva tulsá·

gyenge.
nemcsak cl macskának, ha

nem a k.utyának, a ;uhnak, a
(l lónak és (l szarvas

m.r:·rll,1rulN szemei is világitanak a
söt~tbell, Az ember szemei ezzel
szemben nem világiianak.

a struc~. cl k?Jzfelj-ogdssal
r!/U~ml'é?tbt'n sohasem, még veszély
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E:LÖFIZETÉSI AliUU<:
Negyedévre 1.56 P, Félévre 3.12 P, Eg~sz évre 6.24

Befizetések postllcsekken:
•Hungária-uyolnda Gyoma· caekkBzárn 18.280.

Lapzárta . c8 I.i t 6 r t li It IilSte fi óra

P".I~ 8zwk•••6: WAGNER MÁRTON
Sz.rk~6!;ég él!! klad6hlV.tB!:

119HUNfJÁRIA" Ki)NYVNYOMDA
G 'I CI m lll, Kossuth l-.!o!!J! uta 6~ .

Telefcn: 22.

Hlrd.táek dllsz.bés8i:
BgybUáboll (50 mm uélll!!) l cm. mapB birdetez
.50 fUlér. tv. hirdet_él 1.0 azAzalA k"v~t

~

Megjelenik mifiuilHOmbatGD r.~.

G

egjelent a liszt
és kenué de

vég rehajtási
utasitása

tek,.. a kijelilt kere.st41l."
kerllbd'k il enitJU.' Nave.
lJahalll . ,16t.rdul m~ollll"an,

bOlY brelllb4'k, - mivel ~lIilk
el4hl.liUIIl. kev'. llalln(\}t Idmit
batDak fel - ill kapott> 1II'lbi
dat villlilsuij'k. ID al njll"b
kij.l'l'!! .,.t.rté.t'il lU! had
••• lellet kitlollAltatai. De 811

il mctltll't'll.ik, hIn al k611U1u'g
"eD ahlel il _'I keresked',

I. 1II'lbi_'lt dUl.hmi. -S.k
bll)'IB tehát II literllked'k.,k
'Il lill. .I~ IUl. maga-
tart',a .kella i. d-
szoruló i.'Dyl'k Delll jllthatmak
hozlÍ. a Idd.l Arukilll-

AI! áruk. khlloll'ltl.tl~~

.bui~nl.tt air4etméll.)'ek
hezták II lak.II'. tudoIIUí,il!'1ll ,

drolokban fl.1ralasz.k, faB'fIk~

bln dGblz6 TekAt min
doll. il'eyl.§, faki jogosult; al1
akei', árora, .ker€l'lo az
ill.tibi K6zellitá,i III

jelell.tl8 be ilén1ét.

A· 11Irlbeges takllrék.I161 "
aráftyel flt.lildbi IlI:oIg61jl a

slt6i,ariter.ékek teUUIJII

.Ali.'ró! 11'ló IllatéJibi rlí\B~

dolbJléI-
B IUllriDt al: eIéis .rl1il611

terllet'll. Il lllapi
25 Fiaes
2 k... KIl.Bek lll' I.Aral
télltArll ill »n6Ul1at6. Nebél
telU mllDkAlok ,ót adigja
25 4kS. T,íU mlill.k6soké
dil· .

Aki 8. keDy~r· hel,eU
akar, az hni 5 kg kenyérUsltet
kap. Telti munkások I kg, ne·
hu littl DU1Rkabok 7 kg ko·
nyérUsldet igényelhetnek.

V'Uójl.,ek: Ugy Ili kenyér l

mlll.t II lilltjej)'sk telválthatók
ldlib~ dltóJegyekre. azeket
vlndágAi.ló Ilemekben keH I.e~

Oldai. amikor kenyeret illetve
főtt, ngy kell tésztát 'szolgál,
Dak fel nekiaK. A gabona
p~l ell'tottlk 1 eUené·
bIll Idntén dlMo
.j~l1'k't. • Ullt~!

a é ruházati
litásáról

Ilelyen Illem "ontik kébll!I~I.

Maflyar, politikai klrök~eA

mhul8.meH~U arra mntatDak 1'6,
Ileg,. I. tengeByllatlill.lmak tnalllll'l
tervezett nagy Il"llifelZibilseinek
keretében II nagyo~b magyar
erek.ifejtélll mag'tél értetid.'
eifolol, mert Magyarorsz'g ebheB
i;l. harcban· nlm érdeke
ket tart szem elött, haneM vala
mennyi olyan nép kÖlis érde
keH, amely lU!l eHrópai gell.4olat
hordozójának vaUja .agAt.
Magyarországnak ad II eUiuat4-
fozását - végzi a jlhultílll 
ugy lebet értelmezni, müd aD
nak áz igénYlu~k uja~~ kiteje
zélél, am.elyet BárdoIlY Lb:l'
minisl':t~r.lnik legntil~b~ Rih
bentrop ném.et klllgymiDisldef
hHogatása alkalmából .'jezelt
ki II MagYafofld,ol iii. DlUUI

medenctb~l _e.iUGh~ IUIlfl'
ról.

~k

lebon
Fontos tu

a

agy rszág e seb
i rés váll

engel hatalma
tavaszra terv ett

ci iban
Kü.lföldi 14pv~le:rnén..,..ekBArdollll"'" LASld~

:rniIli§ztereJnök belill!~dér31

All.éprubbati akció lehoüyo~ esetre lll. iöbhgYlrlDekel Clllj·
litál'nl ka,eselatbllD iollal1 dokat el'ny))eB du,.Hik •
kérdélekk@l és panas/u:al for- hat6iAgok.
~h!ltak. a K6z8Uáté.si Hi1'l.talho!. .Alt elontált a HaDIYa, a
Mivel ~ panaUGK csak 'Italé.- Hmla, Uletve Ili Ird~11r'lli
nos jelleglek, III kllizeHáiáai Hi. Hlllgya II~ntklzetek T'ldk,
vata} tájéklztatáeul II köVitke. ott ahol ilövetk'il.~ti bolt abiel,
dket k6JU II nagyktb:öruuiggel: II t6néD.ybatólág .ls6 tilztvile·

AI akciós oikkekbiD altal'· 16je 'Ual kijelölt keresztény
baa eiak az f0!Usitbet', akinek ker.,kedók véi!:i!! az elcilztált.
kerssete tallia hni lOO,vázol- ~ A paDalzosok tölDbu6r IZövá
ban a 200 pl:l186t uem tenik, hogy D€cqk III HuiY~

haladja mIg. Aenlk elbir6l"ll, . uCvetke3H.~tek utján talt.njék
hogy réllllli:llitbet6 III I.~ álUlit'S, mert lill. Hamlybak
áruham, it kÖlililé. kŐIGliálás! nincI mindenItt tl'kja.
lott-ii\g4nak kli)ullátési hi· hUllató, al
l'it&1áDI& a i u •••llll'lll-

Bárdossy Lasdó miniszter
elIllik a kormánypárt értekez
letén péntekEIn tutoH heszédét
az egész német sajtó részleteSililD.
ism~rteti. A lapok kiemelik,
hogya. magyar nemzet számára
most ütött a eselekvés órája és
ebből a barc19ól Magyarország
kiveszi a maga részét (MTI)

A Basler Nacbrihten buda
pesti 1@!velez6je jelenti, hogy
BirdouyLlÍsslG miniszterelnök
nek a k9rmiDypárt érteluU!:letén
elhaBgzoU snvai, amelyek sz.
rint Magyal'orsd.g számára ei·
érkezett a cselekvélll ideje, 1..11·
lönös jel4l\nt6séggel birnak.
Egyes magyar politikai kőről..

feHogása szerint azt ugy kell
értelmeZRi, miat anllak ~ejen

tését, hogy Malyarol'lzág erő

le~b katónai rélult dUal II ten
selyhatalmak tavaszra terveJEeU
akciéihl.D.Ezt illetékes mSiyar

A VITÉZ
BEREMENDI
LEVENTÉK

Most nyujtja át nélY "Ház

bflr~n••Ddi ltnlldének fl Ma.,ar
Brou Vitézségi Érmet, li D ilU·

"i~éBd limlékérmet és ad II

péD.ljutalmat :il IV. hadtest pa
rancsnoka, amelyet IlKormABY·

zé ur Őfőméltósága li Dégy

leveDIe t'itéz és bátor rDlglill.tar
tásáért a.dományozoU. 194.1. livi
április bé 11 é:ll .törlént, hegy
Kajdács János kllimivessegéd,
Krémer György kereskedlií

tanul'. Vlillda Béla és Metheisz
György cipészsegédek bere

mend.i !eventék Ber€lmend köz

ség mellett ~gy őrsinösszekötó

és tigyelősz9lgálatot teljesHet
tek. Megk~zd~döU ft 1;uU'c Dil
vidékért. A heremendi 61'S is
hare19a kerIlIt Az 61'S meUé be
osdott lenuték a Iiare során az
ellenségtől uákmá:llyoH fegy
verekkelés lóuerrel felszerel
ték n:agukat.

Petárcia községnél lU őrsnek

sik,riJt áttörni az els~ ered
vonalat és már a málodik erőd

vGaaBu.AI voltak, amikor al le
ve:ftték· észrevették, lIegy au:
8lólküzd' ŐJ'lh~t 40-SO f'nyi
ellenséges csoport bebriti. A

négy levenle f.UsmEu'n l'1. fe

nYll'get6 ll@ly..~te:t, readkivtUi
bátorsÁIgal fb nQrSalággld ha
hírosoU,' bel~Vltkolitak III kül

delembe, uemheldUtak III .e
kerit{jkkel. Tih:harc kahltkeZ&tt,
de il leVGllt.k ft8DJ. hiilitoUak,
meil6Uitották & lDeklrit~ Cln

peltet, i6t ~at'lol Uh~lil e!bi

ritoth.\k & ~ikeritélt későb))

vislzl!lVonulanlll il kényaz6ritet·
ték. II nagy· l ulel6t

.l Kormányzó' ur ófam.l6ltó
!u\ga kitlmtetéslI mOIt feléjlk
irAeyiijs a IUl.nt H~,lmét

MiDdin hrflDtc lIi'llzke

rt ber.meni! linnték



febru', 1
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I nkban

__~1li.líi8

ÉRTESITÉS.
Értesitem a a.alyérdemü kö

zönséget, hogy Dávid VincétőlII

FODRAszOZLETET
megvettem és relhh'om il t.
vendégeim figyeImét arra, hogy
mindenkinek ai évi diját el~

számoltam tehát minden rá
fizetés nén,üa igényt tarthatnak
SI. további Idsz9lgáhbra.

Szives párUogást kér

fEKIiTI: SANDOR

Megjelent a "Magyar Sdr
nyak" éi az "Ifju RepfUö" uj
száma. A ., Magyar Szárnyak II

február l-i száma most jelent meg
. gazdag tartalommal. Soha nem

látott eredeti japán harctéri rádió
képek és éi japán légierő munkáját
hüen visszatükröző képanyag teszi
különösképen érd~kessé az uj szá
mol. Bisits Tibor repülőőrnagy

számol be li légiháboru legujaib
eseményeiröi. Külön cikk foglalko
zik li japán sikerek titkávaL A
magyar repü' ők szovje!oroszországi
diesöséges szereplésér51 két kl)z
lemény jeleni meg, az egyik ól

fulárszolgálat nagyszerU teljesit
ményeiröl számol be. másik a
Níkolajev fölölt végzett bombatá
madás érdekes epiz0dját tárja
elénk. Udvary Jenő százados re
plilöhirekel dolgozott fel li világ
minden tájáról. Az Aero Szövetség
uj társelnökei nyilatkoznak László
István riporljában a magyar repUhis
jövő feladatairól. EzenkivUl sok
apró érdekes. cikk tarkilja az uj
számol. A Jánosy István szeri{esz
tésében megjelenl§ "Magyar Szár
nyak" mindenütt kapható. ára 50
fillér. Kivánatra készséggel küld
mulatványszámot a kiadóhivatal
Budapest, VII, Király utca 93. II.
21. - Az "Ifju Repülö" a magyar
fiul{ repüi61apja februári száma
is mos! jelent meg él lestvérlaphoz
méltó változalos és gazdaglarla- .
lemma I. vitéz Hefthy Prigyes és
dr. Pados Pál elbeszélései II kivlU
il lárttéri modelezéssel. egy közép
teljesitrnényü repülö model épIté
sével, sok sok apró érdekei élJ
hasznos mUhelyfogással foglalk0
zik il lap uj száma. Uj regény .
kl)zlését kexdi meg az" Ifju Repülö"
Imilynek címe: "Az ejtőernyős

lladáslgép titka€<. Kmön képes
o'dall szentel az ,.lfjU Repü!ö~

a harctéri eseményeknek és állalá
ban sok érdeklődésre igénytlartó
anyag van az uj számban. A Jánosy
Islvan szerkesztésében megjelent
"Hju Repiilö" mindeneIt kaphaló
Ára 30 fillér. MutatványszAmot éi

két lapból II kiéld6hivaial .kivá
fiaIra ingyen küld.

litás lesz
litáson

Megvigasztaljuk II diákokat,
azért piros beti.!! Innep clllk
annyi lesz, (67) mint tavaly.
Felhivjuk II babonásak figyel
mét, hogy három hónap~an

esik péntek 13 ára. Végil az
1942-ik év esötörtökkel végz'
dik IUetve a kévetkez' péotek
kel kezdődik. Reméljük, egy
jobb villigban még I. baboBása
kat sem fogja ez kfiliaisen
izgatni.

ill, mert ezt egy mll'ae.Jier II
sajátjából teremtetle meJ, mia~
den áHami tá.OOllbb nélkil.

AGeorgikoot alapitá FestIticI
Gycirgy utóda: LAszl6 a "bilZb
magyar" Sfédumyinl e.yiU
VflU részt a magYlIJr TllIl'!emA
nyos Akadémia megalapításá
ban és u eddigi latin tanitálli
nyelv helyett II magyal nyelvit
vezette be a Geergikonban.

Festetics Pál áldozatkészségé
ből II Ge01"gikon átkerllt az
áHam javai közi. Az eb.k k~

zött hozatta be a merisó juho
kat Spanyelországból Magyar
országba és ezzel megvetette iB

rend.kivil értékes él a b~ulai

gazdasági viszonyok között sok
helyen pótolhatatlan áBattaj te
nyésztéíuinek alapjait A.z {j
nevéhez föddik az Ország.s
Mal2yar Gazdasági Egyesület
korszerü átszervezése is, amely
nek eredményeként az egyesi
let" keretébea szakoszlálY0k ala
kultak.

Utóda Festetics Tasziló her
ceg az áUattenyészléliluek egyéb
ágait fejlesztette birtokain és az
egész ország IDez6~azdas'ga

szemp<mtjábill értékel töns
áUomáoyokat léilsitltt. Meg
vetette II fenéki ménes alapjAi,
amely II lóversenyspodban vi
IAghirnevet szerzett a magyar
lótenyésztésn@k. Fia, a közel
multban eihuByt GyőrSY bireeg
II Géorgikont eredeti feade1te.
tésében kivánta ujra III:lelrl bivDi
és ennek érdekébeB 4blilzegylj
tette a régi GelJrgikoa. könyv.
tárának kötlh~it él könyvtár
termet létesített. További tEilrv~i

nek megvalósitás't elhunyta
akadályozta meg.

A gazdasági szakGk.t~hb IZ

évi kiáJlitása tthát sok szép
séget és tudást igér. RemélhllUi,
bogy nemcsak a g8!dák,de
mindeB látogató meleg érdek
16dé!!sel szemléli végig gondG
san iSlzegyljtitt nagyértékü
Iilnyag0t él ennek megt@kintése
utAs aual a meggyőz6ld'll!Iel

hagyja el akiállitás területét,
hogy. érdemel ad és I
mesnéini, J

ességek 19 2-b

cs-emtékki
ezőg aságia

aptári
Előttünk aJ! uj kalendárium,

II jövendö év sejtehnes titkai
val. Egyet s mást azonban
losan megáHapithatunk belőle.

IJ'Á II ri l'ln I : A farsang idén rövi
mint tavaly volt. Talán

rendjér!l. is van igy, nem ildo
mos tulságosan vigadozni
ilyen viharban. Kevesebb lesz
a kettős önnep is. Tavaly 8

csak 6 lesz. A husvét
egészen április elejére kerül.
~~~·-!i!!!!!PP_· "_,_~ _

Az országos mezögazdasá~i

kiállitás Ragy nyHván€!isságu si II

legkiválób alkalmat nyajtja arra,
bogy a köztigyeimet él az or·
szág lazdatársadalmáru!l.k! érdek
lőd.ését felkeltse II naag)'f,r jgllZ

daiági élet kiválósá~~llinak pél
~át mutató személyei iránt
Éppen ezért az utóbbi években
szoidsossá bogy agré.réle
tink mll~yjainak jubileouna al
kalmából a budapesti mez.-
glu::da§l\gi kiáHitb klilretében az
érdekelt tényez.k emlékküUH-

rendizsek. A muH esltea
dő keretében rendezett Sdche·
nyi István gróf· és Tl"sslIdik
Sámuel emlékkiállit!§ok utáD

ez évben III iöldmivelésügyi mi
nisllJtérhun szakoktatási intéll
ményei II gazdálkodás terén
kiválé érdemeket szenett Fes
tetics-család érdemeit feltáró

:dáUitást rendeznek. Érté
kes 5':'-3roIéHet6 és tájékoztató
~n",,;g:a2, szobrok él képek be
mUdüasával hívja majd fel ez
ó9l kiállitás a gazdaközöBsé~ fi
gy.Imét :il család kiváló férfiai-
ra, kezdve a valyonszerJ:ő 6ssíi'll,
aki Mária Terézia királyn" ural
kodása idején a Felvidék. és
Kárpátalja kormánybizt(;)sa voH
és bál!l.yák nyi tásával, utak
ipitésével IUl oUélő lakosság
szimára jobh és boldogabb
megélhetéld teremtett.

E fértiun8k kiváló érdemeit
még emiékezetében őrizte az
ország, amikor utóda F.steth~s

György gróf megteremtette Eu··
rópa legels6 ~lU:dalági főiskolA-

Keszthelyen, II "Geergikon"
Rak, vagyis Györgyintézetnek
nevezett gndasági egYltemfélét,
amely nem csak hogy felül
mulhataUan voll évszázadokon

d~ mai n:!lpi~ nincsen
haz/u'lknak egyetlen iöiskolája
sem, amelYIHilk első megnyilat
kozása oH Be volna a keszt
helyi Georgikon ~dgorJdolásá-

haE!. Az , agyában és teremtő·

erejébem amit ieböfoku
vagy alsMoku oktatás terén ma

mAr másfél-
szhaddal ez@!őU és pedig olyaB
f6lszereIéssel é:!> bereluiezéssal,

csodájára jArlialilnb

ember
volt

főszolgabiró, ba
hhl'atlllt()né~k is, és énő

ember il!
résné& mellett

megjelent a
Sorbán Jenő

e161
főjegyző

vezetése
k<1h:ségi

Libor élll
biró nzetése alaU,

iE:il'dr{kH Ip81rtesHUet,
és rokkantak, és

l\.oszorm kijldtek.: dr. Sorbán
k~r'

Eadrőlii

!Ji IUHi/lllllli j es

alatt
és vlilzényeUe

sZJiM5l;!l.üatiiéfíE:nre felettes ható
fószolgabirói

során
közUink, itt bánkódott a

és örilt
ö.;üUink valamir!l.ek.
ideje alatt mindenki

mE;Y;S,~lf;reUI8, előzékeny mode
\késl'\ségeért, jó

ped.áns é§ szorgal
m,:&s mi2iukájaért FeleUesei meg-

Il'lHlllol.ijba,' reá jött,
elsz:aka:dni Gyo

élni, ha nem
alatt

ön!ltél:!t jE:lel:lti1l~Zeu fl. főszolga-

hhl'i1ütalban szolgálatra.
Az ehnuH hét csütörtökjén

este rosszul s ment.
Pénteken es\l:e szépen
EI]OiHllrr2il1;álb,an is a meg-
szokot! szerénységgel el.

alkalmat
t8D1S2\jgOl: csinállui, s olYf!ln idő·

amikor
tisztelője

temeté§ére: Vl'l!lár-



az uj i'>zám 3Rya
Ieriöbb magyar irék

1'1 <W'lj1eIlliin. él illi-
sarán
ki'titl
nép-

cil-;kek GU$
él> II .rovalli}keft
kőzel száz taJálbató ft

81~rü képellapbcli1. TGlhlai
lapja egy IEím 20 fillér.

Magyar-olasz Nagy
képes tudósítás El festeti€s-Ptlren
ne e8kfiv~rői il Szinhá:d Magazín
uj számában Az Alléta-ténqestély
elnöke bemutatja a "Társis!g ol!

Congáját ~Magyar nóta $anghai
ban, Frigves Dezső il boxoló
Európa-bajl!!lok be15zél. Hert.bágyi
és rajzos hUA'loreszkje il

BolonGi !lzerelmesekr~1. Gllfllag
divah"0va t. k~nyhiii! és kézimunka
rovat diszitUr az uj 8ll:ámot, mely
nek melléklt'llea gyermekek ked
vence, il

Sziilettek : istván és neje
JU'uu~" Mária c,,,,p.'rf'l.1·e:>. István
Nl. ,Szabó Lajos Arany
Mária gyermeke

és neje B. Erzsébet
gyermeke Erzsébet Piroska ref.,
Bene Hona leánya Anna Mária ég.
ev., Koós Sándor él1l neje Király
Erzsébet fia László ref., Kíss Pál
és neje Izsó Rozália fia Bálint ref.,
Kovács János és neje rIamza Esz
ter fia János ref, Farkas Juliánna
!eánya Gizella rk.

Házasságkötés: Eke <lábior
Boháll RÓzával.

EUlal1tak: H. Kovács lászlóné
Rumun Brigitta 48 éves ref" Ben
csik László 62 éves rk., Kmchió
I'enke 21 élTes ret.

Csepdre.

Diófát kivágni
csak enged.éllyel szabad. lA ,1

hiva~alos lapban l
jelen! meg, amely a dióf~ §Zál!i- I
tásái szabályozz3. A reRdeleff sze-I
rint kivágott cliófát l
röJ e!száWtani G:s3k szá!iiíásj i
zolvjnl1yal lehel. Az tu- I
lajdonosa i
zője, hél.l.zonbédéje) él. ~á~i I
vagy gazdasági szüksegletemek I
fedezésére kivágott dóifát ugyan- .

211nak, a vÍlHllsnak vagy községnek I
tertiletén engedély nélktil száilit

hatja.

.A magyar biró. Eh~§zhlopás

miatt a pestvidéki törvényszék
Doglutz Lászlii elnökliie alatt mö
kMI§ tanácsa felelősségre vonta
CsengE 88f Margil csepeli napszá
mGsnöt és kél fiatalkGrut. Az eny
hítő köriJllrnények fígyelembevéte-I
lével egyhónapi fogházra ítélték
az asszonyt, de a büntetés végre- "

haltát.át pr~bai~ör~ feifüggesztet~ I'

ték. A ket fia allwHl 'Jád :ort: 1

mel,-dorgá!iák. A7 i:éíe! !.;: . é~ e I
u~án az tHtéit asszon/ va kéd<.~ ~
az elnöJ;;öt, r2!

~ert a~szörnY,3 hidegben !
Jöttek L.sepebol és meg- l
fagyiak a hof.SW utOI1. i

;

elnöke !1v;;/ nj,'c5 I

törvénye8 mM aH], il. Vád-l
JoHaknak i
majd visszavonul, bíró ',;.3 ",1V6), l
ak.· ik önként i:;d~',i l
nyall{a.l, é harom S;~i.;,:{ I
ember viHarnoson lT1ehessfo '} ;:

I

I
Bevonják a papir S pengö

söket. Az 1939. évi okióber hó I

25.~iki kelettel ellátott papír 5
pengösöket 1942 február hó 5-től

kezdődőleg bevonják - augusztUf>
hó 5-ig azanban fizetésként elfo- I
g-adják. l

ftémhirterjesztők, rossza kara lu
gonosz emberek mindig voltak,'
akiknek gyönyörüségeI okozott az,
ha embertársaikat rémitették és
bosszant9tták olyan dolgok fel-'
fujásával, amelyek a valósá2ban
egészen másként festenek, mint
ahogy ök uton, utfélen mindenki
nek fellálalják. Kfil~nösen él mai
hábbrus idö)k kedveznek az ilyen
haszontalan embereknek, meri
nap nap ulán szert tesznek valami
"biztos helyr'l származó jólérle
sfilésekre"', amelyeket aztán fon
toskodó, komoly ábrázattal adnak
tová"'b, álnok lelkük fekélyével
megfert~zve. Az ilyen emberek
ellenségei a Hazának,ellenségei
a becsDIetes, nyílt szivü emberi
társadalomnak és ellenségei min
dennek, amí jó és igaz, N;~ hal!
gassunk rájuk, h,nem é\diUk öket
nyomban a halós~gok kezére.

Felemelik a kenderkáró árát.
Egyes lapokban oiyan hilek je-I
lenlekmeg, minIln a mosl folyó
gazdasági évbenlei melendö kll:n~

derkóróra nézve lélvalyi árak váj·
tozallanl..l! ér'lénye~tl{ maradnának.
Illetékea helyről közlik, hogy err&l
szó lincs, meri az idei kenderkóró
árának megAliapilása folY31!lialban
van és az ár a tavalyi! lényegeSEn ,.
meg fogj~ baladni?

m

(USA.

Az alumini

A tejiparbal'ltöbbek közt alu
illiumból készülnek: a fejögépek,

ejesvödrök, meritö edények kij
önfele- s:dv8ttyuk. csővezetékek,

dályok, löicsérek, keverOk, . ka
alak, zárkupakok, vajformák stb.
luminiumot használnak ma már
sajt és vaj csomagolására is.
yancsak egyediili anyaga a
konzerv dobozoknak is, ellől a
nll.efV nem kap fémes izt.

Ezt főleg két tulajdonságának
köszönheti :

'1 ) Számos olyan vegyi anyag
szemben ellenálló, melyek aj

használatot; nehézfémeket
megtámadták, vagy nehéz

érintkezve megszineződlek.

Az aluminium és sói a szerve
zetre árlalmatlanok.

Éppen a fenl emlilelt szempon
miatt I1ódilolt az aluminium

hamarosan nagy tért az élelmiszer
is. Itt elsősorban a l,jipari

kell·~meICil~mliitel1li. Ezen a téren is
Né[nel,orl:;;~ág végzett uttörő mun

Igy náluk már évek 6ta ki
zárclla/;:os,m aluminium kannákat

Ar. élelmluerlpaf többi ágaIEltElI-,' sztk~ényekel :-::et nagygZilárd~I--" Mi-
ban is igen nagy ellerledésl"ilek tágu, J'v;mesitett i::int- ' hi:intetést érdemelnek fi gon=

(3-ik Id,%lenub:ay: j örvend az aluminium. Meglaláljuk l vél1yekb51 di.iHan, hanyag és rendeihm. fértek?
AJkaimaz.á.1 {db-..) ll. modem iörgyártikban, VágÓ•.' Alu..miniumból kisziJ.lt auiObu~ - adta fel li\ kérdést egy báld-

A I l Ö t· "I t I t hidaknál, cukor- cllokoIádé Iszak, palackokban silritett asszony az €gyik
ege I Iru e, ImI yi az I ~ I. "'I í ' ,

Iluminium megbóditott az elek- gY·fhnlll'. . . csatorna gázzal hajtva, d.litÖ\o! A be-

t t il '1. It lCi'bb ' Kö:d(;mert továbbá a háztartá-I a XX f',1Záiad sZlUH· éfxezó vála.szok érdel"es adatokatro il.'! rUll.a vo . I;;. en nagy 803- kb f . " . .
it Ai é It l ' f k so an, ö:i:/'jedények, ~8zkO~ök stb. tágj techni~,áiifmdik.I so;g re vo az a umm UrIlllii.. . ~

idtlálló viselkedésén kivül li jó :~klábln, kŐlktdvlIlltlegUk egyre I ,A",l, -!Or .~ mint
villamos Vlilzető képessége ii, mely '. .. ., I_ I an~ug i~ :nlCgf\"ueu. de kölisé:!1'es
II réz vi4:etö képességénik 62 .5~mos helyen alkalma",zá!1",. VOi/á mia!! nem
százaléka. mml hő és llanglzigetelO anyagot. Számos nagyon

Az aluminium, mint szabad- Kllföldöi1 kedvelt anyag az mazzák . Milát]ób.;afl az uj
vl.lzeték anyag, már régen hasz- al~mjl1ium ~Z épületek külső dí- Monlecalitni . 2) CHl.lo1íle:'-
nálato!!. Eleinie csak tiszta alumi- sZItésénél IS. Podálokat, belső dorfi páiyz'\.Idllar, 8zámos gyár es
niumból készült kötelet feszitettek beremiezéseket pl.: liflaknákat raklárház bizonyítja az alumínium
majd elkezdték baSlnálni az alu~ épitenek belőle. Kl1lönösen a felhö- tetőfed~sre való alkalmasságát.
minium ölvözeteket is. kau:elóknál halználják fel szer-I Jelen munkámat azon remény-

Európában az aluminium veze- kezeti célokra, ~bl~kkerelek készi- ben~ fejezem be, ho.gy. az é~dek

tékek használata a világháboru té~ére, kül.s6 clls:l1t~sre egyarán~. I iöd~. o~\fasóknak nemi bet:kmtést
ulán indult meg. Franciaországban, HIdaknál IS használják ezt a f~mel. nyuJ,roHam ennek m.odem fémnek
Svájban, Angliában. de fOleg Nagy ~zere~e van a va~uh sz~· alka~mazásár61 és felllJdéil Iehetö
Németországban 1§35 Óla a réz mélykocSIk. Villamos kOCsik épl- ségelföl
szabadvezeték c~ak 10 mm-ig van tésé~él. (A . legujabb pesti villamos Se?écl munkák: Az alumínium
megengedve. .; kocSIkban Igen szép és célszerűen és felhasználása, Jung P. fém-

Az aluminium kisebb fajsulyánál van alkalmazva. Szerk). technológia. Vídonieh A. Vasuti
fogva könnyebben szállilhaló, a Természetesen egyéb jármiivek- géptan.
megmunká!ásnál (hajlilás, fí1része- nél (au!~b~sz, autó) is hálás fé~ ifj. KOCSIS IMRE
lés, sib) könnyebben lehet vele az alummlUm. Magukat a kOCSI I miiszaki tisztvisele.

bánni s nagy előnye még az is, -----------~,,--
hogy nagy nagy keresztmetszeti!
szelvény is' kiHinően hegeszthető•.

A gyenge áramu elektrolechni
kában is fel h asználhaló az alu
minium, Az aludur illetve aldrey
távbeszélő vezetékek - mint az
Olaszországban és Németország
banlátható --:.. l1agyönsokeset
ben khünöen helyettesilik a bronz
vezetéket. Megemlítem még, hogy
a villámháritók vezetékének is
teljesen megfelel az aluminium.

A villamos motorok épilésénél
is használt fém lett az alumínium.

A kémiai ipari aránylag rövid
idő alatt hódította meg az alumi
nium.



A G,oMal Term.IGk, valllllUla.t a
flO.YUltAI! é. irttklililtö köv~luw.~tR

tialili!!l, 'Ilnl1.161 GS kOfl'Mliaijll.· ll.id6,
illU@@: mcgfilel6 óVIIGlékkal v~re
í.tadó. Bövebb~t KGd~ J'n06 ig~.~
nil. I lihet ft'UilltUQal. 4,,...3

ubllkácl6

ENDRODi

SlllMkeli!:t~t él kill.dís6rt fel~l:

WAGNER MARiON.

K~ftWt II könyvl1ftlmt«tt&!l 501.Jk 1lI:'

hmd.bl'lIl II Huaprla ~nyv~"1l!
Gi)fomillJg filtli~ ,~6j T~ SíJ:lí~,

UH ..

Havasi napsQtés
Hunyadi lAndor liinmUve.

f'ószlrepI6k: Tolnai Klári, Tura}' hilIB,
Makay Margit, (;;sortos Gyula, Rajnav

OAbln.
Brdekei él bonYGlIlalmall történet \'éllg,

lenyilli}.ll6 mU.lketb.

1942 februéri l-én,altörtlkla
6-I órakor.

Meglepien érdekes film I

ARADJ
Föuerepllk :

Pala Nl1Ilri, Pl1IírCilvicb .Iván IItb~

A legjobb vih11ll1ll1lllné41zek játékbal.

. A miSIIf killl'uUve.
VigJéték 'I hlrad'kkal.

A 110mlll! !tir. jírÜbiI'Ósát;, mint tdlllil:
kODyvl hlllt'dg.
31IS/11N1. tk. szám.

Arver••í hlrd.fmé"y
kivonat

Pesti Hazai EII~ Takarékpéiidíri
l!gyestiiet végre&iajtaíónllk HunJa Sán
dor, kiskoru Hunya lbzlé, József, Anllll.
és Migd01na végrehajtást i1:envedők

. ellen inditott véirllhajtási ügybeN II tkvi
hatósál II végrehajtási árverést 32:22
val, Il.nmydollár kölosöntörleszíélli ká·
nyad, ennek és pedig 8.80 araayd~lIár

után 1931 julius l-til-HI38szeptembir
21-ig, 5.82 val. aranydollál' utál' 1938
szeptember 21-t61, 8.80 VIIII. araaydollár
után 1938 január HClI, S.80 val. anmy
dollár után 1938 jl1lliUIl l-t~l, til 80 nl.
aranydoi!lÍ.r után 1938 illu~ár l-US! járó
10 százalékos késedelmi kamata, l szá
zalék birsá~ tőkikövelel4s és jár. blil
hajlba végett Ili ii:ildröd IdJzllilben
fekv6. iS IUl endr6di 4890 IJI. th! tllet't
bln A I. 1 sors!. I 8lil3~/l:i. Imiz. alaU
fGglalt lJ végrellajtbt sZIllved61i; aedn
álló iUlatlanra 4815 PIUIIi kikiált'lII!
4rba&'i.

AI! 'rvillrjst "I"B. 'vi febl'l.u'r.
h' 2:5. ntlpj4n dé'elltt 9 \!ir.kor
ludl'ld kl••'lh'Bén61 fegJ.k
me,'-rtllnl.

Am Ilrviréire kerttljS Inllltlllil III
kildiltbi jr k&thulnilcilÍlI6.1 illlil:IOftyabb
Aron nem adhat' il.

BánatpliAiIIÁ kili:ijltbl Ar 1l) 'dllílllóka,
amelyet I. maiU!ibb "lIret ulYl!.lIllllmayi
IIId.1II8.1'k4ra kell ld'l$sziteni. .

Oyomll, 1'''1. 'VIIllGVimber k~ ll.
1!!liIpjb.

Dr, 'tim,'!'1 lk, Idr. jbáibiró tlnlk.

A kiSl~ny.ltit.1é111

S4fd Iargly dija~k.

1942 februér 8-9·én, v.I1U~raap

II. 3·5,7·9 órakor,
hétfón G-I órakor.

, Gyönyör. magyar fUm l

vom a.

TA

hogy B"linbtn dl három leg
forgalmasabb utca kereszie1.ódísein
már 1862-ben feld.llitották fl közl,
kedési rendőröket.

hogy áz első berlini vizl/ezettk
1572-ben épült. A vizvez,Uk,mely
nllk csővei fából voltak, term/sJre
lesen klJzvetlenMl a Spreeból táp'
ldlkozott.

hogy a mult század elej/n
Berlinben mé~ 70 szólőbirtok áloif
mlivelés alati.- A.f utelsó berlini
szőlöbirfok 1850·ben tilnt el.

Pest JegérdekesebJJ szinhllbi
szendc:lóit találhalja meg irál
19an és képben II ~éllbíb legujabb
számában. friss kulisszamögötti
pletykák, beszámol' az uj dara
Dekról siinbbi riportok, magyar
irék remek novellái,' Eiivat rovat
Bonay Margit Irása gazdag fílm
rovat, tOkéietes képel beti rádid
mdlor, rejtvények bumor iz a'
Délibáb il leg~zebb 6s legGlcs6bb
színházi betllllip. En llám 'ri
eliak .20 fillér.

A faluII háJII:ak "Ué.e Ú a
tzék.ly fa. eimmIl Irt vlzet6efk
ht Sai" JÓZ81f kOzbirt0konágl
lb gazdlk'ri elnök: III Magyar PII~
legujAbb számában. Amagyar fahl
képes hetilapja Erdély teíl8idssá
gának fejlesztéséril, a esik6k téli
plltaápolálláról közöl szakcíkklllket.
A székelyfOlai fakitermtsísril és
a csiksienUváni galdAk olaimlg
termelélléröl számol be irálIban éli
képben Li Magyar P'öld uj száma.
Elbeszéléseket, verset, kil1igaz"
dák szakcikkeU, piaci és vbári
árakat és rendeletIket találunk

. b~nne. Mutatványszámot küld li

Malyar f'~ld Idldóhivata.ll, Buda~

Vit, Erzsébet-k.fUt

zgó

- Amerikai ujdonság l

8-9

Fiatal· ördögök
Öt aranyos csirkefogé vidám és izgalma!! kalanliijal&

főszereplői: Nan Orey és al! öt betyár.
Kiiilnő kiegészW5 müser.

V"IIArR..p-h~t"
Közkiv'natra !

Jávor Pál, Simor Ensi, LlAkíCi Margit parádé! filmje:

KO. PI

~rdekesp, ..

A hires magyarnótaslerzö cigány romaBtill:la1 ketí6s 11IIer~lme, ""ratlu
forEilllatokbangazdagélete él tragikull BlIllíla.

Ez a film:. felejthetetlen élmény I Magyar VlIjlhirad6.

Febr.Ar tt

hogy NémetországbiJn az elsó
burgonyatermést 1649·ben Berlin
ben szi1retelték, a ma már a város
s:tivébe kerüli Lustgarten helyén.

német nép mindennapi kenyere,
irmen indult el j;yő.,.

régi Berlin éJjeliőrei

_JLliili'5k.kel jelez/ék a tüzet. A-
hogy a tú~ fl Spree

bal- vagy jobbpartján llUm ki,
""'Ó"ll,,~,h vagy magasabb hangu
iiilköt· használtak.

il mult század hatvanas
éveiben 8erlin egyik cukrdszdájába

legfeljebb csak hlJ1lyklsi- .
;-ettel tehetiék be lábukat, dl ezek
az esetek is ritka kivételszdmba
menfek.

Berlinben fl katonazene
nyilvános helyeken és ker

1863cig kizdrólag, csak
civ.ilb2'fl szerepelheitek.

Berlinben 1845.,.btn,. Mln
kalaposan I'" jelszóval egyesll.

lef' alakult, melynek tagjai kDie
lfzték maguk"!, hogya nyilvános
h.elyiségekbe csak feltett kalappal
lépnek be. Az 184&. évi mdreiusl
forradalom azutdn a dohdnyzds
szabadságdval egylltt a kalapf1en
való szabadság,t is meghozta,
mire a cél nélklJl maradt ,gyesflJ,f
"szabadtMi csyeslUei" névln foly·
tatta miikiJdését, mig /ll liberaliz
mus uralomrajutdsa végleg feles
legessé nem tette.

hogy Berlinben a víUosi adó
nemek között 1846 is 1848 között
csal(jgánytldó is szerepelt. Az adó
célja a szabadban élő csalogdnyok
összefogdosásdnak megakadályo
'lcisa volt. Az első évben az adó,
ból taliér be. A város
az (jssz~get jótékony célra fordi..

Villámházasság
(Bérelt fejeség)

Humorban. 15l1etben, fortiulatokban !:lövelkedö,' hamisítatlan amerikai villíték.
fösIlKe,lik: Virginia Drus!, Rosalitl.ll Ruslal.

. UfII vlhi&blrad6.

2\ jogi I

fizel
"dózók J

lbe-



ET

nem. tartodk III társulat alá.. A
kormányhittoJl\ II csabai

fi; :!UJ kormlÍny
hEt01l8Aji ahi reiJlaeU!8.

Béla &

l CID, mag"v Iúr~liilt't;'.

hitólletlÍ\$1l1él HJ !l:!.ll:talák htll'ilM!m4!allI
,MilWl/(;

!vle::;(i((j]I~lli;k minden l>:i:vmtLilíon r~ej,

AS

is.

ji
L

és az
Á-nrl1",!;~~U ín!iltH~t~l~it(l tár-

t ta

, ,
la.~

<J

lilhő intésk~dél'!U~U.

a bajokkal.

iU9-

os

ÉS

"élik' élő

e!l'll'én~!k élnek
jo

lart-

RSADALT

Már az ér-l:~kedeten ""'-',.0--1"<1>'1'11'1

Ha nem tesz hi1rh1-etl ,.,1,,,.,,,,,,,,,,,,,,,_

•
KO

nemzeti
országos

kinoivezése

a törvény

ják, . F@l a harcra ez
megviitsgáltassák, nagy

A eHeni védekt- szemben.'

B~e~ay

sdgol ,'r'ífiz'védleiulli
, biztosi

rp

ilii L o l" fid'. ;

Negyttdtwr", 1.56 ; 1"':\1 évre ;;.I:2'P, E'f:t'g, i'Uf~ o,:í!4

~,.efl:u>'!ésj(~k [lOdl1'1Ciiek1t;i';Jl

tilnlil~

lJ! iLU\\j) mi.a;íel)

keble!' fUl:i\:ták meg
II lj;lbaHillknak l1J

!élekl::uu'angot
tél órára esik
ualálozás.
nikál1ak
eszköze '? A

il: Coel.
emberi szervezet
mesebb; alattomos ellensége,
minden légzésnél oU le5:eUredik "
ránk, hogya tüdő fin0W ~~jt

jeibe bebatolva, mint kéjnvt~lI1l1e$

rneh;gágyban meginditsa rom
b816 terjeszkedést!,
levirHé tegy~ aó egéi'lz U<:il've

letel, liizaporiidn II
vállalni n~m soka:~áli!átét
vfgül uoknak a takeresdeknek
li légióját, amelyekMl a magyar

temeldibeénnte tb:ehét
luet IJzl1nmk le.

Ej ut jelenti, begy II tuber
kulód, gödrebe énnte egy-e,y
mezónírQs lakGIságát el
hantolnunk. Ha egy unberrí
lehetne leegynerüsiteni a nem
zettt, vállon ktdíeQEl uladni és
lsten igazában megr:il.~pi, hogy
ébredjen !~data.ra eHuek a uir
nJI vtszlJdelemnek ég nyom
baD, pereDY! gendelkodálll nél·
Ul kezdje BU~i védekezé8ét.

Mert tévedés a.l, hogy nhH~§

menekv6s II tuberkulózis JniSg·

titáliai ellen. A. magyar orvO!l~

tudomány csodákat miiveH ezen
a téren, mert ill teljes
sikerrel gyógyitják immár. De
a veszedelem
mirt ll!!

sze nem
által 1fH"_"tn,U Ile~lilsél~et.

AI """",nau es~~teli1í11i)j;)ElD





vásári

M

nem 'rhet,
élet, gYÖRgy

esikók téli

kals li

ki~u;l.óhivatala,Buda

7,

t>lnlploll111nlkÍil~tl1 imádkoJ>nl

rövid ttl!.prl1 tudl1ék hUl\! mlll'li1i,
Edlili§ll.nYlimllt !lzjVli!nilf~

e~y rövid l'Uljlf<l tudnék hUI6\
Elfj~9l1dajl1ll Nélri: Nem IdiJi!I,;,zik

n~'~"fl' '",'ln ,&" ha..a m~Blli.

hl íiíllallíJ..ík ";ji,
bQllke I

m@rt ,j@iI, nlilm Jiial m'lll

Pirosra stiWánklud wírnl1l rám
lA neve ualJAiOJUU

1942, évi ht! Hi.áD.

Iii:NDRE s)J!kwo

elias egy rövid ",,"u,,,h.:,,,!,,,id?·l:iazlI mej;l~l,

Pl'?/, eí1iii:> elveim
C"okom ""~;I"'~1;j1

Hi;\1MI mllgJek ~!O\ler

A éi
a ~sik$lentiváni

számol be irá:Ii\DaIl

CSilI. 1I:gy rövid haga
Büsz!~:eEI~ggel SÚl/ét felékesíteDi
Cser és bOlrolllyáJ!1nall,

aid a Hát HOl1vlid.neloi li1lev~te,

Ar,mlilyal kllli inri a Uiirtél1@IGrnbi

fácán

érd'ekében

vagy az e!51
március bó

A munkSlközve-

esetekben

földnliveléisÜ2Vi !rliniszter

minden
aki cl us 15-ig
mtmká le nem Sllltzádlm - e!-
zárfis köte-
les a
közve/ilö

31
iit0 hivalal a

munkaalkalmat
Id számára g ha ezt
nélkUl el nem

értesi-
a Máv
hirtelen

i\z~=lvémlek elienében
motalkb meny-

szeszkeverék
A rendelil szerin I ezévi

állomás
rosszu] 1eU

r

Boldog örömmel vettem s::erkesz-

töi üzeneté!, fl

Clmit
Szerkesztó ur

iIZ]ll~jt~5t'l'ep!:k felé. Egy
al oroszparaszt a

tiri magához {ll csodálkozástól,

nem ölték meg {ll {ll né-

mel katoildk. Pedig (l

biztosok azzal ijjesztgették őket,

hogy nem Icegyelmeznek senkinek,1
mindenkit lemészárolnak cl bar- I
bár magyarok, német katanák. i
Most bőséges I
ileImet, pénzt Vissza
Istenét, és ameddig

nlindentitt rend és bi2:ÜJJrlSllJl!

lovaik csodásan szivósak,
óriási terhekBt a
birják, mindtl1
orosz nern
lovát Sokszor va5;ta~ron

rajta II ugy dllanak llilséf!.tlstm

a~ utcákcJn órák h.osszat.

sebbek mint a
mert nlinden kantár né/kiil

nek raz uton és ha
lJeWk slembe, kitér-

adott !
Édesanyám
szeretném, ha

::iik,larUlk fl

a
szült mifJdent els,öm"o

a harckocsik
ban ma

150-200 méteres as~:ta/;rok

{ll fehér
ami az erő valui'áj,a, bőü:sőjeJ



varrónő egy
felveillli. 1..1Il1dk:

ii

2 JAtom, milyen
csaJádlilól áB 53/l1.

btl8iZ-

köszöntöm.

valamint !I.

és SzövllkezaíeJk
és &!adÓJ,
óvadékkal v~etein~

Bővebbet KováiJls jános 19i1zg.atl)-

1ErHl~tJa.tna

&zt~ hOgjlG~ll kilf ~l

vi:::-ehi 1 él. h~beruval

tudatoílan, de jókedv-
életvegZ:iiJdetemmeJ j:ílr(§



kiu-

APT I

vér'ftnkblt')i k~:JlváG!lElIIt hincnak a.1
hmenlti a napen
egy gyémántkénl lélili'lltl, arany
kéot nemei élll val i,YiUláni ke~

Illény uj tel a
magyar OIl"lIZ8IUI:,ülél.

- Tekintetes Tönányható
Biz9Usag I Békél vármegye

bizottságnak
rn ai tanácskozása elett u

kormányzóhelyet
és én

történllilllii pHla-

k(bd!Jl~

é,
II lorradalmilll e

háborukon él
vUslgn~z~ti hareokon ,t - tény·

történelmi

eg

ur

sA

e.."vl'Jal>ll.b03 (00 mm széjes) i cm. hifi:klla
!:'ifJ íílJát. lllrdet6811é:, 10 szazalék' !ll:tOO~mhl!DYt

,ldunk.
Megj~lel"lilt minden ·g;l;űmhaZODti3gg!lll.

zo

ékés

II

u.,,,,,,."''-' vakmerógtbgre eJ!lzQJOlllllk

és hol mi, ha magyar
Ion intézését ezeknek II kedbe
adtuk volna? El kelleti volna
pusztulnunk, ha nem születik
meg a II

- Teki!ltett'!l~ Törv~.nj'batól\lálii

Hhl~oUsag I Szinte már elkoptat
a megjelilésQek igazi értel

mét, a_ikor nap, mint nap
használjuk a kihtjezést, hogy
történelmi élünk. Pedig

tlUUUH huszonnégy esdendő

mindenkGlI1' az,
ezt mondottuk,.,- mert

I"<illloltltl al2(1jfkM~t8; MÁRTOM
~~ k'<1!il!@hfl'Jltí~ai;

leHek
részek,akik hp,IP~'~k"

be,lesik~:tüHek a molorzugás
meg

iUhon és



van

2gész
kÜlőnőseu a for-

i il';:]\ 2;~p'=f~tll f~l~öh~~; taE"
Pl,lJcius hÓ j·e;], vasárnap,

gywiek::',ltii Havot LJ.n (jYOHA~U a Ret
2.bíHl; :nelYf!~k surrt'Hdit: a .h.ijvet ..

,:ez0 :
L Oélelőt! í'él 9 ura!;or ifjl;sági j~l1;inj·

tjsZ1,.,eh~l a s; ülejc::zeli te~en1bef1~

ár. U{,öo:' egvilázmegyei mis,,·
3ZTIói l:.dké.sz.

2. Dalelöll iti III orakor templomi
iőíslenljs:dek,':L !g"'l iliraet Harsányi
Pá~ esp~re~,

3 Dé;elö~,j 1I 6rakor az egyhá.zi
tanács~'ere:nbtE presbiLereknek és ól

5iylllekezet férfi lcgj31inak ei'Sadást tui:
P~;1 'c5pe:"es ..

~, Ugyan~;;ak dá1eloU II órakor le
vepti:;·{ részi:;e elöadas a §l;,tilekezeli
t~remb~l1I, Tarlja : Nagy ~ándor

i;i(oklató lelkész.
5. J;jlután 3 Órakor a gyüleke1i:l;I!

nö':agj"illó'k elÓ9dást tart: Harsányi PlI.i
e;;p,~res neje, 3. gyükkezeti teremben,
Bevezetőt!! l"bli,ü magyaráz: Nagy
S::lildor gy u!"j hi lokte tó lelkész, A1,
össz:e;öveleH szavalatok és é~ek fejezi be

6~ U2JiHán :cl 5 öLJl<or a Jeány~gye ..
sület '1!egbeszelés: vezeti NaiJY
Sándor gYUlai hitoku,tó lelkész, és ha al

kij0veL~ ben aicadalyüi.v2: nen1.Jesz: NallY
Sándorné, Harsányi janka. Hely: Köz
ponti i~ko~a.

7. Ugy<mcs3.k délután pont fél :;;
6rakor ifjusági esyesüieli összejövetel.
él5adásl tart: dr, Kopasz Gábor e~y

hhmegyd be;missziói lelkész. Hely: az
ifjusági egyesület helyiségéo

A gyüleKezeti [lap fent felsorolt vallasi
ö5szejöveteJeire Egyhilmnk minden lag
ját 1~szte1etLe: r';egl1ivja

a ;~cforl11á!!Is Egyház EJllők:3éll:e,

Kiván<iws, hogy a kö]önbll;;ő testüllll
te2~; :.'1ját helyiségeben gyül@ke2ve~ egy
csopo,',ban vonuljanak fel a templomi
~:ijs,el1Iiszielet1e. KJlön is fell1illjl1k at

)'öegyeSiilet és leáKlj'egylet tagjainak
r gyelmét, hogy r.e:licsa:k a templomi
,j:sieniUsztele1en, de a v1Uá:::os dé!utá
::on is le"előleg ieljes számban meg
lderml Szi7,"skedjel'lek " nők ö-sszejövfl~

[,;ién. SÚi"ll!lmk mindkét nembeE
: Jg teljes létsZB(~-.u [negjle~en,ésértis. Aki

ki ~



meg.

ezelőtt. .l\1:0tl még~

jeh;ntl~€itire tett $zert ez

A

los

Iparos és
Kereskedő Onlíéltll~\köre 1942
február 22~én délután :3 órakor

évi riJlndes ~;ij;"í2~r!1ll~sé~L POI1~

megle:lelJlést kér az Elnökség.

Az ideiglenes
m'lzoítak A
kOllTIé\ll'j! rendezte a községi hiva
tali á!ásokra kiren
deli

al;;it al oJnl.lál~nó1lk

november bó
tertlietén

K'Ozségi
áll~sra rendeltek ki minö~

ségben, amely ideigiel1esen amiatt
üresedett az állásra

8. vú,§zacsatolt
termetre ki. !frigy l!!'illn!:l~=

meg; december ~ - (6i
kezdOdőleg mind'20k,,,X. tflelmé~

meglli!elik, &mt~vekel élvezne,
ha .az áLa:'ii!?; GH vé;a"ztották:i1olna

iJ~!; él ma
~ló~

ig tekinlelbe
kell vennI. Ha
tatl§i!k eiöW
delmmei
malá§u~~;3.t

:a
akiknek nin€>s

iskolába meg ~1<"l1ri;!i,,,,

szerezni bollllogulásokhoz· ed szako

séges Ismel A. téli rnÓliU'I()oi:l:
alaH meg il>

A lanfolva.mol
tanári kara sőt részt

vesz nehány kitG!1IŐ nyoicad!~~os is,
mint előadó.

Az ""'''·''''M ta1ajvize 1411gulljbír.Ji
me.!;figyelések szerini emel
kedik, ami a kutak szintjének

is
Legutób~i adatok szerini li talajviJ
:; méterrel milli nore

mAlis pi @Hen
idejében és előre keil védekezni.

A árH-

a két.e/
azt arnit 4n

tettem sok. magyar
egytJtf: menjenek. a sZIJl/jetl/üdg
stfrlferére ts 7i.aguk 9yózodjenek
meg min1arral. amit a klJvetkez!Jk=

elbeszélek.

hogy II zsidók itthon zavarialanul
melegedhessomek is a toké-
jükön Hiszen ha akkor
csak különbség 1JO;,w a muli
villágJ~dlJoru és a mostani között,
hogvak~raha(~el"~;~dllff,1sokon

gazdagodlak meg a zsidók, most
pedig u2 áldozatos éIet../(ii.z-

ezután havi
le,;:r, A balese! miau.

f;g,lesége
1.200 pengő i3egélybel1 rés:r.tsül s Iyam rnegr~nde:zé$ét kérle il 1~1i

Augyanilyen arányban emelkedJk az
liilnkeri.Heti fíj1igai!:ga'lóehhez csallakozó és a gyermekek "

száma szeril1.l igazodó is. gedte.
Az eL,ő két gyermek ulán ]50
150 pengö. cl további gYlilrmekek
után peoig a jövőben egyenkélü
300 pengő ti A 3lolgál!atások
e tekintélyes emelése természete
sen maga után vonta El baleset
biztosilás dijainak rendezését. A
rendelet 1942 január Hől kezd6
dójeg a gazdasági \:$e!édek bal
esetbiztositási díját az eddigi .2
pengőré'l 3 pengöre emeli fel.

Szociális A háberu-
ban álló ország minden poliíikai,

gazdasági és társadalmi erei~t ter-I"..
mészelszerüJeg a a ,
hadseregfejiesztés· ~é!jaira kell for-I

il kormányzal mégis mód-l.
tudJa ejteni annak, ne ,

megállás ti i:Je!sö feljödé&, I
a §ZlH:iális építés terén gem, I
. ő é Ijellemz si a magyar l
él~lftrő ruga!maggága é@; l
8ága tekinletél3en az, I '1
a közel mullban a beHigyminisz- li [uliÍsárói", elMlIitásáról rendkivül
terium keretében müködő Orszá-, érdekes ~ikket ~ özöl Világ
gos Nép- és Családlfíd@!mi I lapja legujabU száma. A csiJlagok
közel· ötezer (:saládi háZit épitelt I rajongója, léJogatás egy ópium-
fel, II mlniszlerium I felfeiiileLWnk egy uj
li lazdasági szakoktatás feljleszté- Az
sére sere!!" if'ltemá i címU

'" !
lust lud és e i ki ill uj szám
napokban jeleni a I A legjobb
a.meiya mezögazdasá.qi társadaiom- I nagyar irók la SZÓrd-

biztositás balesetbiztositási §zoi- i "),lát6 és ismereHerje,,;;;±ő cikkek
gáltatásait I é.h" során ég a k()zkidvelt roVáio-

katona le- 1 kon kivül száz magyar és külföidi
tette li fegyvert Szingllpurbal1 al f~\1ykép ál népSlerü képes-
japán hadsereg elő!!. Anglia na- i L;joan. Tolnai egy
talma l sd:na (31k 20 iméIT,

I

I
mai Ulésén a l

uj f6szoígab!róiá~"ál
Lászlót . I

Vármegyéi mig '-íl Tel'éo I
Tabi i

bá~ó B,,*,t és'
Szelényi Tibort választo!la- ~eg-a I
törvényhatóság' bh:oHsétg. i

A gyomai járás I
fószolgabiréja közh\rré teszi. hogy i
a hatóságához önként beszolgál- I
latott fegyvereket, vala.min! a ki-I
hágási :eljárások során
bünieleket (fegy~ere~, :ras ,és r~I I
sulyok) 1942 eVI marCll.lS nő 9-en I
délelőtt órakor hivatalos helyi
ségében nyilvános árverésen el
adja. Az árverésre kerü!.") tár

gyak megiekintheiők 1So42. évi.
március hó 7-én 10-12 óra kö-l
zM hivatalos helyiségében Táié
kozásu! krP.~'Jj. hogy ~z árveré~re I
kerülö lőfegyverekre c,;ak az ár- I
vere7het, akinek érVÉnyes fegyver- i
vás;írJási engedélye van.

mindég
SO~

káig Iílugyar
iestv#riink: ieaiázása 1/0Ú1u azt

hogy ml azirt har«Jlimk,

AI: ONCSA-bAu.k. A Szociális
Felügyelőség háromféle ORisa
házal tervezett, illetve
Készűltek á. vizes házak, falusi
parasztházak és városszél i mul'l
kásházak. Az árviles ház alap-.
területe 48, illetve S1 négyzetméter, .
költsége pedig 2400, illetve 2900
pengő, falusi paral!!Itház 7~ négy
zetrnélerre épült,
köllséggeJ. A városszéli munkás
házak ikerházak, 64 négyzetméter
ali:! plerillelleJ, felépitésük 5000
plmgöbe került. II három
tipusnál igen nagy gondol fordi
toHak az egészségügyi szempon-
tol(~a, nedvesség jól8zigetel-
ték, meleglarlók a roihadás-

m~mles a padozat s dl nagy abla-
kok biztosítják a viiágilást ég'

a kellő szellőztetés lehetö::iégéi,
Minden egyes háznál külön mosó

is vannak, pi házak anya- I
gánál, szerkezeténél, megépilésée- li

nél az Oncsa tenrezéi elsősorban I
munkára i

lppen Uy,m ember anya~ keliett
a zsidó bolsevizmusnck, amely !lem
volt más, mint a zsid6 vildgkapi
talizmus lljszerl1 gyarmatositó had-

a keresztény népek ellen.
hogy közibénk ékel·

ve élnek zsidók akiknqk sok pénzük
és még mindig nag;' gazdasági
befolyásuk van addig lesznek itthon

akik most kételkedvenegyed éll-

Kérdések özönével árasztanak el
Oroszorszdgs

i'i.-;'h,oj'ii ez a kiván-

~ Apagyi/kos
liolsevista A
Ou ,"U"",,, is

Iria : Dezsai.

közlemény,)

roszország ?

sdJleif !
Jstenkáromló ..agy fl ...

bolsevista! A sZDvjetbfUl
drdem az istentelenség!

Igy sistergett több mint két év
tized óta a s:lovjetpokol rotyogó
kailanából a kénköves pára szerte
a világba és visszhangra is taláU
a gonoszság romboló szava az
elvetemedésre hajlamos lelkekben.

Egy éve sincs még, hogy a

budapesti nemzetközi vásáron jel-l
állitották a szovjet árucsaTrwkát. l
Hogy tódult belé a nép f Ezrek és '
ezrek szo'lOngtak olt mindennap,
reggeltől estig, hogy megcsodáljdk
a szovjetparadicsom tökéletesnél
tökéleteseób termékeit Persze, azok
II szerencsétlen elvakult emberek,
akik odasereglettek, nem gondol-

hogy az az árucsarnok min
den tarfalmával együtt éppen olyan
sum/elen zsidó népcsalás, mint az
egész nagyhangll szovjelpropa
gand(J..

Ebben azJán nagy mesterek.
voltak a szov;elzsidók.

Persze, mÜI~1 műveletlenebb, mi
nél butább egy nép, annál köny·
nyebben hediil a szélhámosságokc

nak. lizi jól tudiák a kommuniz
mus zsidó élharcosai, eztrt kezdték
meg annakidején világfelforgató
munkájukat éppen Oroszország
ban. Mindenki ismeri jJalamennyire
a mult a hatalmas

kiterjedésű orosz birodalom népeit.
Mindenki tud;a,hogy az orosz nép
türelmes, jámbor, babonás és fő~ l

ként tudatlan volt. mondani
szokták, lehetett volna haso"
gatni a hátán. Az imi-olvasni
ruuntL/dóik száma szinte O/oszor~

ból jön haza.
csisdg. A ..",."",,,.
századon át sziflt~

zárta az orosz teril-
leiét lJ s csak a
boljevisfa iii/(=
révei igyekezett vakitó képeket ve~

ment a SZO'1)j~:tllj,lá2 éleiebDI.
a propagaruifJ torraQra!l;'mt'rJ

.f1Ikl1trní~" usziwní t~hát

mtlrBcit,rltlU az eligedetlem;Jg'li ke~

restre és sa.ttotta.
~ SUltüy

sevista f A j:itLliJj~:tb~~ll
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POLITI t TÁRSADAL as KOZGAZOASAGI HETILAP

ELOFIZETI!S! ÁRAt.. :
Negylldévre 1.56 P, fél éne 3.12 P, Egé!!~ évre ö.24

Befizetések postacsekken:
•HmtgAria-nyomda Gyoma" csekks!lám UI.280.

lapzárta c II I.i t ö r t IS k este ti Ór!!..

"'olaI6~.i1era..iIi:t6: WAGNBR MÁRTOM
Sz.'k~él .. klad6hlvata~:

IIIHUNeÁRIA6<l KiNYVNYOMDA
Q" o m!ll. KMliuti'! LaJoll! ute. iU.

Taleton: 22.

Hirdetések dijszabáHI:
Hgybaiábos (55 mm széles) I cm. magas birdet~JI

50 fillér. eVe!I l1irdetésnéJ 10 százalék kedv.IQart
adunk.

Megjelenik minden szombaton reggel.

I (1) bekea- .

~lI!.irUlk 1111 GSlt'ly ~ll:llnlll!Un,

lef!eb~11l 6UidUit4sa ntm v_"
ér~lekli411UIll: I m.'l!'ll1I.6k

munkaki&re, I khltelre
kililllrleti tipulok

Idd.@l,ozála, l'ea4ki'fftl érdek.,
él tanull!lli\golil mllilkát adott
Tekintettel arra, hegy 'ppeR lll·
nyollb.engeres Upulilét tervelt~k
és IHlI akkoriban
modernebb Ford.·kooIilÚUlk, al a
órái munKaid0ból 16bbnyirt 10
óra I~U él- 8oluz-er bQnt ölt
mlulkahely~n II

I

A iD. kir.

A magyal' 'Uamt' il ugy
eU,miDt II IiUIIY,,'Ullhd többi,
eiYlzeri alkalmazottja. M~1i II
eipőj.' b maga tiutitoUI, SIO
biját maga tArt6tta rendben lj

Itgteljabb anoyibaD loll6nb616U
I .ühelyben delloli:ó hlln~ljtéll.

hogy mindegylkiluuH nlllgyobb
mUl1kát igyekezett
mint munkál és mint. mérnök.
A F.rd~gY'rb~1'l. ill elen ~h1tl.·

u<'lkat u elónYők@t, a~

A m. kir$ minisztérium ak
QO-1Q42.· Em szám rend lete

amezőgazdasági m'unka ellátásának
biztositása tárg ában

járbaUAk
"Volns élcIopán. lI.rgalmáva,
nakatatán ~pitett. mert -Ioba",
sém fl. raDg ., ~ VIII8YfU., .
eljftyeiben, hl'UU1lm mindig
a erejében. il

li AJ! smllríkai IllUlllUlk liI.lek.U
oSlh\lyon tevékenykedett, majd Ryári lJZ6Betét ,em ttU!l~tlle lét-
'fégitl az RxperimtlDtal dSlign lenil; _lIlIIta.
divilion·ban (kiHrleH 1.1 lilJelieU
osdály) mükidöU. Ez az II IJlélsó :
beos:dás mérnlld érdllllk16d'iit I Sah Lake Cityt, Sllul-P'ranaiacoi,
tolj~sim· lekötötte. EI outály I LOfhl\nlll,liét él New-Mexik6t.

II váat.flott
luun.delleDillroil iZ'l' : II
t,·c, 86, 112 él 212 §-aiIJIlD teg- ajánlat .Uollalásbal
lat t.lhatalmaJla, alapjb li kO- váillllJOD. Alt II müo.udUalót,
vttbz4k~t rendeli: aki 1.1apoii ok ftél~d! st !$U~jvl\~

l.i. aHflln,ro 11m

l, Ha I.I~ aki ulYllliDiéo
tulnyeme résIben mb!! déiben megssabott jel~Bl.1tilleJelt

lli'Si munkavállaló lsrtjl! ftlnn ig8zolaUam.d elmulaiztja, a kÖlc

masát, al 194.2. éTi m'r~hlS hó iliugatá8i batóság a 2620/1941•
napjáig nem k6tiU glizdao M. E. számu rendelet rendel-
IIDlJolunálla!óluinl legalább kuéBei slerini boovédeimi

01'18 idótlrtamu Ilerdd4ist, wllOka chDén kirendeli galda~

min' 8.J 1941.évb~n. kötelei sági wunklllJatok kötelező végo

labóhelye szerint illetékes köz- zésére.
sáSi (városi) gazdasági munka- 3. Megfele16 esetben alkal..
kó,;vtUM bivatalnáIII1942. évi maiai 8 ml.lnkaíegy~lem

maraul bó napjá.ig jelent- bh:tolitála tárgy-aban ldadott
keznt 4860/1941. &1, E. számu 'ende~

2. Ai (1) bekezdéiben emlitett ldnek II rend6rnai:6i1ági őrIzet

izemélyt a lakóhelye izerint l alá he:lyezettek (ilJ.t~füáHak) h~

iiletékes k61iégi (vár~li)g8.zdac tonai munkára

telbhrj~~Ulnkak~~al!:V~ltit6 Is;;oritása teJlllinlt.t~§b@!n

István életé
HleBYetemi tanulmAByai he

fejelt.".l már mbd oklen!e!l
gépélzmél'ntk, Herthy litván
mübelygyakorlltra lD. eiliepeli
gépgyárba lépett, am.el, akkor
egyedül gyártott repfiligépm9to
roka t.

19:it9 jonholl 26-t61 uel't~mber

20-ig dolgOMott a csepeli gyár
ban, Jupiter rflptllll:hmotor·lIl11dá
lyon.

Igen slIlorgalmu 'foU, reggel
7-Ml delután 3-ig, l<6t leggY8k~

rabban az órákig a gyár
ban volt.

Ültemvezetői munkakört töl·
tött be, de lcginhmúvebben
réntveU minden munká.ban, II

motol"llzerelésbeD il.
.It. gyárban jg kö.l-

veU~m szeretetreméltó mod.ra
val mindenkit IDeghódHoU, ál
landóan érintkezett együn
veU II ml.lokhokkal is, sobzor
nIik is dolgozott, II munUso~k

nagyon uereUék él ma is ize
feletlel emléhlllnek d, . éppIn
ugy, wint az 611111 tiutvilll16k
il.

A gyárblB akkoriban egymás
kÖzött mi.denki csak Hortby
Pistának bivtll.

A 8sepeli &yár.aal töltött mun~
,lullhéDapok után ullJlloU ki
AmlfikáDIl,ahel a Ford~lYárhln

dolgoloU.
Horthy htd.. melflllU,U

munkával éltie••Ue ld mérnOki
diploDláj't és lIllóta b álbuulóan
II munka em.here.

Rövid.el gé}:l'atBiérR6ki tt~

Buhuálí!.yahnlk ehigi'lfJ \lián
Hortby bidD bOllilzah.b kllfil@1!
tanluhll.ublyullra meut.

1929 októberétól 1930 oldé·
.berig az lunerikai Ford·münk·
nél dolgozott A Ford-gyér
deorbournei elóuör
mint egyszeri minden
miihelyen végi~ dolgol"ott Napi
li\úgoruaa lekontroliált 8 Óra
volt iU li munkaid()~ fi reggel 8
órától délután fáI fi óráig nem
hagyla el a . tl~r!iiletét"

Ebben az hióJben teUiM1D iIlIl'lllülIDiillO.

a ioksdzezer~ li

bözóbb 1)r5~ágaU.ól iz~nnazó

egyszeri! munké.snak az élelél
\I

Együttes
keresztanyaságot

vállalt a Dóczi
ILosztáiya

Yinden érettségi el6U á1l6
olztAly egy utGhUl nagy bemu
tatkodsra készül: oUholl 'ifJIUl

nak, kicsit már a tovtbb
m(1u!é llliUl,mével néznek ktrlill.
A nyolc egylltUét és U

ezzel együtt f.lmlhelu~deUliBeg
uokb sok müuhml terméiz.~

tess' tegz. Az utolsó esdendó
liZ, amikor ldmozdulnak a ké
nyelmes, adott ; 8

d.rt vilag kezd me;(ltiirulni ;;
már tUdjuk, hogy u, amit ál
ilLünk.és megtanultunk, törvény
volt, d. az atomok törvényéhez
már felrémUk &\ mindensé,

is. Mindanyian eit
it vihhgmegtárulást, akik oU
bagyva egy ktb;ö~séget, uembe
k.énysleritődtGnk. önmagunkkal.
és lU! élettel. Hogy mennyire
tudtuk megtanulni az atam
életet: ezen mulik minden; ai
is, hogyan találjuk meg a "Há,-

ut a sz.n'l!, amelyet
elyedül reál'1k méreteztek. Sze
repet ali @mkieri lehetőségek

uányai kÖ1U~U:

A most81'1i nyoh;~a4ik osztály
- II Dóczi érettségi.l6ir61 vao
szó - il kö&elmuU napokban
ég)' olyau Iseleked.ettel bi2:ouyi
hiUa hogy III nagy egységnek
~ rrH'h'é8z~tére jól késlIiült
flwelyik kivülről, ft tények olda
láról semmiségiilzamba megy.
ftlluuíl nsuyobb azonban, ha sa
másik oldalról nézzük. Ennyi
Illi : SlIiabó Gyula ci,élil4il

tiz6nkeUeaik gyermekéntlk~ Gi
ii:illáaak vállalták el iii kerelildc

aDyadgát ~gy6Ueselil\. A hana
~uly ,zen lU: "együtte$tm" vau
é3 8.1 aprócska tény szépségét
éli üagYSll:iSffiságét .bea az
!legyüUes.\t. meg. Ez és ~Z,

hoV akik ~kbauzonyok'"

voltak, közösséget vállalnak,
mert segiteni akarnak, egy olyan
családdal, havi harminc
pengőb61 éll emi':e-
reket ne'felnio

A ki!!! esemény izépséglilhez
érd~lk:l3l:liéglé:heil még

u is, a KorQlláii.Yz«~~

belyettlili !Jf ÖféméHósi.ga~akar
ják a~ k~jfeszt·



~J}; évben sem tl.1ld~ílk beJ!i1;t!tllli,
med csaknem HjlP.lJlPU llel:Uí6r~

rugó beivizvédelmi
öluör@)sen ~Z

keTt
még :Jem kIJJ)tlJ!l!l;

1)ót az ene
batárollllt 8em

szÉn .·~·"~~..,l,o"'"

rendelve, :remél hetőleg II
ségel& id6ben leszáUitásra kerül·
nek.

CS81!ornák kilakaritására lí\~

pedig főként. ~~ csatornákba be·'
omloU hHd kiemelésére kb.

pengő! lorditoHuek. s
ezzel a csatornák vizvezet~ké

pesiFiégégét a szükségees mérték
b6n bidositoUuk.

Al!: 1941 julius l-ig kitakari
totl csatornák részletes fe!solil
sát az julius 15·i jelenté
sem tartalmazza, az ezóta ki·
takarított csatornákat 29253 tm.
hoss2u8á~ban íakarHoituk ki.

EgjidejíHeg elkészileUQk a
legszükségesebb átereszel{l~t és
átereszjavilásokat. végül neháoy
Ultót

Az iU felsorolt munkák, to
vábM az árviz és beivizvédse

lemre való előkészület li!. leg·
teljesebb mértekben igénybe
ve!ték si tá.rsulat szeméJy.a:et4nek
telj6sítőképességét, ugyhogy a.
időközben beérkezett miuh::IY
160 drb. ujabb kérést méj 11181
vizsgáIn i sem leheleU.IiUekinhre
attól, hogy ezen kérelmek mig
valósitására fedozetönk ninos,
II kért ujabb csatornákl'.l&k Ilem
mi haszuát sem leb@tae venn.i
mindaddig, amig tervbe Vi"SU
szivaUyukel nem kélll:ülnek.
Egyébkén t ezt áHapHotta m~8

a társulat választmánya is 33
8Z. határozatával. ADnak

ellené, bogy nagy össugü állam
segély is állott rendelkezésre,
az elmult év rendkivüli kiadá.
sai a társulat flnYlJ!li erejét tel

kime:riteUék és igy l!.

következő ével sdm()Uev6péUll:
tári maradvány nélkül keU m~g

kezdeni. Az okvetlenül szüksé·
ges kiadások tedezetélre egye16re
a Gyoma-Endrődi HileÍflzövet·
kezetnél fennállól függő kőlelil(lln

keret szolgál, az árvédeimi ki~

ad,SlS(i,k pedig az ánrédeh~!ll

talék alapból lesznllllk á.lhRe;nltli~

fjdezheíők,

A.OU~~~I<: és kö!lcs()ojilirolék

~ZliiittDl ia;lJ; egy
tési kÖltet '~it;eth'egth.iJ!i~nli~.t
b~ü lEh\nltcl.au

I:zIIIUlft kivül kisegitő sdvl!y
tyu milködeU a körösladányi
Paptadnál 325, a Sebesérnél
112, a Marbérnél 'rim ét

Az átsúvaUyuzott viz meny
nyisége meghaladja a 30 minió
köbmétert. Ez olyan nagy
mennyiség, hogy egyenletesen
elosztva az egélllz .társulat teri
letén 70 mm-es vizboritást
lentene.

Abosszu időtartamu szivaHyu
zásnak megfelelöen eUogyott
7244 mázsa szén, 224 mázsa
ias 7 én, 10.500 kg petroieum,
3900 kg nyersolaj, 2586 kg gép
és bengerolaj, valamint '>220
kilowatt viHamosáram.

Az árvíz elleni védekezés 1941
december IS-ig elszámolt költo
lége 13.211 P 71 fillér, a belviz·
védelem k6Usége pedig gO.102
p 01 fmér fOU.

Belvizveuidelem ~jmtn ke
r(ilt elszámolásra akisegitő

esatornaőrök, munkások, gép.
keJ&el6k é! fuvarosok munka
díja, a kölcsönvett gépek bére,
a felhasznált tzemanyagok ára,
valamint a csatornák hótakari
tási köllsége.

A belvizvédelmi költség lé
nyege3en kevesebb voU ugyan,
mint az előze évben, de még
igy is ~saknem ilszörösőn meg
baladja az előirányzatoL Ezzel
szemben az árvédeimi köHégek
jelentékeny csökkenés! muhi!
nak, az elhabolások elmaradása
és az ánédelmi anyagok arány
lag csekély mértékben való
felhasználása alaH.

Ámbár u árviz és főként
helviz eHeni védekezés rend
kivüli módon igénybe veUe a
társulat személyzetét, mégis
sikerült ezek melieU II behiz
rendezési tervek jelentékeny
részének kiépitése, amit a tár
sulat részére folyálitoU állam
segély leH lehetövé.

t:zen építkezések részieteire
ezulal nem térek ki, meri a
közgyülés tagj21ilJak 1941 julius
15én megküldöl!jelentésem
résdetesen tarlalmazza.

Julius 15-óta tovább fohl a
girató·JÓresi, póhalmi, sóe6zugi
és Isótia·majori XLI. !lzSimu
csatorna épitése, továbM egJes
kisebb csatornák munkálatainak
befejezése. UIilYlnellilk betejel'
lük II Hortobágy· Berettyó
töltés mult évről elmBludl kj,

sebb helyreállitás! munkáját
December bó

Körösladány me:HeHi
Körölmenlén egy sűrgősnek

mu!atkoz41 partlliztositást is ké
szUethlBk. Elkészült III só~ózugi

iúvaUyu aAapozái.lJ!,
ban 'fan ll. siükiégeíl csi'iíi1e.l':e~,á"

k@knek a Iá.r!lullol.t
való elkésdté!!le, s li G&Ci'i'e!k.m~k

helYizinéll való felszerelésére is
rövid időll belí11 ílor k(\>ful,

Ál ánédelmi éi!!
es!k(j~ökb6a m.llhlllkGIZO
pótlísa részben megtört, iHetve
aoyagi lehetőségünkSZerilJli t i:'~:'ii.z

ben folyamatban Víln.
Elvégeztük a perel!i élii t~iyá:l'

éri szivattyutelepeink gépeioek
él\; !liHipílzerke,teteiuek ii,"\i'itá:sá.l,
amelynek@redményeképen é;l;ek
üzemlu~pelJ SOOO ma
liSi) ninnel eliéJva li

1~77 óráD át,
1278 órán át,
1780 órán 't,
1136 órán III t,
476 órán át,

1565 órán át,
235 óriÍn át l

714 ól·iln
órán
óráB .!lll,

ór'n

hatáskörébe tartozik. Az 1929:
XXx. t.-c. 59. S-a (1) bekezdé~

sének 3. pontjábaa toghill ren
delkezés .. szempQntjából szak
miniszternek II földmiveléllügyi
minisztert kell tekintetni.

3. §,
A jelen rendelet kilairdetésé

nek napján lép hatályba, végre
hajtásáról a földmivelésllgyi mi
niszter gondoskodik.

Budapest, 1942. lebruár hó
4-én

BÁRDOSSY LÁSZLÓ sk,
m, kir. minisltterelnök.

1. Folyáséri telep 1 gépe ibemben volt
2. Falyáséri telep 2 gépe ülemben volt
3. PeK esi telep uremben voU
4. Ntldoréri sz-ÍvaUyu üzemben voll
5, Kecsegési s1.ivattyu özemb: n voU
6. Siratói SziVlilUyU üzemben voll
7. Németzugi uivlllHyé özerni;)tlll voU
8. Endrődi szivaUyu ilzliiwben voH
9. Hídlszegl U'ivl'lliihm Ül.leitUb~m

lis 4·én
;am'Ulll 30-án
május 23-én
junius 16án
szeptember Ij·án
0ldóbí~r 29·én 718 cm.
november 17-én 558 cm.
Ezeken juliusban, au-

és is

Az elmult év folyamán ft 16ember kivételével ismét meg
O.HlPl\uiék összege julius és de- haladta !il 36 ével é.Uagol,é8pedig:

1. II. IH. IV. V, VI. VU. VUI. IX. X. XI. XU. hónap
.25 26 SI 48 48 49 66 46 48 42 41 38 mm.

évi 70 7:.l 56 73 81 52 61 61 44 25 mm.

A:!: átlagot meghaladó csapa· volt észlelhető.

dék magában véve nem oko- Az árvíz hO/5sZU időtartalma

zol! volna nagygbb bajokat, ba alaU szerencsére nem volt vi
még az előző évről haros időjárás, s igy mngálások

mérlékleleniU vii- sem keletkeztek, de nem került
azonban egyik sor számottevő mennyiségü ár

áradás a rnásikat érle öSilzesen védelmi anyag felhasználására

13 ízben, melyek közül a gyo- s~mA' b I' . t 't'" é él .I.
• . Á'é' e VIZ men eSI i:lS n m.mI'

mai hId mere~l n mene II 1< 'I k d ". h l. b nem vo. hven 'e vezo a Ei y
következ6k voHak legnagyo • , . l" J: lé" l

. zet, ugyams az e OZv VI v)Zze
bak: l" "ó' lb' I'Á• ;;. f!;;' 7')(> te ltett la aJr , a e ruar e eJ",n

JanUiilI' u·.mn "'0 cm.
b á elolvadt nem tulságos mennyi·

te ru r 672 Cm. ségii hó telJ'es egészében le
606 Cm.
638 ~m. folyásra került fi gyorsan meg·
718 cm. töltötte a tárolásra llZolgáló
652 om. medrtket, s mivel az állandó
516 cm. árviz alatt a zsilipeket zárva
538 cm. kellett tartani, II belvizmentesi

tés tsak rendkivül bosszu idő

tartamu és költséges szivaUyu·
lással voll végrehajlható olyan
mértékben, aminl ad telszer-e,
lésiink lehetóvé tette.

A tavasz és a nyár elejéo
végzett belvizmenlesittBek be~

fejezése után csak nagyoD. !'övid
szünet következett és mái' ílzep·
temberben iswét sdvattyuzáíSlal
kelleU eltávolitani II jeleutk.z6
káros vizeket

Végeredooénybeu I.i 6tly6i

szivattyuk 1941. évi iüewadataí
ill következők:

Ele azgató beszámolója
z nfenéki Árrne tesitő

lszabályoz6 Társulat
1 1, évi mOkődéséről

árviz.
Amint ezen ősszeállitás mu

:tilZ érad:bok mértéke nem
:l'i1il1~V,II'a az árvíz magasságával,

hosszu idótarh:lmhal vált
í:lzclkaWIOI);a, uonban vedtöHé
~eink miudenöH birták II

át tarló árvizet;
tatázás, vagy egyéb
keltő jelenség nem

2: S,
1. Amennyiben II cselek

sulyasabb büntető rendel
kezés alá nelB esik, kihágást
kövel el és két hónapig. háboru

hat hónapig terjedhető

e!.~áfássa! büntetetend@ IZ I.

gazdasagi !lHmkaváHaló, aki az
1. §. bel.H~zdésében megáUa-

jelentkezési kölelezeUtiég
nek' igawlaUanul nem tesz
eleget

'1. A kihágás miaU az eljárás
lill közigazgatási hatóságnak, mint

böntető biróságnak,



é ~'es
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Uszlo Hafma~í

(setre Teré:1iáv'il!.

I:;Ulia11tSl( II Izsó 83 eVcG

Jánosné Lakatos
V11,"iTya i lajos

8~

iek, egy
csoportban fel a telllpJomi
f{jistentislItllletre, Kl.ilön is felhhrjlllk II
nÖigyesüJet éi!l tagjainak
figyelmét, nemcsak a templomi
föilltenitiszlelet4ill!l., de a vallásos délutá
nOll is számban megs

jelenni sziveskedj@nek a nők öSiilzejöv6~

telén. Sll\ámihmk mindkét nembeli ifjftl.
zAg létlJlzámu megjllleoétlére ii. Aki
csak megteheti, ne rekessze ki fi!

gyilekiilzeli líIap lelki ll!d;lsaibóL

S:dUeUek:
neje
Anna gk" :Szi)ilÖ!:i\!
Czeglédi
§ZÜCi

leánya Juli,árulá
Ignác é:; Biró Pims~;a

Piroska Erzsébe! DomokGs
Imre és neLe Herce. fia
Imre N::i.dudvad ég
nel& Anna Ida

, fmlács Járws ég neje Csaíó
E,elka fia reff.

1. d.éh..!tíÍll pont fél 5
órako! egyestileü ÖiUlzilJövetel.
EJőadbt tiut; dr. Kopasz Oáb0f elYe
Mzmlii~~ygl belmillln.iói lelkéllz. ; ill[

eli!.VliilJl'li.llilt !!Ialát hel:villlÉ:ge.
ft I1iBp lent felloro\t vallási

ö5llZejöveteleire mindll'l tllg-
lisltteliltel mliiilhivilll

11 Refl:lrmátUfi Elnökllége.
ill kőlönMaö testülil-

iskolll.

Harsányi f>á~ esper~lJI, fllll'l/lJhbi t~g,

évi márQi1.ll:l hó 1-~1f.l, vasárnap,
~y.llel!;ezlii;H napot tari Gyomán a Ret
EgyMzban, melynek a kivet
kez/) !

1. Dél@lőtt fél 9 órakor lldllJi.i-
tilJlzleiet a gyülekezeti teremben. Tartja
dr. K~P"Sll GáD"! e2vházmegJlili mis:II'
sziói lelkész.

2. Délelőtt fél HJ Qrakor templ9mi
föistel1itisztll;letet. hird~t

Pál @speres.
3 DéJelöU! órakor az egyi:lIiiid

taná<lsllirllmben prlÍllöbitllrelmllk éj ~

gyii.lllkezet férli el~adbt tart:
Har·sáuyi Pél illpere!l.

4. "dél.zlőt! l órakor lc-
vtmték nililiiénl "Iöadáll ól ibyülekezeti
teri!mbi:iI.. iándor
hitoktall) hdkén,

!i. Délután 3 órakor i.I

nill1liii:íi,imtk elt\adást tari; Harsányi Pál
ellpere!i neje, li gy!llekueti teremben.
Be'lezetóUl bibliAt :
Sándor hitoktató JeikéIlz. AJ,
~s8,zej'tí\le,tellIU;a1Jalllltok éi! ének be

6. J.)él!j~ál'l iéi 5 órakor leányigyeé

sület : VI/!lI:/ilti Nagy
Sándor IYl.!!ai hitoktató lelkész, és ba a
IdiiJivetelb'@1fi aklldályozva [jem lesz: Nagy

; Köz~

""

Be'iczey
Miklós f6ispán, Csizmadia András,
dr. Torkos Mia és dr. vitéz Zes
rinváry Szilárd országyülési kep
viselök, valamint dr Biró Zoltán
vármegyei központi mkár társasá
oában vasárnap Kcmdor9son, End
;öd-S1:enl!ászlón, Hajduvölgybel1
és Geren\1áson nagyon látogatot!
Mép él'lekezieteket tartott. Min
denütt feltörö lelkesedéssel
ták vármegyénk közszeraiben álló
föispánját és ji társaságában lévö
képvisI16keL Endröd-SzentJász!ón
dalárda kösz~ntötte a vendégeket
Smola Erzsébet virágatnyuj!otl ál

. il főispánnak, Iványi György rk
lelkész üdvözölte iii vendégeket,
Dinya István bevezető l;zavai ulán
Hunya Ince nyitotta meg az érte
kezletet. A hallgatóság mind "égig
nagy figyelemmel hallgaIta az
értékes felszólalásokat és lelkesen
ünnepelték szeretel!
és képviselőket

Magyarország
helyettesének cimképével jelent
meg a Magyar föld legujabb száma.
A magyar falu képes zi l
szőlő okszerfi trágyázásárÓl, a
szarvasmarhá!!: körmének ápolásá
ról hó kárlételéröl, él blromfibeleg
sél7ek megelözéséröl slb. .
sz=kdkkel-: el. A vasmegyei gaz- I
dáknak él tavaszi tenyészáilalldálii
tágra készOlódésé\ ől és a baranyai
gazdák vándorgylilésérőJ számol
be irásban és igen szép képben,
Elbeszélésel(ei, verset, kisgaz p

dák szakcikkeH, piaci és vásári
árakat és rendeleleket találunk
benne. Mulalványszámot ktild a
Magyar föld kiadóhivalala, Buda
pest, VI!.. Erzsébet-köml 7.

Vitéz Horthy állam-
titkár katonai és sportrepü\öi
mulliáról közöl rendki'lOl érdekes
viss;aemlékezést a Magyar li!:ár- I
nyak uj száma A cikk részlet~~ill::n I
ismerteti a magyar sporlreplJhés l
emberének nemcsak a !
BlJdapest-Bombay,Bombay~Bu-1

dapest nemzetközi viszonylatban I
is el. ismert ieljesil~l1énYét,. ,~aneml..
minden rési:lell'e klierjedö ul.Jékoz-
tatást nyujt s]90rhepdlöi mtlkö~d~,- I

.g~röl, . ~i",z,~iben emlevo;:zh{ i
meg vitéz
katonai fei&oroivd
katonai pályd...tásJnak rés:1'J"i)e/Í.
Ebben a számban vitéz
István felhívast m~ét li! magyar
ifju:l3ághoiZ repmésűg;yfnk szolgá,
!atára, A Jap !iÖtl! még a finn
követ rtlzene1ét it magyar repWök~

höz. A sok eredeti fényképfdvétel e

le.1 tarkJtott lap a .szokáaos ',ovo'- 'I!

. tokon kivlil most Ul bö I~rtalom~

mal jelen(meg. MindeRűlt .!
ára fillér. Mu1aványs1.ámot 1.<i-1
vánatra a kiadóhiv;íl[ai (BUdapest'll

utca 93 eZ.)

•

A Kormányzó ur bezárta az
GrszággyüIéil ülésszakát és már~iul

hó tO-re hivta Gssze az ország
gyülést.

A vármegye . dr.
Korossy Albert vm. aljegyzől tb.
föszolgabiróvá nevezte ki.

!!!Uíad.i3ok a sz616sgal:dák·
részére. Bánffy Dániel báró föld
miveiésügyi miniszter elrendelte,
hogya szőlősgazdák szakismere
teinek fejlesztése érdekében az
állami szölölelepek és az állami
borpincék. valamint a Magyar
Szőlősgazdák Országos Borértéke
si!ö Szövetkezelének kezelése alaH
állá állami borpincék a fontosabb
szőlő, illetve borgazdllsági mul'l
Jatok gyakorlati bemuta.tása céljá- .
ból II f. év megfelelő időszakai

ban. de legalább mégy alkalommal
3--3 napos szemléltető előadáso

kat l.artsanak. Az emlitett intézmé
nvek annáliidején tájékoztatják il

s~ölösgazdákat az előadások meg
tartásáról.

Hirdetmény. A gyomai járás
főszolga birája közhirré teszi, hogy
i batóságához önként beszolgál
tatott fegyvereket, valamint a ki
hágási eljárások seirán elkobzott
bünjelekel (fegyverek, vas és réz
wlyok) 1942 évi március hó g-én
délelőtt 10 Ófalmr hivatalos helyi
ségében nyilvános árverésen el
adja. Az árverésre kerülő tár~

gyak meglekintnetők 1~42. éVi

március hó 7-én 10-12 óra kö
zölt hivatalos helyiségében Tájé
kozásul közli, hogy az árverésre
kerülö löfegyverekre csak az ár
verezhet, akinek érvényes fegyver
vásárlási engedélye van.

A tavaszi sdnhád ese.6~

.yekr61 szines cikkekben és
bi.. 3 U..rIlA»yi HAda. gyönyörli képekben slá.mol be

Egy nagy ötelés vagyok: Alfülei, a Délibáb I~gujabb sZá,ma: A lcg~ I
s a te karod felém kiiárul, frissebb kuhsszamögölh pletykák,
AzurkiJpen.yt von k.örülöttünk 8ziaes iAinházi riporíok, beszá..
(J végtelenbe milyi1lt ég hátul. molók, gazdag divat-rovat, mm-
Mini vil!ó fecskék a napftnyben., rovat, tökéletes képes heli rádió-
végig siklom az ért kalászon miisor~ rejtvények, bumor, remek

elbeszélések és közel száz 8zebbS a pipacsa!, buzavirágo!
ev óriás rendbe kaszá/om. nél szebb kép. Ez i Délibáb,. a

lt:gl1épszerübb ég legolcsóbb E;ún~
Az érett nyár arcomba lend/U, bázi hetilap. Ári (sak 20 fiilér.
leni a folyó nyujtózik kéken,
napbarnitoit illatok szállnak, ladi. kuiela. • vnágkeres~
sária sZénán %izeg a ltptem. keclelem kapuja, Igy nevezik

vílággzerle az Afganisztánból ln-
Olyan szJles, elnyult a bék" diába vez@tö utvonal egyik szaka~
végei nem ~r6k a határok. szát, a Kaiber=slorolt. legjobb
KócolifJ.Tt jőtt,m a városb61 magyar irók l'lOvell4in, 11 IizÓra-
;il ugy irz,m., a vdlt@zatlan koztalÓ és ismeret-terjesztő cikkek
mosolygás tenyerén k&szdlok, dm; során és a közkedvelt rovato=

~*""'-" e ~"e~ kOfl kivül száz magyar és külföldi
Könyvismertetéi. iiIsten vésője fénykép taIáLbaló li népszer6 képes-

alatt", P. Jons§on Arnold élete. lapban. Tolnai Világlapja egy
Ida: Kasbauer Sz., fordilotta . Ge= $záma csak 20 fillér,

rely Jolán. - Szent Imre M.issziós A japinok II Csendes"óceánon
SleminárhillI.), Kőszeg.,. klCldá88,\ elsíilyesitettek egy magy amerikai

oldaL Ara P, kötve 6.80
penl~o

A versekhez Murakezy Gyula
iri ajánlást. Mi is igyekeztünk el
fogulatlanul olvasni cl bemutatko
zást, s ezért mondjuk, aki egy
szép lélek szines mélységeiben
gyönyörkiidlii tud, szerezze meg it

kis verskötet. Igaz öröme lesz.
Kapható a szerziné!, Gyuián.

HARlÁNYI MÁRTA :

.Örök körforgás,
EMY fllut verset kaptunk ezzel a
eimmel. Egyhdzmegyénk köztiszt,
/eiben él szeretetben álld ,spe"sé
ntk leánya irta: dr. Harsányi
Mária. A fiatal szerző itt sziUetett
Oyomdn, a református parókia
'Dszerii, neme, levegőjében serdiJ.lt
lelke aztá, aminek ezékböl a lIer
sekből·megismertilk. Akit érdekel a
soklz/nil, l'nd'l~ s mégis mélyen
emberi fiatal lélek, az olvassa el
ezeket a verseket. Megmelegszik az
eméer Izive t6le. Az élei minden
jelenségére egyéni hangon. felel,
hol viharzó tilzzel, hol értö, csen
deJ sóhajjal. Igéret ez ti kis kötet,
ugy az érzések iga, volta, mint a
kifejezés szépsége t,kintefében.. .

A mai fiatalság talán nem lS

o/vas verseket. Harsányi Mária
versben látja még lJ reggeli ködöt
is Irigylésre méltó ldn.y. FeliiJr6,
tudatos ifjuság sit felénk:

Hidröl ll. hlllyr"
OlJnan a felhő

egyetllanlépél!l az ölellbem
tavaszvirággal
hlmzett kendő,

mivel egész világot beérem.

Dl okos, hálds ifjuság, mely
érti a nagyokat is mikor apjáról
irja:
TlÍ.n nem kéBé még, add II kez4Idet,
S én megcsókolom, ha áld, vagy me~ll.t,

éli nem kérdem. melyiket mért teSZI,
nem aklu0k én vÍlI:sgálóbiród,
csak ölladbebujt gyermeked lenni,
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8 órakor,

én::ckes fHm

Szerelmi történet

fószereplik; lvonne PrintemplI, Pierre
FrIilZn3}/, Asztor, Andre Leíítllt.

Pal!"r pompával elevelledik meg az erJe
tmlii her".:; iz:er'tllmi kalanajai.

A milli.::"".. kie.gészib'e,

Nagy kiállHásu franci" film. l

ég

g

szág

lern nemsze

A hatalmas film története II német-lengyel hataron játsz6lii.ik, azokban, al!
izgalmas pillanatokban, mikor II háboru kitörtlse már III le1f~göben

~áratlan\\1 lebilincsel, idégfeszitö cselekmény I

Magyar VílágbiradÓ.

A világhirli TOlujasky ren61llzésében!

Brilltte Hor!l<:Y, Willy BirgIl, Petrovioi' Iván:

Wamt!f Da:?der amerikai bu.vurfilmje l

A l~gil!lgalmasabb vadnyugati kalallQor[ilm l

fzenkivül: nA huszadik század sportja" riportfilm.

Ellensége

MArdulI
Tolna)' Klári, jhor Pál, Mály Gerő, GÓl.Oll ~lf1.l.la :

Páratlanul mull1tságos, fordulatos magyar vigjáték.

UFA vUághiradó.

március 7·én, szom~lltgn kirakodó
vásár.

A vásárra iparosok tartlllzna!,
iparigazolványaikat magukkal hozni. Az
1939. évi IV. tc. hstilya ala tartoz6
zsidókereskedók IlZ orlizáges vásár
termetérel - mint klrlllskedők - kivan
nak !iltvól, a vásáron ki nem pakolhal
nak, semmit sem 'lehetnek és semmit
nem adhatnak. Az igazoltat:iIlokra való
tekintettel az 193Q. évi IV. tc. hatálya
alá nem taftoz6zsidók tanl.lsitványt,
vagy III községi ellöljáróságtól nyert igll
z!}lást h0zzanak ma~ukkal.

Az á1!atvásárra szabályszerű marha
levéllel mindenféle állat felhajtható. 
Minden sertélllről külön- külön marha
levél ~!iilandóki.

194:! fI.lDruár hé 21.

Dr. Szbll! Lajos sk. Kavác8 Gábor sk.
biró.

Gyoma községben il legMzelebbi or
szágog vbár a kljl'elkezó napokon
iariatik m'eg:

márciuS 5-én, cslH&rtökön SZiilrYU

m1llrlla, juh, kecske és sertés,
március 6-án, )3énteken Jó, szamár,

Gyom:.!. község ElOljáróBágát61.
ad. 40/lg42.

darab
nyula;
h7, 2

i

molalkö miny~

kl,

7-ig

A
tenyészállatvásárt töml

gesen feikereső vidéki és szom~

szédos államokbeii
elszáílásolása ér(lekétum

a rendezöl3hohság ezévben is
lépett Budapesti SZ~~

kesföváros Idegenforgalmi 1"111121113

lával. Az
késbéggel vállalta a kiállítás lát9-

utjá.n fogadá':'át és
csoportos eiszáUásolását fA"§.
elh,~l\lf!'zeli ga;~dacgG,kQi:tok részér~

Gylk-l akadályona II pályán lévő 3040
tm-es hóréteg. Pedig il tavászi szezonra
alaposan fel kell kéScti:ii' íe, mert ez a
félév 11 feljebb j1.ltásérl és kieslÍ'8 elker!l
léséI!Jrt folyik.

séges !í;iikl de!-l.eL

al1!lH meg it: \eh~dk EU

munkholc A ~

li:ü\ád klll'3 ,.. """"""",

ne:hany !nH.JIGÓ nv,o!c:B,jí!,i;!}S

e16adQ,

Ba~esetbiztosités. AHivatalos
Lap szombati számában
meg a rendelet, amely 50 száza
iékkal felemet! az Országos Mező

gazdasági Biz!osi\ó Intézet baleset.
biziosilási szolgállalásail. A b],i

e'eeli táppénz l1api pengő 80
fillérre emelkedik éi százszáza!~kos

bnlese!i .iáradéll. pedigewián havi
36 pengő lesz. A balesel miaU
m~ghalt lmmkavállalók felesége
1200 peng-ö segélyben részesfil~s
ugyanilyen arányban emelkedik az
ehhez csa !lakozó és il gyermekek
száma szerint igazodó is.
Az első kél gyermek után 150
150 pengő,a iovábbi gyermekek
után pedig ti jövőben

300 pengő jár. fi A swlgáHéliások
e tekintélyeg emelése természete

sen maga vorJlaa bi:deset~

biztos i 'as dijaini:!k rendezéjOét.
rendelet 1942 januárl-töI keldő

d6'eg a gazdJsági cse!edd, bal~

fsetbiztosílási 3Z eddigi 2
pengört i 3 pengóre emeli fel

A haladÓ székely munk~í8$~ig

né.yosztá Iyih

Iyam megrendezésél kérle

h6napühb8.n. l\ ma!O~Va,salne:l\!l

t",nkerl11eii föigazgalö

gedte.
Ó!1,qát, aki~l1dt

Í;í\koláb'j járni, mégi!;

\:Lerezoi

"SI~BB JÖVŐT t"
f. hó 24-én tllrlQlta II íil11Jujiió

k"zgyUléllét az Ipartestliletben. Régen
til.rtiJ.tt II Gytk ilyen ilagy érdeklődés

mellett ktlzgyfilél>t. Csáki Jél:Esef ügy II.

Szebb t l!:őszöntéssol nyitotta meg.
melyet a kőzgyíUésen megjelentek h~l·

állva Adjon lsten-nel villzonoztak
Az egymásl követő beszámolókat li

kö:;;gyűJés nagy érdeklödéssel veHe tu
domásul. Csáki űgyv@zetö m'ltatta ZI

csapat érdemeit, melynek eredménye az
elért előkelö nelyezés. Ha il további
munkánkhoz egy kis külső jóakarat és
támegatás is párosul. ugyagyomlli
sport ujra il. régi hirnevét fogja ldhar
eoln! - ami nemcsak a Gyik-nak, hanem
Gyoma község sportfejl6d6senek is
hasznára szolgál.

fl. beszámelókat követte a tís:dujitáe.
Ap, ujomUl megválasztott vszetölléget II

. kOzgytilés elyhangulag vá.lasztotta meg.
Az @gye:;liIit elnöki tisztségére sztinni

nemakllró lelkesedéssel ismételten Bácsi
Illek Igazgató főmérnök ur lett meg
választva Társelnökök: dr. Vincze Endre
és· Kocsis GYUI.L ügyvezetö; Csáki Jó
zsef. AleJnökök; Domokos Albert és
Szendrei fere~e. Ügyész: d·r. Legeza
Tibor. Orvosok: dr. sarkadi Nagy Pál,
dr. Bartha Gl.lsltáv, ár. Kovács Péter,
dr, Vincz@ Endre és dr. Sallay László.
Titkár: Kiss DániQI. Intéző; Csapó AI·
b~[t, helyettes intéző: Lakatos jánö:>.
HáznalY: Kilhler Ad,ím. JegY:l:G: Bok·
sányi Náador. Förcndezök: Kéri István
és Kovács Benedek_ Péndáros; Baráth
Elek, Izsó józsef. Gondnok: Czifrák
János. Sdmvizsgálók: Vatai J;1n08, Sze
pesi Sánd$r th Czinkóczlü LaJGs, Fiilien
örök: Kőszegi LászlÓ., Nagy Imre és
Balogh Lajos. Pályaellenörök : Imre Elek
és Mészáros Imnt. Választmányi
Kiss istván, Gálos Gyula, Varga KámijI,
Lakatos János, Kovács Bamedek, Kár-

FliTí\'n.., Biró Lajos. Erdős Sándor,
Dávid Vincze, Török Ferenc, Heinf"i·Ul
MArton, Imre János, Agoflton Lajos,
Fekete Géza, Valai Albert, Koh1.ltb Já~

nos, C;,eglbdi János, C!likó~ -~iIV",J·~'''~

U!li.ló éli H-ajdu feJ@l1lc.

Körö:;vidéki !\(!rületben mt~ már·
ci ... Jl San indul" t&'ii.ua;j bajnokság. Már
a \::sflpat trenin&:l1Iil1 áll, A.

me:f.;'l!!cll'(, amelyeket élvezne,
választották volna

idéit il nB
",,,,d:'llv\"l'l való elű-fizetési

szempontjábó: is
venni. Ha

e!öUi

m2lds;!lil:" címU alkalmi költelllé~
Oéza krilikája a

Má·
riport

és a lU Tár
eseményeiről

v2damin! Hor
rajzos humoreszkje

és

al
mellékiete d

a Kis

Az ideiglenes
fb:etésreBdezése. A

rendezte a községi hiva
lali ideiglenesen kiren
delt adkalmawHak iiíelményeit,

Ezek szerirH alt a községi alkal-
akH Ji,?; országnak 1938, é..,j

november hó 2. napja előt! fenn
á!!oH területen szervezett olyan

hivalali
á!lá"ra reraGeHek ld minő-

;dóglenes~n amiatt
Uresedeit meg, al állásra

a vissz2csatolí
krüle!re neve:::!ék ki vagy válasz
tották meg. 1941 december l lől

mil1uozok az iik!mé-

meg. A

ke:!

;:!eimmel
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Hirdetések dijszsbásal:
Egyiliílliábos (55 mm' széles) l cm. m<'lgas Iúrdet$9
50 fillér. Éves hird~tésoé] iQ százalék kedv,g.eliyl

. , adua!t.
."Ilegjeleník mínden 8zpmbaton reggel.

ZDASÁG,z

Felelő:;, szerkeszt5: WAGNER MARTON
ái!J ~~illd6hlvéí\ta!;

ELOF

Befizetések postacseki:,,;;:
,Hungária-nyomda csell/:s7,@Y IS.28f

L~pzárta c fl ü i iS 'I k este to <S""!!.

misszi6i l~lkttlll.!! KI lia
istentisztel~t naflYlu:e

rüeD bpcllIolódoU ft megelőző

IlIIOII€lUiell:-napokboz'" I mintelY
ki~J~uUeUe él belelóde, I

egeodefulapokon eH'l.I~J1gZ.U

ad.tAlokat él. elllm~eJtln~klt
A levente réuéra

Sandor tartott
II leven.te. t6nények II 5.2/;ílInt
ill"á.a kllpCso.laU.r'l Dé.lutÁn pe
dig II él u Hjak részére

kiilön- kllón ölleeJ6'f1tel,
melyben Nil' Sándor, illetve

.",vua'... Gábor el'-

nap Istenhil
rendl!liH alkalom 'foU idmunkrlll:
gyermekeknek, ifjaknak él ilJi

élet mind.n
rendű-rapIu' eu-
aránt.

Kö,zönel
!\.o'i!I!önel Hl.náRyi

ns urnak,
nejének,
sajnálva eleget hívó él
kérő szavunkn,.k, hogy lIIlun
kálkodhassanak kiJöttünk, l.

gyomai rtltor~áhll liIkklélllliá-

mas't, az U.~. márclu8 hó
15. napjáig nem gazda-
s:ági munkavállalóként legalább
\Jiyan idótartl!lmu UN'lódélt9

I p int u . t§vben,' kötelei
IbMhelye Iizelfint illetékes koz·

segi (városi) gazdalági munka
I J ')ZV~Utő bhrataln~l ,a~ 1~2. év!

~l!!lfl.!1Jla· I márchll! DlpJtba Jelent"
l kemj

KÖI16nlll Nagy SAl:uIC&f
oklat6-1elklilll: umak éld.r. Ke
palUli Gábor tgJ'b.'llmieg)'.i
Idéi lu'uak,

volt bUigólií~gal 'iii
melyen I d~tt~k k<};q;6Ulok ali Iget.
fellóbb· ÉI kÖI&ÖD~t' Il gyillekelulll

valamint ~egludI8aU'k at

lélekemelő m'~

l%lbnmaJ eltek a

ki iniszté n
E szá re ete

ő i rnu ka ej átásá
itása tárgY ..... LA .......

A ill, kIr. minillx::terium III
szóló ; n.

lU lés 212 §-aiban fag
te!l::l,\iI:;ürrl!I:QS alapján a kö-

alkalmazoli
vegyeskarra. A müvészi ku
énekért elism~ré§ és kÖSZelH'lt

ug}' a mint u
énekkar buzgó

Az IUl

eOf'~ ll.!!lZ ta nácstermébell
zoH az nzetősé~

és a lyClekeut
az elperel urral,

községünk

M-~6n'''' Pálné
toH köneHen QS

hmerteHe II reformá
tus nő szent hivatását és szere

gyü lekezetünk
és asszonyait ennek az
számukra rendelt hiva.-

a betöltéséra. az
esperes ur össze II nap
al{j.aSfliU s vett II gyüle-zunk és

li nel~yedíl~,aZfHl!l)S

dil3\sőségére és
nöV'ekedlésén~

Ünnepi
többezer reformáhJls
helsel
végbe marcius
református
rendezett gy!]leke~,€H

alkalom voU ez,
szemen6 athl<::!~i:!ln

e g é lU: e rna'Q~l.l~Va ";OU"""'.",
a hatalmas
gyülekezet minden ~IH'n7li\\iljH

iskolás-gyermekeket, a mindkét·
nem beli vala miDll
gyülekezet telnóU ]erfÜli
tagjait 1f"~~~$lJr::ílnt

A gyülekezeti



2.
kej,e§ke~:1elf.l1j 5 mer §sr-

kereskedelmi ]l

kl
§erp~'

kelreskerdetmi 5 litl1!f
alaku

kej:esl~ed!ehni 1 liter l.

i

jos
Szép Emő:

Dobó I:on& . tíHdc'lY;81rni!1íJiiL;ra~rj,
h) Elnöki zán;;;».

6. A bizoll'w-ih'án'vok
és az ez!lstkal·ás,~j13jlvéDye!-;

90 száulékos
22.22,

miHrágya, 17 százalékos,
!ulograrn. 21.70, péli só,
zalékot'J, kilo-
gr@oi 20-20, méS2SfJléirom mi]
trágya, 155 százalékos,
zsákban !lilogram
rézgálic 1 kilogrmll 1
sZ3ppan 1
reszappan 1
szapplSllO kocka 1
10 szhalékos l

istentiszteleten

vasánmál igen
szálIiI ás! köllség,

me!~állap·tását csak
ehet e!ér

árak természetesen
lőek,

al országban e l (755-765
ki az Ugj;-I káli

lél'os
mü!~ágY8

sorr€lndje :

I\ll"n",~"t" hiszekegy. Énekli

2. A tanfolyamvezető öd ,ödő
szavai és beszámolója a lan
folyam életéről.

3. A miniszteri vizsgabiitos
megnyitja 81 vizsgáh !.ot.

4, A tanfolyamballgatók el
méleti vizsgálata.

S<ltínet. A vizsgabemu.lató I
5. A önkép:ii:ó gaz- I

diszközgyülése. l

lesz

. cselek·

!'C!UH",.ló

szlimu. 1f"cnde
őrizet

ka-

bihdetendő az I

2 ki az

2. §.

ve~:::'~é§

"'zor; bása h::kinietében



28.

kban

ER-MAG!

essen
i..................

Hirdetmény. A gyomai járá!
föszolgabirájll közhirré teszi. hogy

a bat6ságához önként besll:olgál
latoU fegyvereket, vaJamint a ki
hágbi eljárások során elkobzott
bünjeleket (fegyverek. vaa és' réz
;ulyok) 1942 évi már~ills hó g-én
délelőtt 10 órakor hivatalos helyi
ségében nyilvános árverésen el
adja. Az. árverésre kerülö tár
gyak meglekillthelök I ~42. évi
március hó 7-én 10-12 6ra kö
LM hivatalos belyiségében. Tájé
k01.ísul közli. hogy az árverésrl
Lel mö löfegyverekre ~sak az ár
:erezhel, akinek érvényes fegyver
\' J.árláci engedélye 'lan.

Szép száll voJt f'ektlt~ P6ter.
Mell!\ZII határban nem kerl!lt~Árjlll f,

ErŐi mint kit IUl!" vibar érlel;
ATRIIza lepagyobb nyárfa I
Derék katona vált is belőle.

Szoborként maradt a század élén
Csak si hadnagy urál10tt előtte''':
Rá iguOllott !!zb kemény •

Barátom volt, jó, Igazi
Érzésünk tisdabb, mint ll. Illlli1rtlÍllm.
OS'ltozánk rajta, mit 1.1 élit ltd;
Utolsó izáraz falat konYlriin.
Egyszer Nógrádban, egy IIIlJt't éU11
'S'ele @ieU III sebes Ipolybl,
Én menteU@ffi ki DagYill:eriBnCllÍv@l:
- Köszönöm I!lajtárl • szólt mOlolyojVI,

Nem félt lilmm{től. MOllt, hogy l. nyáron
Ágyuk döröglek ffjJllt a V@rqg@ktn,
Sirt, könyörgött II kihallllilt!sOD:
Bilincsel érez két erős keI6nl••,
Helyeltzék ét öt hllfl':o!l Claplth@i:
Sokkal tartoldk u oroszoknak
- Az ÉdOlul.pám ott kint porlad01l
Valahol me51111~iIlfeJll.t Lemberl II:att l -

liJment... Szivemről mintha egy Garlb
Vált volna I@, ugYllllljgeU ulilllll;
Kbóbb a bánat-hlÍZll. rám szakadt.
Megdicsőül! bili lett .. Ukrajnllba'!"
Azéta már én il'! errejár~k.

Találkoztlllm már, besdltem
Riadót í A partixánok
Támadtak rink illI}' viharos eite!

Élett a falu, pokol subat rim,
Piros nyiltak II hóban,•.•
Oép,uliikámmal. milli ml!lv~t6

Istlm Dill,ilben il halált IUlórtam l
Tudtuk, u lllt~n közliIl vaD houánk,
Állásunk ott volt I. templom mellett,
Fedezéktil a slrokJl1lik
HIll8zn&ltlJll:! fel és II kerfllil!tliket.

Egyszer cuI! Iil.ttom, .elltl€!m
Villan a kereint, rl!liisegvl! robban,
Hull rÍlm il hó, i}i"ilkos flill'l6bl"
Ledől ll. kerelllilt l... lelt L Lorol}'taml•.
Eljött a Lassan hull III hÓ.
Mellettem bajtársam térdli..
Oda ll. kerli!lllit, sok-lok ldl,
Darab.. r,,]fiIlY név: Fekete Pétl!r I

Dillrék legény volt Feket, Péter.
Mellz:! hatlirbl1llll !lIm klmll párja.
Meghalt..• Mel,,'dlltt sirktreutjénl.

vall filletvl1I II tartllltÁIlI. I...
Valamikor lill NÓlrjillb!zm
Mosolyggva u6U: BajtárI, kÖIii2.önöm!...
Mig én filivelnllek nagy f-áldll.lmAbll.2S
girját Za>kOiVll., némán öntÖzöm I

Tá~cri posta 34/18. 1~42

KRUCHIÓ ENDRE srkv.

vonogatja.

jiJ!;HViIi:.v! - fOl'tJ/ain Jlllvdn.
ki:

nap~ I

voltak?

Meghivó. A Gyomai Iparos és
Kereskedő Ifjak Őnképzököre folyó
hó 8 án d. ti 3 Órakor tartja évi
rendes közgyűlését Pontos meg
jelenési kér az Elnökség. !
____I

k@r- I
mányzónelyetles katonai és 8porl
repűléseiröl rendkivül érdekes rész
leleket közöl 3. Magyar Szárnyak
reptllésűgyi folyóirat iegujllbb
száma. _A 10 éves jubileumát illő

cserkészreplHésről, amelynek vitéz
I+)rlhy tényleges \fezet~ie

voi I. ugyancsak eredeti fllvélelek- l
kel tarkiloit beszámolót kÖJöl. A
műszaki cikkeken kivül nagyon
sok szórakoztató cikket is kÖZöl, li

Támadás él repülőgépen e:immel
uj regényt is hoz._ A szokásos
rovatokon kivül cikket. ir/ak még:
Bisils Tibor őrnagy. Udvary Jenő

százados, Raczzk6 Lajos, vitéz l
Frigyes, László István, NaSY

Ernő, Sebesii László. Ugyancsak
most jelent meg a magyar fiuk
repülÖ Japja az "ifju Repülő" uj
száma is. A lap vitéz Horthy
István kormányzóhelyeIles diák
éveivel foglalkozik. Figyelmet ér
demeinek a lap modeledssel fog
lalkozó cikkei, beszámolói, vala
mint elbeszélései és regényei.
Ezen ieljes tll'vrajzot is
találunk <IZ számban. Mindkét I
r€;ptil6 Jánosy szerkesz-
tésében jelenik mng. "
Ka~nHlltj. MU1ClvAnYllámot a kiadó
hivatal (Budapest,_ . . utca l
93 sz. II. 21.) klváftli~ra Ingyen I
küld, J

.;1

- Egész. uttákat
mU'flkihorctU, főldrn!1vi!seke(

számosc.\:a[, gyermeiéeket,
voli asszol2yokat, . azok köz/jft
mindenféle, csak zsidó nem Mit.

- NIiért fl
iván
- Ez a terror.
- De lilszen maguk bolselJistdk

voltak és várták ókfit...

- Igen... Azt hittiJk... De mi
munkd2 tanácsot

szaks.rerv'l,teket, földet, rwg.vobb I
munkabér,keL és azután megtud- I
tuk, hogy a szovjelember nem

akarhat semmit.
- Semmit, semmil... - ismé·

ielgeti remeg6 hangon, arcán
.a rémiUet soha U'biJé €Il nem muló
barázdáillal. - Sem gyereket, sem
otthont, sem f'ldet, sem kenyeret•..
il. szolJjetember ax államé. Az

pedig a terror.

velii.rk.

!viÍn a szakadék fenekén fehérlo

I

eni;:e{]erv, akik nincsenek
L;'P'íHlil'\ lapo',(ért

3Hal annak-
idö!:lefl íehel I

i
~

!

csirázó~~épességét

meg, Az elmult
kövejkez(ében II ku

károk
elő A ~azd,Hamk érdeke

meggy5z6d- i

kukoricave!ö
ma~juk c;;ira::6fcépességéröL Báró

Dániel W;dmivelésű/lyi mio
niszle. elrendeHe. hogy .3 bud,,- I

vaa.y kolOZI;v~ri velő~ I
m,'i{Jilli.,."o;\!,fr, Í!1tézelekllez bekiildöH i

,I
kn!wric-vetá nI1 az in \é- i
zelek 2, c~iriÍ.zÓkénesséO'.. mepálla- I

f'" r. c" I
végetl - l

meg Az küldendő

kukmicamintákat "gazdavizsgáiaf'
megfeleléssal ella Ini. Eael a
rerodelkezéssel minden gazda
anyagi né!1(ül meg-
gYŐl ődhetik ter
mésü - esetleg csök-
!ient csiráz6képesség is
feliiHl~;zl1á!ha~ia~elJelöme~ céljára.

KU)OCl:sát.iák ft

ia.iive.'izékel'Ó asszonyok és !;verme-
kek szeme!aitára agYDi1
részeg vőrös katondk, nem ~'oit

eléR. A észbe~

kaDva szidrd kezdte a vörös hordJi
a akiknek semmi

bántódásuk sem történt Erre a
vörösök fllszokat szedni.

- Száz ki
szuronyok között a szakadék par/'

Tessék, oti van, ami meg
marad/ belöfiik!

Mint Ismereles
.a közeUMáAigyi miniszter beje!en-

hogya céljára
hataímas mermyiségfi nyersanyagot

le. A tex!ilcmyag rövidesen
A közilég e151-

rövidesen igénylő

Az arra rá-

riadt

flézde,

ma'1lukaZ /JefiTi~~atiJ1!«,k Uikré-

mo/ws kövek nomlo!(án szii'ár~

vánfs.únli habo! ver a pdfrdnyos
szikfaomMsokról ZU,'W1:"C

Aranykoronás
sasok keringenek s mLiguk/úl1

ember tekinte/ét
szárnyra

lé/pk is és az Alkotó

napsugárveretil elé ..
ebben a világban,

az ezerél'es magyar határtól 15

kilométernyire, Tatarowk.özségben
találkozzam a szentségtörő bo/se

vista ura/om első nyomaival.
jámbor nép lakott itt. il. hegyek

ben favágók, jürésztelepi munká

sok, fausztatók, a 1)oll.~jJekl)en

miiveiók.
Szép életlik volt, meg nem

leplék őket az idegenek, Egyre több

zsidó el a községet. Minden
zsidó házban mérlek. il.
pálinka mérgével beoltották
il jámbor véré!Ye és 'lelkébe az

I
elégedetlenség és a züllés fertőző I
mérgét. . I
Főldmüves családok e!adósodtak. I

Viruló paraszllányok I
kezdték a patyolatfehér háziszőttes!, l

zsidók
szolgálóívd leltek. a I
faiornvos kisteflwlom

~lába -j;irta~. Mind nehezeb~ lelt a l!

Iwsza es mind fed az.

idegen .bujtogatók lélekrombolása. !'

gondtól, családtól,

adótól való paradicsomi

szm:jettestlJériséget prédikált a pá
jeszes zsidó pálinkamérő a szesz'
gl'izös leóu/okban s végill, amig az
apu az w'olsó pohár denaturált

spirituszi hajotta fel és vé,rbenflJrp"Ó
a szueUe asztalt ver-

desve Sztalin ura/mót
követelte. oU feirengtek a
zsidó nyaralók szálfodai szobáiban,

liai titkos gyüléseken szervez/ék az
eljövendő kommunista "szahad
ságIIJ-ot, a pálinkás zsidó pedig
elárvereztette az erdő, a kaszáló, a

és a házikó után az
·a

szi1rkiilefarnikor a

biztosok és a vörös katonái;
cl községbe érkeztek
l;őrős rOl'1gyokat ot
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A keresHdelem Q és közle
minisz:er

A magy~rnl~HYV'~li"!r~~

büsziH;sége !

pi. műso, kiegészitve.
és

b

ér s

EN

fOszereplők:Páger Antal, Dajka Margit;
Bárczy Kató, Juhász JÓl:i:Hit.

Pethell Sándor stb.
A vén obsitos hősteHei, szerelmei mese:!

kalandjai, kacagtató jelenetekkel.
Sok szép zene és gyönyörű kiállitás l

1942 8 9-én, V,'iiI~:~li"f1:lU'

3-S-1-Q .nli".lllJluu·_
6e-8

1942 március12-én,csütörtökön
6-8 órakor.

Nagy sivatagi

Főszereplők:Ramon Novarró, LolaLane.
ExoUkus témáju iZgalmas film, li világ

legnagyobb s;:inészeivel.

Magyarország kormányzó-
cimképével

meg a föld legujabb száma.
A magyar falu képes hetilapja a
szőlő okszerü irágyázásáxól, él

szarvasmai hák körmének ápolása
hó káríéj(~léröl, il baromfibelegc

ségek megeJ6zéséről slb. közöl
szakdkke;, et A vasmegyei gaz
dákna!( il tavaszi lenyészállaUtiám
tásra készWCdésélői és a baranyai
gazdák számol
be írásban és ig,en szép képben.
Elbeszélései verset, kisgaz#
dák szakCii;f{f' il , piaci és vásári
árakat és rendeletekel ialah.mk
benne, MutiJvMiyszámot küld a

Föld Buda-
Erzsébet- köml 1.

adol! ki,
dl közllIh
művek

l

twh·
ri€rte 3. téli

t

tavaszi divat
hoz rés?!eles képes

"'l.lé'CLI!! leg-

F

a

Az első

s

gó

fi!l~

~!"'~!lIK kPlI)hatók :l [vi,<icz"pa1úkábiUl, !I-~ !'
cípé§"j; egy

HŐflÖk" Emlék

Vil5zary és
f-( [jnö vlccrclJVrd-. reli~'<;n'Jm::;2:,·l?j'[J.

és nove;i,-ü< SIÓ-

SlOrnC.1ti :~;:j.rnában

rneg ::1 a 50 SZá2 ;}-

., SasfiÓfi u

ria a
Tőkés Anna oilnonából
sa~jg" farsangzéró
dLszj~i:{ e valamint Hor-

lék ka! !eiemeii az Országos Mel6
gazo25ijgu 5iliosi'Ó in!é2:ei biú:set.

Carole Lombard, James Stewar't:

s

g

J"

a

Regéllyes, kalandos szerelmi történet.

A francia filmgyártás remeke:

Amerikai ujdonsag l

Minden eddigit felül muló, ötJete5ségben, $zeHjjmességben egyedülálló,

kirobbanó sikerű katonai UIl;I'''''''.
Magyar VHághiradó.

SzivhezszóJ6 párisi történet A jóság, a megbocsájtás hőskölteménye.

föszereplűk: francois Rozet, Georges RoBin: Fox híradó.

Az országszerte péJdilU::mul álló magyar filmsiker l
Simor Erzsi, Bilicsi Tivadar, Kiss Ivlanyi, Csartos, Latabár, Vaszary Piri:

és neie Csapó Margit .

1343 Ii·ől lanyai .szántÓ! I
Csapó Teré::dálo1 1000

VilJ(:él'lé Rácz vel! :2 l
hold 182 n-öl nagyállási ingatlan le!e-j
reziel Bínges József és neje Szakállas I

Vkiériától WOO . I
Binges József és Szakállos Vili:- I

tória ajándékba adia !et.,nyának BifJges l
JlIliánnllnak 2 11&ld 782 n-61 lJagyállási l
szántó felerészét 1000 pengő értékben, !

Pikó Béla é<'l neje Kiss Rózsa gyomai .
lakosok ajándékba adják fiuknak - Pikó
Bélál1il'Jk - be!lelkes lil.kóhíÍ:wkat J2.0oo

~r(ékben

Sebők Benedek és Rázs Erzsébel vet
tek egy beHeikes lakóházat Balogh'Gé-
zától 5000 L

Boldm István és nej", Varga Erzsébe!;
vetlek egy németzugi lakNJázll( T Kiss
Rózától 850 pengöér.

kk. Garai Erzsébat jav:ira 1579 n ől

zsÓfiam:ljori szántót B,,,,jk Anddsné,
Pataid Lajosné és társai gyomai JSlko
lioktóJ 903 pengöbrt.

Mészáros Lajos vett"' hold 206 n öl
n<lJ~yálllásí szánló( Oávidllfiréné Mészá
rill" Jolán és társaitól 122:) pengőért,

Outkon 19iván nős Püski RÓZ8lval vell
lakóház, !,ehénjárás és serlésjárás ré8,ze~

kel B. Izsó 770 pengöért

Putnoki Antal nŐ3 Papp Terézzel velt
tiY tehénjárá::l és s~rté~járás 300 pell

Bogár László és táHató!.

Friedrich Márton és neje vettek pusáfi
szántót Dutkon IstvtmJó! 1500 pengúért.

Csapó Gyula veHek egy belleJkez
lakóházat id. Csapó Imre és nejétól 20[;0

pengöért.

Veres Ferenc nős Tandi Enterrej vett
egy beltelkes lakóházat OombEis Antal
és nejdö! 3S00 pengóért,

István és vettek egy hold
II 02 il ·öl sd.niót Katá Clerg"JY'I'"
Kovái:s Rózát612900 perlgO@r!.

IIJ

slaka-

száUit.

szakismere,

is

~ie;mé-

,,"ines ctkkelioen és
s!dmol

során és ól közKedvelt rovat!)-

változatos és ideí@is

mi

A

az
diába vezető ulvonaJ
5laJ, KaibeHI.zofosL A

EI Déhhéb

j R1 d I.a kulcsa
kedeí.em

nnagyati

kon kivtH 82il2

Kaialirmál a Hunnia film
é!'i az eisö tavasz.i n~gy

német divaibeml.llalÓról llzÓló ké
peg tudósítás a Slinhá7i

b61 a f. év
de

latok

,:,a:7. :'dlam: !I!

Ir",,''''''''''' Borérfélu?

L"'. "<>""'. "'."'''.'C'I II
';"h·"".i:,.~':;:,· k;)\;; ..... llU<:-

h."n'1lllnf"M, a !osabb .

bm'ga zaélsá,sI mun-I:!
~yal:;orlaH bemutatása

idöszakai- I
3: al i

3--3 l
larlsanalL Az eml\!eH íniélmé- l

3 I
l:g- I

l'.:,.hlen
a!a holl, P. Arnold tiete.
ida: KasbznJer S~. ~ ; (}e~ i

Imre MisS2iós I
~!3!CUi,3, íIhötve 580 !

!

-nyek



yan bl.ztositják
g lakoslág

lábbel !látását
OA bábOl'U1 belyzetteJ

~oktéle bonyolult
SI

A Lábbteli-Központ el&óiilorhan
nem hivatalnokokból, hanem
i ,laci éi keEelikedElllmi suk@JDe
L;;reld)ól áH, akik II iegkorszee

mód~ze~

Gl HETiLAP

tgyminiszteri teeBdik ideigle
nes eUáíására is,

A komnlny tap;jal elek Ize- it
fint a követkell:ók: kodik ft anyagok eló-

Minisderelnök: Ká.nay Mildós. tenmtél>ér'J, elo5dja azokat mj;
A küllgyek ideiglenes 'veJlibE!- iparo,ek kizött, ir'nyitja. A

téje: Kállay Miklós. botik éli el1~b lUl.yagok Io'uda-
Honvéd.él~i miniliter : vHéll: ~ágol telhaisJ:I!lállllá,t,

Bsrlha Károly. rO.llll, m,uullyiiléii4

BeUllgyminis.~ter: KerEiu:tell- k'e
Fischer Ferene. lzihmi, me,vizsgálja a kiUöa-

Pénzt\gyminiszter: Reményi Di!I%Ő pótanyagokat IIJIU'~gáUapitja,
SchneUer Lajos. , hogy ~Z országban hol, mennyi

.ot k;;;. k' t.t - .' . l lábbehrevan lJzlklég és II or·
CI ...ZO.I i:llSDlyl mIe l ' .. d '

nis:der: Réman Bálint.· . szag mm en ipa-
'. • i rostd, kereskedójét és togyasdóe

~p.arigYl és kereskedelemügYI I rétegét felölelő nyilvántutások
mUl\lszter; Va~ga .JÓl8~t.. I alapján gondoskodik Q slüköe

,FöldmivelélugY.l mlDHA:l:ter; l sen rendelkezésre ánó kéiUlletek
baró BánUy DámeL I helyes szélosdásáról és

I~IUSlÍgügyi miniiz!er: I
csaj . I

win! ellátálíl bidolitá~a. aDd"
telclililoí:u'l í!I éta a háboru il

mS.ílVlU l!ll~el'l!le~~ben. kereskedelmi tOfjl!alom al tet!~

és geriuhdi íUamokl:ual, mi iem.
ezt II tényt tudunk kAU6ldr4U bór-nYlr~'

gynjtoUil.k tel min.deniilU,amerre anyagot Ldlozni, ugyanakkor
s utJl.lk nyoman mOlt ez pedig a ci

Iii tény sugárzik vároIIi, talusi il:1"[,en növekedett il ka-
és tanyák :ll tonat inil:z'n~nyekéllla.lulila.bJIIl

háboru nehéz felh(livel beár- bőrf9gyazz1.ÁlIas e:ll a Izikiéj-
. magyar élehdra, amely Ilet termé' .et&sen müulen mást

mmden nehézllégen koreuttH is megeló:ll. A Sillye:. telad~a&

oa magyar igazság í@1tám:a· l az hogy ~(

és II várva várt boI
magyar vezet!

me,gi-ildoIU m&HYliJ;!" 1{e~et6·

al sú\i'átt~Ue a. teuyerére
0i3ztoHa ' li\

kellett
IUlOikor li <: idei körul téli

szakasza lezárult.
Nem engednék meg a könll~

ré~ztvevói,hogy dicsérjük oElse

Bárdo"iy Lbldó dl'. nUlilU

lerelnök él kíl.líl.gymilJ iszter
megrendült e,ésIU.éai állapotára
való tekinteltel. telajánloUa le
mondását III KormAnY:l:ó nrl1l-lk.

A KormánYló ur a lemondási.
eUeglldta. .Az re.nd-

megfelelően ugyanakkor Q

kormány is

mondtak.
A Kormányzó ur KáUay Miklós

m. kir. titkos. tanácsost bida
meg ft kormány megalakitbA
val. Kánay Miklos a kormány
megalakUására vonatkozó tár
gyalásait befejeil1e és e16terjesz
tését meglette a Kormányzó ur
Ofőméltóságának:. A kormimy

tagjai váltüzaUaüul helyü
kön maradnak, az nj kormány
ban tehát csak annyi a válto
ds, hogy II megrendült
ségi miatt lemondott

Bárdó8sy
"HU"'" J.V-U!íl.HJ'1!i II mj.ni,.zt'er~~ln,ök,

AU''''''''U il

roU a ~

!!ll a idlörélile;.a
kölcaouo". . n:egér~ésben
magy,u' ·le'Stvérj

Hogy ulí;gu.yiUak II lelkek
mindellüH ft hasonlókép"D ttt·
radhatatlan onzéggyülé!li kép
viselők és vezet6ítérfiak
lagos, igazságoL és
sugárzó beszédei számán l Mi
lyen őszinte bizalom és meg
értés fogadta mindenütt II ma
annyira szükséges utmutatáso
kaU

f~l3ali,áboa (55 mm szedos) ~Mrd..t;:'il
00 fillér. htrcteie:irll.'H HJ ;5;::z.u;lék li:e(iWl~!llyl

adlmk.
Megjelemk minden, ?Itomb<l1ton 11lJ"""~1.

7Effl55R7R& ;ftli'jl'ii~,.,.,;;o!i1llÉ! __-----~r-_Ii!&::; ~ ~ ~~~~;;';;;;:":;"'~_

'i L ;;j f Z a "i' .i%r ~ ~ A ~ .~

N~~Y<i!,jé\írj; 1.56 P, ?é,l évr.. 3.12 P. ,t. r dL'U

8;:í11:eí5!l?k pCH:ílaCg",kken:

HUli!ig4rilll-,nV':l,m:lili (jyörn~ 1ii C8$-bdfg.~_úr.r; i8,,2i5f\
I; 8 i1 , ö f i ö k ezte" fi jra.

El!! !il' idaJátEl
mo~tmilldenkjílek,akinek illeg·
~úiatóu; hogy la mÓ~hi.ni vHá.g-
blboI'llbanmiot li baza
polg~ra vébeH l"észészét f.l

kőtelességteljesitésMI.

A totális h~b'ru idején ez az
iUhoni front iskimagasió fon
tol!ilágu~

" Mindenkinek a belyén keH,
állnia és tisztán knH Iil,

qli miért történik. Éreznie heH
mindenkinek, hogy az eröfesú
té'sekre és 4.ldozalok·ra nem
valakinek, valaldknek a kedvé
ért van szükség, hanem !il. ma
gyar nemzet
sáért.

Nem másokkal tesziillk jót,
megfeszített erőn} teljesit

jük k9teleiségünket és nem
má!Oknsk ajtndékolonk, ba
Idv.slzik részunket a kötell\}§

hanem mindezt
els6sorban,kllén-kűlina saját
létl1nk érdekében és oUhonunk,
oSlIládunk' biztonsága érdekében
lu~H cselekedniIlk.

Ezt tudni~ minden muD.-
ktsnlak,gudánák, iparosnak,
hivahdnoknak saz ország min
den egyes polgárának kicsiny
től nagyig.

Ez' a meggy6z6dés vezette
BeHcley Miklóst Békés várme
gye fúispánját, akit bátran ne
vezhetönk. az ország legnép-

amikor
Df~ évékkelezolőtlelhatározta,
bogy id&közönként tel világosító
körul.ra indula Magyar Élet
Plirtmegyénkbeli képviselőivel·

és lanyákon, . falvakban, .váro
iékb!:m; a né
pével 8zImtól-szemhe beszéli
mEig ft mai élet ÖUZi68 kérdé
seit.
'Bizonyos, 'hogy az egész 01'-

~l.gban ez a
példa, mindenütt, az ország
különböző réliein,
v.olna, bogy mUyen
ro,unka volt ex.

BeUczey Miklós f8i:,pán,
~Ulilzta m:"



'Herc~elh ferenc látogatása
Karády Katalinnál a Hunnia film
gyá'oal1 és az első tavaszi nagy
német divatbemutalóról szóló k~

pes hldósUb a Stinbáii Maguin
uj számának slágerei. Melynek
mellékiete a. gyermikek kedvenc~

II Kis Malalln.

Gyoma klllél' elöljárólíll'.
f.évi márcillll h6 'li-én, valál"..
nap t'lélelóU 11 Óra,koraklll/llíl·
bba diuterm6hen nemzl1Iti a.
nepil}! tart, melyre lak.,,'••'
til4deillUei nae.bi.,jll.

AJI ölInepél} .llllO("II;

l. ),favaFBilsekeo: laekU
.. Gyo••i· Dallarda.

2. V6rltulIlIllrthy: HUlli
Snnljll: Ked.., Aador lnul4t.

3. R'os JADGI : SQ~lcbj. ~.j

Daláo. 5nnlja: Nil" nOIlI.IV.
poli. bk. hmuló.. .

4. ÜD.Bepi beszédet' Dion4:
l,er'l~y LAIlló rei. s. lCIIlkóll~

5. Kodály Zoltán: HUIBlt
ÉKuIIldl: ft GYOJ:lIal Dalird•."

6. Tótb IUlmAa :Bl~l'e. S.a·
valja: Lakitol R61si l,nat.
l.'ny.

7. PottUI SAador; N••IIIU

dtd. Jallvadja: Farkll Z,lamom.
IV. 1'.11. i.k. tllDuló.

8. Hi.IIDIII" inekU; .. 0'0-
Dlli Dl.tArda. .

---

••xRi keH III munketeeelem
lih:tositllll t'r~Y3ban ki.d.en
4300/1941. M. E. sdmu rea4ie
lelnek II rend6rlaatóriági 'dul
al' hdyczettek (ia.ternáltak) kI~

tOll Ili vt'zeté5 alatt munkárI.
8zoriiás!l tell:intetébeil leonA"'
rendelkcgéilil~it k

~·i.
1. Am~nnJibeo li ~lek

mén, ~ld,o§llbb ~loh·tJ rendei·
kezé-s III nem tiHL, kib'a"t
követ el é. luH hG4H.piM. IUloofil
idején bIt bÓDlpig terjedhet.
eldráual Dönteteodő ilIl~ a.
jnd i1I"gi waullknillaló, aId III
1. §. (1) beke~désében me.táUa,
pitott jelentlu'llIéli kÖlejea~tbll.g~

Dek i,u@IIUaD.ul aew t~lj

el••et

2. A kib'.'. miaU II elj".,
I k.~dlllllt'li hatóságnak, mbi~' .
relJdóri bCntetó' birÓ"jnd:~'

baté~k:öréba tllrtolik: Ai l~;
XXX. t.·c. 5g.§~a (J )b~kelll~@'
sén~k.3. p@Aijában tOif1ah l'.a~'

4illilkezel lu;e1B,.~tj'ból ll.at- .
.hliuternek at~ld.j'f.lei-lci·

.intldert k.U tokintetui. .

S. j.
A jel.B ren4.1lt Idhir4etód~

nek Dl lép bat'ljbl, d"'~
bajt~1 f6ldmi veiésüiYi' .1=
IIÍlullter lendolkodik.

.8tBda,est, HJ-42. lebAár
4'.13.·· . '. '"

BÁRDOSSY LÁSZLÓ,k.
m. kir. minijjat8nlQO~.,

ondi legyen lISaik O)'CU'Ul)'A'
ttlrmelő ~Y8fwat Elyoldal.I'~
gát ma~d jól ki is lebot hli.l~

n'lnl.
Ilyen körilmények k6z6U

ipari kiállitást reQdezni Magyar
onzáilQQ wegértbetj6k, hogy
Hintetés voU, ezenkivül bizc.HIY
sá@tétel anól, hOlY IZ II nép
képes nemeIIlk ll. mezőgazdl!llsáli

munkára, hanem II nagyobb
képzetbégd kivánó ipari terme
lésre ill. . .

'filzheljök meg emlék8zéliink
kll élhálánkkal elődeinkel,

ak.ik melküzdijUek a nagy ne
hézségekkel akkor:,-bogy; iutat
mutálSlnáko6kftnk.t '-N e~IU~l~-'

gek ma is vannak, leuoek il,
de ez csak arra legyenjó,bogy
kemény munkára sarkalja III

magyar iparost. Mennél jobbat
h31'meljen ne elégedjék mes tel
szines, gyenge munkával sGba

A mostani jubileumi évben
evvel róhatjok le . h..lánkat II

nyujlhalunk példát ali: utánunk
jövőknek.

uji!ása, hogy nemclak töri, 4,
torditja it~ a földet, Vidat!i bt
ván 1841-42-ben alkotta meg
a mCl is baiiznAhllo$ eke\onnát,
mely dl)mbtnll ~savai·meQeHel

fordítja tel II földet., A. szántál
mély~égét im könnyen lebet illll

bályozni.
Méltó, bog, melemlébufbk

erről, bhun min 40 yáj un k. iUl lit
jobb és több kenyeret ROutt li

uébai deI'ék Vidsab I~td~ tillál
mánya,

személyt II lakóhelye uerint
illetéke& köuégi (vároji) gazda
dg! mllDkakönetU6 hivatal
felbivja, bogy il bivataln'l nyn·
vántartott monluuliblmlllkra
vonliilttoló valamely Izeuódési
Ijánlat ,!f0ladásánl munkát
vállaljon. A~.·. munkavállalót.
aki alapos ok nélkül a telbh'u
ellenére sem köt u.nidéit.
ugyszinléc azt, aki Q (1) bekill;·
délben megszahoU jelenik.dlöt
igazolatlanul elmulasztja, II k6z·
igazgatási bldósiÍg III 26~/1941.

~l E. számu rendelet rendel
kedsei uuin! honvédIlIImi
munka eimén kirendeli Jlzfla
s;Ági munluUa.tok kOtelellliá ".G~

ilu~séro.

bekndéd»en emlih~~! I ~, ijOltele~ó alkllll-

A m. kir. nlinisztériumnak
90-19 2. fvt E számu rendelete

6zdasági munka ellátásának
iztositása tárgyában

ro minisiterium II

hOJlvédelemről szóló 1989: IL
t.. c, 00, 112 és 212 i-aiban fog
lat telhatalmads alapján il kö
vetkezőket rendeli:

agyar ipar
jubileumol fil aJ idén, Nagy és
nevezetes ünnepeL Mesl leu
uáx éve, hogy Ko~suth Lajol
és a Védegylet többi f'ndha~

tallan buafia meg ('endeztéka .
Redout·ban az el.ó magYl!lt
ipJri kiállítást

Ne gondoljuk, bogy könnyö
dolog voH ez. Mert nemcsak
ÖSS:i:e kellett szedni mindazt,
amit li mühely ál li gyáripar
termelt, amit magyar mérnök
agy II a magyar munkás két keze
alkotott. Tüntetően meg kellett
!lllItatni, hogy Van egyáltalán
magyar ipa,r és lesz. Is, bár·
miként ellenzi c. ll' bécsi szán-
dék.

Mert mi volt az akkori Mo
narchiimak az elgondolá~1lI ?
Magyarország csak termeijeo
mezőgudasági terményekel,
nyersfluyagot, minél olcsóbbao,
azt adja oda III oulrák-c!§eb
iparnak, lU majd feldolgozu s

áron mé~ juttat ia II magyar
tegY!l3ztónak belőle. Magyar-

Százesztendős a magyar eke.

l. j.
1. Ha u. aki egéuen vagy

lulnyomó réuben mint gazda
~ági ml1nkaváH~ló tartja feon
magát, az 1942. évi márllius bó
15, napjáig nem kötött gazda
sági munkaval'alóként legalább
olyan idótarlamu szerződési,

mint az 1941. évben, köteies
lakóbelye szerint illetékes köz~

ségi(városi) gazdasági munka·
közvetítő bivatalilál az 1942. évi
március bó 31. napjáig jelent-

Jól tudjuk, hogy az ekének
mai formája nem lU: volt min
dég. Csodálato,:, h()gy fijld.mi
velő ország 'l{a~yunk, mégis alig
száz éve van ekénk nek kissé
eélszerdbb alakja. Azelőtt csu-

ri II föld pornanvitásra 1!01

l, kezdetleges.. egyszl!rü tor.
n.láJfi.ball. Ezelőtt száz évvel élt
egy derék ekegyáros, Vidals
blván, akinek ujihlsait mé~

Jókai MÓf is megemliteUe, Vi·
dat:. István ekéjének am volt u

UibbtehKözpont
bon)'o
hiszen

or
és
és

bei)Sztb és a
tprmeléíil sok nll:h~ué

A
mc'~a!I:i:llJ}itl::IU terv

gyakorlat-
1!Jl1lilkIJ,U s;~ü!'::sé~!let szerint

remény
helyzet
javulni

mlsllu~menóen

ameny
nagy sze

az o[§zág
!!;:!H~'ia'i",.J!JalU. Az 1942,
del.k~ze§:re összes anyag
m",nnvLséQ[,e!{ k~tharmadrészét

/U;;n»aiL.. Gm~ozza fel, ameíy
.. ve'szmirid'

müid II

'U:th"UH~eH késútéseben,
llO!lsz.'1darl.o háboru:> tiely-

megold.ái,t köv, Mini
KO'Eell.aUIi!Sl miniszter li nap;)k

szükség
a mu niI:ásság
kiilönösképen

n.>lWlV&1i<;Zi,!L !il mez~gaz

rnu.nt~:i\ok ,Ss gvéd mun-

[ervs·;~erü.

s
minden!ü ".·,·,~'_h'.~,.-,~ hasz-

IM)belinelt, Igen
a togyasz-

részéről is
belássa ennek szükségességét és
hím[l(J~!aSíia II érdekét s~ol·
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ER.. MAG

MAUTH ER-MAG
NUNDIG EGBIZHATÓ f

Csak e hÓDap • , ~ ~

sA szi(gyöngyei'" címU köUemény~

kötelem kinyomatására. a kOz=
tHátAslól, ..SiK a napokb!'J,D
meg ln cl",ge!'ld~

nyomda lee mikailag il hátTány~

Izenvedve, c s a II I h Ó 11 il P
'( é g é r e, jlllnteUhetjük mtC.
Amikor tni'ldel1 előrefi:lttömnek,

heiyéb!! S:'i litom 24 versei kltelet
A kiadásj~ ilzonban, kérem nernl2l
szándéku l; irtfogóim' belátá jb
akaratát éli szíves türeImét. Min
deoki megérté$ét, blzalmit
- tiBzlelellel ~ II szem41lyesen
ell?lfizetökill gyil'ljtött Ilenő fekete
J6Zief.

Anyakön:yvi hir.k
SdJettek : Balogb János és

Homok Rlgini. fia Imre rk., 0)'11

ricJél J6zsd és nej~ Kéri Erzsébet
fia litván rk., Aranyos Plrtn~ él
Sáfri Lidia fia Lajos ref., Beinsch
r6th Mart~R és neje földesi Er-
Isébet Márton ref., K. Szabó
Sálirt neje Ková~s I:!rlsé!:let
ldnya Margit ref., Dékány Sándl1;r
és neje Bácsi Juliárma leánya Ilona
rd, Sándor Árpád és neje Úrdögh
Hona leánya Ilona Aranka rk.,
Hatvani Piroska leánya Rozália ref.,
Udvari Lajos és neje Simon Re
gina leánya Piroska ref., Varga
Gábor és neje KUlC! Ilona fia
Gábor ref.

"4l381lágklt"ek: Sáfri AI1
.at és Nádudvari Eszter.

Ethaltak I Pelyva Péter 35
fves rk., józsa jánosaé Tawóczkl
!(/)]:a 61 éves ref., Karbiner Jó
zsefné Rácz Gizella 32 éves ag.
el.. Lel.íóclki András 82 éves á~,

OV,, L~iOi Je

Japán ha4aerel li Jáva-Izig(i!i
meghóElitása után az AUiltrália
kapuit döngeli.

Izlnhád.zenzé.eiók
polten. Al. indulÓ tavaszi idény.
minden érdekesebb szinhbi be
mutatóíáról érdekes, őszinte kritim
kát, nagy fényképes rlportokaf ta lAl
i Délibáb színházi hetilap iegutabb
i%ámában. A legfrissebb pletykák,
Izil;u~s színházi riporiok, beszá.
molók, gazdag' cl vat-rovat, fUm
rovat, tökéléle0 hEli rádió·
mtlior, rejtvények. humor. remek
elb~szélé8ek és közel !Bláz 8zebb-
1lI~1 izebb kép. EL a .li

IqnépueriJbb á~ !~l)lei6bb8zil1
hbl bemap. Árl. ~ak

eletbel', mz értéktőzIde re- I
formja. t-lagy jtlenlöségl.'i r~iI

deletet adott ki ill kormány III

~rlékpapifforgalom g2l:I1bál}'Olá8á~

rtlL Ejt II báborus gazdasági in
tézkedés alt fl. célt lOzolgálja, hagy
elejét vegye minden káros speku=
láci6nak és védelmet nYllljtso!!1 II

magyar d@l~ozÖtársadalom által
megtakaritott él értékpapirekba
fektetett tOkénele A rendelet 
számos külföldi államball érvény
ben lévő intézkedésbel huonléan,
- különösen két fentos intézke
dési valósít meg. AJ egyik az,
hogy az egy kézben lévő nagyobb
részvénymennyiségektt, ilZ ugyne
veiett paketteket be kell jelenteni.
A bejeientési határidő 1942. évi
március hó 31. A bejllentést a
Pémintéieli Központhoz kell in
tézni. Bejelentési kötelezettség alá
esik a tőzsdén lajstromozott és
árjegyzett részvények közül al a
mennyiség, amelynek névértéke a
réslvÚrylársilság alaplökéjének kél
százalékát, vagy ha alok árfolyam.
értéke a kétszázezer pengöt meg
haladja. Be kell jelenteni a 16zsdéi'l
nem lajs1romozott, vagy lajstromo
zoli, de nem árjegyzeH részvénye
kel is, ha azok névértéke meg
haladja al alaptl)ke két százalékál
és a részvénytársaság alapl6kéje
több mint 500 ezer pengő. Aki II

i)ejc!entéseket elmulasztja, nem
iyakorolhatja részvényesi jogait. A
rendelet másik leglényegesebb in
tézkedése az, hvgy a tözsdén laj
tromozolt és árjegyzett értékpapi
rok adásvétele a tőzsdén kivUI
tilos. VégUl fontos közérdeket
sIoigál a kormánynak ai! I ren-

delkezése, hOlY erős ellenón;és alá
helyez.ik mindazokat, akik ill tŐlS

d'n értékpapirok vételére ., el- I
adására jocosultak.

A motalkóadagok csökken
.'.11. A kereskedelem· és közle

kedtlUgyi minisztlr rendeletet I

adott ki, mellyel ujból liabályozza l
II k&zuli benziniizemü lípjál'Ó

mUvek hajtáiára szolgáié ~enzin

és slelikever'k (motalk6) kiszol-

!

I

MEOHIVÖ.
A GYOMAI LEV.eNTl! l!OYI!50U~T

1942 március 15--." utl!: ,3 6r~i k~~deliel. 11 "Holh~r9,dlló· l'l<!!a'yt~rmM.,)i

HAZAfIAS ON E ELYT
r~ndl"E. meiyn'k~~l'Jk míftd~n ttdlí~t hlllMtlClm tlNtei~ me~;:vki'~lu1ré

Ma~OR;

1. HInck",.
i. M~pyiíó.

5. Mltyllli' i.fle. iUM Er!§~~t, ~mokl ZlmUUái!'lM.
4. I1I$ltek q-y ltt<el'lbfrl. v. f'ölö,kei J'€no§ 3 fil\'. J:'néllev~n!~~p3Zf1'lm~vlil:.

5. 5fövar~tck. Papp V6ry ~leMém': HHvallti$ c. köItillmlinyét :
Wfili~rí lf-m. - Vlllyi NS/lY Cé,;,,: március e. költemlnyét ~'!alia:

t-Ü2'lCZ ~l'ldG·r.

Af: én~ é5 tal'le uámokl!! kÍi~~rj fdrkt1~jl1ezki 'mr!(;s ""11~ ~~.

Mfioorme~6ít~<! !\{)1(; , ..&0.

Mit 'ittam
Oroszországban?

11'tIi: MI".nd D.u~.

T .IAlko.GID
•••""'jet"'f.ldud.....I...

(3 k16zltmény)

lithon, ~k~bdllgyakran ldt..
tllm egy tOfzoRicrt: /éiestfi embert,
fAm/nt ./utiplac IItge?.lh~l a sumti
HR IUfkdlt. Ddnnyeh!jal, fIlgurult
IulIJlmdt, z/Jlduboikdt, vagy télen .
kdposzialelJtlet éJ ct'í4r~ttal!églk,i

'redé~etetto Sokan i~m!.rik u8.}~, ~ ~~~'ÜtPtP~~~J3Cst4~ .~

mint én. az u.tcáról. Bolond csa-I'
'IIllfI6. Ha'}6 ruhdt, lIagy idbbelit
kap, .elissza lZ l&gkljzIlebbi pdUnka~ l
mérésben. Rongyokban Arca l
csupá kusza szorlJzef, sZll&mezava~ i
/fOS és majd, hogy el nem CI I_Az.Or3zágoj M..zÖla.zda~égI
Jltte!}csitten..ha megs:óUtja valaki. ~i~nd~~., ~e~?'I~é~l~tvasá~

Nálunk mmden városban, min- léla~l1 u<,..Z8í31 19a~olv.ál1yal meg

díi klJillséJitJen legfeJjebb egy-egy! é~keztek é~~~nár kaphat~k ~W3gner
ilyen szánalomra méltó faluboJond~ ! t\'.ár.lon fial falelepén,az}wdábal1.
jaak'afi., A s'lolljetben pedig átlag I Az Igazolványok áTa 1.30 ~engő.
tiyen' minden j'li/dmives e,lmber.1 Az U1a;z.ésr~ vona,lkOló tUd?IValók:
li.yenek Q /{o/choszok szabad~, Oda u,a:21hra 1942 márCILlS hó
proletárjai. "I 15~ének O ór~i~tél n:áncius 29-

Csak rá kell· nézni ezekre a nek órálálg, vis8zautazásra
Jzovjetparasztokra s mindjart látja március 2.-n~~ 16 órájától áp.rilis
az ember, hogy milyen az il kiJzös 4-nek 24 órájáIg érvényes az Iga
teielmelé~ból fak(Jdó jólét. zolvány. - .A .kedvezményes uta~

Egy alkalommal, a Bug partjan , zásl a ftl1hl~öl~rtamj)l1 beUlI
járlamban, ,megszólitottam egy m~g ~ell kezdem,. Illetőleg be kelJ

kolthosz-embe,t. Csenevész, gu- fejeZni.

bancs te.hénktt [tlelte/ttt.· 'Minden felnöttnekr-éut ~en
Gondoltam, t~ II t?hén is, aktí!- " vpnie,u ~,hlvjdlíth'Ri Jd~.,zé5'" l

mennyir:t marha, nem nagy hive ben. A Budapesti Közlöny vasár-I
lehetett Sztalinnak, mtr! II bóréfi napi· száma közli a honvédeImi
kMU hord/a a bordáiJ s ránézvést miniszter rendelelétaz önvédelmi
iMlve 'Dszer .~em lak1Batott, jól, kikép'Zés ujabb szabályozásáróL A
ami6tfl.. először. megldtta a szovjet- rendelet intézkedik ci házak lég
pC'ifllditsomot. ollalmi örségparancsnokaioak és

"- Bdtyuska - mondtam - paracsnokhelyelteseinek kiképzé
kócos ez a sUlliny riska, de na- séről.Űnvéde1mi kiképzésben kell
gyon ...' részesileni minden olyan férfit és

_ Há/az/lin ? - J,I,U Ll slovjet- nőt, aki 1.4 éves elmult és 10.
muzsik alattomes nil/ssel, elkapva életévét még nem töltötte be A
RYDrsan II koszos madzagot, amely lakosság önvédelmi kiképlését
atf!tén nyakán csüngött. ' U~42 májusában meg .kell kezdeni
.. - Mell klUen.e vakargatni sz,- és a ház Jégoltalmi örségpa'rancs

gény! mind,nnap, legaldbb kétszer. nokbak kiképzéséhez igazodva,
- Hogyn, JHisz' magamat sem december véeéig be kell fejezni.

g)'ózö," eleget vakargatni reggel- AIapidképzésre kötelezettek nián
től €fitiJ: l klképzélSben is kötelesek rés&t

OLyan komolyan mondta ezt, venni. Az utánkiképzés időtartama

Iwgy nem lehetett nevelni raita. évenként négy izben egyegy óra.
Csak fJkkof kezdíltt el villogni, Zöldmezömeltereket képez-

'c amikor tdvolodni látolt s meg- lIek ki. A DunáÍltuli Zöldmez6
,y4zldiitt arr61, ho,y nem akarom Szövetlég Keuthelyen a Főispán,

.,Ivenni t61, a t,henel. II gazdasági érdekképviseletek kép
UDlllleo,oit lirlimtiben. hoZY od- viielOi, az Alfökli Zöldmező Szö
vas j,kelf fogai is kidiillediek a v.llég elnöke jelenlétében. a gaz-

. ndjdbtHt6tt sz6rIJzet k~ziil, dák nlgy ér4,ldódésl mellett most
Rdí,6 ldlmbtn széjjelnézttm a tartotta meg az első zOldmezö-

'f!kolthoslon. mesler-vlzstiáL A vizsgán Tobak
Egyetlen. j6dllapotba,n, /hó épü- Lajos miniszteri' oszláiytanácsos

lli,t taiditam. Magtdr leheieU elnökölt A vi~i:gáIÓk kiváló szak
amikor még a cdri id6kben ura- ismeretekről lellek tanubizonyságot
dalmi gazdalá,l.eheteti a k91chosz nemcsak a zöldmezögazdálkodás,
helyin. de a szántóföldi lakarmánytermesz-

Hídmérleg volt alt eresz alatt. tés terén is. A vizsgázot! zöldmező-
Csépliskol idljdrtall II vdrosi mesterek ci löldmező szövetségek

$,olli,tasidók a lIJfa!JonaD1Ji1'j'tó né _ néL.nyertek ~eo~dáiit! aho! él .rét-
'I • ~c ." 'p és legelőjlvHásl, ujrlgyep!Jltélf

. biztos,k. dtvlmu IZ tlfmést. munkák elvégdlíli4! nll1 fontOl
("lyJl4ijuk) Ilil'.plk,
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vesztették,

Magyarontág kormányzó;.
hel}'ettesének cim kép2vt:i je;er1t
meg il lvlagyar Föld le;:;u!,ltJb száma.
A mJgyar f21u képes he!ilapja !il

slóla OkSif.erii trágyázásárGi, a
sr3rv::lsma.hák körmenekápilJá:si!-·
rél hó kártételéről, a b&romlibettg..
ségekmegelözésérOI stb.'·
slakcikke~et. Avasmegyei gaz
dáknak il tavaszi tel1yészállalldilli
tásra l~észtilődésélÖI és a -ba!ranyai
gazdák vái1d0~gyméséről számol
be irásban és igen szép képben;
Elbeszéléseket, verset, kisgai", .
dák .piaci és' vásári
árakat . és rendeleteket találunk
benne. küld a
Magyar kiadóhivataja, Buda-
pest, Erzsébel~ köml 7.

Roosevelt nehéz
és aegprbbáltatásokra kesziti
elő az USA népét. Roosevelt
amerikai ein~k a nemzeti agrár
tervezet megalkotásána k éVlordu

beszéde~ mondoH. Ebbel'!
hal1gsu!yozta, hogy nehéz idŐk

következnek al usA-ra és kÖJö!te,
hogy Amerika né,ének készen kell
állnia él megpróbáltat~sokra.

Az hajóulsi társaságok
hajóállol!lánvuk 50 slázalékátele

Szerkesztésért .és [.::iadásért
Wp,QNER

gyógyszeres - fa-
ládak !l Mácz-patikábal1.3.-J

egy jóforgalmu' kováll- .
haszonbérbe kiadó Berzsenyi~

6 szám alat!. 2'-1

S6ndol' cipész egy ÍlH1Ulót
felvesz. Lakik HŐSök-Emlék u:ja 54,
szám. 3-2

Eladók sürgősen elutazás .miaU,
asztalok. székek, stelázaik, f:;hér üveg.ek ",.
gavanyuságok zsákok stb. R~'!lapos,'

Kölcl!ley utca 4. l-~ ,

Kardos G@rgely Kőrösladány, gréf
Széchényi ut ti szám ala-H 25 darab

tÖl'xskŐlljlveit angora nyUla
esetleg ketrecekkel egyfitl ili1. 4

a ba!eset
A

l-lő! kezdő-

,hangulat, bOllVo,dal,om.

A""'rll:Fl"\r.'" emeli -fel, I

haladó szék~elv mlllnkás!láe- I
tanf/)- I

téH I
l

Ber
Hl.Izíy Imle

dr , Juiia grórnö. A legné~-

szerübb szinházi ujség egyébkénl
is érdekes ci;,kekben
és l\ Toinay K!érlró l ,

Zilárói, Fedak Sá,iról,

Dénes Gyürgyrö~

Sándorról késziill nagy

ludósií{lsok, hiss

rej lvérlY méi gazin,

és novellák szó-

r~'lkoz!aj az olvas6i,

mellékIele a gyermekek kedvenc

a Kis

nOi

csel~dek bal-

Ba!esetbiztosités. A Hivatalos
Lap swmbati számában

meg E, amely 50 száza·
lékkal felemeli az Országos Mező
g::ll,iE;Sági 5iziosi'ó !nlézet balesete
biz!o<iI')si szoigáHaléÍsiJiL A béd·
esel; !(,ppérJz napi 1 pc,lgŐ SO
íi!lé:li: emelkedik él százszázalékos
bJ~e3;~ji .;,in~jék pedig e:r:után havi
36 penf.Ő ie!'z. A balesermiaH

munkavállalók felesége
1200 pengő ;egélyben részesfJl s .
I.lsanilyen ará:nvban eme!~edik aJ
ehhez csaUakozó és a gyermekek
slti,mCl szerint igazodó pödék is. I
Az első ké! után 150- I

a lo/Abbi gyermekek I
él

él A \

emelése
;;en .maga u.~-án vonta
bizlosi1ás di

rnentesen vi

Hercze~h ferenc világairu ",,,,,,uv,,
!(l3l.ilH3IS, gyönyörü melódiák l

Két sláger egy műsorban I
hilOiiimlvé:rti acél6kHi Richard Talmadge két izga:lrnas

'~ ,t ' a !áQ
~

Izgalom, tempó, küzdelem, győzelem, igazság és szerel~in filmje:

Üldözés sZáraZ0i1 és vizen a tenger kalóza;vaL A gyorsa sig, leli::menyeélslÍli
és hősiesség filmje. Fax hinadó.

Páratlan német filmktiJönlegesség :..

A relejtheteiltn tiroli hegyekr:::n játszódó Uhténet.
külenös nép él~le az emberi szenvedélyek vad tOll1oolása.

főszerepiő: Hcioemary l-Jatt-j,ever.
UfA

Simor Erzsi, Szilassy László, Ida, Perényi LászlÓ, Viz','áry \lamkiii,
Gábor, Hajmás!v Miklós, SomiéiV Arthur:

cl

A k!.d,orkavetömag~ \
cslrázbképességét ir.1gyen i

vi&~S'fál,tath:atjiák meg, Az e.JiíJu:1 I
év köve~kez;ében 31 ku- l
korica csirázókéoesséJ,ZéDcl) károk I
álJhat'ak elő. A .. ~, érde~;e!

meg'eT!ltiés nélkül mel~-

"v:h{io1r;:eli~, :,rr6i,. ho;;;y sc! le,

csl'Ht-

JS --I
I
I

Báró I
DAniel I

ni s:der a buda- l
pe.sk. 1-r:iiSSíó!, Vd'Y koiozsvári vető- i
magIJw;gáio behiHdölt
1mkoric- Jetömagmintákal 2z inté
z::'e!, '" CSdlz6képesség megália e

kibocsálani j&"Z aHa rtc
§zürulók kéHéle ámból jQ*'él1veiheit

hárem méter anYE:
inlézkedéssel kizár-

sem.

is

egy

az
isrnétléseid

válaszolta II

TOrnÓJl ? - kér-

a Ó k.

század vég'?/1 esett n1eg
főrrrve vo!tal'[

.' Vedd
hDgy az
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amara

egyel
öilieGIDl@

a 14gsagyobb prob Q

elszapofodr
Dogy . II

a m..iil~YÖJ;.:Jid'~lt.

egyk'ut:ndlzerral
010:1111. HIIl e feil1lltta batólaillok

ben kifejteD4' munkáililág'ra
az IIt.n '14élát kérte.

Örömmel tldvlb:öltea Tiuáo.o

tllii Mez6gazciasági Kamna.-;"
örökös UlllteletbeU elnökét il,

n liykállói Kélhay Miklól;t,

Magyarország mini:u:t@relnöké..

vé történt kineveléllle alkalmí~

Lól a Tis:e:ántnl g!ll~dQtáriiada1;

manak !U~V'b'D

elég azdasági

Egy~bolil CM mm l cm. m~<>as hird'bt~

5ú fillél-. ~VH hirdetéiméi 10 százalék koove:zménf'l
tihmt. . .

MegjelemI!: minden;Szombaioll reggel.

TislzántuU
eliUlrtök~n tartGita
hml'e~lll~ilét vité" HGrtby litván
kormlmyséhelYl3lttessé történt
megválaszt4s11 óta.

Gróf De!liliewfil Áurél elnök
inditványára a kamara elnöki
hná.ss II kamarakerilet kilenc
tördnyhaiós'ga· gaJtdlködnsé-

ne"éblen is üdv
I. KOl'manYf,óbelyeUeill ur

i:L(j;~IZ~dQ;J ArtAK;
~'egyedé)\'Te1.56 P, Pél évre 3.12 P, Egész évre 6.24

Befizeté.!lek pOlitacs@kkel1:
.tiuDuárl?tdlyomdll Gyoma" C6'lllkk8zJÍlm 1:§l.2S0.

Lapzáftl c 8 li t ö r t II 19 este 6 Óra.
~ íit l Mm ti

Béké8vármegye töntnybató- kérdél~ivet A j~leü;'

sági . bizottságának kisgyfilése
kedden tartotta
rendel A
gélkedélll lJ

elnökölt al ülél1eB. Napirln4' si ttr~JJletek, amelyek Rem
előtt toznak társujatok M

dr. TorkoI Béla onzággyülési segitstIgére 8Zerglnl.k~

kíiDvj[:lellQ a belvizek de iU u II nagy il. Teplitzky konkrét
ka:p~lel:idb'an kérte az alil- nines u tesz: Az á.rt'rtlil~ét

a d,- ; viOlGeiés. ACsaui(lmlii- vessék of81ágesluIl. I ne mhldeoki I.

hiu'ilisavéget forduljon segit. i ~yével hatélOl! részen földadó utb,mhd ismeri I.

séli&éd az árviilkormányhiztos- I egyseges kermányintézkedésre parcellázási terveket ezután mert .iD-
b.e Ös u BZÜk~l. van szükség. A vizek három év külön&1 tekia- liin kérdíb. uQililyrt> mil jnal-

I óta szaporodnak, el IUl ut- 'I vbvbzollyokra: iatokat hll~a.k~ réuletesen ld-
alispáa válasdban kije- lj kell vezetni őket. a töis-' 8. Il h~A18 árát é.lhtpitd.k meg dolgozva Itenat nm abban a

1.BteUt. hogyavizkérdések I' pánt és alispánt, hogy interve- ugy, hogy III gyárol melbl.llaljl. il jnlllathan, a vármt
kivlliiillllUllk Iilll! Ó hatáskőrén, niáljanak. Az Őli1S:lllJS ttlf'lleteket számítását és amI IDIlbi. lyekiJi tirteke:dlt Makón kidoI
eitekben a kérdésekben ő csak társulalokba keH témöriteni. a té.lagy'rIÁshoz. 4. ,ll.zoU éj kaldöUsé8 adta át . il
jelenh~!d tlhet. Elénk Hgyelem- Dr. Sebők Elek II bh::oHdll ÁlHbluaak fil mil'l4.a kőu't" miniln:terBlk. BUemeróssel áUa-
melkfséri ali eseményeket és figyelme és ben lbtöket, abel ,ilotta al hogy a
ahol ;s€giteni t.d, .is_ teszi. helye8lése közt áHapHoUa meg, feltigyelet mellett feldolgouá" vá.rm.L!lY~ tlllrllil<lhh:l lertélhhi:la-
A hozzá blérkez6 jelentesekből hogy II magyar tánadalom SZEI- III háztartásokban i!l:!!3U~l:Yiljt'U lási kis-
DUlgáUapithatja, hogy l.l:i$ épü. reUe él nagyrabe.!IüUe Bárdossy zsiradékot. Erre a ~élrfl . ~lz4i'kl.tl.l l'I 7000 ,ertésre VI.)s

lelekben flddén még nagy(!:bb miniszte.reln.ököt, nak ki A .ala· naUrozó jódbadytb már le ill
lesz a kár. Tudja, hogy a he~ polJtikájával coknak utaljlDak ki korpÁt ad· érkezeU III minilldert61. Nagy ki-
omláslal házak aJi.-: 0118n hogy dl' lU ideig, lURig aJ! árokpllrt l'Ilönet lll. kisjozdák-
talazásahoz 1111111 uilJkséj van I II magyar tansdalGm nYllgSllmat ki:öldil. BiJtosiboi })@lU II j~vd vahuDeny-
téglára, de a va~megy~ területén I éhl'ezb.~tett. Távozá@át 6szinte Inyirl .lebet a jövő
tégla készlet nmcI. Elkerli:Uhe-1 sllJ'nálkozb kiséri. Az e"~hl1; or- A telslII>ólálbokra ai ávi IIllirlnt6b"il~t.t.A !tözigu.

ISI • egyhangu lelkese·
teUenillJllkségesnek látja, hogy sdg nagy megnyugvaislIll fogad- válaszolt Megnyugtat"lIl .luj.- .2t il bej~lenté!lt

II '~jla~k'rd'lben ellykéz rend~ t ta l~nteue, hOiY a ~lIoljabír'k II A lodöfakban 81 el6adók je-
il'l'.l l'phllllelu~k. életbe, il tégla- I kinevezését:l II TiuAntuloak vlzvé~elem te~lu:ukat rélizéDID Jentélét el f ola4tll aközigazga
khl~.l'lt feltétlenül lllll alispán 'I nagyobb az örime, mert nem mtézkednek, ex tali bb:ottll4g, A teljti ülés dél
hat'liIk~dbe ken utaini. méglu!lzdeményute a b~ké9s~ent- mWlka. A.II: erre vOludkozó ren- bin 1 órakor v4'lI!ődöU,

P.edig kizár6.1i1elan, hogy ató- landrisi vizmü éli a tisdnhdi
lött !lenld máI ne readelkeJt- I vi:lmll létesité'
hlllék. A mi téglánkat I róla, hogy kiváló
foglalni II ••,unk resz're. I. magyal' él a mes-

Az . dlaszAi zajos· llyugvással látjuk 6l a kormány-
iu~IYI~lé!l!lll.,eHe tudomásnl a elnöki székben. Javasoljls intéz
ki1lyilél. Z€Ul a bizottság üdVöldl!) teliratot

Sz@rdán I k6iigazgatási bio az uj minisderelnökhöz. A
.loUlág tartoUa március havi javaslatot egyhangu .lelkesedés-
rendeli lU! alispan ehulk· sel eUogadti.k.

alatt. A beh'izveszélyr€Jllllz6Iva meg~

Vité~ dr, Páncdl József vm. , állapilja, hogy egységes veze·
16jegYlő terjesztette az alis- tésre van szükség. A vármegye

.nami intéz-



nilkiil ft ielb:lvál

nndeli :

KÁLLAY
m. kir. minilllti'relniJt,

2. §.
1. Amennyiben lll. cit::lek

mény slllyosabb büntető rendel
kezés nem esik, kihigá§t
kóvet el és kél hónapig, hibcl'lll
idején hónapig tarjedhetó
eilár'leal bünh~tend" -ft. II

gazdaiégi munk~'!fáHal',aki IUl:

1. §. hekizdésében meiAlI.-
jelentkezési k.ÖielezeUIl\'i1~

nem tell

sem
Ulirvszm1én azt, ft

déiben megs.u.lboU j@l\'intke~~ij,t

igazolatlauuI elmulasztja, &ll

igazgatási hatóság II 2620/1941.
E. rendelet

kezése'i· szerint
munka eimén kirendeli
sági munkáJatok kötelez' vég
zésére.

3. Megfelelő esetben alkl!~

mlJuuli keH a
tárgya ban

4860/1941. M. E. számu. rend~

lelnek a rendőrhatósági é::~let
alá helyezettek (internáUak) ka
tonai vezetés
>:~l!1b!l"iitl!l":!ll tekintetében
rel'uielkeds,~it is.

eliget.
d. A kihágás miaU az eljár~~1

·altözigazgatási batóságnak, mini
rendőri büntető birólágnaí:@
hatáskörébe tartozik. A:i 19.29:·
XXx. t.·c. 59. §·a (l)
"ének 3. pontjában foglalt reD
delkeds IZ@wp61Btjáb61 s!:ak
miniszternek a töldmivelélllijgyi
minisliItiii:rl· keH tekintetni.

3. j.
A. rendelet kil::lirdl,t~ilé·

nek lép hatálybi, ~.,..",......
bajih1.silr<il a földmi'felillgyi mi·
nisIter gondoskodik.

S~7-1942. S~.

II

nagy gY0ll"llilD,

mert ft farkasok
töz~i5el rohanhik meg a

lit

ny,orniban akörut után
intézésére Bu-

torokbaji l

annyira sulyosbodoU, bogy or
vosi segitséget kellett igén'ybe
vennie és négy napig klinikai
kezelésben éUott. t:gészsége
most már !eli~sen belyr.e álU,
pénleken már· vis$zatérbe-
~eU a és
szombaton veze·
tését

és

i

ze

II gyomai i'rás közömuigének figyeimét arra,
lU; ármenteeH6 társulati, vagy hatóságilag engedélyez~tt

A gyomai járás f{)szolgabirájátóL

vE~deIDlil.l tll)lltégieE'~ :irongáld~ö és

At"'ágá§ö, (UUÓk)
önken.'Ylé~ kiny·Uá§a "'t"öq.y ehÁ:irá§~

4U~UlU)an aI iUelékell bahhág és az ármeotesitd társulatok
'~zle"i'ezi~té:d Ilm[lk~l!al:IÍJllk bárm~ly módon való w(>gz·avariba

rIC:$U:J:olJOB, mUtor eSli!IElll-

vette észre, lU: uton,
lill téUtlOilna11b~Ul

ökönukér
ben.

- Vajjem ki lebet, HY"!ll
bra hajnalban indul?

Ahnélkodvaéili megrémcilve
nitt! észre, hagy &I"J

lill

az utról! Egyenesen

- Tyűh az
se

ökrök, naDlii\fll tar~aliClk

merte f~l hirtel@n

Gyorsan köröhlllh:oU, azoniUlln

máI ut nem volt iii menekőléue,

ad!lt a csősz tája. Erre másf.ott

BeHcley Miklós főispán

iii drmegyei
íel",riJágo-

eitó körülat tett II drmegyében
II ennek sorAn 22 községet
togatott meg mindenütt résd
veU a Mép válaszImányi ülésén
s oU lU: politikai és gaz- .
das:ílUll belYletéről nagy beszédet
ml)nlJOi~[. Ez a fárasztó körut II

munkával amugy is
bőv~n elhalmozott főispán

.egésJ!:!!égét megliunadta s II

a
k~lönösen

a an



NER-MAGGAL
TERM~S g

I

BiZTOS

An."..akanyvi hirek
SdUettek: Putnoki István és

neje Kiss Eszter leánya Eszter ref.

thb:alilságkötések: Bordács
Zsigmond és Szakálos Ilona, Kru
chió Gyula és Nidudvari Mária.

Elhaltak il C8eh~i e:ndre
é,'es ret., Cleglédi István tS hóna
pos ref.

MAUTHNER..MAGGAl
BIZTOS TER MÉS!

MAUTHNER·MAGGAl
BIZTOS TERMaS t

szk.v,

- Ja nye pOfl!yinlaje.m - mondta
vdllái lJíJnogatv€l, II bd~

mulIJ iires tek.'intetté~l.

S me, kel-
hogy nem azt !tIm

/lOR,'Y-(ln. .~1jllyedhettek le ilyen I
mélyre emb.el ek, hanem a kirdi3eo

,

nem tud/,.! ft:!fogni. Il Komrányzóhelyettes ur O..
~ Nye pOTiyimajem., Tlem értem, fOll11étlt(Jilága ro vármeg~le föispJ;n

- hajtogafta egykedvii.er._ jához fntézc!:tt igen meneg suvak~

efcúnwwPJJt1 sarkuny- ban Í{ö;l\lZönte meg -II \I:árme~yei

7áj 'b," o. "ef, el tobb- törll'ényll.at''-'''Íl:!Ji1;miiság !d.'i:r.gví;ijá_

senek. és á'~" .::>"

kÖl:öHgé~ém~k: .:n:;vá!- :szKisa . :.1-
kalmaból Jrifejezésre juttatott jó
kivángágekat. .

EIJely&él. Kató Eruébet és 'v
PeUendi Pál székesfővárosi ad~

hivatali tis:zt legyesele (Minden
külön' éfh~€iLés helY'BIt.)

Eljegyzés. Kupai Mariska és
Oaál Endre Máv. irllild:l s. ilszt J

jegyestk.

KitUnitetE.' á1tadiál. Onnepélyes
! keretek I!:l)zött adta át dr So;bál1
I Jenő a gyomai járás fösloJgabiraia

Pélermann Jézsef ny. f5jegyz~uek

kitUntetéiét a lovagkeresztet már
cius 19-én József napján a fó
szolgabiréi hivatalban. Az ünnep
~égen megjelent Endrőd és Gyoma
községek tiszlviselökara a községi
biró és főjegyző\<; vezetése mellett.
Dr. Sorb1n Jem'!l föszolgabiró meleg
szavakkal méHatta volt főjegyzönk

érdemei! fi a megérdemelt kitün
telésnez a járás közönsége es 11

maga nevében is gratulált és ki
fejtette. hogy el a kitüntetés egy
hosszu életen Keresztül folytatott
munka eredményének a iegmaga
sabb helyről jÖ'I€i elismerése. Utána
a vármegyei jegyzői Egyesület
nevében Harsányi László főjegyző

köszöntötte az ünnepeltet, ki meg
halottan mondoU köszönetet a
feléje áradó szereletért.

Előadá'. Vendégek érkeznek
vasánlip községünkbldr. Bin'
Zoltán il. Mép. főtitkára

él MigenfiDeZii. i -Körösvidék
kitünö t6UU f6sI.erkellztöje szemé
lyében, kik ei61dást fognak tartani
ól kOll:lélhbán. Ftlhivjuk III közön~

figyeimét erre, jelenjünk mes:
al fd6adísoft minél többen és ezzel.
is mutliliuk mIl szeretelünkal
irántuk,

már mindent

miili<Jj~zá!nra.pusz
bolsevizmus

szolijetembe-

Édesapám! Mori már mindent tudok,
Mióta láttam a Dnyeperi, Bugot.
Képed SZÍvemben dicső fényIJen él
Édesapám! Te jó IJreg·tűzér!

Te ezt az utat már végigjártad,
Hósen _harcolva aViszlulának

Lengyel-flJld sdrtenstrébtn,
Édes hl1zánktrt, eZIf vesz41yben.

JÉdesapám! Most már mindent tudok.
A szenvedésből Neked sok jutott.
Négy fiv a fronton sok évvel j,lér, .•
Bdesapám! Te jó iJreg-tizér!
Tudom, hog)) fájt a csillagok fénye,
Idegenben a bÚZG trés,.
Elbús'!ltál ci pacsirta daldn,
Eszedb, ai Jfdesanpám!

Édesapdm! már mindent tudok!
A sárba, porba le-leborulok,
Megcsókolom a lábaid nyomái
És n;egyek .keményen fovdbb.
Téphet cl vihar, jég, hó, tilzeső.

Robbanhat gránát földet Tengelve,
Győzni fogunk /... hisz Te is igy
Édesapám ITe hős öreg-túzér.

Tábori posta l34/IfJ.

Kis hUl!om, most él! illetlek néked,
Kinek ruhája golyó/ól
Messzi mezőkről, ka!or.a I:II-I".!,"""".
Ki nem: cs6kolja többé kis
Engem itt százszor gyálNin e~~~'g U~.

Fél a Hazáért égő s1&ememtól,
Az a tenger but, gyászt hOlÓ

A postdt mindig ntthezen vdrtam,
Me/y megjött végre, fekete gyászban
Bucsuzik tólem aranyos neved"
$zivem, ugy érzem, megdll. megreped.
Néz rám. a killdlJli szomoru fénykép:
4gimenyasszony • .• zokogó násznép, ..
Edes Kedvesim meggyötört arca ...
Rettenetes az Ur akarata!

Elmenté! Édes, viruló rózsa.
Nem borulhattam a kopors6dra.
Idegen földön harcolva sirok: .
Magyar föld legyen örökké sirod!
De a szellö a napsugár szárnyán
Felkeres Éde~, megcsókol imám:
Nyugodj IRENKE. pihenj csendesen,
Kedves emléked sohasem feledem.

Tábori posta 134/18. 1942: Il. 20.

ENDRE BÁ TvÁn.

., .,J, 'c .;ondolko2ott
juthat'tak eny- I i13í.a 3f/Sizonöt éli . bizonyosan I

"1r:deztem az eO'Y'ik I most ~'?zdert g(mdolkoltn.l.
'" b I

Édesapám!

egy kolchosflon UJrtint meg,
az é!eíbenmaradottak
hajlottE~mllerf és fil szovjel'anjlG

gyermekii

dolog, ae ie kell
mii?denki tUdja meg,

nyire?
kolchoszbirófól.

. -
~~~~~.~%~e~~

dtrJlték

?

szov/ef.-. -,
v .

Irts: Migend Den6.

Eleinte elbuj/ak előllin.k a
choszproletdrok
lestek nún! ti vadak. Egyiko

nekpmásiknak cigarettdt adtunk, j'.'

Erre megbdtorkodtak. Camagwl
jőlfek elő. leheteit szóldsm i

bim, oket. Ugy álltak ci magtur l
hidmiflege mintha az al l
akasztóf] lelt volna ott, í
egJ!~zer !!lúr akarták huz!!i l

. - j ., I
MÚjL fL·m ugy iS voil. i
A kolctJosz nú.bnirlege . vv!t a'

/didmuflkJss0i i
Minden í!l'bt'1l ut 'Jeridk agyon il I
szovjrdp{1fllS~(Oh.:fJ.t a kommunista I

., '1. j "prlOl!r;eK. - . I.
- NUll ad/am volna sokért, !Ja ei- i
huzhat/am volna egynéhányat ezek~ l
böJ Q torzonborz szovjetemberek- l
bóJ, hogy itthon is ugy mondjdk ei i
II kommul1ista mezőgazdaság tör
lénetél, mint ahogy ott eimond/dk.

Eleinte egymás előtt is
beszélni' mert a vijrösuralom idején I
fllindig ott settenkedtek közöttük a
zsidJ cseka megfizetett besugói. .

IvJunkakerülö és munkában meg
rokkant, a vörös "jólétben" idónek
előlte lestileg-lelkileg elnyomorodott
városi proletárok az énez1s helyett
sZivesenválaszlottdk a megélhetés
!lek azt a módját, hogy mint be~

sugók eleKyeledtek a nép közé és
a zsidó terroristák szervezetének Q

kezére adták a szerencsétlen 3Z0V

jetparasztokat,vagy ahogy ök ne
vezték: "proletár testvéreke!".

Olt voilak mindig a ko!choszo
kOIl, akikor befejezódötl a cséples
és Szlalin zsidó vörös hiva~(1lnokai

megjelentek a· hidmérlegnél, hogy
elvigyék a termést.

A f6ldmunkds proletárok és a·
földjiikt61 megfosztolt hajdanigaz
dák ott tolongtak olyankor 'vala
mennyien, egyrészt, mert inoksza
kadtáig kellett oli. is segUenil}k a
gabona .elszállitdsában, másrészt,'
mert ug)'néztek az utolsó szemig
e/vitt gabonára, amil az ö keserves
veritékiik termelt, mint a megkö-.
IÖlött szomjas jószdg az elfolyó
vizre.

Ha il'jJenkorvalamelyik kolchosz
proletdr éhező §))Irmekeire gondolt
és szisszenni ,71Ut elkeseredésében.,
akkor ott voltak a óts§igók és ott
voltak a SZ1Jronyos terroristák, akik
az egész kal,/wsz-nép szemeldttdra
a legszörnyübb kinzásokkal végez-~:

ték ki !.l békétlenkedő!.

A szovjet a II vildg-
piacra öntötte, mégpedig áron alul,
hog)! a többi gabonatermesztó áUQ·
moi csődbe juttassa s ugyanúkkl1f '
a sajd! pusztító éhinségbe
dönUJlte a

Kez[J. fl kben

közlemény)

~ ~. ~ -G"'!IJ'n=tros' ~ _ I\'ID~ nJ

l
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Szerkesztő

A

1942 márc. 22-23·án, vasarnap
8-5-1-9 órakor,

hétfőn egy 8 órakor.
Kivájó magyar film I

el§lején
Pőszereplők: .Turay Ida, Sulyok MárilII,

Pál, Páger R4zllIahlji}'IIUI
Rengeteg humor é& félrlll értétlek

viharzik végig, .több kiváló ma·
gYlIlr azínéliiz ját.klivlll.

Ddma.
Póslereplók :

Ci!lrol~ Lombard, Jilmes Stew&lrt Itb.
f> Ilagy kiámtá~11 filmben mindnyájunk
f;lete ji1tezódik Ií:. Mind<eIl ~rám~m'l

i<galmailélbb es emberibb

A müsor Idegészitve.
Vigjáíék és hirilaókl~at

Csak e hónap végöre•••. t
."A sziv gyl',ngyei" cimr.t kö1temény~
köleiern hinyomalására. iii köz"
ellá1ás16J, cSilk il napokban kaptuk
meg az elegendö papiros!. Igy
nyomda technikailag is
szenvedve, c s a k e il ó nap
v é g é r e, idenle1!hetjlik meg.
Amikor mÍl:den el6fizelömnek,
helyébe szAIli10m í! verses kölelet.
A kiadásig azonban, kérem nemes
szándéku párlfogúim beláló jó
akara iát és szíves !ürelrnéL Min
denki megértését, bIzalmái reméli
- iiszkleHet - a személyesen is,
e!öfizetöke! gyűjtött szerző Feket~ \
józsef.

K. Endre. Endre öcsém, az egyik
legszebb verse. Köszönöm SI. baitársl1i
ÜdvÖzJetét. Remélelll. ha gyla:teseliJ
ha;;;ajönl1ek öket is megismerbetem. A
jó Istenünk óvja Mindanyijukat.

ibE

Szerke3ztéiiért és kiadásért felel:
WAGNER lIfl.ÁRTON,

Kéllzült II könyvnyomtatás :lOl~ilt ig1/;.

tsndejébllln a Hillngáriak&1yvnyomdábalil

Gyomáo, flle.IÖI V@'"~tö! T~ket Sjnd~r~

j6uef:

t

E

A legszebb magyar l1ráml!,

l

A 26-ik percben Úri >lilak
szögleire kitolni a csabai kapu!!.
PI berugás eredmél'lyteJ..:n. Csabal fö
lénnyel ért véget a mérkőzés.

A győztes csapat megérdemeltetl
nyerte meg a mérkőzést, bár kis sze
rencsével kö:myen eldönTetlen is lehe
tell 'lelnél. Inkább a nagyobb kondi'li6
döntötte el <Il mérkö:;;:és sorsát.

Egyénileg Veress, Botyánszki és Kola
rov8zld Wnt ki II Rokkából, mig II Gytk
ból Öri és DallcsÓ emelkedett az átla
gon felül, de II többi is igyekezett. Ha
a csapat kellő !réninget vesz, ugy tar
talékos volta mellett is veszélyes lesz,
Hapedigkellően tud kiállani, ugy ismét
az őszi formáját fogja elérni.

Szamosvőlgyi jól vezeteit.

Megjelent a
száma. A Magyar Szárnyak

márc!us ] 5·Hd száma most jelent

meg. A magyar bombázóknak
Nikolajev bombázásánál elért si-

~.,.m1'tle~~~

kereiről érdekes közleményi hoz az
uj szám. Bisits Tibor repülőőrnagy
~égíkrÓi1ikáj21, Nagy Béla százados
,,2000 lóerő felé.ll c. 10 szóig 4: ri!iér, minden további szó'" í.

í\hgy Emő Dornier legujabb re- "'~"'''r ~Á~~...""'.... "'<>... borbély önálló iparos
pu[öcsÓTidkjairól iri érdekes cikket, március 8-án ezLisikaJásws gud.&lllik

. százados "'ep~IÖhirei 1'fI levizsgáwlt. (Gratulálunk).

mmden !eszlk vál- I UJ 6tkeii:de a VOll Kispipa vendéglő
tOla!ossá és az uj szá- helyiségében. Aboná!t kosztosokat vállai.
mol. A szokásos rovalokon kivűl Me;:rendelésre házhoz való kihordáiIli
Támadás a rep/.llöl1épen c regény is főz. hJetes magyar konyha. SziVi/I

·Ié b 'F . támogatásI kér SCh01l MArtonné. 2-lVI· Z nIlyes
!.. , • l '" Tisztára mosott gyógYS7erlilS üve-
dO,om". vlsslaem.ékezését geket legmagasabb napi áron vásárol

az Uj SZilm. A Jánosy István li! Mácz patíka.

szerkeszlésében megjeienö egy jóforgalmu kováGs-

SZál műhely haszonbérbe kiad4 Berzai~nyiM.
(3 szám alalt. 2-J

S6ndor cipéliilii egy ltllouiét
dfesz. Lakik Hősök-Emlék 54
s~ám. 3-a-

gYÓgYSll:lllfl!$ fa·
ádák kaphatók a Mácz-patikában. 3<)

A pesti dhfstsz1ilIlonok tavaszi
divalbemula1Óiró! hoz nagy képes
ludósilást III Szin:házi Jv12ga-zin uj
száma. He~yszini közveiités zi már
cius 15-í !iíváilSág hangversenyröl.

. ~

viccrovat és a gyerm~kek l
kelrlvl~nc:e li Kis Magazin egégzili i
ki a SzJnházi lvl1'dgazin uj s;gám~t, I

sa

Csak egy napig l
Lili, RjjÍzsJílhe!~yl, GÓlon,

az alábbiak

3 l (2- i)

L oszt. bajnoki.
Szamo~völgyi.

jávor Pál, Lázár Mária, Anlal, Vasitary
Mály Gerő, Dajbukát Ilona!

Kitünő zenés vigjáték, tele ötlettel, r~"''''u,,'' humorral,
meglepő fordulatokkal.

vak leány megható története
UFA vih~ghiradó.

Három hónapos ptHdltlliin b!.ldapest! filmsik:,:r l '
'Lesli<l Howard és Eergman fliílgy :&:l:!lHl!mes filmje:

I
szereizM, szinjátsr.ás és zenl: 1l1lgmthesz@bb taltlJlwzásiI.

fiatal első nagy, szerelme. fz a film: il l~gml\!i\Yübb ~lm~I1Y

EzenldvUl: $lines trűkkíilm. Magyar Világhiri!d-é.

Veress,

Vezette:

Az sorselástól eltéröen vidé-
ken tartotta e::sö tavaszi mérközését a

csaT/Olt". [3, csapatának ez
vo,! az 'SIcC! mérkőzés e és egyben tré
ningje i~. A csabai Gisapat már több
mérkőzést játszott és alkalmassá
pcily~n 'l.,H11arabb edzését

A jMtkosokon !Jamar erőtt vett
az első mérköz:és fáradalma s igy kény
telen volt meghajolni a trénii'lgben álló
CSé'bai egyűHes előt~. Ezt az előnyt II
SZÖ1l0g)/ári csapal ki is használta és
biztosan nyerte a múkőzést

A gycmi:i Gsapat gyengébb szerep-
lésehéz kora reg-

Utélzá" és az ott tartóz-
utolsó sorb'in a tarta lé-

a iáté!{.
!Óvését

'nek mentenI. a Rokka
~diLst és némi harcol

,:, f ..eoen Kolarovszld meg
','::z'ö':és!, ~. u.·' A 18 ik pe;'cben

•._,"'l::b':'l:at l:erLH a csabai tizen·
11";050,, ["iiiJ és LaDllsnyik. keresd

:i gólvo!'ll2l!clil fUI végig. Nagyon
ize volt. A Qytk tevabb szoíGllgatja

kapuját és él 25-ik percben Po-
csa,í JeadástÍ.ból remek gólt Jö, 1· L

eJé~ iramvs, A 42-ik peH:ben
Csi:cs"lv a gól§zen:6, 2-I-re vezet El

Rokka.
Porduiás után a gyomai esapat már

a 1empöt és a 8zovögyáriak
támadnak löbbet. Már li 4-ik
Dal1lcsónak van alkalma bemutatkozlli.
tudblsáí egy remek védéssel. Nagy tap
sot kay érte. A nagyon fáradt. PI
J:5-E{ I<olarov8zki fa~

képnél il. védelmet és Dancsót Ül

3-!. A
l!l:lioritklizlk,
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ELOfIZETi!:SI ARAK:
Negyedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24>

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

Lapzárta c s ti t ö r t ö ll: este 6 óra.

FeleliS"a szerkesztő: WAGNER MARTON
SzorkHzt6ség és kiadóhivatal: Egyl'latr>ábiN; (55 mm széles) cm. maga8 hirdele~

50 fmér. lÉves hiírdetesIlél ]Q százalék kedvezmény!
adulllk.

I\!i~gjelemk mirúj~11 S'z·)mba.ij)JTIi reggel.

keH li

In
\'11$: aka·

é
ö

nagys
és End

Beticzey MUdóa fÖlt8pán

lay
ékés

az

Kánay Miklós I A mhlis:'l:h!!riEllnl~k

a napokban • II Lél·motoro!lsal I nek
DélkeletaUöldre utazott Bárezay
János áU:iimtiU,'r, Ar"il!pwédieh:l1i

gunk jeleot'séfle,
az áUaUIByés:dés!lel talajaink
term.' képelllégét fokozhitjuk 'Ili
talAn neM "flgyunk re·
ménységgel, ba hisszük,
az európai agrár államok
zöUorsdgunk az első

fog áUsni. Ebhel, hogy ezt el·

az
. minilItereln0k déllelEliU élrkl,lI:eU
meg HédOlez@válárhelyrepshoB
mm
indult. Békésmegye
baiczai Beliczey Miklés főispán

fogadta il minisderelnökö[,
vitéz Barna al-
ispán él Lajos f'szolga-
biró, valamint CsiJllD1ul.dia
rás és TorkoI Béla dr. ország
g}íUéli kép"b~l'k kiseretébeJl.

tnyészáll
kiállitás

T

III

sertések kiválóságát lem. Külö
nősen jól esett látnunk a man

fejlödését. Évről-ivre
oalnrofbb mallgalíea kerül IIiáni·
táira. Alt elmult
mindig kellemes hlt111l!!i'f:I'V

mangaHcák Sajnos,
II tömeg ma a is .

és valóslÜnileg8 bize

A magyar 'Ultt~Byéglt6k is
mét remekeltek. Olyan állatok·
ban gyönyörködbetik I lAhJgató,
a tenyészállat vásáron,luDIlyek
2i mai háborus közél,lmlzlbf

.hiányok közepette önkéntelen fil
bb;onyos éné!!t
keltenek. ilyen nemes
Dagyszámu .an·
nak, oU hiába u
angolsdslf: kiéheltetési slIÍlndék.

A kiáUUás területe nagyréut
Islál6kkal vllln már blépitve. Az
utóbbi években' nlindig látltuD.k
l-2 isláMt a kiállításon és
ezek ill mindigmegtelnek
8zebbnél-szebb állatokkal.

Az ember azt sem'· tudja,
melyik áUliIltfaj kiáilHEllt

értékelje ?
ehldslsO.kbiól következtetünk,

kapják III bahér
keszorut Az e186 napokban

minden kiáililoU bika ve
'főre és a vásári rékAk'
véleménye szednt fantasztikus





14300
&4180

12ű

4:

leiras
""232

2' 742

2

2

600
46 76

1000

39056

60558 1-

1

8:

!7'3

Szmola Vince sk.
pénztárnok.

Balogh Lajos sk. Timár g. !mre sk,
ig. tag

Vaszkó sk.
ig tíílg.

és

sk.

"

géj;l!tú'pásl éi
~a rL~'I]C~(

~eir3.s.

oSlia!ék

BEVÉ

évi nyereség áiho7al

DECEMBER

"

3 . lit :'Z. malom házavulti'oi és
éri.::k (arialék

leLjs

:2

9

13 M[lH évi rilyerellég á!hon! 165
]4 Nyereség

szám

december hó 31-én.

Timár Péter Pál sk.
ig. elnök

EH!,OSl"lJn sk. GyuriczaJózse! sk.
ig. tag.

ls/win sk.
tag.

h iyesn k trx
SzcíÍJó

ID.

f

Kovács sk.
iigyv<ezetö-igazgató.

KOlJ(ics Vince sk.

és

K ill D

Lcirás k:

• iiZ. mElom
érték c:;;'L;klf,~::nesi szt~[rli2:n

9

2

tag.

8

l!ince
ig. tag.

4:

5·

3

6

9 r~

L5 H. sz walom l1ázavl.l!ási és
értek csökkenési számlan
sz. rnaiom és

2 héz ilV. é,L csök, szám Ján
13 11á7Efvulás1 és

18
17

14

Sor-
szán1



I

vasárnap

8 órakor.
film!

rózs

li
4J fillér, minden további sz6 4 L

á

29-30
3-5-7-9 "',.,<, Ir"" ..

egy előadás

Csodaszép

E

jókai Mór mdvének tilmváltozala.
Föszereplők: Szörényi Éva, Greguss
Zoltán, Kormos Márla, Kamarás Gyula.
A magyar nép életéből készűlt csodás

film, elragadó nótákkal és tálakka!.

A műsor kiegészitve.
és hiradókkal.

Mel~jelent a repülők

száma. A Magyar Szár-
A magyar Bombázóknak

Ni!ioJajev bombázásánál elért si
kereiröl érdekes !közlemény t hoz az
uj szám Bisils Tibor repfHöörnagy
légikrónikája, Nagy Béla száza'dos

lóerő feléc c, hmulmánya,
Emő Dornier legujabb re

pmőcsónakjairól irt érdekes cikket,
Jenő százados repUlöhirei

a világ minden tájáról teszik vái
tozalossáés érdekessé az uj szá
moL A SWkáS03 rovalokon kivül
Támadás a repülőgépen G. regény
folytatását, vitéz Ff igyes
egyik hábon.is visszaemlékezését
közli az uj szám. A János)' Islván
szerkesztésében megjelenö Mögyar
Sz~hnyak mindenütt kapható. Ára

finér, Mulatványszámot a ki-
adóhivatal Király utca 93.)
kiváila/ra ingyen ki.ll<i.

A tavaszi'

divatbemulalóiról hoz nagy képes
ludósi!ásl a Színházi Magillin uj
száma. Heíy.sziniközvelités il. már
cius 15-j kivánság han'gversenyröl,
Remek viccrovat és a gyermekek

a Kis Magazin egésziH
ki ál Színházi Magazin uj 8zámá!.

il!i §

MÉlh(;!l·~)!a,tlok eladók. !'Jeiezer méreI,
utca 46 szám. 1- i

c~H"lái:llbÓi való fiut larmló:;
liak felvesC':·e t:. Iványi Gergely horbély
mester, Podüni· féle borbély-üzletbe. 2· I

iiltke>a:d. l!. "oH Kispipa vendéglő

helyiségében, AbomUt kosztosokat vállal,
Megrendelésre házhg;,:; való kihorolásra i
is főz. izJetes magyar konyha. Szivel> ,,'
támogatást kér :iicMn Nlár!oilné. 2-2

iUC'"OU gyógyszer',!s II ,e
geket iegmagasabb nap": áron vásárol
a Mácz

égy kovécs-
milhely haszo"ioé,be kiadó Berzsenyi u.
6 alatt. 2-2

~lifldQr cipésl!: egy (aDutÓl

Lakik HG6Ök-Emlék uq" 54
3-3

gyógyszeres 13.

Ud3!: kal)hatok a. l\lacz-pallMban. 3·3

cselekmény,

60

önvédelmi
942

csapat a
zé§el1.

EÉ'rÖI.

o!la!mi

száma kÖZölte a honvéde!mi
miniszter rendei,elé! az önvéde1rrd
kiKépzés
rendelet inlézkedik fl ház::zk

b~n. A

Egy J·ds szépség hiba CSl1sz.ott bea
hétkö;;ma~j mérközésoe és részben ez
az oka a sulyosvereségnek, mert a CSI!\

pat nem tudott kellően kiállani. A másik
hiba pedig az volt, hogy ismét a kora
reggeli órákban keliett a csapatnak a
szomszéd községbe utazni és egész nap
oH tartózkodni, hogy a mérkőzés meg
tartható legyen. Ezek nagyban hozzá
járulnak fl csapat tartalékos és gyengébb
lel iesiíményéhez.

Valami jobb megoldá:>t kell
ezek a hibák részben c3ökkent-

helök legyenek _
A csapat §okkalta john volt

ZI fáradt és megérdemellen
nyerle a tomát.

részesíteni minden
niH, aki 14 éves el mult
életévél nem löltöUe

és il

!ökusság

él

l)

Az olasz film:yártás kimagasló alkotása:

Szörényi Éva, Páger Antal, Vaszary Piri:

l"

Vezelte :.Gáspár.

iRnt"~:ln, az
Modem filmregény egy világváros életéből.

fö~;ze'repilők : Vittorio de Sica, Ass!a Noris.

Egy nagy, szenvedélyes szerelem története. Drámai erővel

A szinészi teljesitmény.
Magyar Világhiradó.

Ez a film: I. EgV tökéletes kaialldorfilm. 2. f:gy tökéletes vi~:iálék.

3. Egy tökéletes dráma.
Ezenkivül: .Cigaretlafüst" Rácz Vali énekesfilmje. Kolozsvártlll-Zágonig.

Jane Withers pompás amerikai filmlljdonsága!

GyIk: Dancs6, jakó-Valal, Czifrák
Csalah-Pecsai, Csá.szár~Talán Öri-

i
HlllJv:adí: Bonlovics-Tóth, !

Szin-Virág-ganáns:l:, Sinka 1l.-SÚlá-1
gyi-Sinka lll. - Bencsik- Ruron. .

Szép iramos mérkőzést játszolt a két !
!i:sapat A Gytk volt a többet I
de lövéseit nem kisérle szerencse, na· I
meg is nagy formában védlea I
nentandrásiak kapuját. I

A 23·lk percben Pocsai labdájávaJ'1
Császár megszökik és sdpgólt ragaszt l
Dékány hál6jába, l-O. A gólra erős Hu- l ""'--~---------~

tam adás a válasz. A 40-lk perG:- l
b"lIl Sinka! rosszulszereli . és él' JVUmlel1 fieln<liU,nek
csatár ezt kihasználva lŐ. A lövésbe
Valaj bele, de il labda irány vál
tOzlatva il hálólila talál, l-l, öngól. A I

továbbra is nagy irammal I
h.'Ol D.,ancsó hol Dli:kány mutat b!2 I
ve~ést

Szünet után a GyIk az """y ",,-,.
is k~ríil, de goI csak il. iQ-ik I

perc:bell sikerül és ilU előre Sigka I
H-nek, 2-L A Gyik továbbra is ur él

Lövést~lov~s kővel, amint a tö- l
ml;\rült Hunyadi védelem, ha nehezen i
is, óle tiszláz. A :;lQ-ik percben lenne l
alkalma Gy!k-n:l.k II kiegyenlitést meg- I
sz~neZllj, de a a által i

lalxlát nem ítéli meg. {Nagy 11- I
. A Gy tk. fölény t ,il. 40:ik _perc~ I

SIker ·t<OTOnltzza, amikor IE !"QCS2U i
"-o méteres lövesemegak~d a i
kapujába, 2-2. Még egy-két !en- !
dillet és mésközésllek. l

Mindkét csapat szépenés jól játszott I
El'\léniile~ Csalah, Pocsai és Üancsc\ Wn! i
ki ;il de a Wbbi is mln~;;rJ I
dicséreteI megérdemel. is nligy- l"

szerűen megállaná ha (alszaba· •.
ditó biztosabb volna. Ebből való ;1

keH I
cliból elso helyen Dékány érdemel emlí- I'

tée-{ i:űvt.~bá a S~nka h:g-~vérek e5

em",lkedett ki. i'
eHekint'le :;. nagy n·estöl,. jol

vezehe a mérkÖzest.

~9-.30

!kon~

Iwri\

mindössze

Ei rende-

a mirlisz!er
a

iijöben gok sző

rendeletére
és szal-

?,Fl'\I.?,"Fl?,1l' való fel
szigoman

he:1vei{en IJe"laUIS eze a

s ezáMtal
i,i:!Ii:Ht:ru fenntartására

rnermyiségéi.
szalma és száJraz

vi SZZápóHására
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fJ:L ZE ~:ii>! Ab'l:A!'~:

'íegyedé,uil U'íti P, Pé! év,,, ;';. L~ P, Egé3: \;V~e 6.24

~efhelégek poalacsekktHJ:
Hm,glllI'Í>lI-IlymlldJil c8~kksitJm 18,280,

t i1 k este (; óra.
~-_a-

Bgybuábolll (5:) mm E!zéle~) l cm. magas wlI'dete&
50 fillér, Éves birdetésnél iD srizalék kliJdvIZllÚó1lyt

adl.lDk.
Megjelenik minden szombaton reggel.

al

nemset f6le~

fJedig elemete- .,ermek·
kertjének ie~pIldQiil.!)b ImllVllé

",ével. A kÖZSZE.il-
ealatban munká!!"
nak l1uu.. le:iJ: téhhé gondja
ana, hogy 1'l.jj<:ln miből

él rubázkodnak oUhoomll-
kilgyermekei. Az

amit sdzalékszeröen
kap, éppen ugy fodezi a Izük
ségleteket, l!l kenyere
kereső ol!l~l!iAUé ideba~ul

él pol~'rJ tf)V'ékEl'OYlléli kÖf'éb~ID

munkálkodnék.
AI 'ldoJ:at

ittboBml.radoUak II

családjáér! bO:U1Sk,
és mindeB tekintetben
ges. A terbe mimd-

.\ pol·
e,nrréllll hl§l!'V'll'l1ll"l"ll!! kezé

mállik
l. háláját

il kormánynak ed a
m~IYl!légellen emberi éG lill4ll8ill,lh

Hisszük,
tosan tudjuk, hogy el a
elégedetlség, amely
nyomán flokezer emb4l!1r

ben a
nemzetnek II kötelll-
1I.gtudatb. III

bmatokat

MegváltoztaUák a buza
és a rozs kiörlési arányát

A marai.825·iki
II kl.:n~ll'télllagyi

milllilll:ter rellldelltét a hoza él
II 1'011 arányának Dieg
l'áltollltatlÍl.IÁlról. II rentllelei értel~

mében kereskedelmi Telyes és
dm 'déslel f@glalkoz6 malom
buzéból 8~, d8legfeljebb 85 sd·
z&llék, rozs!Jól legalább leg
feljebb 80 százalék Usda suiyu

köteles kiőrölni.

Kerelkedelmi, vigyes é. vám·
4)désllelfoglalkozó malom esak II

következő liszUajtákat áUithatja
elő, Bozából de leg~

feljebb 21 !ig?tet
(buz:adarét és
túlleg
ro%sMI i~31.se:ge§

rendelet

sal......

~tj't, llue••ndéli,
II és vér·
hulLajt"t a a leHá·
mad'lért, I tad·
dn, hggy 81 II II lel·
ked bitének. csal'ded,gyerme
keid, unoU.id
magyar nemE.ti dicsőséges

jövead6jének, - Izen nyOl·
sdk, áH él épil tildi él mennyei
vUágrended, - il1 lelI igazság
és béke boldog karácsonya,
bymnus! és hozs~buuít zengő

pG:akjthltjíe a kerelllltyén vHágUatk.

HARSANYI PÁL
e.perel,

81 on:d.ggyilil feb6hbáftak

ugyanis és .Q korn:uany család-
védelmi is oyil-
vánvaló, kise~b százalék
jár egy gyermek után, mint
kett', enDél is több
gyermek

KiJön a rendelet-
nek az llZ intézkedése, hogy il.

1l.özslolgálatbaD alkaimuott
munkásnak akkor Js jár polgári
bérének 40 sdnlél.u.l, mint
n6Uen vonul agyan he, II

tartama llllaU aZGnban
meg.9sül. Ezzel IUl intézkedés
sei bizonyára l8redményesen
hádtja ~l a korm'D' a kiltODlIli
szolgálatra JJebil'oU kÖlllI!olgA
latban sllkalmalleU Humkás elől

II leslényegesellD hAlus'gi aka
d'lyi,

A katonák cl!lala4jimak fil II

hathatós t'mogal'IlIIi, II clld'd·
véll!lehlDUlek eja legujahb ki·
emelkedő m8Jllnata nemesak
azt bi.lonyitja, hogy II szoch\l·
politikai alkotások terén li bá
borDI l'islzaesést nem

hanem bizo
nyitja alt il, hogy KAHay
Miklós mhd;zterelaök kormá
nya tO'fábbbalad az idószerü
szo.iális gondOlkodás
Bizonyel'l, hogy a gondoskQdás
anyaj~l terhet is jelent, a

ellátas pénzügyi fede
zetE~röl is ken. De

il ma
aemJ:etet lelkHe~

rendkivül mE~&'€'.r'~iiti. nem
iJ

USVÉT
IT TENGELYE

rend, amelyik nélkül csak k61
tészet lenne II karáosony és
csupán álmGdozás lenne a
pünköst, 4e amelyiken egybe
ölelkezik III három nagy ünnep,
hirdetvén, hogy imé ugy lJ:ereUe
Isten az embenih\got, hogy u
li egYlzülöttét adta miérettünk,
hogy Ő ben~e hiszen, ör6k
győzedelemnek megví.Uottja le-

l

Drága népem, ha ma I
járnod lí'I golgotai keresd-

A napokban kormányrendelet
jelent meg II katonai szolgálatot
teljesitő közalkalmazoUaknaka
szolgálat tartama alan 101y6si

jaárandóságairól, illetve
azoknak szabályoz'sáról, to-

a közlZolgálatban alkal
malott családos munkások pel·
gári bérén~k ugyancsak li ka
(onai tartama alatt
leendő folyósitásáról és öSI~eg

szeri megállapításáról. Az intéz
kedés lényege és lI~íija az, bo~y
a katonai swllálatot teljesítő

kizalkalmozoU éi kÖJSlolgálat
alkillmuoU családel mun

maradt esal'dtllljai
az a

feleség, II gyermekek és unokák,
ba nlm önálló keres6k,akik
önmagukat - semmi

féle szükséget ne lJ:illlnvedjjenek.

It. kormány mi·
lyen jogok illetik akato·
nai telje:sit~ k6z
alkalmazoUat, m.tve, hogy an

milyeD fh:etélre van igénye.
tulmenően pedig elrendeli

hogy minden ka-
sz()lg;ilatgt teljesH6 köz-

szcilg:Uailban mun-

eikkei,- a egész
serege a eél·
kiWzéseiről, és ka-
tonai küzdelmeiről vagy sike
nir4H beszéln<i:k és azt adják

II tengelybatalmak
gy()zedel.m~~skatonai és szociális

felépölni az uj és

G
tRE

lJlZlHUJ,an egyházi és poH
legégetőbb

küzdelmek idején is
vezető a keresztyén

és világ lengelyéről, SI

ki:K'es~~ről éi a
uiklasir.r@i szólanak,
ünnepimr örök ~0nígel'Yi

az embenrihl.gnak
annak igazságát, az

.Iga.z8ágot és S.leretetet lehet ke-
resztre il sírba
is zárni, fedőkövet
is rizárni, de az örök isteni
igazságnak és szeretehJJek fei
keH támadni és ezen kell meg-
épülni és
rendnek.

A keresztyérségnek poetikue
san és szép ünnepe il

az angyali
iii. családi neretet
a gyermeki és &lülől

szivek boldogságával, mikor
zendiU lU: ének:

D!C$íOM~g Istennek - békesség
embernek; - lélek
szárnyaltató ünnepe II keresz-
tyénségG.ek a a lebesen
zúgó szébiek a

tÜll\f;S



veU a 2meny·

legyint
kérem. Les!

nem



Ondges Iparos és
Clmtér. 1142. Dobili Lászl6 dr.
és Kovalóczy Rezső al IparI.
Országos Központjának igazgatója
és fÖlllkára uerkesztésíb~n meg
jeleni IZ Országos Ipaml Évkönyv
.és Cimtár, amely felöleli mind
azokal l!i ludnivalókat, amelyek al
iparosok r.uére Ilabzerii él
könnyeD áth~kinlhelő lájékozbt
nyujtanak ilz iparllsgágct .érdekli
gazdasági éli ipari közigazgatási
kérdésekről. Az tartal
mazza egyben az Iparilgyi Minisz
térium, IPOK, kamarák, iparlestl-

. lelik felvidéki ég kárpátaljai íp!u
társulatok rélllzleteg elmtárát és az
iparosság érdekeit szolgáló hUei
intézetek adalail. Az évkönyv ;ára
10 pengő. Megrendilhetó a kiadó
hivatalnál (Budapest, VII., Erzsé
bet krt Q/ll. sz. Tel. 224-038)
és az iparteltUletek, ipartársulatok
uljin.

A gyomai keresklld6k április
1-t61 reggel fél 8 órakor nyitnak
és esti fél 1 órakor zárnak. Ebéd
idO fél 1-t61 fél 3-ig.

ViUanyfénynél töbhet tojlrlak
li tyukok. Németországban arra
való tekintettel, herY a tyukok a
trópusokból, vagyis melegebb vi
dékről szí.rma:mak - ahel hOl!lz
szabbak .a napok mint nálunk 
kora öszt61 tavaszig villanyvilági
tást szerelte!! néhány kisérleti
tyukóiba. A próba meglep6 ered..
ménnyel járl. Bebizonyosolllolt,
hogya meglelelé fényerejU és
tulajdonsÁgu lámpa alkalmazása
esltén él téli hónapokban mintegy
30 százalékkal tl/ijástermelést .
lebet elérni, ha a tyukokat kellően

eletik. Azt is kiszámitották, hogy
.a viUanyberendezée költségeit ci

toíá8t~bblet többszörösen fedezi.
·MEOJ!LRNT ~Z évi

"Zöldmezói"i3ptár~ gróf
Mihály, dr. Piuko\liíllh József, Kol
bal Káro!y, Viillfz <kk Bittera Mik
16s, D~ry Lajos· dl'. Oruloier Fe
renc, Keváes Miklós, 41', Kristály
Aladár, Rigl,r József, dr. Berke
Péter, dr. Máriássy Béi<1, Kure-
lee dr. Ungár vitéz
Ortutay Pái,

fenme, Sándor, Pataky
László, dr. Bagotai Káílay
Béla j~le:i igazolják, bagy I

zöldm~6mozgalom diadala
a mlillyar mezöglilzdasígi élet vlsz
snesik. A NlIlptár nélkUlizhetetlen
minden rét- és h~lelöjaldálkodás

sal foglalkozé nliY- él klsglUda
részére. Ára 1.50 pengi!i Megfen·
delhetö: az. Országos Zöldme:r:ö
Szövetlélnél, Budapest Báthory l.l~

1 izám.

f'rancfaoflzálillana n6k Rem
kapnak A francia
dohányjövedík igazlatósága a
dohánytermékek adagalását veze.ltI:
be. A jöv6bllln hetenkint félfi
40 cigarettára. vagy öt naponkint
egy csomai ,ipadohányra tallhal
igényt. KiskoruakRlk, továbbá
aSllonyeknak leányoknak 0.0
hányárut nem szand kiszl/ilgál e

tatni

szórók viláJldndl r;jUdk II baráz
dákat. Addi, pihentek. ~u"ig fllSSI

volt a traktor. AJ 6 iril,kiik az
volt, hegy mInél ilJbb hiba 1"Y211
II traktorban. H6. azut(jn
mlgho.jtotta 6ktt il szahotázs·
rendörség, akkor minden két ba
ráuia helyett egyet !uiztak, klJzbe·
eső sd.vokat kihagytak. liy le/Ul/1ft
behozni II késtst - .Iztositani
30 százalék gyomt;t II termé$ien,

(Polyttdjuk)

Az iparo••k lIuuk6pel 1,8 

zolvánnyal való .Uátálla. Békés
megye törvényhat6sági ~izothlá~a

felirallal fordult II kere!skedeJem-,
és közlekedésigyí és ipariigyi
Miniszter urhoz ég olyara minisz
teri rendelet kibe,"sitbát kérte.
amely ol"8zágos3n f8ndtzné az
iparigalQlvánnyal ~ir'k, la piaGi ég
vádr! árusok ~g u.k helyettesei
nek és kisegitöinek Ir~képlllg iga
zolválutyal vaht eIlAt'sát. A ker!ls
kedelem- és kÖilekedéstigyi mi
niszteri hivatalból vélemény
adás végett megkülciötte ezt II

feliratol a kereskedelmi és ipar
kamarának A kamara a kérem
teljesitését javasolta.

Rendelet az allz.oyoll:
nek hivatalos m••JeIDhlléröl.
A kultuszmínlslter több. esetben
tapasztalta, hogy az egyes hivatalok
a férjes, özvegy vagy elvált 18Z

s:wnyok nevét különboz~képpen

irják. Sokszor agyanabban Ei hiva
talban sin<lf; f!1eg li szükSéges össz
hing. EJOfordl.llH a;,: is, hogy ugyan
egy határozatban f@!lllGrolt több
asszony nevét küiönbOző ti:.ódon
irták. Egyrészt ennek II visszás
ságnak megszüntetése én1ekében.
másrészt~.hogy éi hivatalos inléze
kedésekbenmegDevezett férjes,
özv~gyvagy ilvAit IllsszGnyok
személyazonossága minclen téve
dés ·vagy kétséllid kizir6an meg"
állapítható legy..:.llt. CA kultuszminfsz
ler most ell'endelte, hogy éi lövi..
ben minden hivatalos fnté~kedég

ben az asszonyok nevének meg.
megjllOlése térjUk (né) toldittai
tI!áloH és az illetők ltánykori t,ljes
nevével történjék..- Nem ilég
tebát azt imi, p~ldául Nagy Péterné.
vagy Nagyoé Kiss Mária, azi sem
szabad hlsimá.lni, hogy N. Kie
Mária, VilY N.-n. Kiss Mária,
hanlm szalJál)'lzer&iln igy k~1l

megjeIIIni tdvatalos iratokban az
allzony nlv~t: Nagy Péterné
Kiss Mária,

IIlvelrti 8 farkát, ha meg
Ijed a Iyik. Elv@slti II farkát, II

ha rabságba Ijlik. UjablDan azon
ban rijöU~k, hegy Ikkor bs el
hauja, ha melijed. Ennek ekát
nem tudták mégi tudósok ki..
dlriteni.

MeditufoR II enzágos vásár
',rilil iDlltartvl,

szántani-vetni, de sehova sem akkor
érkeztek el, amikor kellett volna,
hanem akkor, amikor éppen elju~

lottak.. '
A traktorokhoz I1zemanyag kel-

és szakember. Az ifzemanyag
sekszor elsikkadt, mielőtt a kol
choszra élt volna, a traktóros szak
emberek pedig városi· proleidfpk
voltak, akiknek semmi kő;;,"k sem
volt a jőldhöz. Éjjel-nappal haj
tották öket. Sokszor villamos fénv-

Eljegyzés. Rigó Lajos Máv.
intéző leányát Nellit, eljegyelte
Gaál Gyula rn. kir. tüzérföhadnagy
Sopronból.

Magyarország 1941. évi rizs
termése. Obermayer Emő kisérlet
ügyi fóigazgató és Somorjay fe
renc kisérletOgyi főadjul1klus leg
ujabbb összeállitása szerint Ma
gyarországon 1941-ben 55 gazda
ságban összesen 1200 holdon ter·
meltek rizst. Az 55 rizstermelö
gazdaságbél 5 magámrállalkozil
volt; 21 az Országos Öntözés6gyi
és Mezőgazdasági Ipar Rt.-nek,

· egy pedig a MauUmer- cégnek volt
l!ízenódéses termeliilje.

A sf:iilőf3ld szeretete. A
Budap~sten szolgáló homoróde

almási legények: és leányok, kere
setűk fiHéreit megtakaritva, kettő

száz pellgöt gyüjtöttek össze, hogy
II komoródalmási unitárius temp
lom urasztala elé egy szőnyeget

vásároljanak.

Takarékoskodni kell a gyógy
szereI Uvegekkel A haborus
viszonyok a közClI1ség számára
minden vonalon II legnagyobb
mértékii takarékoskodást irjAk elö.
Gvajteni kell a hulladékokat, a
még. felhasil'JálhalG tárgyakat, a
melyekb~! uj ipareikkek áUithalók
elő. Legutóbb .a betegbiztosil6
intézetek l>zólitották fel III kÖkÖn
ségét arra, hogy az otthon na
gyot9b mennyiségben használatla
nul heverö, tisztára mosott gyógy
szerefj Uvegeket gyüilsék öSize,
mert IZ intézetek darabonként öt
fillérért visszaváEárolják azakat. A
gyógyszedárllk szintén visIza·
vesiik az tires gy6gyszerlli Uva·
geket, amelyek természetesen meg..
felelöen fert6UenHvI kerülnek ulb€ll
felhasználásra.

A ka!úzos gazdák orsz6go1
sz6vetsélhll töm6rfilél6r61 ÍJt

vlIlzetOcikket Suhajea Tibor m. kir.
gazdasá&i szakoklatási föigazlató,
gazdasági főtanácsosa Magyar

· föld legujabb számában, .A ma·
gyar falu képes l:ietllapja él. Magyar
föld II tenyészállatvásárról sdmol

irjsban és igen szép képben.
Elbeszéléseket, verset, kisgaz.
dák szaluzikkeft, piaci és vásári

·árakat és reRcieleteket talá.hmk
benne. Mutatványszámot kUld gu
Magyar föld kiad6hivalala, Bl.lda-
'lit., .irziíblHdh'ul 7.

Irta: MIgend li)eztlI.

A SZOVJET-IIUZA.

(6 közlemény.)

Bemutaltam a szovjet fdjzös ,a1
dasdgait és azt a jólélet, mety . a
k~zi1s lerrnelésMl fakadt. Bemutat
tam a szovjet földmives prolélár
jait is. Most még fl mezőgazda

sági termelésének gyümölcsét sze·
retném bemutatn.i.

Mindenki emlékszik még aria,
hogya bolsevista zsidók azzal di
csekedtek a mult nyáron,. hogy
mindent elpusztifana!c a mi elő

nyomuló csapatailIk előtt. Senki
sem kéielkedhetik ubban, hogy a
szovjelzsidók népgyilkos hada
tökéletesen el is véReztevolna ezt
a pusztitást - ha lett volna ideje
hozzd.

A mi csapataink azonban olyan
gyorsan nyomultak előre, hogy az
ukrajnai térségben még lábon ta
lálták az érő gabonát

Ez nemcsak azért volt káros a
vörös ula/om jő zsidóira, mert i~y
a mi csapataink óriási mennyiségii
gabondhoz juthattak, hanem azért
is, alkalmunk nyilt megismerni a
szovjet gazdálkodás hitvány voltát
a terményekb61 is.

Asztalomon van egy maréknyi
szovjetbuza, amelyet Ukrajnából, cl

szovjet egykor leggazdagabb buza
terme földjéről hoztam ,magam
mal, ugy, amint a csépLOgépMI

it láttam
roszországban ?

Bárki megnézheti.
A termésnek átlag 30 százaléka

gyommag : madárborsó, . konkoly,
aszat, vadzab és kiilőnböz{J tarac~

kos ffJvek kalá!r~ainak törmeiéke. .
Ez (lj sok g)iommag kézzelfog

hatá bizonyitéka annak, hogy a
zsidók cl földei is éppenugy be~

rnocsjcoltdk, mint cl városokat, fal
vakat, tanyákat ti mint ol vala
mikor még tiszta szelid, emberi
lelkeke!.

Ha kézzel kiválokaljak cl· sok
gyomot, akkor azt látjuk, hogy.
maga a tiszta buza is olyan silány,
mint nálunk az ugYfUJVezett lQmá
~()dosztcily .

A sumfk egyenl&tlenrfikp csene
vfszek, ÖSSZé'~vissza fa;z"!tak.

Hány ötéves tervet bonyeUiottak
le !fl szdjukkal at O!OSZ föld vi'JliJS
hóhérai s lám, a valósásban még
a megfelelő lIetőmagot sem tudták

'. kitenyésílteni.
Aki arra jártt elrn()nfihaija .aztJ

hogy a világ legjtJbb bU:lCltermö
fl>ldjéi látta - II 1'6spaldzatosabb
elhanyagoitságban l

Pedig mennyi traktor volt a
kol,hoszokon és a trakiorkiJzpofl
tokban.

Csakhogy a gazdé.lkodáshoz 1ifAlfl

. elég at gép. Lél,k is kell! A lelkit
azonban. megjjlte a szovjetrendszer,
!fl ls/dé kapniJág és al állati t,,,or,

dll
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li

és Békés-

elönl(j,U terület
fl vizek

a helYllí!ltet,
li lell!§ullvo:!Jab,b a hely-

let?

megtéfele

te:rllletén mlilkcidö
siló tár'sull~h'lak 1",,,,,.1,,&1

kessége szerint. Ez aU[al,oD:lmaI
veiem '\Toltak az

sal. Mehóságod ismeri a leg-
ezt oa. szöln}'l) ker

dés t s ezért nagy megnyngvásul
szolgálna, megalkotoU vele
ményéről nyilatkozni szives
kedDék ?

- Ji legutóbbi nap alatt
b~jf!rtam a vármegye
egész teriletét közigazgatási
iáráso1nk.'ént és a vármegyéok

ármente
iUeté·

I,

ért

I
s.lóHtja a KormányzóhelyeUes
az

A szózat és bizo-
nyos~ hogy százan és százan
jelentkeznek majd a légierő

Az Hj:ak~ akik
seregestől jelentkeztek katoná-
IG ak az onzag részében, .
most a szálló m~gyar

repülőgépek telé QZ-

lal az elh21tározással, ök
is oU akarnak azok kÖJ,öt.t,
a~k a
zugo védik mio>
deo magyarok életét és bis:d,e
sasok módjára a
oem zet jövőjéért, az
uj magyar év€zredéd, !il keresz
tény Európa győzelméért S~<

...
L

.
IS

I, annak ouszUtásai
b ,

egfesz unkájá i
i g nd~JLU'UJU!

,
es a

Harmadik éve lálogatja már az elorzott igazi hivata-
Békésvármegyét a Son kegyet- sának és II szorgos ke-
lentil keze. Óriási terület zeknek. Nem is lehet, hogy ez
- a - hordja a sziv szeretetét és test minden
ismét a vb nehéz terhét, házak erejét önfeláldozóan
ezrei estek össze rommá, ma- munka ne
gUE:a.lll temetve dolgoskezü ma- meg minél hil.llna:ratlb az ö ki- vármelllyénkben
gyaroknak élete munkáját Em- jutalmát! _ minden kéJtlé,let

riadt szemekkel ke· vármegye egész Dépe uo-
resi a me[iedéke~, a viz rongva iesi az árviz1ront

a félelmetes ur, jelentéseit I a vb:? lV1enn'Yl !il~m.íloIlhaln és ezen
gőggel fodrozza lükrét az 131M- a viz? kArok jártak 9 I k.7.V~lUl!!i1li naUlraballl,
dHoU területen. az egy- :iz offem:ivájának nyomaban ? l' akarom azt Bum~liulli~
kori ll<ldasok romantikQ~ mo- Es - legfőképpen - mennyire i
csárviléga követelné vii!IZI előre II mérnőki tuda-! de mindezek

A iS nehéz nap- mány eUenmondása? A SZOfaD- I jelente.l!lek éskilebb
jaiban oU a szo- gatoH ég .1 okozilk, Orosh"-
moru _ birodalmában Beliczey remény II megnyngváshoz. i zlÍIn és Békéslámsonban.

A Ezért _ szükségesnek, Isejitségé.vel ma azt lItDet
-az egész birtoka vb: aiaH áH - hogy k.érdésekkel a l mendam, a nagy
DllDd:lg;; pjlilhhrlilVllllt\ a gondjaiba főispá.hoz, I viz harcterének I· áHaláBos!u\gban 'BY-

veU népe nyomorusaga'l- ismerőjéhez s III I Ez - il Bíkéssám-
Fáradhatat~~n.ul,súnteéJt,nlllp~t ~z~ve_s, készs.ég~el _. . IlIz~jsag. l !lfm vidékén il veszély csökke-
egybeléve JarJR sorra a Sorstol I ifo kerdéseme, ammt az Itt I mig többi

. vetkezik: részei. lénJe~eljavolásban
vutélii:et Mindenütt segit, vigasz- - A vármegye népe szorong-

il:;l.lézkedik. Csak va les minden szót, mely neki
j:\on.dja: hogy a kezébe IZ a belm~ink'8t illí1ml~r

hailal<:un milildi:~n ellzközé-

20.000 hold földrlU csak május végére takarodik le a vb,
Ez a terü1etaz idén kiesik a terme1ésböf.

A kormány mindent megtesz a segítés érdekében.

munk;~iuli,at.hogy

szabadon
gépeken a ma-

várogok és fölé,
megvédje'~ek

ii'él:!jék II nem.átet minden el
támadástól. Kassán

~oLta először a fiatal
i'lIgyogó képes

hősiess~j~él. nagyszerö
ké.pz~~Hs;églét és harci erényeit s
a<:óla számtalan győztes légi-

sl.en.:eH b<.:csÖletet és
VÍ'\I[3. ki ft elismerését a
IU<íI",Y::H repiHőnévnek,li nemi;et
rajongó szeretet és
koszorut vont a magyar repü.
lők kÖré s ezeknek 9. hős

magy!il.f a táborába

Nemzedékünk küzdő korsz2lk,
.körülöttünk országok

süUyednek el, ta

tisztuló
nyugattól IH~1l3~!I~

kalonaneooletek II

A magyar íöId. minden kincse,
il magyar IDlmk21 minden ter
mése a mi
- mondja a kormányzóhelyet
Ílill&i szózat - fi az egésii: magyar

szive ki
vitéz
kor azt a megállapitást

a nemzet minden
harcteren és IUlllUJll,énell-il:aDl[JlU

munkagépeknél és a
fagytól későn feiengedó szántó
földeken: katona, s barccal,
vagy verejtékével: megváHója
:!il boldogabb magyar jövendő

nek.
Ezért, a szebb jövőért il:]téze~t

mOlt szózatot iii. Kormányzo·
helyettes sz Hjusághoz II akik
követik majd hivő szavát, azok
a magyal' légierő lesz
nek.

A magyar ifjuság szive meg
dobbant a kormányzóhelyeHesi
szózatra. Nemzetünk r.emény-
segei valamennyien
mély éig <1térzik, legszen
tebb kötelességik ma: UU,!HUHH

ft nemzet jövőjéért harcolók
.agy táborába. Az iskolapadok·
ból tömegesen jelentkeznek
honvéd.knek az ifjak, iH Béké81
vármegy4ben éppen ugy, mint
Vasmegyében és Maros-Torda
drmegyébeu. on
ként, magyar Búvük. parancsá!
követve jelenteUék ki, hogy
honvédek akarnak lenni, mi
előbb résd venni a
küzdelemben, mely a nemzet
életéért, minden hoR
dogulásáért tolyik.

Fiatal II m~II1Vln

bi:>i
ket irt a
lapjaira. A
a reIJ1üUik Wtokl)an,



vagy

\' ,~ ;.: é r e ~ t2~en(et:t:.;1

i\ :\.",

IC h.!\:;~p végére.... !
.J'", c<,iv ""jnsjd" cimi! kől!tmény

\')~e 1:(1,1 iii.,yDín~t5.eéral a kö":-

azok lé
vagy

céloha
j~t~n \.7 b'~í/f;.te:! éri ek előkéí.lú·

lese é;-,.f~1,ébe.o a slükséges in
tél.kíi'dések megMtessenek éd a
munkálaLk ehrégezlessenek.

kasoi.;;nak .rilh21beSlE:rzési ki·
" ó5szegu kölcsönöket

f,~!T""~'banak.

azo:,;; ala í fl lé~(vé,de'!ei.uillel

ewlato" közérdekö
sek
védelmi eszközök
nek

rés2>8süljön. A magam I'é§zéről

közölhetem hogy

!il .::k puszli~ásai követ-
kezttoen ideiglenesen
lek néHzü! la.kosság-

2, ;;dgármesler és fő·

IdadoU
vona!kozó f'endeielemmel

ezte2m gon
~.zerint fel

hogya
:il lakók lllzá·

mához képes: arán)ta!a~iui

nagy lakásokat II szükség
hez képest ideiglenesen il

célokra igéoybe .
vehessék.
mondoUa Beliczey

főispán. Szavaiból mia·
megkaphatja ad a meg

tudatat, hogy amennyi
az ő akaratától és erejétől telik
és amennyire a kormány té·
nyezőinek emberi tudba és

képe~', az mind közre
müködni azért a célért,

ez a kemény csapás mi
hama:Alb elmuljék a vlir

kE"'iervesen mllilgiát~)"~~lloU

~i;.', C:i.ii,·:o napL.\ib5.t1 kaptuk
, PF·;~é7. e:':'géPd,') papi:oíOl. !<lY

nl:ornd, 1f'ct;nit(;~il.::~g iB: j'átrt:uyt
'''Zh:'I·;,J:C. C s él!( e h Ó n :1 p

a

a
már elő

anyag áH
81

megengedDí,
é~ épiHetein, vagy

mllrÜJ'lzt!er egyik
!e~:ut'obIU [;Q'i1atkozatában olvas

a



B.
Békési

és fémilpéui

Az
missziés

mis8ziós-
Illyerheínek al

al nyűle osz
magavis6!eliii, jól

akik az
hilhir

aka,fifjiJlk lenni. Éretl
jfl!€l:l1tkez0K

rlO1!iciátu.sM)1i nyer
telvéltei!'i vonal

felvilágositást
Mi:ssz:,és Sze

hth:föflőksege, Kőszeg,

fel a közön
az oUhon na

l1aszl1á!aUa
tisztára mOiWU iJillilliHI_

Márlan neie
Erzsébet Má~ia fref.,
és neje Hunya M::;rgU
Vince rk.

összep

öt
~;tl,p.,"',í visszaj!á8árí)ii~lk azokat A

víssla
üve-

fél 8 órakor
jfé~ '1 órakor zárnak. Ebéd
l-HJI fél 3-ig.

T~ka.fi'éko$kodni keH a. ""uC"'!IlU_

szeres A háborus
viszonY0K 8 közÖi:lség számára
minden \\lOU1@!Orl él legnagyobb
mériékii iakarékoskedást írják elli.

'd'll:I"",.,; keH El H-u..llHadékokat, él

a~

számára tanulságos lehet,
- Ez a szolJje2'kuUura!

ostoba barrrwkká süllyesz
teite le le az embereket ,t~uszon.öi

a magyar mezög3zd3sági élet visz
szaesik, A Niip'~:IJéikii.lözhdel.ien

minden ré:'- és iegd6gazdáHwdás
sal foglalkozó Dagy- és
részére. Á,a 150 pengŐ

delhelő: az Zöldmező

Szöl'elségl'léi, 'll

1 szám.

év

Minden

pl kisérJe! sikerűlt é$

Hangya és

holdankinI 4,

meg. rézmészpm
szé1\lzWdése rövidesen m~;gfr.,olténik

gazdl.áknak, SanHy
mil1iszfer 3. szolös- i

részére kiszolgáfitaUiató i
kat holda~!- I

meg~ ~

ól pew-lil
védekezési e cSdk

e~eíén lesz eje· 'Il

földn:livle!ésü;~yj miniszter
mennyi- l

mert ez a Véíjd.ez~'Vsíbletili.s'máre(}glfej~~ Ir

lően alkalmazva él

sliraaHullmas I
miniszter §,lerint a réz- I

"'C'JiCill""Gc"lJ,', II,.

2: ve-!!-öne~l{. i-,)

I
~qszn'!é,tií!",í!" I

!
j

n

A

it
::)fOSlO

a

.tehenet.
A musrka

A vörösuralom idején agyon
csigázott nép magával teheleUi:iiill
:Íllt az helyzetben. A terror arra
SZClktl1ft/1, hogy csak akkor dolgoz
zék, amikor ostorral - na,
hiszen cl vörös
ic; éjjel-nappal - s
sziint a terror,
is. A szovjetmuzsiknClk
semmi elgondolása,
Csak cl pl!'Ull'wi'na'k

sem tudni/iIa, núkor cSI)jJj'ák
Nem is érteti már a gazd,rJdk:odds
hoz. Egyenrangunak
cl jószággal s nem
deni vele.

Egyik ko!cfl.Oszon I
szabaditaU szo'vjefm[lZSjik m!ef!.l~tette I
cl neki kiadoti ré~ !

ol tehéri. Ii

trt,taskelivü magj/ar I
baitár,'>unk azt I

Mwa i
il tehén s kenje meg a l
tövéi petróleummal, attól majd ~
meg~yógJlul. A nem I
volt pel/rói/cumja, mert bár a szov/et l
böv,elkedeU köolajllan, cl l
lakosságnak belőle e,gy
lámpásba valót sem. Adati neki az
én bajtársam. I

A rJluzsik meg is kenfe cl tehe p I
ne!, cl tehén pedig feiszegte a,
farkát, megugroU és mintha rneg
bogárzott volna, elugrott a puszta
ságba. A muzsik ránézett az . al
kalmi áilatorvosra:

MOll odo: van cl tehén!
Dehogy van, már hogy voina!

Fuss utána é~ fogd el
Hogy érjem utól? 

, dezte a lomha rJ(CJsz.

mindenki
butitotia cl terror és a
vörös paradicsom
embereit,

Amin! Ukra;na felszabadult a
szovjeturaiom alól, a mi szölIdsé
i:;'eseink megkisérlelték iábraálliialli
il fóldmiives lakosságot Földet és
jJszágot adtak a ko[cfwszokból cl

jelentkezőknek.

ÉFetie il
~ -

fájdolrruiban, azután
hármat, mint a
melyik J)arm'sat
tette magdt ot te/1.í!:nfílek.,
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I

2 darab I
!mkorica

II rende-

csütörtökön

amerikai

li

IS-án, vasárnap
:3 5-1~9 ""..ek",,,"'

7

E

ie~jes

le! belarlására,

!o s1.óig 4, ! fillér, minden további !!:I,6 4, í,

5:i':abad el1tüz:ellll a 5zal~

il. földi·
miniszter rende/eiére

"őm"rl"talráQ'íját!"l3k éli szal

lüzeiégi 3nYélgnak való
cl jövőben

li l08, helyeken IBPVallil". ele~

ket lü!:eiésre íRá itÓl l

FlIniilére, Jeliln
Georges Lames.'

l<:galmas szerelmi ttlrténd egy kalan-
@mk keril]t nórót

A miisor kiegés7.titve.
és

mermyiségér.
szalma és. száraz

vlssrapóliására
ha ezeket elitizeUk,

akkor Irágyhásra nem
hatók, [zÉri c:dta ki a miniszter
elen rendeleté! 'l II

fÖI3zelrepJ[ők: Tolnay Klári, Könyves T~th
Erzsi; Kiss f\\lrenc, Simon M1!rCfl& Szí

lassy László, PetiJes Sáncl"r db.
Ai; betörő bólcstlletes életet akar
hc:zudni, li! ti~da éli

zavartalan é!etill,

G}'oma köz(§,~ql

Szthletkezete li lépfene elleni védő

oltást hó B·án és 14-én fogja
végezni. 13 án hélíőn belterlllet@TI ..

mázsaháznál, majd il. hasillÍl-
meulén Gaál Antal éib Béres ta- V

14-en kedden a i(örösön tul
Domokos András tallyájában. bizto-
sitások ls eszközöltetnek.

Tit.>:l:t~l'a mosott gyógysleres Uve-
gekct legmagasabb áron vásárol ~
31 Mácz :}

kalap()J5u:ak Görögállá
son 40 kishold vizmen!es helj!~n

kukorica lermes:désr~ is igen alkalmas,
két darabban tanvával örőkáwn eladó. V
Me:ghldhiató gró! Tisza István ut 51 llZ,

tende!ében a Hun!~ária i.önyvo}rOiIllcláb,m

'iilf,(lman, fel"j,\s ,,~l;~Ó": .

l

1.

fellér és
~chald

iga
eU,étalsa. Békés~

cémákat
színben

kerű!ö

fe! keH Ifin-
és tloss7.uságon

ereaetét is, tehát
a cérna liszta pamtltb61,

sl'íE~reiemlmel és romatikávsL

eimmel irt '\!e~etőcí!(ket

.föld
Iván dr, il dé!\iidék~

tank~ ei n('i!(e,
képviselő. A ma=

gyar falu képes Az olasz
f1:lIdnl1Velf:sl.ljf!Vi miniszler lá!(~galiá-

feliraHal ct kereskedelem-,
j és közlekedésűgyi és

Mini:;zll:::r urhoz és olyan mmlSl

rendelet kibocsátását
amely országosan rendezné az

a piaci és
helyettesei

ar{:képes iga-
'J~ló A keres-

és köz!ekedésügyi mi-
niszteri hivalalb61
adás megkfildötle eIt
relira!ol a kereskeddmi és
kamarának. A a
le!iesiíésél ja'li'as'olt:a.

Amínlklii bravürfílm l

Izgalnl81S, íebjijneeelé kémlörténeto
ft, mindermapi élet hDllelnek drámai találkozója.

fekete Márl!ll; Pelrl)Vlcll Snetis.;dáv, l\fSffi ferenc, Titkos
GerIJ, Piri. Artur, RGzs1ilhegyi Kálmán.

és
éves elmul! és 70.
líJem H,itötle be. A

,"iívédelmi
,ban meg kell kezdeni

!c:~.ol!ralrni örségp@f2l\!1cS-

Gustáv Fröchllch, Hilde Kmhi, Theo Ung;;n remek egy'üttese

íZ!jaalnnas vJ>CWYll.Il(IDlH kalanaör történet A Cisco ll€lrOZ/l,t máliodik filmje.
A f~IlZl:m;lllben: Cesi!. l(omeo es Mariorie We&ver.

és
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Negyedévre 1.56 P, Fél évre 't12 P, I!gé,,~ évre B.24

eeHzetéli~k pOBtacsekkeu;
• t-!uI!gália-nyomd:.1 Gyom.... csekkszam Ht28ü.

Lapzárta (-.9 il l ö f I ö II ea!e 6 óra.

FeleltliiI llu::erkes<l:tC: WA,GNIER
5lUlrklM;n6liég él! :

"HUNOARIAlW KŐNYVNYOMDA
G y ,() ro~, K<::lB$uth I..ajo~ U~~ 6~ .

T.~.fo!'3: 2;;t.

f~gY!laiábo8 (55 mm f,zéJetil) cm. magas IJ,trdet""
501mér. Éves !1irdetésnél ID 8úJlz""lék ikedlvei!mÉII]'i! í

aldtmk.
Megjelenik mimi<:Z1 szombatoll reggel.

Á ielenvoltak hOSliZ::Ulllin

lelkesedéliliel III minisz-
ter különös·

beje-
határozottan

feL

töző l\Z3zdáJl1(odas gZIlIk.i~.ml:lreilei

~ nek eHlt!rjl~lzílé~H2re hwnitl,lI"i

arra,
aj ·önt(h!:6Dlieilleri
az egyetlen ilyen iskola az

Oflld.flb:!ln, amelynek jelentősége

felbecsllllhetetlen. A kormányzat
eme ismét fényes
bi.lonyitéka annak, a kor-
mány !lulyt arra, bogy
az ország kimondoUan agrár
vármegyéjét megseJlitse, de egy
hen elismerést is hl 'T,egye
gazdasági teljesitményéérl. A
miniszter beje~entése ne!L csak
Gyuián, de az egés<i váJrmegyé~

ben örömei il

lak:osl§á~ körében.

iUHHJ\l!mel

hogy bas.onló
előzbessl1nk.

! sziteUiik a
sbak tervét A
möködését kizös i'lIEl

rint egJ~sége@l:i.tjük,megoldjuk az
és a kérdéseket, a

vizi energiák és
lesltésélJlek kérdését h.I

ldlomélel
csatol"

z
ol

I

I

tette, hogy nemcsak a t is,d.ntuli
gazdákhoz, hanem al egész
ország gazdatárs~dalmáhozszól.
A rendkivüli viazonyokról be
uélt.

- VoIlaképpen már 1\;)14 óta
rendkivüli körülmények között
élünk - mondotta. - .\fost
háboru söpör végig II világon
ég nekünk keményen öSlze
fognunk, hegy megerősödve

keriilhessiink ki ebből a '!finar·
ból. Nagy szövetségeseink Glda
U.n II .régi vitézséggel harcolunk
azon II helyen, amelyet a tör
ténelmi sors számunkra kijelölt.
A háboruval kapcsolatban szo
ciális és termelési szempontból
üdvös intézkedések történtek,
elsősorban kisemberek, a gu·
dák érdekében.

- A magyar mezőgazdasag

feladata az, hogy II rendkivüli
vilzonyokkal erejét megteszitv~

megmérkönék. Harmadik éve
már, bogy példátlanul vi?

kArokat kel! az orsdgnak e!
szenvednie. Az elmult év folya
mán vízzel borHolt egymiIli ö
holdból mint hol·

sikerült visszaadni a tenn e
lésnek.

nUó a gyomai. iskolákban
lled:i.k Sámuel érdemeit,
ismerje meg tannlóiijuságuLllk
is őt.

Az ol vallókörökben sorozatos
előadásokat tartsanak bio
szen.olyan galda~éll' nI'lIl'NV'IlA·

naluvolt 'fessedfk n:mnkbllága.
akár egy évtizedig is
velekapc!lolatosan GE.UU,12a gaji~

dáinkat, népünket.
Bizonyosra Ve!l:!lz1iUt, Et

hétfői lelepleJé-
sen Gyoma kÖi1!llég is
leSI képviselve Szarvason,

I
i§ ré§zt vett a

gazd.anagyqyülé§en
A

A Tisdniuli MezőgazdaságiI
Kamara vasárnap délelőtt gu
danagygyüléllt rendezett, ame
lyen megjelent,és beszédet mon
dolt báró Bánffy Dániel föld·
mi velésügyi miniszter, mi
niszter kfHönvonatán, érk.ezett
Oebreeenbe Bárczay JáDos, Bá
rányo:> Károly államtitkárokkal. '
Ugyanekimr Debrecenbe érkez
tek la Magynr Élet Pértja Deb
recen és környéki képviselői is,
igy Tasnádi Nagy András, 81

képviselőház elnöke, valamint
az Erdélyi Párt hat képviael6je
és Lossonczy istván közellátás
ügyi államtitkár, ugyancsak
megjelent III gyi.Uésen Beliczey
Miklós Békesmegye főispánja is.

Az ünnepélyes fogadtatás után
a miniszter és IlU: elökel6ségek
az Aranybika-sdUóhoz hajlat
tak, amelynek zsufolásig meg-

feldi!lziteU Dsgytermóben
tartották II "Ülést Gróf Dcs
sewffy Aurél elnök megnyitója
után állt tel szólá.sra báró
Bénffy Dániel miniszler, hogy
nagyslaMsu beszédben ismer
tesse fi mezőgazdaság idős!erö

kérdéseit é~ intéz l< e·
dé:oeket

A feszüU érdeklődéssel

1)esléd.en. a

Sámuel emléke az edd.ig meg·
jelent könyvekben megírt élei-

i leirást meg a Szarvasi
Öregdiákok Szövetségének e
nemei! és bazafial!! cselekedeiért

Atonban ezzel még nem róHa
le lU; ország háláját 'fe!lsedik
Sámue! iránt. Ez csak II kezdei
Budapesten ill, éspedig a leg
hatalmlulabb lZobo.r hirdesse
mielőbb TeslIedik Sámuel nagy·
ságát A~ előkéslHő .munkából
pedig köuégünk lakossága is
vegye ki a részét.
HéHőn hirdesse minden la·

elik SámTesse
Héttóll kezdik meg S:iiIUVIUOn

'fessE' dik Sámuel s:wLU'{inak
tési wl.:lIlkálatait Az ünnepélyes
alapkőletétel Tessedik Sám Ilel I
IziUeté3ének kétszázadik évfül"' I
dulóján történik. Ennyi ideig'
kellett várni Te:s.sedik Sámuel
nek, hogy Magyarország hiva
balos állásfoglalása egy szerény
iloborban juttassa kifejezésre

bogy öt is azok kÖZlé a
nagy magyarok kÖZlé sorouak,
akiknek szobrot emelnek.. Pe·
dig mérlegeljük és kil0gram
sulyban fejeznénk ld lZi a sok
bronzércet, amit Magyarorszá
gon sokkal kisebb értéiul em
bereknek szobrairá használtak
fel, talán nem is lesz tulds,
azt tarljut, ezeknek 8

együttvéve is csak a bokájáig
érhetne annak a uobornak,
amit Tessedik Sámuelnek kel
leU volna emelnünk. Ha semmi
mást nem emelünk ki, II Tes·
sedik érdemeiból, csak azt, hogy
az első akáciA! és az első lucer
nát ó hozta be Magyarorsdgra
ésa szik digódssal való meg
javHAsára ö lanHoUa meg a
magyar gudákal, az elmult 200
év távlata:ból kit, vagy kiket
tudunk nagyjaink közül Tesse
dik mellé áHitani, aki, vagy ~;kik

annyit tettek u ország közgaz
dasigáért, mint ő? Gazdáink
kell, hogy leginkább megértsék
Tessedik Sámuel nagyságát, hi
szen nekik jelent ő legtöbbet.

es vajon a hála lerovásában
kik jártak elől, hogy Tessedik
g'muel emléke méltóan jusson
kifejezésre? Ha II jelenl,or
egyedei nem eszmélnek' rá, IZ

utóko' hizonyára megbozza a
lesujtó vcUeményét, ha látja,
hogy enn.k, II mai emberi mér- .
tékkel nem is mérhető nagy
emberiinknak emlékél nem a
hivatott vezeMk vagy gazdák
siettek méltólllD kifejezésre jut
tatni, hanem a sJarvasi Elvan
~elikus főgimná:dum öregdiák
jaiból all.kúU szöveilIelés te·
remteUe. elő igye~

kezeUel, kitartással és
kH~8égg.1 S:l!: anyagi ~~fik~gQ

lett:ket, bogy megtelelő propa~

iJjjijt·í~iill Tesstdik



A

orfejadaq

fele.lnelé~e

Az dJ.ldtvágá~i

",.uum-Jll'UJnll. enyhHé§e

kielégitését. Ezért, nemzeti ér
dek, hogy mindenki, amennyire
csak lud önellátó legyen. Ezt I>

céH szolgálja a hehigyminisl
lemek 8, közterületek mezőga.é;

dillsági megmiveLseről ,u:óió
reiHlelele, amel\' ~elh_: ill tő.r-

yll\ltó:sa~:ok. eL,) ti:sdvbeiőil,

mozdHsák elő II ldleljedI
mezöga ldallhgi

A- belüg)'ooinisl.ler
példátadió magatartást vár az

a tekintet·
III sziikégeli munká,

III lilBiját iogaUlullllikoü
WCiDell elvégezlelik, má$

részt beUeri;Ueteken fekvó> tel
keiket. kö~lelf"ülete_!{et,beleértve
a városi -élll kiilililéli pi\lrkokat i~,

mün!és alá vOIlják,

Ali Országos, ~Iezőga~dlu'gi

Kamara előterjesdést lett II

falusicn!wdejdaJag felemelése

léFdekéh:n.. Eddjg'~ ugyanis az
voll egYI k Hldoka a falusi ki
sebb cukoradagl1ak, bogy II

falusi iakcsság élelooezésében
inkább a zsirac agok játszanak
t6szerepel, II cukorszerepe azoa~

alárendeHebb. Az utóbbi
időben azouban a f?lusi la\; os

I ság zsirel1álba is lényegesen

l felmerült tehát
az, különösen ft falusi
gyerrnekekrészére, II most már
csak korlátoltan rendelkezésre
álló zsiradék DóUására ég ki
egés;l;itésére cukrot kell igénybe
venni. Főként erre való hival·

. kozással kérte tebát li Kamara
II fal usi cukodejadag felemelé
sél.

e

el

e

ri

létesitése

kataszteri ti~ztajövedelme
lesen nem meg a keltő-

száz aranykoronát, 232
peD~ő •. A kincstár a ked-
vezmélmy"l II töldadóbev~telnek

kb. Ilt'gyedréuéről mond

felszerelését. Ezeke! a tel"zere
lési tárgyakat zár alá veUék s
az els6fok u ip'lfbatóság jelöli
ki azt li keresztény kereskedőt,

al-inek II volt bornagyhereskedő
berendezéséi, vagy helyiséget i:>
átadni köteles. A felszerelési
tárgyak véteIárát II legutóbbj
vagyonadóbevallásban szereplő

érték I-zerint állapHják meg. A
rendelet módot ad arra, b02Y
az összeget öt évi részletekben
tizessék vissza. A szükséges
telvUágositil.sokat li pénzügy
igazgatósilgok, a zárolt felszere
lési tárgyak megszerzésére vo
natkozóan pedig a kereskedel
mi és iparkamarák adják meg.

Házi-kertek

Of-7 és sörnagykeres
gya O ását~

Adóléritélbeü az ft kisgazda
részesül, akinél ill töldbirtok
kataszteri tiszta j6vedelme ft

száz aranykoronat nem haladja
meg és II szólősga:da, kinél il

mezőgaldasagi és szólőshirLok

vajamini szeszes italok közve
tilését néhány hónappal ezelőtt

engedélyhez kötötte a kormány.
Most legutóbb 1850/1942. M. E.
számu rendelet . jelent meg,
amely [olllos _ inté.lkedéseket
tarlalmaz ebben a kérdésben.
Az eddigi rendeletek ugyanis

arról gondoskodtak,
az emliteU iparágakat csak

ÚZ"'J,p'ól"iCinv magyar kereskedők

Az uj rendelet
ezen tulmegy és módot nyujt
arra, bogy II megfelelő szak·
érlelemmel rendelkez' és sze

szempontból is alkalmas
keres~téuy kereskedők átvebes

8l. zsidó bornagykereskedők

A nyersolaj termelő országok tebb mondottakat
közölt az első három helyet az Az olajban és nyers
Eszakamerikai EgyesüH Alla- anyagokban szegeny áHanl0k

Oroszország és Venezuela fejlell vegjiiparuk segHségével
IOIi!,uuJlaK eL Birtokukban van a igyekedek a rendelkezésiíhe
wH:llgtenoo.elés cea százaléka, ánó anyagokból előalliíani ed

eUente!eik csupán cea 05 az értékes s ezzel ki-
vesznek részt a ter- egészHeni I!l. szoruló

melésben. nyersanyag készletei!J:eL
Fontosabb lelőhelyek még vábbá merész vállalkozásai.k

Holland~India,Rom{ulia.
során D1egszerelni es

csupán e két sdmlldaiot
nézzük, ugy u eddigelé Idala. céljaikul tellla:iZlllilHH e!h~ICltelelK

katonai nelYlIet, látszólag olajban gazdag lel'l1lí~íellt,

~:~:~t~:.__.,,:,:I~~-1

Az Orszégos Mezőgazdasági

Kamara lllTa kérle a 00. kir.
töldmi velésügyi minisztériumat,
bogy amH-wr II gazdaságok nem
rendelkeznek elégséges takar
mánnyal és II borjnkat, vagy

Ismerek" bogy Ili kÖleUátási óriási lehetőségeket jelent, bi bárányokat az állami borju,
D1iniszler "zélesltörü akciót in-llJzen belyes mivelés esetén egy illetve báránykiosztási akció
dHoU III pG) lagon heverő telkek, bold területen nyolc-tíz család során bármilyen okból nem
köz(erülelt k és mái területek szúkségletét is biztositani lehel veszik át, ne gördHsenek aka·

. l" kombakerti növényekből. Vég- dályl az üszőborjuk és jerke-
megmlve Uitfe. . tele~ül fontos tehát, hogy lebe- bárányok levágása, iUelve !evá-

.. Ennek _az akolónak II .sJkeré- (őleg mindenki létesHsen bbi- céljára történ6 eladás1!I elé.
101 sok fugS~ mert II kl. neD1 kerlet 8 igy könnyilse meg a Az áHatvágási malmat i1ymódoo.
~mszn~U területek megmlvelése közeUátasnak ma valóban nyo. enyhiteni. Ad is kérle
lele.IlMs mértékben en~nsnlyoz- mas:!:tó gondjait. ugynakkor, bogy a tebénlartás-
hatja a báborus élelD1lszereUa- ," hÁb . k' _ sal biró gazdasági cselédek tel-

. h. i:II orus viszonyo kovet-
tás I gondokat MagyarországoD , nevelésre alkalmas, jóminöségii
töhbszázezer holdra tehető még kezteben nemcsak 21 fiszőborjuit is basználják rel az
a bas:mositbató teriUetek nagy- gyasztás, hanem a sokféle köz- iéUBi::UJI.U bO.i"jukiosdás céljaira. Az
sága, de természetesen a lehető· lekedési akadály lil megnebezíti ! ukat 3lZ ellrá1asztás után

korUtoll&k !i igy csak ti II telesleéiek és biányok Idegyen- I 2J közeli környéken volaa leg.
leriilet töredékének megmivelé- litését, tehát a fogyaulóközőn ' helyesebb az o2!zdál\

AZl;il1l)~1l el is ség szükségleteinek 1:0Iy.unat<.:11l I - . , ~

7;1-,•..:'::' _, ;,.., ,'": ','
2-~ '0'&;... c,•.)



Köszönetnyilvénltás.
Mindazoknak, lll-dk édes

jó Apanknak a végtisztes

ségén megjelentek és mély

séges bánatunkban öszinte

részvéttel oszlozkodtak, ez

uton mCJI1dunk Mias kösz(1·

neleC·.A gyás:wló

Születtek: Kohut János és
Slakács Terézia leánya liona T@
rézia ref., Rácz Péter és neje
Szonda leánya Margit ref.,
Kun józsef és neje Izsó Klára leá
nya Klára ref., Megyeri László és
neje B. Izsó Lidia fia László reL

Házasságkötésel{: Sznagyik
fekete Erzsébellei.

EUaal1tak il Vincze Endre 24
éves refromátull., Rácz
1 naros ret., Molnár István
éves ref., L. Szilágyi Lajos 18
napos ref.

tie!véitel a kőszegi és
tétényi Al.
Isteni Ige Társasága missziós
szerzetesrend ezen két misszlóS
házába felvéteit nyerhetnek il

gimnáziumnak mind a nyolc: osz-
tályára olyan magaviseletü,
tanuló és egészséges akik az
Isteni Ige Társaságában, i1ithir
deU~ papok akarnak lenni. Érett
ségi bilol1yilválml'al ielentkezö~

azonnal a rend novieiátusába nyer
hetnek felvételI. Afelvételre vonat-
kozólag bővebb felvilágosítást

él Szent Imre Missziós Sze-
minárium Köszego

A rézgálic
més~port 05:i!:tatlak a S;UIIOj~··

Dái1iel
fOldmive!ésilgyi miniszter a szöiös~

gazdák részére
rézgálic mennyiségtlt kat iloldan
kint 12 kg-ban
Mír2ltll)gy ez a a pero
noszpóra elleni védek'f:zésle csak
kedvező időjárás esetén lesz ele
gendő, él földmivelésOgyi millis2:ter

.gondoskodoH megfelelő

ségti rélméslpor gyártás.3róJ is,
mert ez a védekező szer m€igfí;:le
Jöen alkalmazva a T{>9,IY",í,,,

sára alkalmas, A
miniszter rende!ete szerint a
mészpor is csak utaJlv:hlV alapján
szolgáltatható ki a
szőlősgazdák részére kiszo!gáitat
ható rézmészpor mennyiséget kat.
holdal1kint 4 kg- ban
meg. A rézmészpor . utalványok
szétküldése r~videsen meg/örténi/<,
MÍll1lí1e:n szőlősgazdának saját ér
deke, hogy az utalvány beváHásá
ról idejében gondoskodjék,

Tel·mel.~ihlk kl)fllybak:erU nö-
Közellátásunk szem

pomjából igen fontos, min
den házíkerlben meglermeljük él.

nélkülözhetetlen konyhsl,:;;rd növé
nyeket li család szfik:ségJetének
biziosltására. ;50 négYleiöl n<..gy
ságu teríilelen egy négytagu család
szükséglete biztosítható minden
nagyobb köllség néPd!!. Ez a
basznos, gyakorlati tanácsokat tar
lalnlBzó utmutató ingyen kapható
il Magyar föld kiadóhivatalában
(Budapest, Erzsébet lut. 7.),
a mezőgazdasági kamaránál, vala
mint a GyGmölcsfermelök Or13zá
Egyesületénél és tagegyestl!eteinél.

.<\ szegedi kereskedelmi
iparkamara által kiadot! tájékoz
tatót II bomagykereskedöi o.zlef
helyiségek, felszerelési tárgyak be
jelentésére, zár alá helyezésére,
valamint azok igénylésére vonat
kozólag. Az érdeklődök állal szer
kesztöségUnkben megtekil1thetö.

Vizsgáznak a esecsemólr. A
kis emberpalántAk 11gujabb lélek
tani és lehetségvizsgálatáról rend
kiviH érdekes cikket k8zöl a Tolnai
Világlapja legujabb száma, amely
gazdagtarlalommal jelent meg. Leg
jobb magyar irók novelláill, a szóra
koztató és ismeret-terjesztő cikkek
dus során és a közkedvelt rovato
kon kivül száz magyar é~ külföldi
fénykép található a népszérii. képes
lapban. Tolnai Világlapja egy
száma csak 24 fillér.

ujság a pesti szinazak
ban ? i~1ii1defl ujdonságról ponto
san beszámol a Délibáb legujabb
száma. A legfrissebb pletykák,
szines szinházi riportok, beszá=
mo1ók, gazdag divat-rovat, film
rovat, tökéletes képes heli rádió
ol iisor, rejtvények, humor, remek
elbeszélések és közel száz szebb
nél szebb kép. Ez a Déiibáb, a
legnépszerübb és legolcsóbb szin~

hód helilap. Ara. csak 20 fillér.

Katonai szolgálatot teljesitö
iparos nem köteles lizemveze
tőt tartani. Az iparügyi miniszter
rendelele értelmeben a katonai
szolgálatra bevonult iparos ipara
szolgálatának tartama alaH képesi
tett üzlelvezető néikfil is foly tat
haló. Megemlili a miniszter ren
deletében, hogy az ipnrliJrvény
sem tartalmaz erre vOOátlW",Óili1

tiltó lendeikezésekel, de elfől flig
geUenül, méltánytalan volna a
honpolgári kötelességél leljesi!6
katonai szolgálatra bevonul l eg
zisztenciálát üzletvezető tarl,bának
kötelezellségével meglerhelni.

Páger Antalék félnapos
babájáról képes iipo·'tot
SzinM.zi Magazin uj száma.
léklelei : El gyermekek h'-r!ITP!~r'"

I(iq ,v"iómir~:.~ Mcd."::;!

szinház sláge!dar~bia : Nelo.

Esküvő. Gyomai József I
és Kovács Ilonka ápri:is hó .
déiuián 5 órakor tartják eskűvójllket

a gyomai reformáhl.§ templomban.

Minden felnőttnek részt keU
vennie az önvédelmi kiképzéi
hen. A Budapesti Közlöny vasár
napi száma közölte a honvédelmi
miniszter rendeletét u önvédelmi
kiképzés ujabb szabályü:lásáról. A

renGelet intézkedik li házak . lég
oltalmi örségparantsrwkaiüak és
paral1csnokl1elyetteseinek kiképzé
sérőL Önvédelmi kiképzésben kell I
részesileni minden olyan férfit és
nőt, a~i. 1{évei elmult és 70.
élelévéf még nem töltOUe be. A
lakosság önvédelmi kiképzését
1942 májusában meg kell kezdeni
és a ház légoUalmi örségparancs
nokának kiképzéséhez igazodva.
december végéig be kell fejelni.
Alapkiképzésre kötelezettek ulán
kiképzétben is kötelesek részt
venni. Az ulánkiképzés időtartama

évenként négy ízben egyegy óra.

Motorkezalö tanfolyamot tart.
a szolnoki fa és fémipari szak
iskola 6 heli idölartamig. Tandíj
29 pengő 30 fillér. A tanfolyam
kezdete 1942 április 27 én.

Megjelent a repiUök lapja
száma. A Horthy Miklós

Nemzeli Repülö Alap támogalásá
val szerkesztett Magyar Szárnyak
repUlésügyi folyóirat áprilisi száma
most jelent meg. A Jánosy István
szerkesztésében megjelenö Magyar
Szá! nyak mindenü It kapható Ára
50 fillér. Mutalványszámot a ki
adóhivatal (VII. Király ulca 93.)
kívánatra ingyen kOld.

Megjelent az "Uju RepiHö I"
A magyar fiuk repülölapjának
áprilisi száma most jelent meg. A
Jánosy István szerkesztésében
megjelenö Uiu Repmö mindenUtt.
kapható. Ára 30 fillér, Mutatvány
'számot a kiadóhivatal, (Budapest,
VU., Király u. 93) kivánatra inG
gyen küld.

Takarékoskodni ken a gyógy
szeres üveg_kkel A háborus
viszonyok :il. közönség számára
minden vonalon a legnagyobb
mértékü takarékoskodást irják elő.

Oyüjteni kell ti hulladékokat, a
még felhasználható tá"rgyakat, (i

melyekböl uj iparcikkek áilithatók
elő. Legutóbb a hetegbiztositó
intézetek szóliloUák fel a közön
séget arra, hogy az oUhon na
gyobb mennyiségben használatla
rml heverő, tisztára mosott gyógy
szeres üvegeket gyüjtsék össze,
mert az intézetek darabonként öt
fillérért visszavásárol ják azokal. A
gyógyszer tárÓ' k szintén vis5za
veszik az üres gyógyszeres üve
gekei, amelyek természetesen meg
felelően fertöl!enilve kerülnek uiMI
fell.iasználásra.

?
it I

ros rszágb

SZÓL A HARANG,.,

(7 kőzlemény)

Sok száz kilométernyi utat fe/
tim meg gyalog II szovjet fóldjén.

.Mondhatom, a szovjelnek nem kel
lett volna mást tennie, mint meg·
nyitni határait il kf1ljöldi vörösek
számára,. a szabad betekintés a
legiJ'1dabb kommunistákat is örökre
kijózanilotta volna Szialinból és
népllyiikoló hazugsdgaiból, a
marxizmusból, általában a vörlJs
eszmekiJrből.

Akár a koichoszokat, aká, a
)'árosokat nézzlik, müuienilit csak
a leglelketlenebb kizsákmányolás
áldozataival találkozunk, akiknek
a neve: szolijetproletdr.

A szovjetnyomor véglelen I
szoktengerböl kiemelkedő házak
ban fojtó a biiz és minden ajtó
kilincsről a rüh, minden fekhely
röl a feW leskelődik a jövevény

./elé!
A sok bárgyu, alattomos, elva

dult ember nézése is külön le!ler.
Ha megáll az ember alkonyat~

kor egY-Igy dombtetőn, elnéz a
szálló felhők után, vagy fedél alatt
ledtil a szalmazsákra, . oly jó
liOIna esteli harangszót hal/ani.
Milyen kedves a harangok be
széde! Csak itt, a szovjetföldön
lehei igazán megérteni, hogy mU
jelent. Itt, ahol némák és meg.
gyalázottak a keresztény iémplo
mok, ahol ledöntötték a tornyok
csucsai! és elnémitofták a haran
gokat.

Mennyivel szebb fl mi itthoni
életünk, ahol az emberek ezrei
!gazodnak a harangok után s
mennyivel magasabbrendi1 éleUrá
nyitó a harang, mini az ostor!

A szovjet városokban és falva·
kon mindenütt ,,fitalakitották li a
keresztény templomokat. Legtöbb
helyen propaganda moz/előadáso

kat tartottak bennilk, de sok
templomban II szovjet arlsztok
ralái, a zsidó politikai biztosok és
II vörös rendszer kiváltságos ele
mei ittak, táncoltak, dorbézoltak
és oigiáztak.

Csak nem lehet figyelmen kivi1l
haDni, hogy ezek a zsidó kéjen
cek soha:s,m a zsinagógákat mocs
kolták be, hanem csak a keres'Jl
tény templomokat. A zsinagógák
a szovjei véd,lme alatt álltak,
éppenugy, mint 4ltalában a zsidó
ritiuális élet.

A keresztény imakönyveket és
az összes vallási szimbólumokat
összetörték, elégették, kiirtották, de
minden zsidó lakás ajtófélfáján
ott volt a mezilze, a bádogdobozba
:tá,t héóe, imádság !

Igy épitefiék a keresztény tem
plomok romjain a zsidó világ
uralom véres írónusát az elnémult
harangok birodalmában . •.

(folyialjuk)
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iQ szóig 4J fillér, minden tov.ibbi szó 4 f,

Jolsva községben 72.000
darab cigareUát és nagy mennyi~

ségü dohányl és több doboz gyufát

gytijlöHek, a har~téren küzdö derék
honvédeinknek.

Nem szabad eltüzelnia szal
mát és száraz trágyát. A iöld
mive!ésOgyi miniszter rendelelére
a szarvasmarhatrágyának és 8za]
mának Hízelési anyagnak való fel.
haslflálása él jöv6ben szigoruéln
tilos. Egyes helyeken ug}'i.mis eze
kel Hizelésre használják s ezáltal
csökkentik a lalajerö fenntartására
fordithaló trágya mennyiségét.
Minthogy pedig szalma és száraz
trágya él ialajerö visszapótlásárll
szükséges, ha ezeket eltűzelik.

akkor irágyázásra nem haszná!
haiók. Ezért ~dla. ki lA miniszter
ezen rendeleiét s a hatóságok
teljes szigorral iigyelnek a rende
let belariására.

án: vasárnap
órakor,

8 órakor,
majl;~vai' v:ljét~~k I

Fáí,
SOfoogyl NU1li, (i,bOIll Gyula,

Plth~!I Stlador.
Vidám törttnet, amell)'ll@k közp~l1tjában

eiY&l!il!~relli1m jll.
flordlllatol~!l fHm.

y
rÖSll!repJök : Luclen 8arah:, Lem-ie!1íer

Meg, Henriy Garat, Olga Valerie,.
A párisi művészvilág sokszínű,

érdekes élele. .

A csütörtöki előadások

ketten eg)' jeggyell

A műsor kjegé8zitve~

Vh~játék és hiradókkal.

E R

ifJ.CIJ. Dáinltllnak 3 darab
keveset használt amerikai kukorica
Ultetl:lje van eladó.

66th Józ8ef kalaposnak GÖrÖg~llá·

son 40 Idshold földje, vi;;;mentes helyen
kukorica termesdésre is igen alkalmas,
két darabban tanyával örökáron eladó.
Megtudható gróf Tisza István ut 51 in.

Tis:téra mOlJott gyógy~7t:n~s üve
gela:l legmagasabb napi ároll vásárol
a fllIácz paHkcL 3

Szerli:esztésért. és kiadá.sér! 131el:
WAGNER MÁRTON.

Készült a könyvnyomtatás Wt-ik esz

lendejéb'~11 a l-hmgá.l'la kooyvnyomdá.b/üJI

Ci].'(,mll.u, f~!",,191:l ;;'lh~tő; T~et ?állt:l~r.

posnyik beadásA! Tólh
kapujába. 40-ik percben SOÖs
megsérti a jáiékveze:i'\I és kiáll i

tásban részesül. 44-ik percben
li sérillt CampQresse megiHí Pa
csai!. s igy ö is követi Soós!.

A Oyík megérdemelte a győzel

mei. Kis szerencsével több gól! is
rughatolt volna.

Dancsó kevés labdát kapo!!. A
védelem biztOSan áUl a lábán. A
fedezetek nagy munkát végeztek.
A csatársor okosan használta fel
a heIY:leteket. .
Az OfC ből Tóth kapus emelke
dett ld. Kivüle, Vecsei és Szimon
des?:. nyujott jÓl.

Dr. Magyar kifogástalanul ve
zetle li mérkőzést

-Onzágos Iparos Évkönyv
Chntár. 1942. Dobsa László dr.
és Kovalóczy Rezső dr., az iparr.
Országos Központjának igazgatója
és fötitkára szerkesztésében meg
jelent az Országos Iparos ÉvkÖnyv
és Címtár. amely felöleli mind
azoka! a tudnivalókat, amelyek az
iparosok részére szakszerű és
könnyen ált~l{inthetö tájékozást

nyujlanak az iparosságot érdékUí
gazdasági és Ipari közigazgatási
kérdésekről. Az évkönyv tartal
m2':za egyben az lparlJ,gyi Minisz
térium, iPOK, kamarák, ipartestü
lelek felvidéki és kárpátaljai ipar
lársulatok rél'izletes clmtárát és az
iparosság érdekeit szolgáló hilel
intézetek adatait. Az évkönyv ára
10 pengő. Megrendelhetö a kiadó-

'hivatalnál (Budapesi, , Erzsé
bet krt 9/11. sz. Tel. 224-038)
és az ipartesUllelek, iparlársulalok
utján.

zgó

16 éViln felllliek részére!

l 9-:10
Dll.ylIa MariH Páger Ant!!l, Bírclj' Kal~, Míldgyas:z:ay Vilma,

Petl'lflSl 3ándor, Juhás!' J6iief, Zoltán :

y S
/ll nagyképz~h:tü obsitos hősl és szerelmi kalandjai sok-I>ok mesés, umég,

érzelmes éi kllcagliiUI fejezetbtm.
Mall:Yllr Vi1ághirrldÓ.

. Megrbó fnmcia társadalmi erköicsdráma.
faíl:l:ereplök: Danielle DarrieuK, losette Day, Betti Stokfeld,

UfA vUághiradó.

Csali: egy napig I Amerikai világattrakci6.

láthatatla
fantuz!lkul1I és mullll,4iO$ történel egy leányról, aki mer, II IliIfl/iíllderröl, liIk!

nlm mIr h a szerelemről, amely mindig győz.

P~l1Il:erlilplók : lohn Bll.rrymore, Virginia Brucze éli O!lCIU HomoJka.
Kitüni kiegéslit5 m!i!lor.

játékkal m@gérdemeUen
nyert ft OyTK csapata.

GYTK-OfC 5-O (3-O)
I. o. bajnoki, vezette: dr. Magyar.

G\ tk: OlrJCSÓ, jakó-VaJai,
Nád~dvari-Pocsai- Talán. Csá
szár-Csalah-Óri-Oyőri-Lapos

nvík.
. OPC : Tóth, Vecsei-Huna,

Csizmadia-Camporesse I.-Gyu
Kálai-Camporesse IL-Soós

-Szimodesz-Lénárt.
Gyomai t~madással indula

játék. Már ti harmadik percben
szögleihez a honi csapat. A
belugás kapu mögé ker!.ll. Gyomai
iámadások fl.lil1ak az orosházi ka-

15-lk percben Laposnyik jól
ad be Oyőrinek, al összeköttö
Csaláhnak továbbit, aid nem bibál
és a jobb sarokba Id.ildi li labdát,

P,líg leltk el néhány perc
Gye·' bomba lövése csattan a

.ln. Az OfC is szóhoz iuf,
de ~ 16-05 vanalon tul nem jut
halnak. 30·ik perchen Györil1ek
sikerül é jl)bb lábról a balra át
tenni II l l;dát és máris li hAlóban
láncol a I"bda, 2-ű- Ugyan ezt
megism{ íi a 38·ik percben is.
3-O-ra \idei a Gyík csapata. 40-ik
percben L;posnyik és Camporesse
L egys;u fre ugrik a labda után és
alaposan osszefejelnek. Camporeslle
megsérti! a fején és elhagyja li

pályát.
Szünet után ujból a Oytk ll.

többel támadó és kapujához SZÖ

gezl elJenfelét. Téth sok szép lab
dát tesz árialmallaná. A védelem
és fedezelek Wmik a csa!ársOlI
labdával, de az. orosházi tömörült
védekezés sikeresen oldja meg
fela.datáf, 30 ik pefr:ben éri el a
'-'vornai csappal a 4~\k gólját La~lb.?

a kisérleti lélektan meg
az ember 23

azt akarják
SZ'lm,CirL(k ne orditson,

!lőve I kötnek a A szamdr
,'!rLliUIS közben a

ebben megaka
lemond a véleD
is.

is

1877, az
szc/bada/'om befejezése nem

szabadal-
il nemei szabadalmi

ma háromszáz
kétszáz szakértö munka-

társsal és rtl int ezer segéd-
dolgozik és

Eü'rOZ1Q !r:.lgnagYOt7!J iecn;1ikai szak#
évente

szabadalmazta=
ld""",,,, ákezik oe.

A tizéves
OlP;~rnffpf) felfogóképessége az
öt évesé 75 marad el
a 23 éves sztUemi
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biztonsága
Azt ál kis koeká·

ami li tecbm\kai
töltélete:seljés ellienére is együn-

s
uj, de

ez az i:l.Ui:lIHJI&

ötvenezer

őrzi és

nak alátámSlsztása és
tesen lU! ánlUrlhélzh~rtlb

sulyAnsk fenn!artása III hll!hnlFIUI

lerhek közepeUe.
kében azokat
akik il If(Hlton hl:l ..",,,I,A kaltol1ák'

kal szeimtum

tesi sz(}l~:{dalot "'''II''~''''

roméves akadlémiltilS
zamos katmuli

Ép~en ez II :s~eUemi IUl!.oUsaa
ad reményt arrllJ,
mányzóheKyeUes ur
meghlllillja a magyar HhISá~,

szen. Dem csak II

Jelnólüja,

nyök is igen naffV:IEliIL anudvel{·

ez a hhrat~is

a

madás, a helyzet szükségessége
szerint, ősi magyar to~~hllk(IZís,

hiszen a is ed
őseink : csak más fegyverekkel
és más módszerekkeL A mag~rar

repül' tehát II harci

el;,
• ' i

nYUjt- ; k.szü! ig
és 3Z il' i g:tó, flJTlhil"1i"

hogy fh II i 84-ben slületi.U IS nehány
rej~ül:őUI~,1tihur,tAi",,,,,,,,,,,,' elvégző a ialmli isk:olllb~m

Az
jelentős áidloz:atokat

I amig egy
pilótává nevelnek.
nak mintegy
jébe kerül.
amelyet

:il

szem-

i

- .ST ?

A ma problémái közé !uu'oilr$l

a miniszterelnök !ll zsidó
kok ügyét, félreérthetetlen erély
lyel jelentve ki, hogyazsidó·
ságot a magyar föld birtoklásá,

emelni és el
Ennek N. célnak a

szolgálatában már a 'örvény-
is elkés;zült g az ondg·

gyiHés munksprogramjimak
egyik legelső lesz. Ugyan
csak a ma
adoH a miniszterelnök
~Z összetérbeteUenségi törvény
JB.vaslatnalr, !ll közélet tisztasá- I.

gának felléUen célja-
ből. A ma között van I
a közellátás kérdése, az árdrá-

és rémhirterjesztók meg-
rendszabályozása, a medgazda

és ipari termelés to~(o:i!:ás:~·

ELOFiZETESi ÁRf.d\:
Nel{yedévre 1.56 P, fél évre 3.12 P, Egé,,~ {,vre 6.24

BeHzl:tégek postacsekkell ;
.Ilullgária-nyomda Gyoma G csekkszám 18.28n

tapz!irta c E il t Ö r ! II k e.ste fi ór~,

--:c---'--

A Magyar Élet P~rtja orsd
gos nagytanácsának értekezletén
Kállay Miklós miniszterelnök ha-

beszédben tárta fel az
ország kül- és belpolitikai prob
UHJIUUl. Amikor Kállay Miklós II

miniszterelnöki széket' elfog
lalta, első kijelentése az II ko
moly szó voH: kezdve
háboruhan élünk, il kormány
báborus kormánynak tekin li
magát és ez a körülmény ~zabja

meg cselekedeteinek irányvona
lát A miniszterelnök hái ma
radt ehhez II kijelentéséhez
mostani beszédében is. Szavait,
mondatait, megállapításait az a
mélységes komQlyság, az a tér.
Has ősúnteség, lU: államtérimi
bölcsesség és az a felelősségér
zet jellemezte, amely nemcsak
leméri az idök és jelen
tőséget, hanem határozott bátor
sággal vonja annak követ
ke~ményeit ugy II kormány,
mint a nemzet számára.

"Ez II háboru II mi bábo- Nyissa ki a fülét az ország
runk _ mondólia a miniszter- ii<italsaga és meg li

elnök és természetes, bogy pl KormányzóbelyeUes ur szózatát.
magunk báboruját önként, Lu. A repülői a Kor·
(bt05an váilaljuk és nemze li a magyar ifju-
erőnk teljességével harcoljuk silgol, olyan amelynek
végig, mert nem engedbeljük sajátságos Idpsége, akarat és
meg, hogy még egyszer jellemképző ereje, váito2.ah)§
a<:a~ eset, amikor sportszerű jellege van. A
D3hiroziak sorllunk.rót A há.' konmk Uatabága meg keH
horul nagy szövetségeseink ol-I értse a Kii.m::nányzóhdyettes m-
dalá[~ egyenrangu Jélként vívjuk hiszen ez aJt
meg, a győzelem biztos remé, már 8 jegyében nőlt
nyében és A báborus· éppen li kO.fSl:akballl,

célok és erőfeszítések szoigála- amikor III repülés a sZ~Jrény
hibi állitotta KáHay Miklós esodálatos
miniszter elnök az egész belső fejlődés érkezeit. S
politikai és gaidasági életét. En. különösen la magyar Hjuságnak
nek az irányelvnek . III ;:>zolgála- eid a szózatot,
lában i:m2ott éles válasldóvons- hislen III mi népünk mindig a
lat III ma pl'oblémai, li iürg6s vitézi életre vágyott s a ""'"li'l,o.

tennivalók és az évtizedek mun szolgálat a haza
kAjál igénylő nagy reformunka ponljából talán a legtoIllto~.abb.
között Bármilyen jóhiszemü A Ko:rmánY1.óhelyeUes ur mon-
lelkesedéssel, bármilyen izzó dotta, bogya magyar
lélekkel akarjuk is· a hon véd, il ti·.H?ilI'.rlrlf'!

magya.r jövendőt, a ma első íel- együtt az oUhont
adata mégis, bogy megoldjuk ség lé~Uái:naldásaival

~2';Qk~t _8 pioblémául, amelyek i.· izemben, a légi-
~U dorombölnek a kapuínkon leró honvédségünk leggyorsab-
s amelyek nélkül a nemzeti tel!'~ I és legmeszibbre
melést tenntarta'ni, !ll nemzet is, A hazát szolgálja II

>:l.··áborus e:rőkHejtését fokozni I és szolgálja a iegoal'ásc)·
~im. lebet. J él



eHen l'8lótlllln hir lerje;szMse
millU induft eljárá<;.

A gyulai kir. ügyészség a mult
év decem.her 8·án adott ld vád
iratot a zsidó főorvos eHen :Il

ebben "vádolja III szabadlábon
lévő dr. Oláh <Polacsek ) Emil,
Losoncon 1~85 ben született iz·
raelita, nös, állami kórházi SZ6

mész-j6onol. büntetleu, g)'ulai
lakos terheltet, II gazdasági és
hHelélet rendjének, továbbá aj';
állambiudartás egyensulyának
biztosHásáról alkolt 1931 : XXV.
törvénycikk és lU 1937: X. lőr

vénycikk 2. §-ába ütköző foly
talólagosan elkövetett vaiólIé.n
hir h~ljeszlésének vélségével
8'1ért, mert 1940 él 1941 é'ii

folyamán, kClönösena szovjet
hadbalépése óta sokswr, II io~

lyamatosan, da egységes aka
ratelhatározással li gyulai kór-

llz~mélyzeHoutáJyan allulI~

mazoU oX'vosak él> személYZi~tl

előU, minI a londoni !'ádió
pI:opaganda biradásajnak alhm
dó hallgatója, lU; angol rádió
célzato~ és nagyon sokszor va·
lótlanoknak hLl;Qflyult, a té-
nyekkel megcáfoli hireít, a ten·
gelyhalalmak és szövet$égeseik
eHeni gyölölethól eredő és a
magyar nemzet érdekelt éli; ik
zlilmeit mélyen sértő valótlan
tényáUásaít és jtlllolgatásait, a
báborunsk a tengeiyhatallllakFa
éli hazankraszerinte várbató
Bulyoiés végzetes tejleményeit
és kiláté.salt állandóan fejlegeUe
és hiresdeUe fl ezek során va'
lótlan bireket terjes!otett. A ter
heH főorvos ezen bitek terjesz
tésével Gyulán, mint halármenu
városban a közrendet és köz~

nyugalmat zavarbaUa s az or·
s~ág kölpolilikájának érdekeit ii
veszélyeztette. "

A királyi törvényszék hiinös
nek mondotla ki dr. Oláh EmiU
a terhére róU cselekméuyekben
II el!U~rt pengő pénl.bllnte
tésf. ítélle !il zsidó tAOrvOlit.

A.l. Hélet nem jolgerős, mert
ellen.e a vádloH, II védő és li
királyi ügyész is feli ebbezést
jelentett be..._---""':..,..............-..........""'......_..."".........",""''''''...''-..._''''''-

Gyoma község
képviselőteslÜlete

1942 április 23·áo rendkivúH
kőzgyülést tartott, melyen li kö
vetkező közérdek;} határozata-
kat hozták: .

1. RendszeresiteUek 2 iroda
tiszti állást, melyet ideiglenesen
Seprenyi Lajoss!ll és Szilágyi
Istvánnal töltöttek be.

2. A községi helypénzszedők

fizetését rendezték, amennyiben
li piaci helypénz lényegesen
esel! eddigi 12 százalék része·
sedésöket felemelte a képviselő

teshHet 20 sd.zalékra.
3. Ailer Márton kérelme folyc

tán érintkezésbe lépett a község
szentgyörgyi Czeke Gusztáv k6·
szegi lakos tnlajdonossaI, hegy
fl Harleostein·téle lelkeu tHve·

. ~et6 utal ne zárja el ködorga
e16t

a

nyekért lelkesedni, hnmi, ha
kell az életünket adni, akár a
barcmezön, de éppoly nagyot
teszünk II bazának, ha életiink
világit a széles Földön, mint li

száz évvel ezelőtt elpihent
székely-magYIH" emberé, Kőrösi

Csoma Sándoré.

felrobban! és erős lánggal égett
A ve~yi vizsgálat meglÍlIapította.
hogy az anyag sárga foszfor. Al
anyag alapos eUöldelése II leg·
biztosabb véd~k.elu~s.

Feltehető, hogy II foszfor
gyujtóanyag b onnan !drm8l~

zik, mint II f. évi március bó
22 én elfogott léggömbök,
melyek petróleum tar-
talmaztak.

Mindenkinek kötelessége' a
legéberebben figyelni II környe~

zefet, II gyanus egyéneket, éiZ'

leleteit mindenki közölje a leg
közelebhi Csendórorsliel, akár
II k ö r n yez e t r e, 21 kár
II gyanus ~gyénekre vonatkozik
az, hogy szabotáló bazaarulók
letoghatók legyenek.

ELÖLJÁROSÁG,

Dr. Oláh Emil

(községi elóijáróság) adja ki,

A kiadoU vásárlád engedély
egyben tengelyen való száUitási
igazoll"ányul is szolgál.

A megvásároU ve!őmlllg meny·
nyiséget a~ igénylő büntetőjogi

felel68sége mellett csak az ere
deli célra szabad felhasználni.
.Iizeknek teUakarmányozása sd·
j:loru!ln tilos.

Csalamádé vetésre tengeri
vetőmagnem igényelbel6 és kat
holdsnként il köv@tkező vetö
mag mennyiséget lehet igénybe
venn: tengeriből maximálisan
20 kg, amennyiben atenged
megteleid csiraképességú, ugy
lal;;arékossági szempontból csak
kapa utáni vetés alkalmazható.
Zabból 60 kg, árpából 90 kg és
burgonyából 11 mázsa.

SW4ii1ai állami házi
főorvost valótlan hir

terjesztésének vétsége
miatt 400 pengő pénz

büntetésre ítélte
a gyulai kira!yi

tör'll'ényszék

A ffyolai kir. törvényszék mOlli
dr. Oláh (Polacsel{)

~OI:Q.aZI főorvos

k rica, árpa, zab vetőmag és
a vetög mó beszerzéséne

enge éiyezése

MOlli megismertük Kőrösl

Csorna Sándort Bizony későbh,

mint kellett volna. De bát igy
vagyunk mi magyarok igazán
nagy értékeinkkel. Legalább
tanuljunk tőle. Lássuk meg és
becsüljük meg életökben kiváló
embereinket, tudjunk elólzmé-

A lakosság figyehnét telbivjuk
az idegen eredeti} gyujtóanya

és az azok elleni köte
lező védekelésre.

Példaképen felemlitjük, hogy
a t. már~ius 26-án egyik
községbin egy polgári lakos
észlelte, bogy fi száraz avar
perzselődik és néhány tistcsi k
száll fel. Lslta: bogy egy ten~

geriszem nsSyságl1, vöröses tégla
szinii anyag kÖ2eMb~n é~ II

száraz gaz. A kivezényelt csend· .
őrjárör 5 darab ilyen gyujtó
anyagot. Azokat papirosba
csomagoHa és II málbaláslu\ba
helyezte el. Körülbelül 5
perc elteltével li járőr égési
szagot érzett A1; anyagot li mái-

kiveHék, mire az

A közeUátási miniszter fel
h.allall:na2~la II közellátási felügye
íőségekel, hogy az illetékes köz
ségi eiólj áróság igazolás!\. EBeién
a vármegye IeriHetére érvényes
kukoricdl, árpa és lab velőmagp
valamint bu.rgonya velőgumó

beszerzésére Hi42 máju.s lő-ig

vásar!ási engedélyeket adbasl'IBl
ki. Ennek a rt'lndelkelés~

nek az a célja, bogy II termelő

,e,r<36ieUj:efi is nehé:? kö~ egymás~özöUi megvá-
k I sárlás révén mIelőbb beszere:l~

uUa!2!I1Jl tilftL'On . hesíJiék a szükséges kukorica,
h~!J':~';::'~:t;'J, a ma 0 V2llr

'7 .l~~ . zab vetőmaget, vagy bu.r-
ne (C&eJ{) •.

gOllya vetögumÓi.

A vásárlási engedély irl:Ínti
kérelmet a özségi előljáróság·

keH bv, yujtani.

Az igéD) !t::mek a köntkező

adatokat kdl tartalmaznia : a
kérelmező ;nda neve, lakhelye,
a vet6mag::ennyisége, a heve
~elJ.dő terül é:i nagysága, annak
neve, akii ól veiőmagot megvá
sárolja és ennek lakhelye. Ab

az ~setben, ba az állami
,veWmagakció céljára igénybe
l vet! !engerikés:detből történnék
I il váS{lrhís t ugy az igényiésen ezI II körülmény is feltüntetendő.
I . igazolványokat II

I közeBátási flllliigyelőség vásár
I hbi igawlván)'a alapján - lU:

érdekeH fél kérelmére - II lel·
illetékes
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a

viz.

va
az orvosok nem

- Nem.

*
- Én. má' csak ammo.ndó

gyak komám,
tunnak semmit.

- Nem-é?
- Hát ott van Balog sógor is,

Róla mindig aszonta o. doktor
hogya hektika viszi a sirba. osz~
tán mégis a ló rugta agyon·.

*
Beöltözik a székely. Ormepélye-

sen végignéz magán, megigazitja
a derékszijái $ aztán. azt :

- Na, most nagy ur
Azt teszem, amit akarok s oda
megyek, ahová - kÜlrdellek,...

Két eset igy ei-
mélkedik a kabarékonferálás, el
uUal él Drótkefe e heti szá.má.bllll.
amely tel~ van a hét eseményei
nek sikerült tréfáivaL

Sz:ilIE~ttElk : Sznagyik István és
neje Fekete Erzsébet fia

Házasságkötések : Gyomai
József és Kovács Ilonka, Megyeri
Sándor és G. Kiss RÓ:l:::l.

I Kiss Mihály 81 éves
ref., DoM János 53 éves
Timár Eszter 22 hónapos f. halh.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejt

hetetlen drága jó

ESZTlKÉNK
temetésen megjel<'ntek és
soha el nem muló fájdal
munkat enyhiteni igyekez
tek, ezuton mOIHl.unk Mlás
köszönetet.

a Timár-család.

Balaslagyarmaton a diákok
minden hónapban 4000 ciga
rettát küldenek a harctéren küzdö
honelvédeinlmek.

Egy Uf il vendéglőben

Iszik. Nos, hogy izlik?
kérdezi il tulajdonos.

- Szin/e látom magam
Ru.jnál, - a vendég.

zamat, annyi fiisza
van benne? - kérdezi a tu.laj-

VidADI.

Péterke az állatkertben volt édes
apjával és otthon az édesanyjának
a kegurukról szeretne mesélni. El~
felejtette azonban az állat nevét és
igy szól.-

- Tudod, mama, az az álla[~

amelynek beépített hdfizsákja. van...

szovjetnép tömegei, százezrei és
ntiUiói semmiféle kullurdhoz nem
Juttattak.

Minden jó, minden gondoskodás
esak a vezető rétegnek, a politikai
megbizottaknak, a hivalnoki kar·
nak és a eseka személyzetének
virágzott, az átlagos életszinvlJnal,
a szovjet nép élete: dl/aU volt!

(Folytatjak)

A gyümölcsfák háboru!! per-
Ir él Növénvvédelem

és Kertészet legujabb sZá~a. Cik
keket közöl még a rézgálic pÓtlá",
sAnAI tekintetbe jöhelö permetez~

slerekröl, II nyulnigoU gyümölcs
fák megmentéséről, a :peranosz~

pora veszedelmet jelző állomások
ról, a ~y6mölcíSfák alat! termeszt
hető löldségféiékröl, a;J idei szölő

metszésröl az őszibarackíermesz

tés ujitásáról stb. A szines gyii
mölcsképet is közlő két la pMl a
Növényvédelem kiadóhivalala (Bu
bapest, VI., Aréna- ut 84/c.) la
punkra valő kivatkozással díjtala
nul klild mutatványszámot.

Motorkezelö tanfoJyamot tart
éi szolnoki fa és fémipari szak
iskola {) heti idótartamig. Tandíj
29 pengő 30 fillér. A tanfolyam
kezdete 1942 április 27-én.

Megjelent a repülők lapja
uj száma. A Horthy Miklós
Nemzell Repülő Alap támogatásá
val szerkesztett Magyar Szárnyak
repmésügyi folyóirat áprilisi száma
most jelent meg. A jános)' Islván
szerkesz!ésében megjelenő Magyar
SzálOyak mindenütt kapható. Ára
50 fillér. Mutatványszámot akiD
adóhivatal (VU. Király utca 93.)
kivánatra ingyen küld.

felv~tel a kőszegi és Iluda
tétényi mlssziósbázak"a. Az
Isteni Ige Társasága missziós
szerzetesrend ezen két missziós
házába felvételi nyerhetnek ji

gimnáziumnak mind a nyolc osz
tá.lyára olyan jó magaviseletü, jól
tanuló és egészséges fi uk, akik az
Isteni Ige Társaságában, hithir
det6 papok akarnak lenni. Érett
ségi bizonyítvánnyal jelentkez6k
azonnal a rend noviciátusába nyer
hetnek felvételt. A felvételre ...on31
koz~lag bővebb felvilágosítást
nyujt a Szent Imre MisszíÓ3 Sze
minárium házfönöksége, Kőszeg.

ujság a pesti 8zinázak
ban? Minden ujdonságról ponto'
san beszámol a Délibáb legujabb
száma. A legfrissebb ~lelykák,

szines színházi riportok, beszá=
molók, gazdag divat-rovat, film
rovat, tökéletes képes heti ridió
müsor, reitvények, humor. remek
elbeszélések és közel száz szebb
nél szebb kép. Ez a Délibáb, a
leg~épszerUbb. és legolcsóbb szin
há:u hetilap. Ara csak 20 fillér.

I
Jelentösen felemelte a kor

mány a selyemgubó beváltási
árát. A mezőgazdasági kamarák
és klllönböző gazdasági egyesüle
tek egyönlelUen azt kérték II föld
mivelésfigyi minis"lleriumtól, hogy
a selyemgubó beváHási árát a folyÓ
évre 350 pengöben állapítsák meg.
A legutóbbi minisdertanács fog
lalluiPzolt e kérdéssel és a kormány
a felmertlll kivánsogokM teljes
mértékben magáévá telte. Az 1942.
évben beváltásra kerülö selyem
R'ubóért tehát a következő árakat
fizeíik: I. o:5ztályu kg- ként (li ta
valyi 2 pengő helyett) 350. n.
osztályu kg-ként (a lavaly I pengó
helyeu) 1.20 pengö. lU. osztályu
kg-ként (hasznavehelellen) 10 fill.
A jelentős áremeléssel a kormány
lehetövé tette, hogy a selyemle
nyésztéssel foglalkozó lakosság a
mai megéIbetési viszonyok mellett .
is jél megtalálja számítást. E be
váltási árak mellett a kiadha.tó leg
kisebb hernyóadag felemelésével
is 100 pengő körüli mellékkere
sethez jutnak a tenyésztő néhány
hetes munkájukkal. A tenyésltök
körében bizonyos megeltgedést
vált ki CI kormány döntése, mert
1918 óta CI selyemgubóllak ilyen
magas beváltási ára nem volt. A
tenyésztök ingyen kapják li kis
hernyókat és CI tenyészté8l1e~ sztik·
séges papirost. Fokolza a tenyész
tök vállalkozási kedvét, hogy a
törvényhatóságok kÖljóléti szövel
keletei nem. majdnem kivétel nél~

kUl nagy Isszegü julalmakat mz
tek ki zi kiváló eredmények jutai.
mazására és igy II szorgalmas
selyemtenyésztök a beváltási ár
mellett 25-50-75-100 pel1gös
jutalmakra is számíthatnak. A
selyemtenyésztésre vállalkozók je
lentkezzenek él községi petekikel
Iöknél, mert a hernyók kiosztása
kb. május hó első napjaiban meg
kezdődik.

A debreceni gazdanapról
számol be sok képben és részle·
teket közöl a földmiveiésUgyi mi
niszter beszédéböl II Magyar Föld
legujabb száma. A magyar falu
képes hetilapja a Magzar Föld.
Elbeszéléseket, verset, kisgaz.
dák szakcikkeit. piaci és vásári
árakal és rendeleteket találunk
benne. Mutatványszámot küld a
Magyar Föld kiadóhivatala, Buda
pest, VU., Erlsébel-könlt 1.

rekldmvárosokba vezetgették, hogy
bámulják a szovjelkllltura csalóka,
monumentális is modem alkotásait
és ne szerezzenek tudomást arról,
ami ezekuek a hivalkodó Poiem
kinalkotdsoknak az árnyékában, a
pokolian szegény és könyörleleniU
nyomorult szolljetélet igazi képét
adta volna meg.

A valóság az volt, hogy a

Amilyen siralmas és elhagyatott
volt a falunak és a kelchosz
népnek az élete a szovjeiben,
u~ya;lOlyan szomora és sivdr volt
a szovjet vámsos képe is.

Nem. mondom, hogy Tlem epitett
és nem alkotott a szovjet, - a
maga módja szerint, - de ezek
az alkotások csak szemfényvesztés
céliára szolgáltak) nem a nép élei
szinvonalának az emelésére. Külö
nösen jeilemző példa erre Kiev,
Oloszország egyik legrégibb és
egyik le~nagyobb városa.

A szovjet eleinte szerette volna
leUJrólni a szereplés SZÍnpadáról
ezt ·a nagymullu világvárost, mert
ennek falai és müemlékei őrizték

a cárizmus és az egyházi élet leg·
ósibb hagyományait. Amikor a
boJsevisták hosszas er6szakoskodás
után meggy6z6dtek arról, hogy
Kievet nem tudják meglJlni a vildg
hilüszékesegyházakat nem tudják
eltörölni a földszinér61, akkor tnás
módsurhez folyamodtak, A temp
lomokat átalakitották az istentele
nek muzeumává. mozikat és rossz
hirü, züllött mulatóhelyeket ren
deztek be a bizanci ragyogtlsu ol
tárok helyén,. a cári Oroszország
történelmének platinájá'llal belepett
épliletck helyére hivalkodó felM=
karcolókat, márványoszlopos SZOI)

jetparlamentet. cseka-IJiróságokat,
kaszárnyákat, börtönöket s más
középl11eteket épiletlek, hogy ezek
nek az árnyéka sötétitse el a nagy
orosz nemzeti muitat, amely mifld
azonáltal most kisért még a rom
badőlt utcák kövei között is.

tpittettek fflrd6ket és klinikákat
is modem felszereléssel, s6t csillogó
szál/adákat is a külföldiek számára,
akik természetesefl mind. Kiev rég i
müemlékeit szerették volna látni
ha betehették a lábukat Stovje/
oroszDrszág teriiletére.

Igy alakitotta át II vörös zsidó
ság ti gljrögkeleti cárizmus hajdani
Mekkdját a bolsevisla urolom
rekJámvárosává.

Az összes meghlvoit kl1l/öldi
ujságirókat, irókat,pénzemberekit,
politikusokat, spoltembereket, tudó
sokat, milvészeket, mind Kievbe és
más, hasonlóan kiépilett vörös

• __IInM••finihM
KÖRÖSLADÁNY határában

110 kat hol as
tanlJásbi rtok

kövesD! mellett, autobulzmeg
álló közelében, kedvező feUé
telekkel eladó. felvilágositást

: 8ékésmelyei Kereske
delmi 8ank, Békéscsaba.

..__uu_
láttam

Oroszországban?
Irta: MIgend DezaB.

Kiev a reklámváros.
(9 közlemény)

- .-,;,......
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magyar fUm•
Főszereplők :

Leslie Howard, Ingrid Bergman.
A fíatalllág, szépség és II miivéizet
filmje, mely III déltengeri tájakon játszó·
dik le Ez izgalmas szép film az amerik~i .

filmgyártás csodája I

április 26-27-én, vasárnap
3 5 7·9 órakor,

hétfőn egy előadás 8 órakor.
Budapest legnagyobb sikere I

Tulajdonköz-össéget megsaűnlető szer
ződést kötött egymással Kurilla. Imre
nős Satári Terézzel és csalácHagjaik,-
összesen 13.~89 pengö értékben.

Oyányi Imréné veU egy németzllgi 112
n-őíes ingatlant KUIl Lajos és llej@töl
60pel1gMrt.

Varga Istvánné Józsik Eszter és társa
veHek egyfertály tanyai SZáll ló egyhatod
részét 3üOO pelJgöért, Józsik Sándern~
!öl. .

falusi Rezső él! neje Izsó Erzsébet
vettek egy beltelkes !lil.kóházlIt Józsik
Enter és társaitó! 5600 pengöért.

Pintér'János és neje Ailer Zsuzsánlla
vetlek ífgy bilIteIkes lakóházat Domokos
jános örököseitö!, 6,)00 p~Ilgőért

Ürög,i András és neje Szilágyi Róza
vettek egy belleikes lakóházat 511lágyi
Gergelytől 3200 peIJgöért.

ifj. KJvacs Lajos vett egy bdlel-
kei lakÓház egynegyed· egynegyed részét
V. Kovács Erlil:<;ébettöl @Ii Jo1;10161 2000
Pí}nlil őért .

kk. Hajdu Olga vett 882 köle"fenéki
szán lót, - K Horváth ferencnétél
300 peIlgöért

1(, Nagy Endre és neje Kovács Eszter
v@ttek i hold 1302 n-öl tanyai' szántét
Darvasi i\lbert és nejétői 4500 pengő.

ért.
Bertólby István és Deje Hadon Etelka

vettek pocoslI.lgi s~ánt6t Ka1om. Llljes
né Batori Zsuzsánllától !500 pengöért.

1942 30-án, csütörtökön
1-9 órakor.

Csak 16 éven feUiliekeuk I

±!Ll•.

E RÓ

a slány
Vígjáték.

f"ösaereplók :
Bai:b, Rog<lr Trevllle, Oenéviél'e C!'Illix,
Cllillog~, mulató, könyelmíí, város el

ebben a% uj francia filmben.

A csütörtöki előadások

egy jeggyel!

II műsor kiegészitve.
Vigjáték és UPA hiradókkal.

Jái'l~li uteli ill .szám alatt
szoba, konyha, f1.irdőszoba e;; speis, és
lizintén ott egyelöszobás szoba május
l-re kiadó, i -I

::i,Z{;1Ú"'~iité$ért éli ki.aaá:1;ért telel:
WAGNER MARTON.

Késdilt a könyvnyomtatás 501-ik eSk'

tendejében a Hungária. j.;önyvnyomdában

Qyl::lml~l1, feleIÖI;'lt~té) Tekel Sin

s

It
..

I

folyó hó 21-én megtarloU Ke rülilt
kö:d értekezleten a íoly6 hó 26-ril és
május hó 3-ra kison.olt bajnoki mérkö
zések ellJalaszi6dtak. Igyavasárnapra
kiiiÍJött Gylk-Kote bajnoki mérkőzés

is elhalaszl6dolt.

ami 5-l let! a Gvle javáo.
A Gy te jobb volt el!ellfelénél és így

megérdemeltell nyerte a mérkőzést. Ha
il €!ytk leljetl csapattal tudott volna ki
állani, ugy könnyen elhozilatta volna al

kél pon tot.
Györi kifogástalanul vezetett.

Al. Orosházán elvesztett Omlk-Ort!,
bajnoki mérkőzést a Oyik megóvta és
ali egyesbiró II :2 pontot a GyIk javára
ítélte. Igy a Gytk nak, ma 20 szerzeIt
ponlja vall_

mérkőzést

ifj. cSflpa1ífl
Iskola csap.ala.

ifj.-Polg.
Mindkét csapat Ugyesen játszott. A

Gyik játékosok erősebbek voliak és ez
kifejezésre jutott II gól l!zerzésoen. A
polgáris!ák il, nagyon igyekeztek és
minden dicséretet megérdemelnele A
Gytk ifikbö\ Czifník IV., mig a polgári:;,
fákból a kll> Zöld kapott fiok tapsot él

hálás klköllSégtöL
ParaJ;;;s jól veuHíe a kölyök mérkő

zéet,

Nem szabad eltüzeini a szal
mát éfl' száraz trágyát, A föld=
rnivelés[jg)'l minisder rendeletére
a sZiiívasmarhalrágyál1ak és szal
mának 1űzelési való fel
haszn.á.lása a jövőben s"igoruan
tilos Egyes ugyanÍs eze=
ket jf.izelésre hasmálják s ezállal
c",ökkenHk a lalajer6 ferm!artására

mermyiliiégét
Minthogy pedig snima és slárdZ
trágya a taiajerö vis8zapótlásárél
szlikséges, ha ee:eife! e!íüzelik,
akkor nem l1a'3;mál~

nalók, Ezért adla ki a mil1ise:ter

ezen rendelet~t s a hatóságok
leljes SZigOí ral {jgyelnek li rende
le~ betarlásar&,

Willy Birgel órjá,'~filmje!

Az élet legnehezebb perceiben vajon megallhatja-e a nő?

Erre ad feleletet ez llz izgalmas, érdekes, lellí'!lj~lh.ö film.

Magyar,; Világhiradó.

Kizárólag éven feJUUeknek I
Karády Katalin, SClÓS László, Sellnyi Vera, Námeth ROllJola, Szabó Slii<dor:

méltó eHeilfele i
III na-

CS':lpf.~tn·jáaI1JKé,kedrel)ta másodi!'I: fél-I

az iramot. l
5-1

Gyula, vezetle: Gyuri.

: CserMti, Sal! - Csonka, PIlPP
Ludvig ::-Adá;';~;:..Szánn-!Benkő-CSi-

1

1
szár-Varga :,,61!lta.

Gyik: Dan.:", Jakó-Vatai, Gö!ler
Poosal-TaJá:;, NMudvari-Czeglédi-!
Csalah-Lap! nyik-Eolehovszki. !

Az első pe:':~Í( li Gytk támadásűkkal

telne!, el, A 7 !~ percben Csalah ligye
sen verekszi j! a gyulai védel
men és megs:e1 á a vezelést, O-L 'Fl
gólra ervs Gyle támadás éi válasz, A I
Hi-ik percben Csiszámak sikerű] il. ld- l

1- L Alig telik el néhány perc
Csiszár ujabb gólt szerez, 2-L A Gytk
nem csügged és lerohanásokkal vála
szoi, de II csatársor igen széteső játé
kot produkál.

Szünet után il gyuiaiak vannak
Wj,éil\'Oe II a jé védelem nem
tud s SorOll:atos támadá-
sokka!. A 14·ik percben Csiszár lő gólt,
:et 20-ik percben bombája aka>i.
meg a gyomai és a 35-ik pere-
ben C5i:ozár be a végeredményt,

Paul Hörbigér és Hans Mo&er:

Hangulatos bécSIi vigjátélt.
Egy romantikus szerelem bfibájos törlénel@i,

vUághiradó.

A férfias akaraterő, a katonabecslllet, a törhetetlen éJniakará6 h1I3költeménye. ,

Ezenkivül: Szines trllkkfilm.

1. NAC 11. 2 l 88:1834
2 MTE 18 11 4 3 602826
3. MSE 19 11 :J 6 55:3724
4. 18 9 4 5 52:3522
5. 19 9 3 7 34:3621
6. GyTE 19 10 O 9 56:3220
7. .Hm'1illi'l,rlJ 18 7 6 5 38:3020
8. OyAC 19 8 3 8 3/:3119
9.. GyTK 19 8 2 9 38:6518

10. l<oTE 18 7 110 33:5315
11. OTK 11 4 5 829:4513
12. N 18 4 312 48:55 Il
13, 18 3 5 10 26:57 II
14 GFC 18 2 016 10:67 4

ls

az ókoriak

kötélről vette
leo i-

I1cztósá
A

csak 50 éli

A fe
!Jege egy

a viz
csomók sZ(Ímdból

sz6 ex el-

a
sebessiégenek JeÍ1)!t!s:ére hasz·

"SI'1I11ia", a dUam-
shintoizmusllak

mini "az
nemzeti !Ja/

természeti istenségek,
és az isteni rangra emelt

nemzeti hősök tiszle/ete.
a Kandri-szigetek nevének

. köze sincsen ottani



ZGAZDASAGI HETelDARSrtiTIKAI.

ElOFIZiE"fÉSI ÁRAK:
Ne~\iedl!vre 1.5G p, Pel évre 3.12 P, Egész évre 5,24

Idefize!é~ek p08lacaekken:
• f1\1llgárill-nyomda Gyoma· csakkszam IB.2Im

Lapzárta c fl il l ö r t II k este 6 Ma.

f'2~eI5s s~erkesz~ö: WAGNER
Sz1!t!"kGlIl\zUI~~g l€>a kllMiióhlll'atal: l"(gyilaliláb(iI" 155 mm széles) l cm. magas !1ln:lett1$

50 fillér, Éves hirdetésoéli W százalék ke(lve:~m~:mj\

:U:i\UlIt.
Megjelenik minden szombaton reggel.

!lze@
énésü

mostani
anyago-

csekélység ez
aDia~IOZ képest I

II magyar

A
lezésénél
repe
derék ma!l11Vlu'

mlmE~asl a m. kir.
honv1éd1i7eii!:érlli.ar főnöke hazafias

éi magyar mnn-
kásb())! Hlő viselk.edéséért

Sük m8°

UJ!'-UU;,<lllS étetét és kenyerét
ezen gon-

Sok magYiilJr munkás életét és
l,{"'.I'I""....i köszönheti neki.

A
alispánné nemes

szivével azt kérik:ll vármegye
lebliléíseiltől: segitsenek letörölo

ni az értük elE~seU

árváinak könnyeit I

81: l:ultó~

saliol:uü II készülő romboló cse~

téglát visz a munká~

hoz is, amelyen li
)lagyarországot

felépHeni.
Vérzivataros, sulyos időket

élünk II magyar sorsnak mind
nyájunktól van követelni valója.
Az egyiknek kincsét,
az életét a másik-
nak viszont hoz·
nia m€~~n:laradt életéért MlilVEm

meg-

elese

ról

kében.

csak 2 takarékosság elvének
szigoru mellett bizto
sHhatjuk az eUátaUanok eHátáo

sát Csak igy érhetjük el, hogy
az orsZág minden lakosa min
denkor megkapja a maga
adagját. Egyetlen édesanya,
gyermek, senki sem
liszt, kenyér, zsir, élelmiszer

és nem is ha
akiknek készlet !ik van,

h",Q·a..~;.!lI, a nagy p2inncsot:
a nemzet érde-

kapni,

2 kg-os
ezentnl haVOlri il;!)

lesz a fejadag. A

tejadagnak ez az

álhlpitásli május l·től ke;~d~'e

I
ingyen elő s amikor
il könyv ingyen, a nemes szivek
megértő megszile-
teU, az iskola iljusága
rozla: legyen ennek egész jöve·
delme az utolsó fillérig egy
békésmegyei, arra
érdemes bősi bonvéd
árván. maradt családjáé I

Az elhatár(;)zást, követte fl

tett: a derék akciónak alispá-
vHéz

Bamáné az élére, a
k6nyveket ac vár·
megye minden váro:sába és köz
ségébe, magyar szivvel aZOkmk
a sziveknek9

biztosan bogy nuw~1i"lik

gZ áldozato!> szeretet SlUiW:!!II

hazáért, tehát
elesett honvéd~bős árván
nyérkereső táma$z UICU!>."U

radi családjának könnyeit
törölni nemcsak Iskennek
sző, de a le~~bE~c8Iiil€~te!.elJlb

k az é
"os

csal

G n

Husvét eMUi héten egy bben
már ismertetük a gyulai polgári
fiuiskola nemes
gesztusát, a "Hősi-

emlék (,/ cimii könyv egész jöve
delmét egy elesett honvéd·bős

árváinak megsegitésére ajánlotta
fel. A külső formájában is szép
könyv a gyulai polgari fiuiskola
udvaráu hősiemlékmü

történetétel: Az eml{k~

mü terméskő anyagát az ",1'---.'"
össze, magyar szivek

épHették fel s junius hó
22·én ünnepi keretek közt avat·

fel. Azt az eseméüysorozalot
pedig, amig II magyar szivek
lobogó kő

obeliszk nőtt ki fl

könyvben irta meg Istvánfal vy
Miklós,az iskola lest
nevelési tanára,

A kö:nyböz József királyi her
ceg, fl honvédség tábomagya irt
előszót, a

j

A közellátás! minszter ren
deletet ki a finomliszl
fejadag ujabb megáÍhípií:ásáról.
A rendelet a tinomlisztfejadagot
akként áHapitja meg, bogy az
eddig szelvényenként 50 dkg.
kiszolgáltatott finomliszt belyett
szelvényenként dkg. finom-

mások esel leg a megáHapUoH
fejadag kétszeresét fel.

Ezeket a szempontokat tar
totta szem elölt a közellátás
ilgyi miniszter akkor, amikor
utasitoUa a batóságokat, hogy
II gabonalappal ellátott vám
őrlésre jogosultak az el1átaUa
nok számát nem növelhetik,
ezek takorékoskodjallak készle·
tökkel

Takarékoskodni zsh-ral, liszt·
buzával, mindennel, mert

ass
A kormányintézkedések értel

méhen il gabonalappal rendel~

kedk április l-ével őröltetbet

lék tel fejadul:!jl1knak ali: utolsó
negyedére eső részét

Nemcsak most, a háboru ide-
, jén, de a béke éveiben is min

dig az volt li helyz.et, hogy bár
mekkora is voU termésimk, az
aratás előtti hónapok mindig
több-kevesebb nehézsége! jelen
teHek az ország lakosságának
egyes részeire, mert a készletek
ilyenkor már mindig fogytán
vollak.

A rendkivüli idők fokozzák a
gondokat s megnehezitik II köz
ellátás helyes megszervezésére
irányuló törekvéseket. .Magyar
ország résztvesz az uj világ
báboruban, melynek Idmenele
Iétől függ El nemzet jövője. Eb
ben ft küzdelemben a bonvédek
btlsiességével keH helytáHnunk
valamennyiőnknek a magunk
helyén elsőrendükötelességünk,
hogy magunk is elősegítsük II

közellátási kérdések minél tö
kéletesebb megoldását. Ezert
fordult most a kormányzat az
ország népébez azzal s ft felhi-

hogy takarékoskodjunk
a ~oza-és lisztkészietekkel is.

Mindenkinek tudnia keU,hogy
ill közellátás helyes megszerve
Jése elsősorban is ft fegyelem
elven épül feL A közellátás
telelős vezetői csak ekkor old
hatják meg megsokasodou iel
adataikat, ha termelök . és fo
gyasztók, mindnyájan a legszi
gorubban ragaszkodunk az t>IŐ
irt szabályok betartásához. El
lenkező elietben telbomlanl!l II

kŐ<tellátás rendje, megvalósH
halailanná válnának azok az
intézkedések, amelyek az egye
sek és a közösség érdekeit szol·
gálják.

A feladatokat mindenben az
orsz~g késdetének felmérése,
teibecsölése után
meg. Nincs lehetaség arra, bogy

. egyesek kétszeres ellátásban ré
szesüljenek mások rovás3ro.
Egyformán szükség 'Wan miuden
magyar munkájára, helyláUasá
ra, s ugY:linugy mindenkit egy
torma met meg. Senki
6em DéU"ölözhet med



elentési
5 kivételes

m~ghos5:;::abbitása

a gazdák n~yelmét

&Jr'u, hogy a ffi. kir. Pénzfigy~

ur az 194:1-42. év
telen fagy áHal okozott károk
eimén b~nyujloa adóelengedé§
iránti kérelem bajelentési határ
idejét kivélelesen 1942. évi áp
j'His hó 30 ig m eghosszabHoH81.
Egyben közöljük, hogy belviz
károk eimén adóelengedés
iránti kére!müket junius l-ig
jeleni!Í]e:lik be az iHetékes k6z
ségi előljáróságnáL
~~"Z'...e~~~

dődt'len csnk 7 egyenlő havi
szerezhető' az

utján.
bianyáfa

vonaUwzó bejelentést hó
j,~ az ipari :myagbivatal-

boz megtenni.
A :rendelet kimondja, hogya

tö!éses lakások tüzelő·

iiloyagellAlásál az ipari auyag
hivata! Bl szükségiJez mérten
csö!drentheH. Ehben az e3etben

Ide~]en

gy tóanyagok
A figy~lmét felhivjuk

az idegen eredelü gyujlóauya.
gokra és az azok elleni köte
lező védekezélire.

Példaképen felemlitjük. hogy
!il t. évben március 26-án egyik
községben egy polgári lakos
é§7.lelle, bogy li száraz ~var

perzselődik ésnébány füstcsik
szal! fel. LáUa: hogy egy len
geriszem D agyságu,vöröses tégla·
szinű anyag közelében é~ II

száraz gaz. fA. kivezényelt csend·
0lfjárör 5 darab ilyen gyujtó

talált. Azokat nlhnü·"~:h,,

csomagoHa és a májbatáskába
belyezte eL Körülbelül 5-JO
perc elteltével a égési
szagot érzelt A'G a máI-

kiveHék, mire az
relrO,ODlUU és eros lán.ggal égett.
A vegyi vizsgalat megállapiloHa,

az anyag sárga foszfor. At.!
anyag eHöldelése II leg-

védekezés.
a iosd6I'

onnan szárma
március hó
téggömbök,

peltiOletlm anyagai tar·

tVlindenkiJJek kötelessége a
Hg'vel![ü a környe

zel:la egyéneket, éiiZ Q

leleteit mindenki közölje a leg
li ih:elehbi akár
a k ö r n y e ,ié; e t r e, akár
a vonatkozik

sEanoláló bazaánrtók
let\')gl[lato~,- legyerlll~IL

ELÖLJÁRÓSÁG,

az

.....~ _, \1 A
lOCl

mE~gáHD.pitoH á.ro~ veszi
áral~rg, "tala ..

2Z megIddó tüzelő-

vásárolhaló és ha~znál-

A ~ !vildre alkalmasnak hdáH
a Békés-

várrneiJyei Te·
EgyesiHele minóség

KoJdá!ozza ;si rendelel. :il helyi-
ségek hHé si és li i-

és vasámapr2l l) órától
esle 10 óráig korlálozódik.

A hHési hdméii'sékk:i maxi·
iJL)l<J,la~'iöl alój kivételt képeznek a

orvosi rendelők
fürdők. Nem esnek a

im:r!iÍ!!ozás

es @ "cJ- vás2urohni a részükre ,e''''J''!HloU
ser~éseke:i:,

A
különböző el!fUáS-!)I3Jlai

ter nl él:. eL et
lrendel! eiésnek me,,?iieA'cJl()ien
nonuitsa B1zokaL

ná!~SUl vasuli kocsikbsl1 szám
t.ani, hanem egyszerű csővi~ze'"

tékekbeD t(lY-á'lbi'hr.ló . .l.ov,:lií})bl
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Szeretettel:
KRUCHIÓ ENDRE szkv.

SzlUe:Ue:k : Boluáth Imre és
neje Buza Viktória leánya Eszter
Mária rk., Gyuricza Lajos és neje
Hegedus Mária fia Kárgly rk.

és Iszer Izabella
IlabeUa Ka~

Horváth és neje
ii..UI"a~;J:> Róza leánya Ju!íánna ref.

Házasságkötések: Katona Lae

jos és Dmya lren_

IEU)alítak:il Kiss Bálím ref. 3
hónapos, özv. BálOri Gáborné
Dobá SáHI, rd. 15 éves.

A kezd ismét be-
vonulni az irodalomba. A noveHák

Üimét a hazáért harcoló,
sU~lel!eil lithon hagyó. esetleg
élelét feláldoz6 katona. A "Világ

most megjelent számában
Encséibet elbeszélése össze-

l,arlCS()lja a mult és világ-
hálJO!ul, amikor a mos~

katonákért dolgoztaló ~tanár

aki valamikor szintén kötött
meleg ruhákat a katonáknak. A

rózsaszinü lapjai
émlelej;!iUík révén talált

kÖ,~ötí,ük egy hasonló lelkil!, akire
azlán de alü nem jött vissza.
Több érdekes elbeszélés, érteke
zés, rovat és egy történelmi re
'gényfolyíatás teszik a VÜág~osla

e számát is tarlalmassá A lap a
kőszegi missziós szeminárium ki
adásában jelenik meg. Mutatvány
számot készséggel küld a kiadó.

A szegedi kereskedelmi és
iparkamara állal kiadoH tájékoz
tató él bemagykereskedöi üzlet
helyiségek, felszerelési tárgyak be
jeienlésére. zár alá helyezésére,
valamim azok igénylésére vonat
kozólag az érdekl6dök által 8zer
kesztöségünkben megtekinlhelö.

Tekintetes Szerkesztő ur!

Boldog örömmel köszönöm meg
ugya bajtársaim, mint a magam
nevében a Gyomai Levente Lányok
és a Református Leányegyletnek
azi akedvességél, hogy a Husvéti
ünnepekre egy csomag cigarettát
kiildött, mely mennyiségénél fogva
is jelentiJs lJolt és boldogan fiis~

tölte il J!. szakasz minden tagja.
Büszke vagyok a Byomai lánvoli:ra.
mat napokiB csak róluk álmodott a
szakasz és rágták a ceruza véget,
hagy személyesen is megköszönjék
e kedvességet. Volt mire felelget~

nem, hogy az Ilike és az Erzsike
szoke-e vagy barna?

Köszönöm Édes kis Gyomai
Lányok a géppuskás fiUk nem
fogják ezt soha elfelejteni,
csók érte!

AkiRek van,
tüzelőanyag szükségletét
most szerezze be,

is.

gu/wt egymdstór
A zsidó elvtársak és elvtárs n.ők

ablakai s
azokból

S'ceres össze,
wal al. intézetek darabonként I
fiHérén azokat A
gyógysle1 szirltéll vissza~'

veszik az üres ,gyógysreres, iiJe= i
uer~l!e~~:e{esen meg- ~I,

fele,lőe'n lf.,nöUellHv'e keriJJl!1e!{ ujMI I
" . i

A Levente
Egyesület rendezésében. A Levente
nap és a vasárnap estére Iiirdetelt
táncmulatság teldntetlel az esős

időre időre leU elhalaszlva.
Reméljük. hogy Gyoma község

közönsége is szive teljes melegé
vel fordul honvédeink felé és meg
ajándékozza, azokat cl Ms hOI1

védeinke! cigarettával, akik érHink
teljesi dk kötel ességlikei messze
földön és ebből látni, érezni fog
ják, hogy mi is szereleUel és
hazafias áidoltítkészségge) gon
dolunk reájuk.

A légoltaImi és Uhwltói szol
gálatos leventéket a szaktan
fOlyamok hallgatásának idE~ien

mentesitik a kötelező

alól. (" 1-010\110"'0;; f-lii,.."j"P;,"

jelerli). Igen sok a leventeki:iteles
közl.ií éi

Iű:wlló Sz()]giilalos
leven!ékel

tarlama alaH megle:he!ö=
ipén", tIe V,UUlEl~l

országos
menlesili il kötelező leventefo~lal

kOiáson való részvétel
idevágó rendeletek
elsősorban a ,17, és 18. élet
évüket már hleWltölleket kell
igénybevenni. A 19 életévU\{et már
beáöHöH, illetőleg a 16. életévüket
még el nem ért leveniéket csak
az eselben lehet II !égoltalmi és
Hlzo\!ói szolgálatfil kiképeznI. ha
a különleges' légollalmi munka
szolgálatosok szükcéges létszámát
a rendelkezésre á' if) Uibbi kor
oszlályokbólnem khet megfelelően
kiegésziteni.

agyógy
szeres üvegekkel. A háborus
viszonyok a közönség számára
minden vonalon a legnagyobb i
mértékű takarékoskodást irják elő. i
Oviljleni kell a hulladékokaI, a
még felhasználható tárgyakat, a
melyekből uj iparcikkek aunn::nc:!:{
elő. Legutóbb a belegbizto~ltó

intézetek szólilották fel a közön
séget arra, hogy az otthon na-
gyobb hJSll1álalla-

nul tiszlára moso~1

I

___________""""'''''''''' A#'l '''''_,___

Aki ezt kibirja, Cl? az igazi

li szolljetparadicsom neveltjei
nem is tanálnak semmi csodálni
valót ezen az idilli dllapoton

vannak benne több, mint
két ótu,

Ezt adta ne/dk Marx, Lenin és
SztaUn.

t:Uogl31dta a
ha,diJj,öI~:söin rendezéséről

A képviselÖ-I
ház szerdán délelőtt meglarlott'
ülésén ól hadikölcsön ren- I
dezéséről szólj I
tárgyalásál ferenc hozzá-
szólása után Scl1l1eller I
Lajos válaszol! I
a felsz6!alásokra. Kijelentette, meg

gondolás lárgyálJá teszi azl a ja
vasli1lo t , mely a kis jegyző!, kész
pél!, ben történő kifií7elésél kivánja.
A Haz általános'iigb jn elfogad/a
a törvényiavaslatol, Illi.ljd áttér! a
közélet lörvényesbégél és liszIasá
gát biztosítÓ egyes rendelkezések
röl szóló törvényjavaslat lárgyalá- .I

sára.

"Nemzetközi Vásár". A ma
gyar kormány a r~ndkivü!i viszo
nyok miatt a Budapesti Nemzet
közi Vásárt az er~delileg kitüzölt
időpontban, de hozzájárul! azon
ban ahhoz, hogy az áruminiavásár
Szenl István hetében. 1942. évi
augusztus hó 14-24-ig kerüljön
megrendezésre.

ft. törpenégerek országa. A
A bengáli-öbölben fekvő Andeman
szigeteken egy litokzales 140-150
cerJ!irpélel' magas törpenéger nép
faj éL A különös népfaj szokásai
ról rendkivül érdekes cikke! közöl
a Tolnai Világlapja legujabb száma.
A mosás tudomány. Az életmentő I
vérátömlesztés, H,Ogyan lehe,! a!
horkolásr61 ieszokni. Legjobb!
magyar irók oovelláin, al szóra- I
koztató és ismeret-terjesztő ciiIkek
dus során és a közkedvelt rova!o
kon kivűl száz magyar és külföldi
fénvk~~p található ti. népszerű i\épes-
lapban. Tolnai 'egy l
száma 24 I

A
vonult katonai A li
Magyar Távlrali iroda : A
Kormányz6helyelies ur öfömélló-I
sága május 1- én pénleken Szol
nokra a vadászrepülókhöz tényle
ges katonai szolgálatra bevonul!.

Hitler és Mussolini csütörtö
kön és pénteken Salczburgban
talá Ikozot! és otl fontos megbeszé·
lést tartollak, A megbeszélésen
résztvett Ribbentrop német és gróf

, Cianó olasz külügyminiszter, vala
mint kalonai részről pedig: KeHel
német- és gróf Cavalleró olasz
vezérkal i fönökök és tilzér~

tábornok.

as
k

határáb<lH

••UlU.I!!!UU8U••

it láttam
szországban ?

Irta: Mlgenlj Dezső. '

a szovjetparadicsomban.
köz/emen)'.)

Lépjilnk be egy orosz nagyvá
rosi ház udvarára.

hJ-utca, Nemes vona/u, három
emeletes hdz. Még a cári idökben
épült, mint az egész város minden
jelentékenyebb épiilete, kivéve egv
két ormótlan vörös téglakolosszust.

Kapu nincs. Régen elfiizelték.
A kapubejámtában mellbelJág a

légáramlat és orrbavág a blíz.
Berli, az udvaron meglevő kép

tárul elénk. Nincs is udvar tulaj
donképpen, mert ami volt hajdaná
ban, azt teleragasztották fáskam
raszeriiodukkal, sárfészkekkel Ezek
a fertelmes vakondtl1rások városi
fővárosi és belvárosi proletár la
kások!

Ezeket nézze meg, aki igazi
'TIl1nkásnyomori akar iátni!

Az utcai főépületben, amely II

cári idókben épült, zsidó elvtársak
laktak. lvIinden ajtón ott van még
a mezlize!

Zsidónak emeletes hdz. rendes
utcai lakás, proletár munkásnak
rothadt sárkunyhó és diUedező

deszkabtJdé!
Ez a bolsevista egyenlőség, ez

a viirös munkásjólét !
Sikátor vezet anyomortanyán

keresztiil a kaputól az udvar vé
gén levő szemétdombig,

Készitslink egy pillanatfelvételt
az orosz szovjet nagyvárosi udvar
életéről:

Amikor belépünk, a vizvezeték
udvari csapjánál öl rongyos asz·
szony tolong. Kormos edényeket
s'lirolnak homokko/, puszta tenyér
rel, lOngy nélkül Valami fehér
nemliféléi lötyköl az egyik - szap
pan nélkül.

A sikátor végén, nuszonöl
harminc méternyire cl kaifá/, kéi
férfi és egy gyereklány guggol
szoros közelségben, a nyilt szemét
domb párkányán.

Nincs Oda kell jár~

niok. I
Sok a Nem 'Járhatnak egy- I

másra és nem várhatják meg, I
amig mindenki bemegy Odlljábil, I
hiszen igy tart ez a forgalom üt
reggeltő estig és estétől reggelig is.
Bűz és piszok, piszok, amerre

az ember.
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A csütörtöki előadások

ketten egy jeggyel!

A műsor ldegészitve•.
Vígjáték és Ul"A hiradókkat

Föszereplök: Cleir Trevor, John Wa~'ne,

Georg Bancrof.
Amerika l1öskorát tárja elénk sob-nem

látott grandiózus ren.dezésben.

föszereplők: Kiss Mailyi, Latahár Kál
mán, Bordy Bella; Szilassy László stb.
Rengeteg humoros és mulatságos helyze1
a film csehikménye, melyben Kiss Manyi
és Latabár Kálmán minden jelenetét

nevetés kiséri.

1942 május 7 D én, csUtUrtökön
7-9 órakor.

Izgalmas kalandok
a vadnyugaton.

lD szóig 40 fillér, minden további szó 4 f,

felvétel a kőszegi és buda
tétényi missziósházakba. Al
I~!eni Ige Társasága miss:d6s
szerzetesrend ezen két misszIos
házába felvételt nyerhetnek a
gimnáziumnak mind a nyolc osz
tályára olyan jó magaviseletű, jól
tanuló és egészséges fiuk, akik az
Isleni !ge Társaságában, hHhir
dető papok akarnak lenni. ÉreH

ségi biwnyilvánny;, I ·jelentkezők

azonnal a rend noviciátusába nyer
helnek felvéleit. A felvételre vonat
kozólag bővebb felvilágositásl
nYllj\ a Szenl Imre Missziós SzeD
minárium házfönökség:e, Kőszeg.

~"-----

Kun Gergelyné V. Szabó Erzsébet
vett egy belteikes l-rázat Domokos Al
bert és nejétől 4000 pengört.

Nagy József vett 1200 n-öl nagyálLisi
szántót Czmarkó jánostól 4000 P-ért

Hj. Finta Mihály és neje vel!ek liJ2
ed Ilázrészt Csal:lh Sándortól 200 P-ért,

Kovács Sándorné Nádudvari Mária
veti egy fél házat Kováes lajostól 000
PengMrt

Herter Márton éSi1eje Somogyi HOIla
veltek ln-ed rész lakóházat 200 P-ért.

'jzerke!ldésért és kiadlásért felel;
WAGNER MÁIRTON.

Készűlt <il. kónyvnyomtatás 501-ik esi!';'

tendejéblffl a Hl:mgária könyvi1yomdábalíl

Gyomán, felelős vezető: Teket Sándar.·

végeztesse Molnár
Elei, képesitett ácsmesterrel. Lakik; i.
Arany János lJ. 14. 3-i

befeldetés egy i6cserép
hályha., Pénzét is biztositia, legmagasabb
tiltési igényét is kielégíti Lev. eim;
Kis Péter kályhás, Mezl"iberény.

t

,
a

TermeijUnk konyhakerti nö
vényeket. Közellálásunk sz·em
pontjábó! igen fontos, hogy min
den házikertben meglermeljűk él

nélkUlözhelellen konyha !{erlj növé

nyeket a család sl.üksél41elének
hizlosilására. 150 négyzelOl nagy

ságu lerl.lleten egy négytag u család!
szükségiete biztosítható minden
nagyobb köliség nélkill. Ez· él

hasznos, gyakorlati tanácsokallar- I
taimazó ulmulal6 ingyen kapható
a Magyar Föld kiadóhívatalában
(Budapest. VII. Erzsébel krt. 7),
EI melögazdasági kami::lránái, vala
mint il Gyümölcsle: mel6k Orszá"

EgyestileIénél és tagegyesü!eteinél.

Megjelent a repülők lapja
uj száma. A Horthy Mi~ 'ós
Nemzeti Repülő Alap 1ámoga!ásá

val szerkes1.lell Magyar Szárnyak
repillésügyi folyóirat áp'iiisi száma
mosl jelent meg. A Janosy István
s;erkeS2l(~sében megjelenö Magyar

Számyak mindenüt( kapható. Ara
50 fillér. Mutatványszámot a ki

adÓhiv<llili (Vit Kíraly utca 93.)
kívánatra ingyen kl.lld.

Megjelent az "Uju RepiUö !Cl
A miigyar fiuk repUlölapjának l
májusi száma mosl jelent meg. A
jánosy Is!ván 81erkesllésében
megjelenÖ Ifju Rep[Hö mindenütt

kapható Ára 30 fillér, Mutatvány- I
számot. ~ kiadóh~vati:ll: ~8udapest) I.

VII, KHaly U. go:l.) kiVanatra il1m

gyen küld.

g
..
l

ese
Személyzeti jutalomj~ték I

Percei Zit:!, TolUl)! Kihí, Kabos, GÓZOil, Pethes:

Sz.igligeti Ede világsikert aratott népszinmüvének filmváltozata.
Magyar Világhiradó.

U~ J-4 vil8árnap-bétf3
Rózsahegyi Kálmán, Zimonyi Márta, Pataki Jenő.

Adorján Éva, Biliesi Tivadar:

Egy romantikus szerelem története. Sziporkázóan szellemes, könuyekig
nevettetö magyar vigjáléksiker. I

. UfA világhiradó.
....~~~.'qI~~~~~.J.t::; ...~,~

Divat a tavaszi korzón, mi I
igllZ Fejes Teri házassága köriii ?
Beszélgetés Heinch Oeorgével Pest
és Ke~cnfüld közöa é:i meg egy
i'ereg érdekesség, vidámság:. $zin
házi hir tarkílja a Szin házi Maf{3'
zin uj számát. Ezenkivül szindMab
regény, viccrovat, film, rejlven)' és
külön gyermek ujdonság, a Kis
Magazin egeslili ki <J IÖlOm'l lapot.

A kiveszett lucerna pótlása.
fekinlet,el II Ulóbbi három év I

1gen rosszlucernamag!ermésre,

luccrnavelCm.1g .alpi! kis :::ennYi-1
,:,égben áHol! a gazdák rendelke-·

iésére, l10gy az él belföldi SZŰK

séglelét is c ,ak részben etégllelie
kl. A fOldmivelésOgyi minisl.!erium
felhivja a gi:'zdák figyelmét, hogy
a~,jk kivesleil lucernájukal pÓlolni

és elegendő velőmag nem
nil rendelke,ésOkre: igényeljenek
vörtH,ererl1"iJ got, amelyböl még
meÍ'felel6 ré'z!etek vannak.

Te58edik Sámuel ullörö mun
kásságát mWatja szü!slésének két
századik évlordulója alkalmából
vezetőcikkébcll a Magyar Föld
legujabb száma. A magyar falu
képes helilapja a jó lavasz.i takar

manykeveréK Osszeálli!ijs~rcl, 11

vetőgép heiyesbeáiHtáso'lról, él Pélí
sóval mütrágyá.?ott kukoricaföld
i(;rmésereJménycii öl. Érdekes ké

pekben sza.mol be a sl31vabi Tes
sedik Sámuel emlékűnneplőlés a

kiSé Iföidí gazda ifjak vill';gájáról.
Elbeszéléseket, verstl, kisgill 8

dák szakcikkeit, piaci és vásári'
árakat és rendeleteket találunk
benne. Mutalványsza mo! kald él

Magyar Föld kíadólJIVéllala, Buda
pesl, VIi.. Erzsébet-körul 1.

A gyümölcsfák hábm'us per
metezésérői ir a Ntl vél1yvéde!em
és Kertészet legujabtJ száma. Cik

keket közöl még éj I ézgálic pól'á~

sánal lekinte!be jöhelö perme!el ö
szerekről, a nyu!rágoll gyümölc,,
fák megmentéséről. a peronosz~

pora veszedelmet jelző állom:1sok-
a gyilmölcsfák alaH fermeszt~

helő zöldségfélékröl, al idt>i szclö~

melszésröl az öszibaracktermesz~

lés ujilásáról slb. A szines gyU~

mölcsképet is közlő-két lapb6! a I

Növényvédelem kiadóhivatala (8u
bapes l , Aréna ul 841c,) Iam
punkrd valö kivatkozássa! díjtala
nul küld mutalványszámot. .

tök vallalii(ozási

kent (él la

helyeI\) 3 50. II.
kénl (il tavaly l pel1gő

1.20 pengő. m. oszláln,.1
10

A jelentös áremeléssel 11 kormány
leheíövé leHe, a selyem le-

lakosság él

mai megélhe,ési viszonyok rnellelí

is számílásl. E be
'Jáli~si árak mellett 3 kiadhaió leg
kisebb her felemeieséve!
is 100 pengő körüli melléllkere-

seihéz a tenyél'7 lÓ néhány
hetes A ienyésztök
l, öreben bizonyos me~elégedési

vAH ki & döntése, inert

19J8 61a cl. l'elyemgubónak ilyen

magas bevé!lási ára nem voll. A
!enyészlők ingyen kapják a kis

és a tenyeszléshez sztik.
"éges pilpirost Fokozza a tenyész- I

kedvét, hogy a
ködóléli 57övel-

~~~~;;;:wt;;~1i'~~~"~~~.~~~
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Most igényel~:nel\ a gazdák I l l O Z g Ö U Y O ét E R O
sz6dát. 1\ ,;zö16- és m!'>lcs 1er e -$z _.c.....~"" ' mh 1942 május 3--4·Én, va:;tarnap

3-5-7·9 órakor,
illeJö <-:iud IK ezévben a nyer~-,

!wassúa, lovélrpor slb. Különleges filmszenzáció I hétfőn egy előadás 8 órakor,

permerezéshez szükséges kenö- I l S O I Nagysikerű magyar vigjáték I

(ké szappan szüKséglettiket Eür- i l C E E B ER E
gösen, lehetőleg május 5-ig jelellt- AnDresden" fQ!llalrÓzanak naplója nyomán. Izgalmas, látványos, exotíkus film· •
sék be a Szőiásgazdák Országos FőszereplőI<: Herbert Böhm. Marielouise Clandius.

Killinö kiegészitö műsor.

Egyesűielém:k. Aki nem jelenlke-
az később nem tarlhat 'kenö

s:wppanra igényL A kenőszappan

igényJéssel egyidejUen kell bejelen

leni él keményviz használt ammo
niákszóda szükséglete! is.

JeJlentős:en felemelte a kor-
31 selyemgubó beváltási

árát. A mezögaldasági kamarák
és k(ii!)nböz:ő gazdasági egyesüle

lek egyöntetűen azt kérték a föld-
miniszleriurnl61. hogy

a selyemgubó beliál!ási árá! a folyó I
évre 3..50 peilgaben állapilsák meg.

A miniszier!anács fog- I
lalLowH e kérdés;;el és a kormány I
a felriíerml kivánsogokat leljes
mtnekben magáéva tene. Az 1942
évben bevállásra kerülö selyem-

kezelei élem kivéleI nél-
kül nagy összegU makat HJ;:·· I
tek kl a kiváló eredmények
m uására és igya szorgalmas
seiyemtenyésztök a beváilási ár
rueil eH 25-50-75-100 pengös

is számillHlnak A
'elyemítnyésztésre vállalkozók ie
Jen,kezzenek a községi petekikel

merl a l1ernvÓk Idoszlása ,
kb. május hó elsö r;apjaiban meg
~ezdl\dik.

Mi ujság 31 pesti szinázban? i

l\ lavaszi s-zinházi idény ujdonsá- I
gáró! szines cikkek ben, I

számol be. a ?e!~báb legujabb I
,lé1m3. A legfnssebb I
,zines szinIlázi beszá~ .

film-
fOvat, [-D!,éJetes rádió-

rejlvények, remek
elbeszélések és köze! száz szebb- .
né! szebb kép. Ez a Deli él

legnépszerűbb es legolcsóbb szin
pázi heíilap. Ára csak 20 fitJér. .
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uetesen a szappan
sábo&: elsősorban Ilgkőre van
szükségünk, ezt sikerült is biz·
tositJ:lDi a kői:

pont támogatása következtéhen ,
A syappan megfözésébez mt\~~

telelő belyiségekre berendezett
möbelyre és il szappan
zéséhez értő szappanföz.ü
rosI a voH és mind·
ezeken felül
is kellett bidosHamu:d.L

közszereletben álló és
tekintt~lblm SlmClábs és

a kőzeHétást a mai nehéz vi·
swnyokközöH is az kö-

tud takarékos és lenni.
Nem még mindig meg
érteni, hogy csepp zsi
radék, ami aház!arlás körül
rendelkezésre fontos
zője és ősszegyöjtés eseién
mogatója· a SZl):PrllHJle1l1 ahls
oldásának. SZJ~méh7emlel

egészségügy érdel,ében
ges ,gorldo:skodás
Elg"ndolásom
igyekezni fogok megéri etni
szerHeH arra~ igyekez
zek megoldási találni.
egésl váfll"lej)lvéllk kűo:töosegGsvioK,

bogy még :pi le,gkisebb "~"""'~'J

ségben is ren-delkf'zésre
zsiradékot
összegyöjhe valami módon fel·
dolgozásra egy vármegyei köz·

be,

és országos panft§z,
bogy a hilztartások részére n'em

szappan renddk2:zésre. A
!izappa nsz ilkséglet bi:dosHásfI
közegészségügyi
is

azért kevés a ,zappan, mert
nincs meglelelő zsiradék. Ezzel
;;;ZlB!JJI.I.l(;,n azonban ki jelen!ellem
azt táJf;g~d;dm_unk Ler~r~
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A kÖ;€!iegi előljáróság éro

tesiti a lakosságot, hogya ke"
nyérjeggyel rendelkezők közöl
- akik mai;uk óhajtanak k@,
nyeret siitüi - a kenyérjeggyel
a liszlkereskedónél kenyérlisz,
tet vásárolhatnak.

A ll>.öz!iégi előljáróság ér
tesíti a lakosságot, hogy li Nép=
ruházati árukból még meglevő

készletet a Hangya szövetkezel
hélfőn, kedden és szerdán utal
vány nélkül - készpénz fizetés
mellett - kiárusHja. Csekély
mimnyiségben rendelkezésre áll
karton, Hokkon, női :szövel
ruhaanyagok, kötöU, szövött
áruk, ugymint térti zoknik, női
és gyermek hari~uyák:,' térti
aálak

Táboriposla, 134;'18. 1942. ~V. 19

Tehintetes
Szerkesztő ur!

Töhb hetes balIgatás után
ismét alkaimHaukodom hat
versemnH'L SzereteHel küldöm.
mert tudom, hogy szeretettel éli
me~érté,sf'l iogadják, tudom, ha
haza külaőm nem fognak el
veszni, ujra virágoznak III mi
szeretett kislapunk hasábiai ll.

Tekintetes Szerkesztő ur l Ei
muU a második busvéti ünnep
i:i amit hadllall töHöUem, mel'!
a tavalyi! is mozgósHva tillne·
peltem. de nem baj, ti gyönyarii
testeU tojást kapiam egy I.du'án
kisIánytól. -- mert vlllDak in jó
barátok is, - ha majd haza
kl'-["ölök megmutatom. Tegnapi
nappal beköszöntött az első

tavaszi U8tJ, végre levethettök
él köppenyL Egy nap vol( jó
idő és már zöldül a tií, hasad
ti rügy, remélem már nem lesz
több hóesés A fecskék még nem

I jőUek meg, valósúuü ide ~em

. is jönnek, mert még Gem láUam.
fecske fészket. A mai [lap is
gyönyorü, de otthon még sokkal
szebb lenne ma esküdik. a bá.
tyám, délután. Én csak imád
kozhatom II boldogságáért a
messze tá.\'olbau. Nem tehettem
oU a bánat szomoru napján,
Testvérem ternelésén, nem le"
hetek oU al; öröm ünnepéu,de
nem Laj igazi katonafors ez,
mert most nem vagyok gyei'
mek, testvér, vőlegény c~ak. egy
vagyok katona, igy katona lé,
lekkel sildok át az események
felett

Ahog)' la ta kizöidú! a lavdsú
nap csókjától, remélem a mi
májllsiánk ig virágos lesz egykor,
haza megyiink, de l'emelem az
az, öröm ünnepe lesz és a győ~

zeiemé l
Jóegészségel kiváova Kedves

Szerkesztö urnak maradok

Szerető li~zteleUel:

KRUCHlO ENDRE szkv.

. szorzészám

beszerzése esetéu ti kiilön en
gedély nélkül beszerezhető

mennyiséget ugy kell kiszámi
tani, hogy az előbbi pont alap
ján kbzámitoU mennyilléget ae:
alábbi szorzóuámmal keH szo-

0.8
1.2
1,5
2,0
1.7

dadva 20 uázalék, 11.22 q.,
ösuesen 67.82 q. tiill:ifa s~erez·

bető be.

Iilza:rvasma:rhákai pedig II Békés
vármegyei Szarvasmarha Te
uyésztők Egyesülete minőség

szerint megállapítoH áron veszi
át. A telvásár1ási árakra, vala·
mint az e tárgyban felmerülő

kérdésekre il községi előljáró·

sAgok adnak. az érdeklődóknfk

telvilágesHásL
Amennyiben il gazdákat az

eladásnál bármilyen sérelem
érné, ugy részletes panaszukat
baladéktalanul jelentsék az
esetleg $zükséges eljárás meg
inditása végett a gyulai m. kir.
KOl.ellálási Fehlsyelő$éguek.

,~ lakás szoM.inak A lall.b állandó lakóinak száma
",záma l 2 3 4 5 6 1 8 vagy több

1 20 20 20 20 20 20 20 20
2 20 33 33 33 33 33 33 33
~ 20 33 41 41 41 41 41....
4 20 33 41 4~ 48 48 48 4~

5 20 33 41 48 55 55 55 55
6 20 33 41 48 55 61 61 61
'7 20 33 41 48 55 61 66 66,
8 20 33 41 48 55 61 66 70

Példa: Olyan kéts~obás lakáli
tíHésére, amelyben 3 személy
lakik, 33 szor. 1.7 = 5&,1, Iloz~

Példa: Olyan kétszobás lakás
l iHét.ére, amelyben három sze
m~ly lakik, 33 q. brennbergi,
dorogi, stb. szén' szerezhető
be.

Az előbbi pontban nem em,
liteu tiizelőan)'ag(példáulHizif9) ro ilni.

Tüzelőanyagok

koksz és külföldi szén
a salgótarjáni szénmedencéböl sz. szén
egyéb barna
lignH
ti:izíta

a G t :rendell.ezés szempontjából a
~ . lakók száma helyett II hHendő

I
helyíségek mindeg~;ikére egy
egy személyt keH számítani

!IB Ipari, vrgy kereskedelmi célra

mennyiséget 20százalékkal meg- I szolg~ló,.nem .~özpo~ti tiUése~,
haladó tüzelőanytigol szabad nem lakasueru helYiségek. tu-
beszerezni és felhasználni. tésére III rendeletben emhtett

II l "b . ké •. I. d' Hb.:elöanvaAokból II belyiségII az e o bl t ue~ez es- • - l •
" . úrlalt.. Lutmaá. IDlnd<:.1 egyes

j)('r, em!Jteft lnv~leles köriílmé- a . 012 . d .. . m -e ula,} . q·l sZ<II.Ua ne-
1... lYek l1 gya!lannál. alakásnál . .' t Ih 'l', , .' sze:reZlu cs &e aSl.l1a ,u
wrog'lak fenn. e~vültesen csak A l l ., .. l'. ". renue e. natatya a II (ar-

sZ1itaiékos loLbleld szabad • . - I l . é '-b "'ő
1 •• .010 osszes H~ Yls geö. en a a -

íehszámItam.: .. mérsékletel legfeljebb 20 C.
~. ue~ k~~ponh füteses. la- fokra szabad telmelegiteni.

kás"zeru be·Ylségbeu elhdyezetl A rendelet szerint be!lzere1.
i rod.a, vagy mübely !ütéS~1e an- hetö tüzelőanyagok:brennbergi,
gedeiyezet.t 20 s,ztu:alek tohblet- dorogi, egreslji, komlói, nagy
!leí~, legle~t"bb ?O szá~alékál, ha mitAlyoki, pécsi, szurdoki, talai,
peolg a íutcndo helYISégek uá 4 tokodi éilJ zsibói szénböl vaG
ma l,el'őnél több, le-gtelje.hb 80 brikeUből q-ban kiteje~ve, "'~
százalék.at szabad - a vásaribi· szobák és a lakók slámától ido.
l(önyvba vllló bejegyzél mellett gően az alábbi meuoyisége''k
- beszerezni és ienulii~nálni K szerezbdók be:

A takarmányhiány és a bel-I vásárolni a részükre telajánloU
vizek következtében kárOSAllt sertéseket.
gazdák á!lataikat , (sz'" rvalma!'- A kivitelre alkaimunak lalált

A hatóság megaka áIYOlZ8 ,
hogy a kényszerhelyzetbe Jutott gazdák

áron aiul értékesitsék áliataikat

hákat, sertéseket) sok esetben
sürgősen kénytelenek értékesi·
teni. Egyeskereskedök kihasz
nálják a gazdáknak ozt akény
szerhelyzelét és az eladásra fel
kináll állatokat jÓ'val a forgal
mi ár alatt vásárolják. fel. A
gazdák érdekeit séri.ő helyzet
megakadályozása végett II bató
ságok az alábbi módon gondos
kodtak az állatok megfelelőáron
történő értékesitéséről.

AMASz. jogositoU kereskedők

il hatósá.gilag megállapított áron
balad~ktal'lud fel·

nem
tUU.YH;eg fütésére egy
fi"',,,,"·\."''' csak a. li'en-

aHzal
íiilt'si

hó 1, uapjá
tói SI k{)\~i(elkeLU n.8p~ári év .up-
!i'mS hó idő

SZ2;W~ keH tekinteni.

L""""", 13kásszerü helyiségben
e!he&yezeai és

továbbá azokra
~Z amelyek Hi
zt'WanY8lgs:dikségRehHtet fl köt
;'l.5:JlH&,si szabáiyzat "zerint kő-

r~jt':s(:,k bre.~zdeZo.:i. ~~ ern vo!'!!:!.t·
kozik SJ :re;-:,ddd a llegyujtáshoz
ba;s,;;Jló'lt ~l.lgy nevezeit karika

:fil nem l\]1és céljáiból
dául üzem"myagkél.ü) való tű·

zeló~1nJag beszcfzésre..

11eleu»en megh:litaroz:onH meny·
szabad be

~:lerezlli es telbasznalni. Nem
vonaUcoznak li beu fog

korlátozások al éHJimi és
hatóság{J;;'n~,hi

inié-

Mini§zier ur
rendei,·te "Jó

ki menn,yi UlzelŐ

vásáJ'oil1at il. fijllddd l
uos",hb ír:;~ézke~Ú'sd :0:' követ- I

kezok: A renJélei ai·({gmaZ3Sa

A nem közponii l:iHéses lakás
[Li té,éK'e (ideér ive a fózést és a

II §zo[uii-
nak és a lakók számának fi

eu::;,e ,e. - a vásarlási
bejegyzés mellett

és kIhasznál
mennyiséget,

:i3l meHéklete tünteti
alkalmazása

a külön
!;lovának kell számHani, ha

négyzelméteren
relüi van. A cselédszobát csak
akkor kiHön szobának
szán.!i!aní, ba azl li háztartási
arka rnazott, eS2!ádtsg, akbérXő

!at~ószobáili használja. A
lakók számának meghatározá
sám\! a h~zLJTI.ási alka!mazoHat
is kei! vermi.

Ib a lakás bír!okosa hivatá
súL áakásB01il1Jl gyakorolja, (rL

vagy iigyvM) 21

tnennyht'get 20
§zázalékkal H]eghfdadó tü.zelő..

beszereznie és



Megjelent az "Ifju Repülő!"'

A magyar fiuk repO!őlapjának

májusi száma most jelent meg,
Jánosy István szerkesztéséJjen,

Egy buzaszem kií!slny tárl1áJlla al>
élllhlllk, még egy kismadárnak sem
menti mel az életét az éhenhalástól, Ille
ka livetik, már egr gazdag kalászt te
rem és a kalászbél, ha azt is elvetik,
már egy karéjkenyér lesz, mely már
erőt ád a kasza és kard forgatásához,
!!lZ ösi föld védelmében, Igy egy ciga
retta füstje is percekig tarté, de ha
többen kapnak esak egy cigarettát is II
lányoktól, az abból támadó szeretet
olyan eröt ad, mell mig a pokol kapu
ját is megdöngeti és beveri.

Táberi posta 134/18. április M 17.

KRUCHIÓ ENDRE
szakasZV6zető.

Levente-lányokhoz
Hát vannak még honleányol<./
Szfilelnek még csodák!
Büszke vagyok szörnyen. Rátok
Gyomai kis Lották !
Bár még csak II bölcsőben sir
E nemes szervezet, .
jóságotoksziviinkbe irt
Örökre Titeket.

Köszönjük a cigarettát
Csoda jót füstöltiink f
Minden szivás egy mosolygást
Rajzolt köriilöttiJ.nk.
Kedves 'Volt mind, eterédss!
Fűstö/tfinkboldogan,

Hdlánk - ha kell - a Ilérűnk les~ :
A legdrágább arany /

Meri vannak még honleányok,
Sz.iileinek még csodák,
Hitet dd ez, erői, lángot,
Győzedelmes ",Hajrát /"
Nekimegyilnk száz sdrkánynak.
Meri, látjuk, érdemes:
A jövendó l:éppuskásnak
Édes kis anyja lesz!

18. jótékonYlélu m. kir. államsorsjláték

Plnyeremény l

40.000 aranypengő
21.360 nyeremény

420.000 ,engl 'rtékben

Nyeremények l

20.000 ar. P
tO.OOO ar. P

2x5000 ar. fi'
4x2500 ar. P
6x2000 ar. P

33xl000 ar. P
és még !lm~mos nagyobb és kisebb
nyeremény, melyeket mind kész

pénzbel! fizetnek ki.

Huzás junius 5-én,
S~r$JeIY árak:

Egész: ar. P 3,-, fel: ar, P 1,50.

Kapható mimien olllÍ\!lysl)J:lljegy fó
elárll.6itómíl, valamil1t az ijgszes

doháIJjft6zsdékber..

Anyakönyvi hirek
Születtek: Takács István és

neje Iiornok Eszter fia István rk,.
Izsó' Sándor és neje R. 5züc8 Róza
fia Lajos ref, Máté Balázs és neje
Suszter Julianna fia Balázs ref.

Házasságkötések ~ Kis Kováts
Péter és Sajósi JuliAnna lidial
Imre Zsigmond Tóth Máriával.
Sáfri Lajos L. Szilágyi Erszébettel,
Babecl Sándor Czeglédi Eszterrel,
Nádor Art JIU Bernstein GizellA
val.

Elhaltak a fülöp Imréné Pelyva
Juliánna 20 éves rlL, Száfián Já
nos 61 éves rk.

Szerkeszti postája.

Igy senYlJesztefték el a szovjet
ifjuságo! a korán felserkentett bfi
nös, vad, állati ösztlnlJk, amelyek,

nek nem is akart aljába állni sem
törvény, sem iskola, vagy más

szovjeiintézmény,
Városokban voltak a gyermek

otthonok, voltak tanintézetek és
katflmai nevel6intézetek. amelyekböl
a szovjet arisztokrásidja kerQU ki.
Ez intézmények azonban termé
szetesen csak II zsidóság és a
zsidók által kijeiiJlt szovjet felsöbb
Uzezer gyermekeit fogadták ma
gukba. Igy még kirivóbb volt a
sokmilliós tömegek gyermekeinek
nyomora és zülleszti elhagyatott·
sága.

Az emberi test titkai. Az
emberi test számtalan titkairól
érdekes cikk található Tolnai Vi.,
láglapja legujabb slámában. NÜ
lyen gyersan nő él hajunk. A fej
fájás rejtélye. Ceylon, li paradi
csomi HIndérkert. A legujabb élel
mezési cikkek. Riportok~ Legjobb
magyar irók novelláii1, a szóra
koztató és ismeret-terjesztő cikkek
dus" során és a közkedvelt rovato
kon kivül száz magyar és külföldi
fénykép található a népszeril képes
lapban. Tolnai Világlapja egy
száma csak 24 fillér.

(Polytaljuk)

KI'uchl6 Endre vitéz lippuskás
szakuzvezetlo'lnek, valahol misIz" ahel
magyar honvédek védelmunek bennün
ket és drága magyar Hazánkat. KedvIul
Endre öcsém t Már·már rosszat séjtet
tem, hegy régen nem kaptam kedves
zöldszinli tábori lapjait. Arra is gon
doltam, amitt mAr irtam is II multkor,
hogy II parti7ánoknak szal/aljAk lill szép
verseit, de gépfegyverrel. Sokat gondo
lok magára és bajtársaira. Látom, már
olyan jól megy a szakaSZl/ezet9 urnak,·
hogy iródeákot is tarthat mk Hiába,
aki ur, u Ukrajnában is ur. A Uílibi
verseket sorjában hozzuk és reméllilm.
ujabb küldeményt kapunk nemiokira.
Mindannyiukat félté s!eret~ttel üdvözöl·
jök iUnonrQI.

I
Kitüntetés. A m. kir. beliigy

miniszter a Oödöllön kelt le~fel

sóbb fslhalalmazás alapján a
mezöl!.ui önkéntes tüzollóság kö
telékébe tartozó: brassói Greiszil'lg
József nyug. telekkönyvvezetö gyo·
mai lakos örökös tb. parancsnok
nak a tüzollás és mentés terén 25
éven át kifejlett érdemes tevékeny
ségének jutalmazására a királyi
diszérmet adományozta, amely
diszérmei Mezőtur városban ün
nepé�y keretében fog Szolnok
megye föispánja nevezettnek
átadni.

Továbbképzi tanfolyamokat
rendeznek az állami méhészeti
felügyelők részére. Bánffy Dá
niel báró földmivelésügyi minisz
ter a méhészet fejlesztés érdeké~ I
ben elrendelte, hogy az állami
méhésletí felügyelők részére to
vábbképző tanfolyamokat tartsa
nak. A első il}'en tanfolyamot a
gödöllől méhészeti és méhbiológiai
kutajó intézetben április 25-29
napjain tartoUák meg nagy érdek
lődés mellett.

Az ezüst pengösök beváltási
érlékét megállapilotta a pénzügy
miniszter. falun és tanyán ugyanis
még igen sok eml1lemek van ezüst
egy- és kélpengöse, nem azért
mintha rejtegették volna, hanem
mivel nem értesnIlek arról, hogy
teljesen kivonják a forgjlombél és
aluminium-érmékkel helyettesitik ,
- A miniszter erre való tekin
tettel megállapilotta az ezüst cse
reértéket: mégpedig az egypen
gösért 88 fillért, dl kétpel1gösért I
pengő 66 fillért I{öteles fizetni az
ékszerész,

A japán flotta fényes gyözel
met aratott él Koráll-tengeren az
Amerika és Angol flotlán.

Két eset lehetséges, igy el
mélkedik él kabarékonferálás, ez
uttal a Drótkefe e heli számában,
amely tele van él. hét eseményei
nek sikerült tréfáival.

!z0RY a nép, amely feleU uralkod
tak, baromian buta, minden rossz
hajlammal telitett és magával
tehetetlen legyen.

Csak ilyen iskolázatlan tömeg
tűrhette vakon a szörnyi1 vörös
zsidó terrori és kizsámdnyolást és
csak ilyen hordábólleheteti a szük
séges mennyiségben kiemelni do,
logkeriilo, zfillöttlelk i'i, testvérgyil
kos besugókat és hóhérlegényeket
a zsidó uralom teljes. biztonságát
védő cseka-szervezetek számára.

A szovjetben a fiugyermekek leg
nagyobb része már 10-12 ~ves

kortól bűnöző volt, a lednygyer.
mekek pedig szinte kivétel nélkül
a szabadszerelem, sőt, a közszem
lére kitett árokparti szeretkezés pré
dál voltak ugyanettöl az életkortól
kezdve.

!11I1I1UllliIilIIllIHUllIllIIllIIllIUllllllllllllllUlUIIIUlIIIIII~~~~~~~'I8\'g.g

láttam
Oroszországban?

~"fifI••IIMflilTIlIn
Szép k e r e s e t r e tebet szert

folyami és tavi

ÉJ (békateknök)

gyüjtésével, vagy gyiijtésének
megszervezésével. Jelentkezés levélben,
pár darab frissen szedett mintakagyló

beküldése mellett:

OOMBGYÁR, Budapest, 3.
Postafiók t6.

Irts: Migend Dezs6.

A GYERMEK A SZOVJETBEN
(11 közlemény.)

A vö/ös bujtogatók mindig ádáz
ellenségei voltak a vallásnak és a
papságnak, Azt mondták, hogy
az egyházak azért vannak, hogy
butaságban tartsák a népet.

Milyen nagyképüen iudákoskod
tak nálunk is a zsidó marxisták,
a szociáldenwkraták és kis, sötéi=
fejű sündisznó agitátoraik, hogy
majd ők felvilágosítják a tömege
ket. Majd bk kiszabaditják fl vallás
igájából az embermilliókat és min
den proletárból müvelt szabadgon
dolkozót nevelnek.

No, gyeriink kis és nagy vörös
agitátor elvtársak, kttefé fl szovjet
tájakra és hasonlUsuk össze fl

szovjet nevelést, II marxista nép
müvefés ,csucsteljesitményeit fl ke
resztény szellemű g}lermekneveléS-,
lel és népmiiveléssel!

Vegylik csak elő fl hivatalos I
szovjet statisztikákat, amelyek ma
guk mutatják ki, hogy Szovjet
oroszországban az iskolaköteles
korban volt gyermekeknek csak kis
százaléka jutott iskolába f

Nálunk nevel a szülő, nevel az
iskola és nevelnek az egyházak.
Mind jóra, ,nemesre, szépre- ianit
ják az ifju nemzedékekei. A szov
jeiben pedig a népesség ret/entő

tömegeihez képest alig lehet iskolá
kat találni.

Minek is ott az iskola, ahol
senki sem felelös fl gyermekek
sorsdért ?

Évente hél·nyolcmillió gyermeket
hajtottak az utcára a szovjetben
minden gondoskodás nélkü/.

Nyolcmillió élet, amelyröl sem
szii!ö, sem egyház, sem iskola nem
gondoskodott !

Ezért olyan elrettentően nagy ae
trni-olvasni nem ludok száma a
vörös Oroszországban, még a hi

. vatalos szovjet·kimutatások beis
merése szerint is.

Hej, de jó leit volna egy,egy
tanyai, vagy falusi egyházi iskola
ezeknek II kis csavargóknak !

Csakhogy éppen a kommunista
állami tendszer az, amelyik szán
dékosan tartolta a legsötétebb
butaságban az igájába hajtoti
emberanyagot. A bolsevista veze
töknek volt igazán sziik:;égilkarra,



1942 május lO-H~én;\Iasánlap

3 5-7~9 órakor,
hétfőn egy előadás 8 órakor,
A a sziv és a kötelesség

teljesítés filmje!

18

s,zerkesztéerért és kiadásérl felel:
WAGNER MÁRTON.

E RÚ

végedesse Molnár
Elek 1"~peeHett ácsmeslerrel. Lakik: L
Ar:U1y Já.nos u. 14. 3-2

bef~ktetés egy lu cserép
Pénzét is biztositja, l$gmagasabb

tűtési igényét is kielégití. ,Lev, eim:
Kiss Péter kályMs, Mezöberény, D-2

Telek-ufi;ldai©m 100 '- 200 hold föld
8zántásához traktort keres, Jel@ntkezni
lehet a telki Gazdaságban vagy a
Wagner fate!epen,

Eladó egy fehér áramvonalas gyarmek·
kocsi. /1., ker, elvőni ut JS, l-J

10 gz.óig 40 fillér, minden további s;;:6 4 f.

évi május 14-én,
csütörtökön 3-5-7-9 órakor,

ft.. filmgyártás legjobbja,!

E SÉ6E

"') E rOl'iiitDan kö<:öltekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősségel
nem vállal.

Dráma,
föszereplők: BrigiUe Horney, Wil}'

Birgel, Iváll Petrowich.
!lyenhalalmas, lenyiigőzö,elragadó film

még eddig nem volt.
"....,/•..,,,,.. kiegésiitve.

A s.zemélyemmelkapcsolaíosan
névtelenül szóban. és ter-
jesztett al(!.Df,2Ia~n

a leghatározottabban. visszautasí
tom azzal, hogy amennyiben Q

névtelen widaskoáo hajlandó mogál
megnevezni, ug}' a törvény előtt is
be fogom bizonyitani vádaskodá
sánCik alaptalanságát.

VARJAS MARGlI.

Föszereplők:Fram:eois Rozet. Delmont,
Georges RoBin, Odette Joyeux.

Pári:; külváros nyomortanyájáll egy fiatal
pap küzd a tudatlanság, iszákosság ellen
és a cinikus gyermekeket tériti vissza a
helyes ulra Ennél tökéletesebb, meg-

hatóbb filmet nem láttak.
Mindenki nézze meg.

E szép müsorunkra meghívjuk
az iskolás gyermekeket is•

Kész!i1t a könyvnyomtatás' 501-ik ea~'

tendejében III kőnyvnYQmd:iball

GYl)man, vezeto' Teke! Sándor.

,..
l

Petrovics Szvetiszláv,
Artur, Zoltán:

h!rnh;ljÜI1~t knrnihl'lkpl"'H nö
Kö7elláiásun!{ szem

pontjából igen fontos" hogy' min
den há1ikerlhen megtenndjűk a
nélkilJözhefellen konyhakerli növé
nyeket a család szükségle/ének
hiztosítására. ]50 négYlelöl nagy
ságu területen egy négytagu család
szükl'églele biztosítható minden
mgyobb né!kl.H, Ez il

gYilkorlati tanácsoka! tar-
talmazó ulmu!at6 kaphSJ I6
il Magyar Föld

(Budapest, VII. Erzsébel krt 7),
a melőga:dasági kamarárJiI, vala
mint a OyUmölcslermel6k Orszá
EgyesUleténél és tagegyesljJeteinél.

nJ::J::::lLLUII J lill U 1.lXJL:lIl:::l:U:JJ:

van,

szerez;e;e be,
~~~'

p I '" J"

él í l cl

után ismé
II bajnoki

2 J 88:1834 I
4 3 60:28261
;) 6 55:q724
4 5 52:3522
? 7 34:3621v

O 9 56:3220
2 5 36:5920
3 o 31:3119o
2' 9 38:3018
J 10 33:5315
5 8 29:4513
312 48:55 1
510 26:57 lJ
016 10:67 4

l

t

1. NAC 19 16
2 MTE 18 11
3. M"ID 19 11viC

4. 8 FI8 9
5- l?okka 19 9
6. GyTE 19
7 GyTK 19 9j ,

8~
-~ ?,(-' 19 8UYrll.--

18 6
Ka TE 18 7

17 4
NMÁV.18 4
OMTI{ 18 -:>

J

14. OFC 18 2

po szovjet elleni diadalmas harc első négy hónapja filmen l A világtörténelem
legnagyobb bekeritö csaiáj l A 'bolsevizmus igazi arca i Győzedelmes Ilonvé·
dein\-: a szovjet elleni harcban! Megsemmlg[lő győzelmek szárazf6!dön, vizen'
és levegőben.' UfA világhiradó.

------~----,-

, A pihenés
iellen megkezdődnek

mük6zése/r,

l

Egy nagyszerű férfi életGllek izgalmas története. Csupa érzés, csupa lélek és
csupa Szíll ez a film. Humor, vidámság. látványosság,

A magyar Iilmgyártás Iljszerli remekműve l
MagY.1r Világhindó.

.-:;..-------~--

Grandiózus Iilmdráma, aiidegenlégi6 világáb6l.
[{étórás visszafojtott izgalom,

Eur6pa l1~rca a bolsevi"mus eBen:

Ronaid Colman,' Cleudette Colbert, Victor Mac Laglen :

ujság a szinhá;l
színházi ideny ujdonsá

szines cikkekben, npiOr!!ok:lJal1

be il D~libáÍ)

száma. A legfrissebb pletykák,
szins-s színházi riportok, bes7í~~

gazdag divaHovat, fílm
roval, Wké'letes kép,;;s heli rátlió
müsor, rejlvények, humor, remek
elbes7é!ések és közel száz szebb
nél szebb kép. Ez él D~libáb, a
legnép"zerübh. és leg-olcsÓbb szin
házi hem" p, Ara csa I: 20 fillér.

Ji k~ve§zeU lucernapótlá5~,

Tekintettel az ulóblJi bArom év
igen rossz
lucern:'lvetömag olyan kis mefll1yi
ségbt:liáiioU á gazdák rendell{e
zésére, hogy az il belföldi szUk·

, ségle~é! is csak rész ben elégilelle
! ki. A füldmiveJésűgyi minisz!eril.lm

felhívja CI gazdál~ fig.yelméí,
aki!, kive51eH IucernájukatpólDJlli
akarjélk es degendő \Jelömag nem
ál! renJeltéezésükre': igénye!jenek

délután két mi'rkőzés vöröcheremaRoí, amelyh,)! még
- megfelelő ré~zietek vannak,

is les? az ~rszébetligeti páIYá~.. I
Előmérkozést tart a ifj· i

csapat (J.. béké,:csobaJ.' .Rokka I
csapatával, rmg 4 OFm kezdettel a l

<'{só csapata (l nagyváradi I
együttessel méri össze erejét. (
~~-~I

A gylimuksfák há.bo·rus p.er- l,

ir a Nr,<Jf.nyvédelem

és <;7áma. Cík-I
I{ekel közöl meg a rt'7gálic póllá~ .
s{mal iekinteibe permeiezö-l
szerekről, 11 nyulr;ágoH gyl.i mö!c,,
fák r,H'gmel1léséröl, a perono5z-'
pora veszedelmet jelző állomások- I

a gyümölcsfák alatt termeszt- I
ilelö zöldségfélékröl, az idEi szclő- I
metszésröl az 6szibaracktermesz- I
lés ujitásáról slb. A szines gyti- •
mö!csképe! is közlő két lapMl a I

kiadóhivaíala !
Aréna· ul lao

valö kivalkozással 01liillli-

I. '1 • , • <i , f 't izl!j,d mUliluv",npn:::lmo, .

mert ez az egvetlea
pontosan oz egyenlifó

fekszik. Az vonaia
tengerek, őserdők

hog}' (J vizsgálól való félelem
rendszerird nagJlobb, mint az

eloW félelem. A német
pszihológusok kisérleti uton meg~

a vizsgólóI való
kiilőnösen káros hatással

sohasem száll le

tJzik~

CI szám azonban már a
is 7wgában módon

Amerika az szd-
mának visszaesér61, ' az egész
kulturvilágen sak támadásra adott

(l figyelmet elterelni.
VGa kengurufajta,

f ··,-r ~nem a ,o úan, iJanem a
A fán él6 kenguru,
Auszirálidb!1Tl l1ono~,

a legnag)!obh csalor-
a XIV, században épült kinai

Császár-csatorna
hosszu,

helyezve Q' J{"eleii .. ten' fJPf.1

mesen összekiít!retné az Adriaf-

ger!. Az
terlgeren')

non is rneg lehet a
néfkiili vizifutók csoportjába far-

nlintegy 600
fart számon. Ezek az

ezer szinben pompdzó ma
melyek Dél-Amerika 6s

jó 7e
pillők es hosszabb ideig egy
ben is meg tudnak a
maradni. A legkisebb
csupán két gramm sulyu.

a rovarok kerülik a ten-

az egyenlitőfI a tavíJSzi és
oszt a nap
sugarai pontosan merőfeges

ban itiznek a főldre, ug)'hOgji a
lellő semmi ár-

Ezt II

azonban. csak a föld egJlellefl vá
rosa

lehel az idegrendszerre.

hogJI van vizben élő pillangó';'
is, A kiJlcnös Közép-

ELJrro,O<7/Jan él és Q acen-
tropns niveus néven számon.
A nőstén)J, melynek szárnyai már
csak vannak meg,
tOlJak és pocsolyák fenekén, a him

a többi lepkék a
éL A a vk

s2Ít'!.én történik.

~--



a há-

a hadba-

pETIL

i.

a h:irHt:
10 a hadbavonuHak c2~íh\~~tal~o

jainak fokozohabb és
a kivételesen
anyagi támogatásáról vaM gon~

leczte a zsidó merényletet s vala*
mennyien azzal köszönjük meg
le~~JQbban aző iVH,lUllJlla

fett ortállásál, hogy II

éherséggel
ködönk II magyar·é!etés
tel~iesítj~ik nemzetünk és ha;~áJJlk

6. a nel!Jllzetvéllehni lu:oigájai
támogatása.

A inh~lI[kedik afeUH,
hogy II szolgála.tot mindeR köz
ségben, városban szerveuék
meg, s a
jArásiés vármegyei
támogatására és irányitá:sára. E
nagyarányu önkéntes
mi munkába be
elsősorban az Országos Nép- és
flSillállvlédlelIlLli Bizottságokal, a-I e célra kiUön a~hizo~to

i
alaklhmlJlK:<

A törvénybatósági, .já:rási Ba}

I
h'u:si Szolgálat vezetésér'l az
Országos Nép- és l,;salá,dvédeintUtársa-

C]~j/!!aBiü",oS (tEj 3ze1~~g) l ~nl~ iHagas uirdetf2
50 ;üJéL Eves h!rde~.éel1él 10 e:Z::1ZClCék kedvezmény l

adunk.
"'ce~lelcnj!K mlmJier; szombaton reggel.

z

millió és millió magyar.
menyi olyanéheren, a nemzet

és készséggel,
győri munkástestvérink.·

Tizeuhárommillió magyar ne·
cselekedett . győri mun·

ktuite1,tvlériíink amikor lelep-

nemzeti a leg-
nalllvc,bb megértéssel karolta tel
az Elismeréssel tOI~a(Hák
az iHetékes katcmai
is és most maga II

niszter teUe magáéva re szerve· 2. a hanclérfm
zet országos éietrebivásának. fel- dek és ittírnoJJml3r:adi
adatát A kormányt e tekintet- közeU az állandó Ea]pClloI:U
ben az a meggondolás megleremtese és teI::mítarb\"a ~

a belső Íroninak éppen I 3. a katotlai be-
hiztosnak, keménynek I vonuUa.K kérel·

kell iermie, mint amilyen biz-I meinek és eseÜegi:3s panaszainak
tos!m és keményen :.ílHják II gyors kivi:ilsgá
harcot odakint II messze orosz- láss. és €lintézése;

bauvédein.k. A külső és ·4. II katonai szolgálatra be-
belső front erejének, II harmo· vonult egyének II mező
niájának, együttes és ipari munkák el
biztosítását adja 2Z az uj intéz
mény, amelyet a beHigymioisz-

remlelete 8Z

egész ország teriletén meg.keU
szervezni.

. A miniszter Revében vitéz
Bonczos
körlevelet intézett Budapest
székesÍŐvaros
hez, valamennyi

első tisztviseldjóhez és a
megyei városok lJohU~lrnleslttILei

.A leirat haJt)gsulyou~,

a miniszter, a honvédelmí mi
nisderrel egyetértésben, szük-
ségesnek különleges,
dó, szociális sürgős

megszervezését, amely a nn!ailri

.és katonai halós~gokkal,

mint az ene váUalkciZO

mint bonvé
mint al ön-

. Feleitís 8zerkeszttí: WAGNER
éill kladói'l:lvi61tlll;

szHdaszHárdan.
a ~HUnCOJ[l,

Egyek. vagyunk és
runk minduyájan

mu
dol

gozó iparost, kereskedőt, lis2:t-

delemben
meUé
Ironton
verejtékező m'lmkást,

magyar élet
h.anaanjiaiJO!, szemhefor-

dult 3. és szabol.áíLsok
rémhírek ter

itt aláásni a
gyengiteni a

ilemzet erejét.
A mi]ükás €Igya sok

magyar munkás ll!ük
vaiamemlyien hozzá hasonló
éberséggel, li nemzet iránti fil

szeretettel teljesitik helyii
kön a haza parancsát. oda
kint 9, hare mezején, ki idehaza
fl mrmka frontján.

Es válasz is a példa.
min

a ki aljas szándékkal
a nemzet· egyeteme ellene tör
és magyar munkást akar meg~

ve;szteg~etnj, a zsidó·
ság sllJ.Igálal:lÍba hogy
men-ényleUerve megtörik a
munkásság hazalJl!!.s lelkiletén,
szilárd azon az egy
ségen, amely a nemzeti céiok

küz~

szorosaD. egymás
áUHoH minden

aki

~efize1ég-r:;M püsia~>;Bk~G?'n';
.lhl!l~ári;',-I1VO[llda, (jY0D.1;z:),x CóekkszáHl 18.2iO

Lapzárta c 8 ti t úr Ö k este 6 óra.

ló: L 6 f I 2: ~ T-~ S l Á R K:

Neg:vedéne L56 f, Fél évre 3.12 P, Egész éVH 6.24

tos szerepe
zoU magyar

II leIIo:r;;;;", tó

mhJll2képe az a testvérünk,
akit mosl a m. kir.

főnöke ré·
ílzesHe!L Mint fl hivatalos köz
lemény :fl győri

szalbc,lá,~S(jlMY leleplezésénél fon
a megJulallrna·

csilbitá.siil.llak, id,Bjébeu érlesih,Ue
haIlósiÍJí!!()k [l t a ké·

s ezzel
időkhen

kat meuleU
rövidséggel mle~i:oíl,ahnazoU

vatalos rí1lmulat aera I
bogy sok magyar mUilkás éle- ..
tét és köszönheti e 'C"~,"UJ;!tl

nazahasau ffiR.HJlrii3 I Sb~W~m,:n,,::k
akiilek

viselkedése döntő módon
hoazá . hogy az
zsidó biío§zövelkeutet
előt[ felgö.ngyölitheHék.

Ennek ll! közHluk é16 derék
magyar munkástestvérönkuek;Sl
megjulalmllzásával az
nemzet höszőIJetél és
fejezte kl a m. kir,. hOllVéd~

vezérkar fŐilöke. az anyagi
értékeken, mllgyar apák és
anyák életét mEmteHe meg a
gy~.ri testvérink és .megakadá
lyozta, hogy drága magyar gyer
mekek elv.eszHsék
édesanyjukat, az 3nra8ág 8Z0

mOfU sorsAra jusSan:JlIL Az ó
hazaHas gondolkodásána.k kö
srönbet6, hogy a zsidó maffia
nem végre azt a gaz
pokoli tervét, melyet ugyanez III

maHia másik állal
a . bélgiumi Tessenderlooban.
Ou felrobban t a bomba, amit
Győrött elliport III magyar mun
kb hazaszeretete, munkáslest
vireiéri, a magyarságért vég
lZeH éber órtáHása. A tessender·
logi bombarobbanás kétszáz
ötven halálos áldozatot követelt
lés ezer sulyos sebesiHést oko
littl. A tellsenderlooi meréi1ylet
bllJrzalmas hatása is
arra, hogy győri munkástestvé·
rlnk milyen nagy vér- és könny*
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10 szóig 4J fillér, minden további s;;;ó 4 f.

föszereplók: Csertos Gyula, Simor En:si,"
13ilicsi Tivadar, Kiss Manyi, Latabti.f

Kálmán, Vaszary Piri.
Régi közismert regrut!'(n6tákat és ro
mantikus emlékeket kelteget sok katona
szívben ez il hallatlanul mula,tságes és

kacagtató katona film.

1942 21-én, csütörtökön
1-9' órakor.

Mussolini serJeget nyert
IIi1Agfilm I

II csilla o

kOl1ylhaJ~eJ·tj nö
szem

lJDfiíiából igen fonlos, hogy min
den házikerIben megfermeljlJk a
nélkülözheleHen növé

il család szűkségletének

bIztosítására. 150 négyzelöl nagy
ságu terl.i'elen egy négylagu család
szükséglete bizlosilhat6 minden

nz-gyobb költség nélkül. El a
hasznos, gyakorlati tanácsokat tar
talmazÓ ulmufató ingyen kapható

il Föld kiadóhivataláball
(Bud~pesl, 'IH. Erzsébet kft. 7.),
a mezőgazdasági kamaránál, vala
minI il Cyümő!CstermeJÖk Ofszá
Eg)'-esü1elé-néi es tagegyesületeinéL

L

A Herter kovács féle ház a Horthy
Miklós uion kovács-mülJeHye! együtt
eladó. Érdeklődni lehet Herthy MiklGS
ut 55 sz. alaH. l-l

végeztesse Molmár
Elet, képesiteH ácsmesleHel. Lakik: L
Arany János u. 14, 3-3

legjobb befektetés egy ió cserép
háJyha. Pénzét is biztosítja, legmagasabb
W!és! igényét js kielégiti Lev. eim:
Kiss Péter kályhás, Mezóbt'réllY. 3-3

Telek-uradalom 100 2001wld föld
szanHsához traktort keres. Jelentkezni
lehet a tell;i Gazdaságban vagy li

Wagner fatelepen. :2

Szerkesztésérí és kiadásért felel,
WAGNER MARTON.

Készült a kőnyvnyomtatás 501-il; eS:I:'

tendejében a Hungária kőnyvnyomdáball

~yomá1], f",ldö!!i veze!ó: Teke! SándoT.

1942május 17-18-án,vasárnap
3 5·1·9 órakor,

hétfőn két előadás7-9 órakor•
ft. szeion legvidámabb

magyar filmje!

Friiincia iilmremek.
főslerep!ök: Vietor frausell, Lűuis

Jöuvet, Michel Simon,

A csütörtöki előa~já§ok

egy jeggyel!
A műsor kJegészUve.

és UFA fUralJ:OIU[at

J

Gyik-ból DancsÓ mint II mezőnv leg
jobbja, továbbá Pocsai, Czilrák, 6rí és
Nádudvari emelkedet ld. OlajOS és 10r

néhány tréning után isméi belejön
il játékba

. Sálfall'y kifogástalanul v(Ozetett

a vhbőí egy
l\kgdöb

benve !áHák vasárnap este fél 9
Békéscsabán fl I{örös-

felsÖ zsilipjénél járÓ em

hogvegy fialaJleány a
csatorna rövid habozás
ulán 3 vilheugroil Az
tudó férfi aZQn nElI a veszélyben
forgó s~gilségére sie!eíl
rövid küzdelem llián siketül!

é!elben il vOl1s:i.Olnia.
lapolba!1 levő

alíik

bajnoki; vezette : 1Vlatuska~

A j3t!ék erőt képviselő Sokka
me'gérdt;l11,~li,;n győzött.

1\latuska- jól ve7etelt

Mi iB! tavaszi szil1ház
fl-onton?A színházi idény ujdonsá

gáró: slii1es. cikkekben, ripor/okban
számol be a Déiibáb
31.ama. A legfrissebb
súnes s2inház~ beszá m

diva l-rovat, film
rova~, lökéletes képes heli nJdiÓ-

musor? humor,
elbeszélések és közel száz s"lebb
nél szebb kép. Ez a Délibáb, a
iegn~p,zerűbb és legolcsóbb szin-.
házi csak 20 fillér.

.ly

Huszka operetIje.
P:u:31r ldalliiás, gYÖnyörii meJ6l:liák.

L! 8 36:41
3 g 32:33·19

3 6
4 .5 55:3524
O g 60:3622
6 .5 43:3222 :

210 4167181
JO 35:5417

312 51:5713
~5 9 33:5013

!zg'ahnaii,b,m bŐ··;eikedó kalandorWrténet
PL,szerepl{',k; Pdr,lO Carner3, CamiHo Pilolto.

Ez'~nl{ivül: S,i:Ínes trtikkfifn1.

Csász~r és M~gyi'tr nél
kéJlylelen vol( mindkét

ve-lildégek
::lősegHelt Csalah

rom<;!ltitus, éde3-bus szerelem története.
[(ét z:Leieli sziv nagy a mai idők izgalmas forgatagában.

F~s2"r"plök: lIge Wemer, Carl Raddaiz, Ida Wüst.

Mcil'v-DÓl }"nei, iBoldi;; dlt

csapat jó egYŰHes~~k I

Nagy, Rod!1ár p"pp-
Vilrga - Jpac~,Varga -R6th-jenei-Sol
dis-Sindek.

: Dancsó, Nádud·nui -Cifrak.
-Pocs::i- Olajos-Czeg-

\Tatai,
kiálló

pontot !eJdni a
JrH~k: an~it naji;ytiiw
sérülése fs.

A Máv eszpati! mutatott I

és ennek alapján jav{u"a biHent a győ- I
zelmet jelento mhleg serpenyője. A,
;Vlk-tlan a !artalékok nem biflák kel

Jöell az iramot és egy őn;::óJ révén
Nagyvárad nyerje el a két pontot

Az első félidöben Baldis és Jenei
2-0-ra vezet a lViáv csa-,

~.. , t<~ 'll' . b" I:c.zul1e, il afl fl. uyr (-na" IS ]0 Mil I
megy és egymás után 2 . terheli I
Hleg a .L-2. A i<1- -

ulám a Máv"igen erőszakos l
játéKba kezd és ennek elsö eredménye I
Csaiah su1yos sérlHés:2 7 3111i a i

igen A 35. percben I
sze,g!,,:thE'Z iutna); a vendél!efc be- I
~"Gi"",:",!)1 kÚh:löt: IaM 2 a kapUVOllalon .

''-DCg'''I.l! váit'n61 paliafl ZI hálóba,

f lVAClf 1(5L

') MTE 19 11,-:;,

3. iVISE 11

-~as2ná- 11

s2iri~'i 8

i l6,áz5Ül i 8
9. OyTK. o

A közef'- ()

10. l<oTE 19 8
- IV 1/ .20 5j

OT/í" 18 L:f

18 ?
v'

kerfit!

lJ02'zé!r2k :-

a !JaN C3t?I'u,rs:zá'!i
Kost~lc!2 vfiros
reruiáztJi Iciv-ételérrJel CSf1j7n

Jlz 1925 és 1930
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,t lungárl2-l1yomda Gyoma' cB')kkszám 18.2S0

I,.apzárta c 8 li t Ö r t cl k ezte 6 óra.

----··-il
Felel5s szerkes:d5: WAGNER MÁRTON ,~

3z,,"II"k&!izti,;í:llég ~13 idai:;Jót,!1.r.;Jt2.!;

I9HUNOÁRlA" KÖNYVNYOl1l'UJA
t]; y t:J; m iI1:I. KO$:!>I.!J~íI"i Lall:lis :,;kl'll 71"'..

TlIltlfoll1i: 22.

cgyilaBábo!l (55 mm E"l.ües) l. cm. magas Ilirdete~

50 filh~r. Éves ilirdetésnél 10 százalék kedvezményt
adunk.

Megjelenik minden szombaton reggel•

A rizsellátás
uj rendje

zik elegendő nyersanyaggal II

igy a papiroshnHadékot - a
papirgyártás céljaira ez a leg
kiválóbb nyersanyag - gyüj
teni kell, nehogy az ország fon
tos érdekei pspirhiány miatt
sérelmet szenvedjenek.

Eddig l:' gyártott pl}piros 15
százaléka került vissza a
dolg~:l!ó gyártóiparba. Ji Mbo·
:ms gazdálkodás megköveteli,
hogy ez az arány megsokszoro
zódjék. Szükség vsn tehát arra,
hogya nagyközönség megértse
az id6k szavát és hozzájáruljon
a papiroshulladék beszolgáUa
lásával minden egyes háztartás
II magyar önellátáshoz. Ez
nemzeti kötelesség.

Köztudl!)másu, hogy az or
szágban ezermázsaszámra sem-

tulajdonítanak neki értéket.
Sokhelyütt elégetika papirost,
amelyért pedig jó árat lehet
hapnimanapság. Helyesen és
bazafiasan cselekszik mindenki,
aki a régi füzeteket, könyveket,
csomagoló papirosokat, ha~z

náli dobozokat, régi ujsligokat
és egyéb értéktelennek látszó
papirnemüt összegydjti és kellő

időben II papirgyüjtószerveknek
eladja. Papirgyiljtő bizományo
sok már a vidéken is miköd
nek va~y a kŐleljöv'ben kez·
dik· meg müködésiikel. Erről

kellő időben falragaszok utjA.
értesitik a közöm:jéget.

A 2760/1\142. M.E. rencl.elet
11142 május hó l·től a rizs for

.gaimát korlátozta. A rendelet
értelmében minden érvényes
finomliszt és kenyérjegy finom
liszt szelvényére a lisztkeres
kedők a fogyasztó választása
szerint vagy 40 dkg fimomlisztet,

.vagy 20 dkg riJst slolgáltatnak
ki. Ez a 20 dkg-os finomliszt
szelvénykénti mennyiség nem
családokra vonatkozik, hanem
minden család a birtokukbllD.
lévő összes érvényes tinomlisd
jegy szelvényeket 20 dkg riure
válthatja be. Agabonalappal
eUátoUak rizs .váltáBára csak

té

1.Hi a b;lsó fronton, - ha :ll

Lélek tüze csak kicsit is pislá
kolóvá és nem lánggal égővé
lenne bennünk: vége lenne -a
családi tüzhelyeinknek, gyer·
me1{einken és magunkon telje
sedIlék be az Ige, hogy "húsok
te szentidnek ételéül vettettek.
:il mezei vadaknak il és ezred·
éves h~zánkra és ezredéves
hősi nagy muHuukra és egész
magyar nemzeti élelünkre Jé
telnék reá az örök eUemeUetés
nek soba többé meg nem moz
-di/ható fedőkö,'e.

Végy Szentlelket én drága
magyar népem l Istenért ésa
Hazáért, keresztyén hitedért és
családi lüzhelyedérl légy hős

külső és belső íronton egyaránt I
Sugározd bele a világ nünden

d iő~~ ltggyőLedeiul~-

sebb igazságot:

A Krisztusba vetelt hH örök
diadal,

A magyal' gyózelembeveteH
bit bizonyos diadala I

Gyula, 1942. pünkösl.

HARSÁNYI PÁL
esperes.

az országgyülés felsőházának
tagja.

""I
A. Fövá-".·osban lD.1láju.§ tS-23 között

~pali~h·@§nöpol'at~._rendeztek

Ezalklillommal hét gyöjtő· helyszini könetítést ad a pa·
körzetre osz!oHák Budapest piros átvételérőL

terüietét és minden körzetben A budapesti papirosgyöjtó
naponta tiz lovaskocsi és teher-I akció méreteiből és megrende
autó járja sorra a házakat, ahol zésének korilményeibel is lát
a hádelügyelők diákok segHsé- jUk, bogy igen nagyjelentőségü
gével összegyüjtik a papiros- ugyről van szó. A papiros hu(
hulladékokat A hulladékokért ladék II legfontosabb nyenanya
4Wlért fizetnek ki. A gyüjtést gok egyike s igya hulladék
minden utcasarkon !nines plaa bes:wlgáHatása II mai háboros
kátok hirdetik, amelyeken rajta viszonyok között elsőrango ka·
van a körzeti papirgyüjtó szerv tonai és nenu::etgazdasttgi érdek.
eime és teleionszóma. Az akciót Magyarország papirszl1kségleté
megelőzi Wbbszil.z diák mun- nek tekintélyes hányadat kül
kája. Ezek sorra járják a háza- földről tedezte, most azonban
kat és előkészítik a gyüjtés si- II hlWorlis nehézségek miaU a
kerét A napisajtó a gyüjtés száHitás ~izon}'os viszonylatok
hetében közöl naponta hireket ban elháríthatatlan akadályokba
az elért eredményről s a rádió ütközik. A magunk erejére va

is résztvesz a mozgalomban: gynnk ~ehát utalva. Papirgyár

naponta közli az eredményt és tásunk azonban nem rendelke-

erre a ma élé embernek, II ma
élő élő keresztyénnek s II ma
élő magya.rnak !

A ma élő embernek szüksége
van III )élek e győzdelmes ere
jére azért, mert a szeretetlen
ség, gyülölet poklában vivódik
ma az egész embervilág a föld
kerekségének minden táján.

A ma élő kereszlyénnek
szüksége van a Lélek e győze·

delmes erejére azért, mert II

világnézeti küzdelmek háboruja,
rázza meg ma az egész emberi
séget, hol nemesupán népek
állanak egymással szemben, ha
nem a Krisztus keresztje ellen
támadt fel Judások serege, a·

eHen az istentelenség, durva
auyagiasság minden pokoli
böue.

A ma ~lő magya:rsá~oakszük
sége van a Léleknek e győzel·

mes erejére azért, mert tisztán
kell Btnunk, hogy ba ebhen a
háboruban kies nék k~zünkből

a győzelemnek zaszlaja, ha nem
lennénk mind egy szálig hősök,

katonák kint a fronlon és mi

. ---_.-_.._.~
4'w'ó-<amm ,....

Nehéz volna megállapitani,
nehéz volna megmondani me
lyik la mi hHunlmek nagyobb
gvőzedelmi ünnepe. Az-é, a
melyiken II keresztyén világ ugy
zengi az örök éneket, hogy
"Nincs már szivem félelmére
nézni sirom fenekére~, - vagy
az, amelyen égfelé száll a "Jö
vel szent lélek Ur Isten, töltsd
bé sziveinket éppen","":'" pün·
kösli himnusza? I

Husvét ünnepén a nagy eilen
ség, a halál vonaglott az élet
Fejedelmének lábai alatt,
pünkös! ünuepén pedig a
szárnyaló Lélek, min! sebesen
~ugó szél zendülése emel fel
benniinketa hH örők gy6:led.~I:

{Dének mermyei magasságára.

Nem is kérdezzük, nem is
vilatjuk, melyik a nagyobb, mert
a kettő el"ála-;zlhalatlanul tar
tozik egybe Istennek örök üdv
rendelése szerint, azért, hogy II

lirisztusban megváUott ember
balál és világ telelt győzedel

mes legyen a Lélek ereje által

A husvét reggelél látott és
átélt tanitványok. még csak a
boldog örömtől remegő, szent
látásokat fél ve álmodó, egyszerü
hajlékban az imádkozás áhita
lában megbuzódó emberek vol
tak, - a Lélek ünnepét megért
tanítványok pedig, mikor vették
asebes;e.n zugószélnekc a zen
dülését,hősként

magukat 81 piactér
zajgó vihail'ába, - mikor vették
a kellős tüzes lángnyel veket,
maguk is lánggá és tiizzé vál·
toztalnak, háromezer ember
lelkében gyujtották tel a meny
nyei tüzet, bogy II vHág minden
tájába belesugározzák a legbol
dogitóbb, leggy6zedelmesebb
igazságot; il Krisztnsba veleIt
hit, a mi hitünk, világ és halál
felett való örök diadal.

Ha mindenkor szüksége voU
az emberviIágnak arra, hogya
hősöket formáló mennyei Lélek·
nek zend.ülés6 e1zu16jon II fejünk
felett, bogya győzelem tüzét
lángra lobbantó mennyi Lélek
nek kettős- tűzes lángnyehre
tüzel gyujtson. bennünk: - ak
kor ezerszerisen szüksége van



a badba
megelőző

voU

nem
azért mill

I8JrC,c8R€;Ofm ::ill IU.l'elön

27-én kezdeíi li!

LégoH@'!mi vezetO a
rau;cs!JioJBwk eI:reDd-

uhín

Gyom:iA hözség adóhivatala.
131/1942. ikt sz.

egye
meg, ,! ~,~,~W bó ~lseje után
sem sem pedig
semmHélé PBto3sz,oak ezzel k8lp-
Csol:s:losi"m a rendelke-
zés,ek szerint már
nem l~beL

A veilés
kalasztráHs tartozik
bejelenteni A 862 91fállny korona
katasz~eri tiszta
feliJli beje!entéseiket
írásban kötelesek A

fl ódk-

33853/VI 1942. rende=
kh,d,(I[[ 105200/1941. IX.
1.111. számu könendelet
községi adóhivatal fel

mindazon földlu13jdono
akiknek vetése II téli

bavazás, az ezt kö~

vet.ő Ohf3ct'.'ls íelgyölem·
i:::H vadvizek folyo

és keD ö- hogy
ezeT] hó EHól

községi adó~

imdájaban
P:! """'''''P''''' Cél.l:!d:H)i je

ienlsék be. Jlulius hó elseje

zal.ék
·,jdelenHeU alkohoH
ez ü]üf.alkó ][H~Ven k.erült

is
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Kanpur, ahol Nena Szahib
véres árnya bolyong. India
'::gyik legérdekesebb áilama a tie
íoli:zalosságokban és rejtélyekben
bövelkedö Kanpur, amelynek

tiszteletre! emlegetik Nena
egy fejedelem fogadott

fiának nevét A legjobb maD

gyar lrO~ noveHáin, a .szóra
1;02!21Ó és ismeret-terjesztő cikkek
dus során és a közkedvelt rovata
kon kivűl száz magyar és külföldi
fénykép a népszerü képes-

Tolnai Világlapia egy
száma csak 24 fillér.

- gazdag lehetnék mondja
vfigyakozva sok ember. Ez a
vágya már a kElzelj@vőben tel
jesülhet. ha egy három vagy
másfélpengös áJlarnsorsjegyet
v á s á r fl I. -- A huzás már

lViegölt la vHlaoyfurógép egy
gyulai géplakatost. OyulAn,
K,)ssulh L;; jos-iér 17 szár!! alatti
,,[30r-sör lerakat" telepéröl jelen
k\!ék 3 rendórkapitányságnak,

oit halálosvégü baleset tör
A dr. üánla}'

Béla rendőrfogalmazó vezetésével
bizottság szállt ki il. helyszinre és
megá!lapilolía, bogy olt villamos
fLuógéppel egy fémhengeren dol

Farkas István 28 éves gép
lakaíos, aki hirtelen áramütést ka
poli és A rendőrség él.

he!yszinen a hu6gépet szakértői

vizsgálatnak veletle alá és meg
állapHást nyert, hogyallnak veze
l,éke hiányos311 voU szigetelve és
az elöir~: földelés is. hiányzott.
Ezen hibák miaU a nedves talajon
szegestalpu cipőben dolgozó far
kas áramütést kapott. Meg
áll21pitoHa a rendőrség, hogy gon
datlanság lörtént, s ezért él. furó
gépet lefoglalla és intézkedett
Farkas István holttestének felbon
colása végett. A' bfinügyi osztály
3! gondatlan személyek megállapi
tása végett, akik a halálesetéd
felelősek, erélyes f.lyomozást indi
toH,

az egész
orszá.g területén a vasoapok~d.

A vasnapok sorrendjét és idő

nn,nli-" a sajló és rádió utján
közii a fémgytijlö.

aranypeng
További nyeremények :

P, 2x5000 P,
4x2500 P, 6x2000 P, 33xlOOO P

stb., stb.

j U n i lj s h ó 5-é n lesz.
főnyeremény:

az

letar
Üszlikar

vármegye,

KÖZGYŰlÉS, A Légoltalmi
1.

hó 31 ~éfil délelőH fél 12

Emlékűnnepe

a község háza nagy-
melyre i'! ház-

pai-ancsrwlJ:ok3! liszleleIlel

Vm~H1i10§ll1legesztötal:1i{]ily:am
Mű,zr,ki S:::iwelség
villamoshegeszíó tan

::' rnc1 ~ vidt-~:iek szásnár2. rende-

ieküzdeni?
kimeri!ő va

i\]l";",6""védelem és Kené-
sJJ:3mil. I(Ö-

és szőlő íd6
munkálalohói

gyapjú
termelésilnk fokozása és a
temrésztés fiCil:<aroiása
érdekéb;m a földmivelésügyi mi-
niSZH21" kedvezményes
n1eílell a évben husz

ezer darab fésilsgyapi?s válász
ierkebarány kiosztásáJ hatá-

w?ta el. A válogatott jóminöségtl
mintegy negyven

százalékos árkedvezmérmyel az
miolak/jzségben

megszerve7.ett kisgazdák kapha-
meg, Egy-egy mintaközség

bern száz jerkéf osztanak
ki Azok, 3tdkriek eladó féf'üsgyap
jc," 'fan lűvábM akik az
ahció i:ereiebf:l~ vásérollí! <1.'\étrnal'i,
ezen szándbkukat él! vármegyei

ferenc lé,

szárnoL

donába ié'Jó fésűsl2:valpli2s juhállo-

~uszezerjés~§gyapjasjerke

h-é·,,,",~,,t oszta.1I1a~, [~d ked vez
m~'rnIIi'S :áííno, A idsg2Zdák

ó,.akoi"
I]lán -'

!.~ 1'1"11
" IL_" I

az utai I
rézrn~~sz- I

''Z0iJdkeze:ek- I
,·:rél vásjroL-,

I
mives otthon I

I - Ic' I
li

éven

Esküvői hir, Terike és
17-én házas

kűlön

ságos s,zén~készi'

fd!.ille "
sl.lilOlla földek ~nUSZI(12.!8.s'író,i,

paradicsom lerme!éóérőf és
bcll'0!1r,fi:,gl~~iI~;zésÉ;t,6i közöf! érdt~\~es

""'~~. Ér~SZd rtt Ct!~· ,~(ek·he[. : deH:es

---""""'-------""""-~-----------

Habzda

110IVq;:JOq ref

EÚ'í.sébe[ i Béktsi
Kató Terézia. Diószegi
Homok

Eill1alltak ~ Bt<rdos 71
éves ref., özv. Istvánné
PB.n~f}c~s Eszter 61 éves fef, Her-
ter ó2 éves ág ev,
ÁfjlDiI 68 eVéS let, Ülv.

r~L~ Nagy
60 eves
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10 szóig 40 fillér, minden további sz6 4 f.

A Hertel' kovács féle ház a Horthy J
Miklós uton kovács-mühellyel I;!gyütt
eladó. Érdéklödni lehet Horthy Mi.klós
ut 55 sz. alatt. 1-2
~gy valih:mat uj ebédlő-asztal és V

egy kerti-garniiura azonnal eladó. A
Iserti.garnitura áll egy asztal és három
foJel\)6L a Tiszavidéki
malom portásánál. 2-l

Legjobb befektetés egy jó cserép
hályha. Pénzét is biztositja, legmagasabb \
túlési igényét is kielégíti. Lev.cim:
Kiss Péter kályhás, Mezöberény, 5-4

Telek-uradalom 100 . 200 hold föld
szántásához traktort keres. Jelentkezni
lehet a telki Gazdaságban vagy II

Wagner fatelepen. 3

1942 május 24-25~én, Pünkösd
vasárnapján 3-5-7-9 órakor,

Pünkösd hétfőjén5-7-9 órakor.
Kiváló magyar film!

Beáta ésaz ördög
Főszereplök : Szörényi Éva, Páger Antal,

Vaszary Piroska, Toronyi Imre.
Megrázó izgalmas történet, amely végig

gyönyörli és lebillncselő.

E szivhez szóló képet ne mulusza el
senki megnézni.

1942 május 28-án, csütörtökön
1-9 óraIwr.

Csak 16 éven feUUieknek.
A borzalmak filmje!

Fran enstein fia
Rémdráma.

Főszereplők: Basi! Rothborne,
Boris Karloff, Lugosi Béla.

Aki szeret izgulni nézze meg e filmet,

A csütörtöki előadások

ketten egy jeggyeI !
A miisor kiegészítve.

Vigjáték és UfA hiradókkal.
~.Q-~~.~~~~

Gyoma község Előljáróságálól.

ad. 40/1942.

Gyoma községben a legközelebbi or
szágos vásár a következő napokon
tartatik meg:

május 28-án, csütőrtökön szarvas~

marha, juh, kecske és sertés,
május 29-én, pénteken ló, szamár>,

öS:tvér,
május 30-án, szombaton kirakodó

v:ásár.
A vásárra jövő ipMosok tartoznak

iparigazolványaikat magukkal hozni. Az
1939. évi IV. tc. hatálya alá tartozó
zsid6kereskedők a-z országos vásár
területéről - mint kereskedők - kivan
nak tiltva, a vásáron ki nem pakolnat
nak, semmit sem 'lehetnek és semmit
nem adhatnak. Az igazoltatásokra való
tekintettel az 1939. évi IV. tc. hatálya
alá nem tartoz.ó zsidók tanusitványt,
vagy a községi elö!járósá~tól nyert iga
iliolásthozzanak magukkal.

Az állatvásárra szabályszerU marha- '.
levéllel mindenféle állat felhajtható_ 
Minden sertésről kUlön-kUlön marha.
levél állitandó ki.

Gyoma, \942 május hé 19.
Dr. Szász Lajos sk. Kovács Gábor sk.

főjegyzö. biró.
~~~~

Szerkesztésért és kiadásért felel:
\VAGNER MM(TON.

Készült a könyvnyomtatás SÜl-ik esz

tendejében a Hungária könyvnyomdában

Gyomán, felelős ·vezető l Teket SánGer.

T

!izerda.

,
o

szeret

CSAPÓ LAJOS.

o

Oyo~~~---
a

Sulyos vereséget szenvedett a
nyolc emberrel kiálló GyTK
csapata a tavaszi fordulóra

feljavuU békéscsabai MAV
csapatátóJ.

B. MAV-GYTK tO-O (1-0)
B-csaba, L o. bajnoki. Vezette; Győri

Két első csapatbeli és bat ifjusági
játékossal vette fel a küzdelmet a Gytk
csapata s igy egy Ji'lercre sem tudta
megförni a .csabai támadásokat. Magá
ról-a a mérkőzésről nincs mit imi. mert
az teljes.en egyoldalu volt és igy a Máv
csapatának az elsö félidőben 7, mig a
má~odikban 3 gólt sikerlllt berllgni a I'

gyomai kapuba.
Amennyire eliteJendő néhány játékos l

cselekedete, annyira dicséretet érdemel I
Pacsai - aki nem törődve azzal, hogy I
ifj. játékosokkal kell kiállania - bátran
felvette II küzdelmet és derekasan küz
dötte végig a tuJerővel szembeni harcot.
A lelkesedés a fiatalokat is fiitöHe és
tölűk telhetőleg mindent megte!lek.

Györi jól vezette II könnyű mérkőzést.

Hirde§sen

-lapunkban!

Pünkösdkor kettős mérkőzést

tart a GyTK csapata,
Vasárnap az OTK-val játs7ik !. oszt.

bajnoki mérkőzést, mig hétlőn az NB.
csoportban szereplő csabai Tör<;:kvést
látja vendégü!.

mást

,

es

francia remekmíi:

Mozgó

szerelmes

Ff

SZUZ

Apolló
Háju!! 2.}-24

Karády Katalin, Páger Antal, Pajor Gizi, Csortos Gyula:

gödölye
Lenyűgöző hatásu drámai fiImalkofás. Rem:k ~zinészi teljesi~m~ny.

Az igazság és mamisság, a szenvedés és oszmte szeretet hlmle,

Május 25-26 Pünkö!ild h.~tfö és kedd

Szilágyi-Szabó Eszter, Ural' Tivadar, Déri Sári,
Peth.eö Attila, Somogyi Nusl, PetIles Ferenc:

THURY LAJOS nagysikerU regénye fílmen.
A szerelmében vergődő orvos hatalmas fiJmregénye.

Magyar Világhiradó.

Egy mélységes, minden akadályt lekíizd~, 5zenved~lyes slere~em története.
P~slereplők: Jean Pierre Aumont, Conune Lucbalre.

urA vUághiradó.
~,~~",,,,,,~--~~-

Il.....~ / Nyilttér*
A gyomai kIr. Járásblr6ság nunt telek- N + III .!-lil". .!-

könyvi hatóság. VIJld.IIlJll.'t..OZal.e

4124/1941. tk. szám. Különváltan élő feleségem, szül.:

Árverési Csapó Lidia által, esetleg nevemre
hirdetmény-kivonat történő hitel-vásárlásért, vagy bár-

M. Kir. Államkincstár végrebajtatónak minemil nevemben való iniézkedé
özv. UhTin Mihályné sz~l. Giricz fra~- sért, sec'wliféle feleloss~l<et nem
ciska és lársai végrehaJtást szenve.iük, ""1 l k

h 'tá' li éb . I lJul a o .ellen inditott végre aj SI gy en a
tkvi hat6ság a végrehajtási árverést
341 fl 72 fillér tőkekövetelés és járulékai *) E rovatban kőzöltekért a szer-

kesztőség és a kiadóhivatal felelősségelbehaiIása végett az Endrőd községben
l l nem vállaLfekvő, 8 az endrődi 1::>7 számu te e (-

!{önyvi befétben A t L sor. 1161. hrsz.
alatt íelvetl s a 13. 24. 27 -32. sorszáma
bejegyzések s:z:erint tJhrin Mihályné szűl.

GiricL Franciska, Tóth Lajosné szűl.

Uhrin Regina, !<Htona Miklósné szűl.

Uhrin Eszter, Uhrin Benő, kisk. Uhrin
Frigyes, kisk. Uhrin Vilmos és kiskoru
Uhrin Verona nevén álló beltelekben
fekvő 249 n-öl területü 373népsorszámu
ház és udva~lJóJ álló egész ingatlanra,
és pedig a C. 11. sorsz alatt a 4980
1937. tkvs?:. végzéssel özv. Uhrin Mi
hályné szli!. Giricz Franciska javára
bekebelezve levő özvegyi haszonélvezeti
jog fenntartása mellett, - 1200 pengő

ldkiállási árban elrendeli.
Kimondja a teJekkönyi hatóság, hogy

amennviben a fenti ingatlan az özvegyi
haswn-élvezli jog fentartásával az ezt
m~gelözö jelzálogos követelések teljes
kielégítésére szükséges 1200 (Egyezer
kettőszáz) pengő összeget elérő árban
eladni nem lehet, - az árverés hatály
talanná válik és az ingatlant a idtuzött
határnapon nyomban az öt:vegyi haszon
élvez'.)ti jog fenntartása nélklll ujabban
elárverezik.

Az árverést 1942. évi junius hó
116. napl~n déleUm 9 órakor El'ld~

r/jd k6zségházánél fogják meg
tartsni.

Az árverésre kerülö ingatlan 1200
(Egyezerketlöszáz) pengőnél alacso-
nyabb áron nem adhat6el.

Bánatpénz li kikiáltás i ár 10 száza
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni.

Gyoma, 1942. január hó 26. napján.
Or Pigniczky k. kir. jbirÓ.

A kivonat hiteléül:
VECSERI IMRE

shiv. lísztv.

~~l!!J~•••

A gyol1ni kit:járásbiMsáúmint telek
könyvi hat6ság.

4312/1942.tk.s7ám... ~ i
haraetmeny I

Dr. Legeza Tibor gyomai ügyvéd l
véo rehaHat6nak Szilágyi István végre
haltást .s"lemredö ellen inditolt végre
hajtási ügyben a telekkönyvi hatóság a
végrehajtási árverést 460.- pengő

tőke és járulékai behajtása végett II

Gyoma községben fekvő, s a
. a gyomai 1862 sz. tkvi betéiben

A -r 2 sor. 8214 hrsz. a felvett Zöld
lapOSOIJ fekvő 3 kat. hold 230 négy
szögöl területü szántó ingatlannak B. 7.
sorsz. szerint végrehajtást szenvedett I
nevén álló 1/5 (egyötöd) részére 261
pengő kikiáltási árban, - továbbá l

2) il gyomai 2925 sz" tkvi betéiben
A t h-2. sor. 3478 és j479 hrszámok
a. felvelt Magtári laposon elfekvő 188
négyszögöl és 4 kaL hold 900 négy
szögöllakház, udvar és 5zántóból álló
ingallarmak B. 10. sorsz. szerint végre
hajtást szenvedett nevén álló 1110 (egy
tized)részére 268 P kíldáltási árb&m, ':
továbbá

3) a gyomai 2925.sz. tkvi betétben fil.
t l sor., 3477 hrszám a. felvett, I
Magtári laposon eliekvö 5 kat. hold 432
négyszögöl területü szántó ingallannak
B. IQ szorszám szerint végrehajtást
samvedelt nevén álló tilO (egytized)
részére 342 P 50 fillér kildáltási árban,
- továbbá

4.) il gyomai 2925 sz. tkvL' betétben
A +2 sor. 3481 hrsz. a. felvett Mag
tári laposon elfekvő l kat. hold 764
négyszögöl teriiJetü szántó ingatlannak
B. W. sorsz. szerint véerehajtást szen
vedett nevén álló 1/10. (egytized) részére
63 p 50 fillér kikiáltási árban, - to
vábbá

5.) a gyomai 2925 sz. tkvi. betéiben
A t 3 sor. 5807 hrsz. a. felvet! Zőld- '
laposon elfekvő 2 kat. hold 1249 négy
szögöl területü szántó ingatlannak B.
10. sorsz. szerint vé!!rehajtást szenve
detl nevén álló 1110. (egytized) részére
::'02 p 50 fillér kikiáltási árban, - to
vábbá

6.) a gyomai 2925 sz. tkvi. betétben
A + fi sor. 3484 hrs:/:. a. felvett Mag
tári laposon elfekvő l kat. hold 849
négys7ögÖ! teriiletü szántó ingatlannak
B. 10, sorsz. szerint végrehajtást szen
vedeH nevén álló 1110. (egytized) ré
szére 65 P kikiállási árban elrendeli
azzal, hogy az előbb fdsorolt ingatlan
iIIetöségekre C 4. C. 4. sorszámok a. a
3413/1938. tk. sz. végzéssel Szilágyi
Antal (nős volt Biró Eszterrel) javára
bekebelezett holligtartó haszonélvezeti
jogot il. jelen árverós érintelJenül hagyja,
tehát ezen has.zolié!vezetí jog változat
lanul továbbra is épségben marad.

.Az árverést 1942. évi jurdus
hó 8. napján délelőtt 9 órakor
a telekkönyvi hatódg helyiségé.
ben (Szabadság-tél' 1. sz. 2. ajtó)
fogják megtartani.

Az árverés alá eső inga lian-
illetőségek közű! a gyomai 1862 sz. tkvi.
betétben A + a sor. 8212 hrsz. a. fel
vett ingatlanból án'erés alá kerülö iJ[e~

töséget 271 P 20 fil1érnél! - mig a
2925 sz tkvi. betétben ff I. 1-2. + 3
6. s.or, 3478-3'+79, 3477, 3481, 2807 és
3483 hrszámok a. felvett ingatlanokb61
árverés aiá kerülő illetöségekei jószág
tesIenként kliJön- kiilön 1000 pengönél
alacsolJyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiállási ár lD százaléka,
amelyet a magasabb igéret ugyanannyi
százalékára kell ldegészitení.

Gyoma, 1942. évi január hó 26.
napján.·

Dr. Pigniczld sk, kir. járásbiró.

A kivonat hiteléül :
Sáfri Károly dijnek.



POLJT; i, T A R S A O A l ÖZG l D A S ,~G i rt E T i L A P

E:I..Öl"iZETESI ÁRAK:
-'legyedévre 1.56 P. fél évre 3.12 P, Egéllz évre' 6.24

Befizetések postacBekken:
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M~gíel'G!1jk minden szombaton reggel.

a hlz hideg lehet, észak délre,
kelet napenyészetre álköltözhe"
tik, föld tengerré s viz száraz0

földdé hamarébb átváHozhatik,
semminthogy ez bekövetkezbet·
nék. Egész. Európát védő hős

nép voltunk egy ez:redéven át,
- egész Európát ujjá terem
teni segitő győzedelmesbős nép
leszünk ebben a vihigháboru
ban is I

Ezért állunk meg imádságos
kegyelettel hőseink jelölt és
jeltelen sirjánál, - azntán pe
dig indulunk, megyünk külső

és belső fronton valamennyien,
mint II magyar dicsőség és
győzelem hős katonái, tudom,
hogy: II hős örökké élI

HARSÁNYI PÁL
esperes.

az országgyülés lelsőházának

tagja.

lag megszervezve. Amikor pe
dig teljes erövel megindult á
munka, a Szovjetoroszország
elleni háboru foly~im szállító
eszke.iökben á1l0U be hiány.
Az is nagyon hátráUatja az ár
viz által elpusztítoU házak fel
épJtését, hogy sokhelyütt át keU
telepíteni a veszélyedetett terű

·let lakosságát Ehhez házhely-
nek alkalmas területeket ken
megszerezni, ami ilosszadalmas
eljarássa! van egybekötve. A
legegyszerübb volna, ha az állam
szal>adkézböl 'Vásárolna ingat
lant erre a célra. Sajnos ez ma
csaknem leheletlen, mert sz3o

badkézból alig ad el v~laki

ingatlant
A sokféle akadály ellenére

több házat sikerült II mult év
ben felépiieni, minLsem azt a
körülmények ismeretében fel
lehetne télelezni. A tervbevelt
épHkezéseknek 30 százaléka el
ké&2ölt, a tatarozásoiullak pedig
50 százalékát sikerült befejezni.
Az Onzágos Nép- és Család
védelmi Alap munkatervében
4000 családi ház felépHése sze·
repel.Ezekből 659 teljesen el.

A most folyó alkotó mnnka
keretében tizenkétezer ház iel
építése. a belviz által ÖSSZEl0

döntött tízezer ház és megron
gálédott negyvenezer ház anyag
ellátása van folyamatban.

A számok mindennél többet
mondanak: a magyar belügyi
kormányzat az OrszágOi SZ€lctiá
lis Felügyeleség, illetve az Or
szágos Nép- és Családvédelmi
Alap utján a most folyó évben
felépít mintegy 4500-5000 ker
tes családi bbat, közel 6000
belvizáltal elpuszmou lakóházat
épit ujjá és 15.000 vizrongáHa
bázat javiltat ki. Ez az 1942.
évi miiokaprogram, I~en nagy
szó a mai helyzetben, hogy
mindezekhez a mun!uílatokhoz
szükséges építkezési anyagokat
már is bbtositoUálL Kétszáz
millió tégla és megfelelő meny
nyiségü egyeD épitőanyag milI'
rendelkezésre áll, ámbár II há·
bom miatt. alig elmonaható
nagy akadályokat kell leküz
deni.

Az elmnit évben mind a ter~

mészeti; mind a gazdasági ne·
hézségek nagyobbak voltak, mert
az árvizkatasztrófa váratlanul

Hatvankétezer magyar család Iért bennünket és a házépHés
hajlékának gendját viseli az hez szükséges anyagok szét
Országos Szociális Felügyelőség. osdása még nem voU központi-

s

bitang ember, ki most, ha kell
halni nem mer," vagy azt: boi
sírjaink dombornlnak, unokáink
leborulnak és á. l dó imádság
menett mondják el szent neve0

inket" .
Ha győzünk, miénk és gyer

mel,einkké az ujabb ezredéves,
multDál is fényesebb magyar
jövendő, - a hősi élet örök
dicsősége, - ha pedig meglor
panunk, ha pedig pillanatra is
megroppsn nn k, ha fronton, vagy
iUhon nem tudunk egyforma
hős katonák lenni, ebug fejünk
felelt a világ történelemnek ro
hanó árja s az örök biró azt a
megszégyenHö itéletet mondja
ki reánk: "Megmérettél, hijjá
val találtattál Jll

Én azonban hiszem és tudom,
hősi ünnepen erről teszek val
lást, hGgy II nap megsőiétülhei:,

11. ~ I'e-e'
csaták viharában küzd és harcol,
az unokáink magyal" kenyeréérl,
késő nemzedékeink magyar ipa
ráért, a jövendő idők magyar
kulturájl\ért, az elkövetkező

századok magyar édesanyáiéll
s mindezt egybetoglalva az
ujabb ezredév magyar dies6sé·
géért: ezért k eU vérré változ
tatni bennünk e napnak nagy
és telemelő igazságát: a hős

örökké éli
A magyar kalonában hon

szerető Árpádok vére lüktet ma
is, - karjában Kinizsiek ret
tenhetetlen ereje fesziti az iz
mot ma is, - szemében Mátyas
igazságának fénye villan, ajakán
kuruckor h6si dala zendül, lel
kében Kossuth, PeHíti lánggal
égő tűzeég-Iobog, ezért nÍllesen
II világnak drágább katonája,
mint mikor a magyar baka
megyen II csataba, - ezért reng
lépte alatt a töld, tntva menek
szik előtte a remegő eHen
ezért leng kezében messze ide
gen. földön fA magyar dicsöség
zászlaja, mert érzi, mert tudja,
mert éli e napnak nagyszerű

és felemelő igazságát: a hős

örökké él!
Ma azonban egy szömyü

világégésben, amikor iU földön,
vizben és levegő égen, amikor
a történelemben soha nem lá
toUan. mind az öt világrészen
egyenesen gigászi küzdelem
folyik, igazán mindnyájunknak
katonának, mégpedig hős kato
nának keH lenni, katonai eré
nyekkel, katonai bátorsággal,
katonai hősiességgel e napnak
na,!yszerü és felemdó igazságá·
val, hogy: II hős örökké él!

Ma nem egy vámsért, nem
egy tartományért, nem egy
uralkodóházért folyik az ádáz
küzdelem. Ma koc1-uira van
vetI/e, én drága magyar népem,
igazán mindenünk, fényes mul
tunk és káprálidosjövőnb:, 
kockára van vetve, hogy magyar
rónán zendül~é ajkunkon ma
gyar dal, magyar lelkünkből

szilll·é az egek Urához magyar
imádság, -kockára van vehe,
hogy az! mond.jak-é reánk uno
káink Petötivel: IISehonnai

Magyar vér hlktesslbasan, 
magyar sziv dobogj hevesen,
- magyar Lélek az égre lán
golj fel: májns ntolsó nsar
napja hőseink ünnepe van ma I

Draga magyar népem jöjj,
omoljon le közötted minden
válaszfal hitfelekezeti, timsadal·
mi viszonylatbdn egyaránt,
a kegyeleles emlékezésnek leg
drágább virágaival szórjuk tele
megszenteH könnyek dporával
harmalozznk be, áldó imádság
mennyei fényével sugározzuk
köiiH azt amondhataUanul sok'
drága sirt, amelynek hantjai
alaU Verduntól Rokitnóig Len~

gyelországtól a Piavaig s mos!
ujabban Bkrajnaig, Moszkváig,
Szent.pétervárig hős magy~r·

tesi véreink porai omlanak SJ

együtt tegyünk vallást a magyar
feltámadás, élet és dicsőség

Istenének királyi trónja előtt e
napnak nagyszerü és felemelő

igazságával: A hős örökké fl !
Drága magyar népem jöjj,

omoljon le közötted minden
választal, hitfelekezeti, társadal
mi viszonylatban egyaránt, csak
egyet érezz, de azt azután ne
is érezd. hanem éldd vérpezs
dűléssel, lélekiángolással, az éle
ted szent áldozásával, egyedül
való boldog büszkeséggel, hogy
magyar vagy II kiáltsd bele
lestvéreid fölébe, kiáltsd bele
éjszak, kelel, dél és napenyé
szet minden világtájába, kiáltsd
fel a csillagos égre e napnak
nagyszerü és feiemelő igazsú
gát l a hős örökké él f
Hős lehet a földmivelő, ki

szent szerelemmel szeretve·
földJét minden akadályt legyőz

az élet kenyeréért, - hcs lehet
az iparos ki d'l.!1rva ~nyagból

Dépe dicsőségére müvészi re
meketformál, - hős lellet II

tanult ember, ki tudását, Jeikéi,
élelét áldozza hüséggel ember
társai boldogulásáéd, - hős

leheta gyönge nő, mikor édes
anyává magasztosul vérét hul.
lajlva II jövendő nemzedékért,
- de mindeZ II hősiesség egybe
foglalédik, megsokszorozódik,
elbövölően kágrázatos fénnyel
ragyog a magyar kalonában, ki
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fehnondb.at b erlöjé""
nek II annak éJő és holt fel
szerelését részletre m{'~vásárol

hatja.
Azon.na.! é§ tulajdo...

nul veszik igénybe a zsidó
birtokokat Ninc,; rá mód tehát,
hogy panaszokkal és fellebbezé
sek kel hosszu ideig elodá.zzák
az igénybevételI. A te ll'ltn.e tes
foiytono§!!iág..inök ér""
dekeil, amelyek ma mindent
megelőznek, körültekintő inléz
kedések védik. A termelést az
átadásra kötelezett zsidók nem
szahotálbatják, mert ez esetben
nagy bönl elés vár rájuk.

Eg y~zerü: KA]l,taldni""
t«"!l'ii D1l.6dszert mond ki II

törvény s ennek folytán az át
vételi eljárás rövid és gyors
lesz. A kártalanHós összegét
mezőgazdasági, az erdőgazda

dasági ingaUanoknál és báz
tulajdonosoknál külön-külön
áUapHja meg a javaslat A téri
tés megállapHásl'l li következő:

1.) He:J':ögd.ll'da~ági in
gddanoknál II térítést a
kataszteri tiszta jövedelem atap
ján számHják. Tiz korona ka~

taszteri tiszta jövedelemig a
kataszteri tiszta jövedelem min
den koronája után 60 pengő;

Tiz,tizenöt korona l,özé eső

jövedelem uián minden korona
után 50 pengő;

Tizenöt koronán felül eső

mindenpengője után 40 pengő

téritést kell megáUapihmi.
2.) Házad6 alá eső in.

gatlan.olv..éJ.'t a baudóalap
minden peng6je utáu 10 pengó
a térités.

3.) Erdögazdági in...
gatlaDokért az átlagos
tiszta jövedelem huszszorosát
kell tériHésként megállapítani_

Kötvoényeket kapllak az
eddigi zsidófulajdonosok a té~

rités öS8zegének megfelelő ÖS~

szegben, A kötvenyek barminc
év alaH évi 3.5 szazalékot utó
lag kamatoznak. Az élő é$ hoH
feiszere!ésért megálla pilitolt té
rilésl készpénzben zárolt szám
lára keH befizetni. A zsidók a
kötvényeket nem kapják kéz
hez. Méltánylást érdemlő eset
ben kisebb ingaUanokért a téri
tést készpénzzel is hi lehet
fiz.etni.

Ki véieJezé1it a lönény
javaslat Hem ismer. Egészen
kivéleles elbánást érdemlő

egyes esetekben országos érdek
ből lesz ugyan nébány menlesi,
tés, ez azonban csak személy
hez tfizödik és nlfm örököl~

helő. A teltételek különben oly
annyira szigoruak, hogy csak
egy-kél esetről lehel szó s ezek
ben is nem az iHető személyek,
hanem az Ol'szág érdeke modja
ki majd a döntő szóL

A. 'dörvényj.avadat
mai formá.jában tehát minden
eddigi tervvel uemben erős

szigoritást jelent.

be, ahol azt kiáHitották. A ki
jelölt kereskedő a be~zolgáUa

tull !iuomliszl kilogralllwjáért
70 Wlért tartozik iizetni, Igya
gabonalappal rendelkezők,tehát
föggetJenül a családtagok szá
malói, havonta legfeljebb 1 kg
rizs! igényelbeioek.

közellalási felugyelő igazol ása
szükséges.

Az ásványolajokat és kenő

anyagokat ugyancsak annál a
lerakall1ál, nagykereskedőnél,

kereskedőnél kell beszerezni,
ahol az érdekelt űzeo;anyagát
az elmult évben is beszerede.

A gépszijjakat az "Anyag
igénylés zá! oUkészletböt" cimií
nyomtatványon II Bóripari
Anyaggazdálkodás Szakbizolt
ságától (Budapes!, IV., Türr ht
ván utca 4.) kell igényelni Az
igényiésen fel kell tüntetni; az
igényel! gépszijj mérelét és
minöségét. Ezt az igénylést II

községi előljáróság igazolásán
kivül, még a járási főszolga.

biróval js igazoltatni kelJ.
Amennyiben fenti anyagok

szállilásánál késedelem, vagy
zavar mutatkoznának, ezt II

körülményt az érdekelt bala
déklalamJl közölje II m. kir. köz
ellátási lelügyelőséggel, Gyula.

Gyula, 1942 május ll.
BEUCZEY MIKLÓS sk.

főispán,

közeHátási kormánybiztos.

talános kivételt II javaslat nem
tartalmaz - ellentélben az ed
digi zsidótönrénnyel.

A.z erdögdzdd.'ll.1igi in
gatlanokat b e!ve;;;zik
a zsidóktól sőt bizonyos esetek
ben az az élő holtfeJ""
§zell'elé§ átvételére is módot
ad a javasIa!. Igy például az a
keresztény birtokos, aid zsidó
baszonbérl6jének felmond, an·
nak élő és bolt felszerelé,re
igényt tarthat.

J\.. ID.d.gYeiU' föld teljes
zsidóila.nitá§d II javaslat
legfontosabb célja. Ezért nem
csak II zsidó fogalmát határoz
ták meg fajvédelmi alapon, ha
nem lehelővé teszik, hogy II

hÖ!iZOnDériet terén is ér
vényesüljön a fajvédelmi elv. A
jövőben zsidók mezőgazdasági

vagy erdögazdasági ingalhmt
csak miniszteri engedéllyel ve
hetnek haszonbérbe, A keresz
tény haszonbérbe adó földbir
tokos, amennyiben ingatlImát
házikezelésbe akarja venni,
vagy kishaszonbérletbe adni, a
törvény batálybaléptétől szá
mHva 60 napon be-lűl

:§iZdZeZCr homd :'iz,ánióföldet
01:§~~d,j~e~lIf~rhold eE.'döbirtokot ve~z ki dl

ke~.éböl az uj tÖ.II.·vén"Y jdvd§lat

A CiM!olJié"i és szánlasi mun-I
kál~íOk lavart81lan bizlosilásá
n21k érdekében telhivom !ll gaz

cséplógeptulajdonosok és
altalában az érdekeH~k Hgyel
mH. bogy köJönös tekintettel II

korlátozott szállílási lehetősé

gekre, - nemcsak eIsőrendii

ha;:sJias kötelességből, de jól
fe! iogoH sajálérdekükben is, 
már most gondoskodjanak a
csépMsi és szántási munkála
tokhoz szükséges üzemallyagok
ról (szén, áS'I'ányolajok, kenó
anyagok, gépsújak slb.) és eze
ket 8 rendelkezésünkre álló
mi oden leheWség szerin I, a
mtinkálaiok idejére már most
előre saját magulmál tárolják.
Gondoskodjanak továbbá a pót
lásra szoruló alka trészek be·
szerzéséről é..; a gépszijjak javi
fásárál is.

Cséplési és gözekeszimlási
sZé!1szükséglétét mindenki u
gyan:B!llná! a bányánál, vagy
kelesked6n~i rendelje l'l.1eg, ahol

vásiu'oHa. A szénrende
léshez az illetékes főszolgabiró,

polgármester vagy a m.kir.

D,mffy D;5,niel báró földmi
velésügyi miniszter és Vass E.lek
országos telepHésögyi főiga?gató
közölJék a nyilvánossággal, II

igénybevéleiéről

törvényjavaslalot A!
uj közzététele fontos
gardlasági és nemzeti esemény,
hiszen Egész.bel1 véve töhb mint
egy millió hold területről van

,- jdmlős politikai ese·
is a javaslat, mert az
lervekk.el ~zemben át

dolg,.-;z!ák és több tekintetben
megse:igori loH;}\{.

l~,- Z§~ f@galilBát faj-
véde!n:Ei alapon áliapHják meg.

l Z~idó h:I1:;[ az, akinek legalább

I
I két.". na!!.SOizfilöje zsidó h,ilt'n
, szGleteU. továbbá az aki maga
l is :az izraelHru hiife!ekezet tagja.
I zsidó 2;~, akinek csak két
I DagysüWjje volt zsidó, ő maga

'I ellenben kereszténynek születeU·
és amelleU mindkét szülője·

I
házasságkötésiik idejéu keresz-

tagja voll. A
kÓ7sÉ:í1,hen l megha lározása tehát

I és nem az
i kivéíelt ismerő
I zsjijótöl'V'éD~vek alapján áll, Al-

a rm:n:Ü:.a csendben folyik,
épitészei a

és szociá~ ..
h:'ikésziiH·

bocsá~ün

4915,

~~<'§'::"~:o.'~",-«-.lJ!!l~fl1~P,.g:':!kitr.~5::1~~$,#'~~~~~""~~~::::::'::::?t:-~%::"'::::m::::-",~m~..~'t::i"'~...r:=::,::::,---~::_::"","::~:::_:::~::-..::'",,::%:::,,-~m::..:::".~IQ"..:::~::::.... ,,~...~4"':=...~-::- ...~~ .... "" ~;;:: ... ,.".. WA~ ..._..,.~
~~-'~~~"'"-------'~-~ -l,

lető alá l gáHatoH finomlisztmenDyiség
I fele mennyiségében. rils vásár

árvíz több mint ll~sárll! jogosÍíó ulahán.y! igé·
Az 11 hdneK ft községi elóljáró-

t'ell!1g,ve;iOS{~,:::; , ságlól (poigArmestertől). Elek
által :rendelkezésre I ~Z ulalváuJok csak 30 napig

miHió pengőbő! ! érvényesek és csak abban a
ul).áéiHt€',sét v~:He ierv- közsé;J)en (\iáw:sbau válthatók

dö[[ és a
elkészült

ked vezőilenek fl

nem vol·
miDt az e!mult évben és

aJ! idén. Ma-
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A MAGYAR KÖNYVNAP KÖNYVEI

Harsányi Zsolt
MAGDOLNA

. Egy asszony életén, három szereImén
keresztül li magyar társadalomnak pom
pás rajzát adja ez a nagyszabásu regény.
Hatalmas, háromkötetes regény ki:lsyv
napi ára, egykötetbe kötv_e 9.60 ,engő.

Balla Antal.

MAGYARORSZÁG
TÖRTÉNETE

Balla Antal a második világháboru
kitöréséig tárgyalja hazánk történetét s
II legujabb kutatás eredményeit dol
gozta fej. Mfive a mai történelmet for
máló időben kűlönös érdeklidésre szá
mithat.
A hatalmas, térképekkel kiegészitet, Í2>

léses kötésben megjelent kötet könyv~

napi ára 8 pengő.

Lyka Károly

MAGYAR MŰVÉSZET

A magyar művészetnek egy ugyszól
ván ismeretlen feldelgozatlan korsza
kát, a biedermeyert, a tudós lelkiisme
retességévei, -az esdé!ilnis finom izlé
sével, a szépiró világos és szeretetre
mélté el6adásával ismertetni.
80 képtáblával diszitve, szép kötésben,

a Magyar KönyvnapClln 9.60 pengö.

Kaphatt'lk
minden könyvesb9Ubl;!.n I

KÖllyvnapokon a könynátorekban.

Singer és Wolfner lrelil.almi Intézet
kiadásai.

Mi ujság a tavaszi szinház
frontliln?A színházi idény I.ljdonsá
gáról szines cikkekben, riporlokban
számol be a Délibáb legujabb
száma. A legfrissebb pletykák,
szines szinházi riportok stb.

főnyereményt,

vagy:

20.000 P, tO.ooo P, kétszer 5000
P, négyszer 2500 P, hatszor 2000
P, harmincháromsi'Ol' Pengő

összesen 29.360' nyeremény
420.000 pengő értékben

Kapható minden osztálysorsjegy lő

elárusitónál, valamint az összes
dohánytözsdékben.

H U:iZ á S j U n i u s 5-é n.
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ami igaz, egy főnyeremény

nagy szerencse! De hogy
médunkban legyen nyerni,
vegyünk idejében 3 P-ért
egy egész, vagy 1.56 P-éri
egy fél jótékollycélu állami
sorsjegyet, meliyel a követ
kell:ő összegeket nyerhetjük:

r

Gecser Ottó
ifj. Gecser Ottó

Megrendült és összetert
lélekkel tudatjuk, kogy

Gecser Ottóné
Szilágyi Erzsébet

folyó évi pűnkösd vasár·
napján,hosszu szenvedés
után csendesen ela!lldt.

Drága testét a ref. anya
szentegyház szertartása
szednt a farkasréti teme
tőben f. hó 27-én, szerdán
délután 5 órakor adják át
az örök pihenésnek.

Budapest, 1942 májg hó
25-én.

Bárczay János államtitkár,
országos árvizvédelmi kormány
bizlos megtekintette Kiskunhalas
vadvizes vidékét.

A rézgálichiányt milyen pöt
szerekkel lehet leküzdeni?
Erre a kérdésre ad kimerítő vá-,
laszt a Növényvédelem és Kerté
szet legujabb száma. Cikkeket kö
zöl a gyümölcsös és szőlő idő

szerü védekezési munkálatokról
stb. A szines gyOmölesképei is
közlö két lapból a Növényvédelem
kiad6',ivatala (Budapest, VI. Aréna
ut 84/c_) Japunkra való hivatko
zással dijtalanul kfild mutatvány
számot.

Anyakön-y-ri hire.k
Születtek: Vil1Gze János és neje

Oyányi Margit fia János ref., Mercz
István Géza és neje Molnár Mária
halva született fia, Elek Sándor és
Bagó Emma leánya Emma Mária
rk., Pápai Lajos és neje Török
Erzsébet fia László ref., Joó lászló
és neje Molnár Eszter: fia Imre ref.,
Wimmer Kálmán és neje Kandra
Gertrud leánya Gertrud Eugénia
ág. ev.

Házasságk§tések: Ilyés István
és Erd511elyi Edit Gabriella, Szilá
gyi Imre és Biró Jolán, Naszek
János és Toegel Margit

Elhaltak II Vincze János 1 napos
ref., özv. Seprenyi Balázsné Czeg
IMi Rebeka 78 éves ref, Sándor
Imre 48 éves rk., Fekete Endré
79 éves ref., Garai Lajos 85 éves
ref.. Gál János 57 éves rk.

I

Nagyváradtól 8 km-re_
490C. höfoku, kénes, rádiumos hévizforrás.

REUMA, CSUZ, ISCHlAS, IZÜLETI BÁNTALMAK,nöi betegségek
ELLEN csonttörés után UTOLÉRHETETLEN OYÓOYHATÁSU
MELEG FÜRDÖK, ISZAPPAKOLÁS. Állandó fürdőorvos.

Szabadfürdö!
Egész éven át nyitva. A Jászo'llári prépostság kezelésében.
. Képes tájékodatót di.!mente~en küld:.

Fürdöigazgafóság, F E L I X F U R D O Bihar vátmegfe.

VWamoshegesztőtanfolyam.
A Magya r Mű ,zaki Szövetség leg
]<özelebbi villamoshegeszlö tan
fo'yamát vidékiek számára rende

,i A kélhetes kedvezményes tan
fOlyam tájékoztatóját a szövetség
(f)!Jdapesl, VL Liszl Ferenc-tér

II 87,) díjtalanul megküldi az

éi dei{ l6..tú KII ide

KÖZGYÜlÉS. A Légoltalmi
Liga helyi csoport közgyülését f.
évi május hó 31-én délelőtt fél 12
órakor - H5söl, Emlékünnepe
után - tartja a községháza nagy
termében, melyre a tagokat, ház
csoport parancsnokokat tisztelettel
meghivja a Csoport Elnökség.
Tárgysorosat : csoport elnök, al
elnök, IHkár, ügyész, csoport elnöki
tanács és fegyelmi bizotlság. szám
vizsgáló bizottság, pénztári ellenőr

választás. Női alcsoport megala
kulása. Kölfségvetés lelárgyalása.
Inditványok.

Házcsoport parancsnokok
tanfolyama. Május 27-én kezdő

dött meg a ref. Központi fiuiskolá
ban. M!nden est~ 7-9-ig tart a
tanfolyam, melyen 60 házcsoport
parancsnok vesz részt. A vizsga
és bemutató gyakorlat junius 4 én
Umapján délután 6 órakor lesz
megtartva a ref. iskola udvarán,
melyen a Légoltalmi Liga vendé
geket érdeklödöket is szivesen lát.

Felvételek a Gyárgondozónöi
tanfolyamra. A Budapest Székes
főváros Iskolánkivilli Népmivelési
BizolIsága felügyelete mellett mti
ködó kéléves Gyárgondolón5i tan
folyamra a felvételek megkezd öt
tek. Beiratkozás 8aloghy Mária
igazgatónEnélBudapest n. Bimbó
ut 3. I. 5. Telefonon: 357-182.
(reggel 8-11 között) május h6
15-t51 junius 30·ig,

Felvételek aKisanyák Islm
lájába. A Budapest Székesfőváros

Iskoiánkivl.lli Népművelési Bizott
sága felügyelete me,ietl mm ödő

egyéves egészségllgyí és pedagó.
giai tanfo!yamra a felvételek meg
kezdődtek. Beiratkozás Baloghy
Mária igazgatónlkt-i Budapest ll.,
Bimbó ut 3 I. 5. Te!efon: 357
182 (reggel 8-11 küzölt) május
D-töl junim 30 ig

A vidéki gyiijtés már az uj
terv szerjnt indult lneg.

A vasnapok sorozatának meg
indulásái idén is megelőzte a tu
dományos alapossággal végzett
piackutató munka. A Fémgyűjtö

kutató szakemberek megállapitot
ták, hogy milyen gócokban gyül
nek fei a vas- és fémhulladékok,
s ezekből mennyi anyag össze,
gyűjtése várható. A gyűjtési góc
pontoket hat csoportba foglalták
össze, s ezeken a vasnapok során
különös gonddal végzik a gyűjtést.

A lelőhelyek hatcsoporlja a fém
gyűjtő szakemberei szerint:

1. Az ipar használhatatlan gépei
és gépalkatrészei

2. A feldolgozó ipar hulladékai.
3. A mezögazdaság kimustrált

eszközei.
4. A kűlönböző közműveknél

Jelg}lült ócskavas.
5 A közületek elavulf, használa

ton kivül helyezett berendezései
6. háztartások gyűjtése.

A Fémgyűjtó országos vasnap
munkaterve ezeket il lelőhelycso

portokat földrajzilag is tagolta és
igy a rendszeres munka eljut a
legkisebb ócskavas, és fém hulla
déktételig.

A vidéken e héten megkezdőd.őlt

vasnapok már az országos munka
terv utasításai szerint folynak.

Kezdődik

a sel-yeD'lhern-yó
kiosztása

A,z elmult héten oszágszerte
gyors fejlődésnek indult az eperfák
lombja és a községi selyemtenvész
tési felvigyázók megkezdik aselyem
hernyók kiosztdsát. Az időjárás és
lombfejlödés rendkivü[ kedvezőnek

igérkezik a selyemtenyésztés szem
pontjából és mindenütt, ahol csak
elegendő eperfa van, a lakoss,íg
nagy érdeklödési mutat a jó kere·
setet igérő selyemtenyésztés iránt

A kormány az l. oszt. selyem
f!,ubó árát a tavalyi 2 pengő helyett
3.50 pengőben állapitotta meg s
igy azok a szorgalmas és nagv
csa/ádu tenyésztők, akik a muit
nyáron 200-300, sőt 400 pengös
keresetet tudtak elérni egyegy hó·
napig tartó sel).'emtenyésztéssel most
könnyen tehetnek szert 400-500
pengős keresetre.

It közeli napokban országszerte
megkezdódő selyemtenyésztésre még
lehet jelentkezni a községi pefeki
keltetőknél, akiknek nevét a község i
kézbesitök bárkinek megmondják.
Az Országos Selyemtenyésztési Fel
ilayelősé~ ugyanis számolt a na-

o •
gyubb érdeklődéssel és megfelelo
mennyiség fi petét adott ki a köz
ségekbekikeltés és kiosztás céljá

ból.

E készü It az idei
vasnapok országos

munkaterve



oz.!ENDRŐDI

1942 miRjus31-éll, vasárnap
35-7-9 órakor,

junius l-én, hétfőn

egy előadás 8 órakor.

Magyar Judona hős küzdelmei!ember
'!IZfH'nh""lIli

uj feJdoJgoúsban:

A~Z elsodort-

I'1lhja~"iJ )0
A világhírű amerikai dráma

Anlli..iZ!etl .és nagy Pé.nZil:llté7eti./
öskeresztény

SZ31"ma2;ásu

NŐTJSZTVISELŐKET
továbbá

I

Készűl! a könyvnyomtat3.& 501-ik eS,Z·

tendejében ll. Hungária könyvl1y~mdában

Gyomán, teklős 'vezető, Teket Sándor.

tO szóig 4.1 Iillér, minden további szó 4 i.

§.zeJ'kesztésért és kiadásért felel:
'JlAGNER MÁRTON.

Jutányos· áron vállal mlndennemtl.
ácsmunkát, továbbá egy jó családból
való fiut fizeléssel tanulónak felvesZ'
Molnár Elek képesitettácsmesler. Lakik:
l Alany János u. 14. 2-l

IványiAladár és/stván cég, lucerna
szénát és gyepszénát mindeJ mennyi
ségben vásárol. 3-I

A Hertar kovács féle ház a Horthy
Miklós uton kovács- mühellyel e~yütt

eladó. Érdeklődni lehet Horthy Miklós
ut 55 sz alatt. 1-3

Egy vadonat ILlJ ebédlő-asztal, és
egy kerti-gamitura azormal eladó. A
kerti~garnilura áll égV asztal és három
fotelból. érdeklődni lehet a Tiszavidéki
malom portásánál. 2-2

legjobb befektetés egy jó cserép
hályha. Pénzét is biztosit ja, legmagasabb
tütési igényét is kielégiti Lev. cim:
Kiss Péter kályhás, Mezöberény. 5-5

Telek-uradalom 100 - 200 hold föld
szántásához traktort keres. JeJelltkezni
lehet a telki Gazdaságban vagy ll.

Wagner fatelepen. 4

Ö I g Yf O d r ás z t
perfekt viz·. és vasmunkás .
férli vagy: fiúi segédeI azonnali
belépésre· keresek. - Fizetés
egjresség szerint

GYÖRI SÁNDOR fodrász-nlester
Szeghalom:

Honvédek előre
A magyar haderő diadalmas előre

törése a déli villám háboruban és
messze· Oroszországban.

E film csodálatra ragadja a nézőt,

mindenki nézze megj

1~42 juniusi-én, Urnapján
csütörtökön 3-5-7-9 órakor.

Nagy sivatagi film!

fehér sejk
Föszereplők :

Ramon Novarró és Lola Lane.
Exotikus témáju izgalmas film,;
a világ legjobb szinészeiveL

. A műsor kiegészítve.
Vigjáték és UfA hiradókkat

hogy a világ. legsulyosabb érc
péuze a 17. században Svédorszíig
ban volt "forgalomban". A tiz
tallér értékű rézpénz á/mérője 82
centiméter, sulya pedig 22 kilo
gramm volt

Érdekes, ...

d!csérelére válna egy válogatotlnak is
A labda védhetetleniil köt ki a jobb
felső sarokba, 3 3. Tovább folyik a
pergöWz 32 ik percben Civőri a szoká
sos remek gólját küldi a hálóba, 4-3.
M~jd a jg-ík pereben Pocsai biztosan
vág,ja be a jogosan megítélt ll-es, 5-3.
A Törekvés igyekszik szépiteui és a
42-ik percben ugyancsakll-esböl 5-4
re javit.

A GyIk minden. játékosa kivételnélkül
dicsémtet érdemel. Megmutallák, hogy
hoglan kell futbalozni és mérközésfa
Ilagy ágyuk ellen is megleilet nyerni; A
Törekvés is igazi szép játékot mutatoJt
és szivesen látott vendég volt Gyomán.

Imre kifogástalanul vezetett.

A kiveszett lucerna pótlása.
Tekinlel1el az utóbhi Mrom év
igen rossz lucemamaglermésre,
lucemavetf>mflg olpm kis mennyi
ségben állott a gazdak rendelke
zésére, hogy az a belföldi szűk-

sép';1eiéi is csak részben elégitette

ki. A földmivelésüg;yi miniszlerium

fe!hivja a g:"l:fCWi: figyelm!':!, hogy'

akik kiveszett lucernájukalpótolni

akarják és elegendő VelŐl11ilg nem

áll rendelk(:7l~sűkre: igényeljenekc

vörösheremagol, amelyből még

megfelelő ré::zlefek vannak.

Termeljünk konyhakerti nö
vényeket. Közellálásllnk szem
ponljából igen fontos, hogy n,in
den házikerlben meglermeljük a
nélkülözhetellen konyhakerti növé
nvehel a család szükségletének
hizlosilására. 150· négyzelöl nagy
ságu területen egy n'~gylagu család
szükséglele biztosilhal6 minden
nagyobb köliség nél kül. Ez il

hasznos, gyakorlali tanácsokat tar
talmazÓ ut mulató ingyen kapható
il i\i\agyar föld kiadóhivMaJában
(Budapest. VB. Erzsébet Int 7),
a mezőgazdasági kamaránál, vala
mint a Űyümölcstermelők Orszá
EgyesUleténél és tagegyesüieteinél.

, ,
yvasar

GULLIVER
PÉ ORSZÁGÁBAN

A szine\;, a hangok és az emberi képzelőerő Wndérbilodalmának nagy
lilmbemutatója. Szemkápráz.tató! Cs ',dás I Pazar látványosság!

UfA vUághiradó.

Megrázó erejű drámai történet. Egy szerencsétlen, sorsüldözött ember tragédiája.
Főszereplő/{: Akim Tamiroff, Ulady.s George, WlHiam Henry.

Kitűnő kiegészitömüsor.

Az idei szelOn legnagyobb magyar filmopereUje.
Ha ngulat, játványosság, gyönyörU melócliák: Magyar Világhiradó.

Jt-juniu§ t-Z vdJ.:!ii.álllrnap-hétfö~kedd

S;releczky Zita, Sárdy János, Ldabár Kálmán, Kiss Manyi,
Biliesi Tivadar, Vaszary Piri:

Leá

~l!1J.]l[1lj~l1II!lil J-4 §zerda-C:!iütörtöl"
Kél millió dolláros grandiózus szilles, zenés amerikai filmcsoda:

113poit az orosházi csapat. Kivüle di
c8é.rdet éi'deme! a kél hátvéd, center
hal! és a belsö hármas.

Él1i"kes nlÍnt:Jszcrűen vezefle a mér
kőzes!.

Végig Inamos méwiiözé"en és
'mindent elsöprő lendiHetével

győzött fl Gytk csapata.
GYTK-B. Törekvés 5-4 (l-l).

Barátságos, velelte : Imre.

Ismeretes, hogy az NB lll-ban sze
lepL) Törekvés már kél jó jálékosál
kérle ki a Gy'k·nak. Ennek honorált!·
s:\ra ajánlotta fel a csabai csapat le
jövel eIét piínl,ösd másodnapjára.

A Gytk-nal< erre a mérkőzésére sike
rült iobban felállani Czifrák és Győri

beá1Jásával.
Az öt ór;!Í kezdésre szép számu kö

zönség gyü!t össze, hngy 5zern!llnllja
legyen egv NB. csapatb~11 versenyzö
egyliíles játékának.

Mindenki el köny \Teile a 4 -5 gólos I
csabai győzelme(. Ebből a könyvelé,MI
mM az el"ő percekben jÓváirások tör
téntek

A Törekvés a volt két Gytk játékost
is -sorompóba állitolta. Imre sipjelére:
Szombati-Ce volt többszÖrös válogatott)
center indi/ja umak il. labdát. A Törek
vés az irányit!), de a Gy tk is hatalmas
lendületlel hárítja el a törekvés roha
mokat. Az első gólt Megyeri szerzi me/!;
a csabai c:;9.patnak, O-l. A gólra még
jobool1-~lénkül a gyomai támadás és II

két etővelkil.zd;a g}(Ő~

zelel·n megszerzéséért. Hol az egylk, hol
a másik kapu forog ve~zélyben. IS-ik
percben C,'ás2.ár mint a villám tör a
vendégek iüpl.ljába és védhetetlenül he
lyez jobb sarokba, I-I. A hátralévö
idő igen változatos szépjátékkal telik el

Szül1et után a Gyik játékosokon meg'
semlátszi1{ az iramos első félidő fára
dalma, Támadást-támadásra vezetnek
a gyomai csatárok és egyikjátékos felül
nHllja a másikat. A sérült Csalah lllin
dell megmozdulása veszélyt jelent, mig
Császár labdája nem is talál más utat
mint II csabai kaput. 8·ik percben Csa
lah a.gól szerző, 2·1. Hamarosan a
Törekvés is kiegyenlit Szombati révén,
2-2. 16-ik percben Mcgyeri ujabb gólt
szerez s igy vezet a csabai csapat, 3-2.
Az iram nem csügged Mindkét csapat
vállozatlan. iramotdiUát 25c:ikpercben
Császár 30 méteres btintetÓfrug;- ami

Kerület

PERFEKT GYORS" ÉS GÉPJRÓNŐKET

keres budapesti nagyvállalat.
Mem::a ebéd, véglegesítés esetén nyug
dijas állás. Ajánlatokat "Biztos jöv6"
jeligére a Vidéki Napilapok Gazda,ági

Egyesülése eimére kérünk
(Budapest IV., Szervita-iér 3,)

WMJ~II!~lj~~W~II!lIM••

1. JI,22 18 3 1102:2139
2. B. V22 13 4 5 70:3630
:> iH TE 22 13 4 566:3730J.

4. M.SE 22 12 3 760:4527
5. 23 12 OJ! 65:4224
6. 22 9 6 749:4724
7. 23 10 4 940:4524
8. GyTK 23 10 211 42:7422
9. ]\J V 23 8 312 64:5819

10. Gy.4C 21 8 310 32:3419
1 v Tk' 22 9 .12 45:6519~ ~"') mi L 1

12. OTK 21 4 611 31:6214
13. OMTf{ 21 4 512 28:6013
14 OFC 21 2 019 10:72 4

L o. VezeHe: Énekes.

!v'..'Ír-mJr ugy lAISAOH, hogy az OTK
c:;?Jpa~a nen\ érkezik iHeg a kitüzöH
ilhire 25 perces késésse! fuI be
az oroshil.zi auló és két intéző - da·
cjra B. ké5ésnek - nH:gegyeztek a inér...
kőús iej;lts·z2.8ában.

Délulán 2 óra 25 perckor kánikulai
!1ö:,égben állanak ki a cs<'!n!oko'A mér
J,őzés nagy iram mal indu\. Gyoma van
inkább fölénybe, de a lövések nem si
kerülnek.•O-ik percben az orosházi
csa1<írt P. Nagy elengedi és il csatár
labdája a akad meg,
0- L A gólra erős GyIk támadás a vá
lasz. Több lövéSt kell védeni a jól védő
or i1shá/.i . Csalah "

sz6kr.eU CSáS7árt a fürge összel,ölö ki- l

ugrik 2. védők között és meg van ;; k1- l'
egyenJités, l-L Továbbra is a Gyik van
!öbbel támadásban, de ujabb J7. első

lélidőberJ nem sik<:rü! elérni.
Szünet ulán alig kezdenek a csapatok

m:his Olajos m=gszerzi a vezelést,2-1.
Az előny nem sokáig tari, mert az Otk I
hamarosan kj'cgyefJJi!, 2·2, 20-ik percben

J.l~est. V;[ a7. ~gv.ik ~ekk. A bUI1~~l~nek I
BOCSa! al! nek! es Irtózatos lovessel
id.ildi a jobb sarokba, 3-2. A vezetésre
fellángol a közöns'~g biztató szava és ez
erőt ad ;; gyomai csapatnak a lOvábbi
tamadáshoz, Szebbnél-szebb lövések I
kerúJnek a védő Olk '(<IPUS birto- i
Idba. 38-lk percben Csalah nagyszerüen '1

1

játsza át ~•.agát a tömörült véde~men és
4-2-re javlljil az eredményt 40'lk perc
ben az Olk is feljön és Szendi révén
szépít, 4-3, A háira!évö időben gyomai
támadások futnak.

A győzles csapatból: első helyen Kár
páti állt Utina és Talán
a sorrend. Olajos hallwrosan a régi
formáját csillogtalja. Általában rt csapat
igeneredmél1yesen jáiszolt Az ujoJ'lcok
is megál!!ák helyüket.

Az OLk-ból a Jegkiemelkedóbb a kapus
voll. Az ő érdeme, hogy több gólt nem
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birálják el, II slimtótöld
másodszar már nem vet bet€!
be. Ilyen esetben tebé.~, ha a
kár teUes, a földadót és járulé
kait teljesen törlik.

Ha a meg Bem munkált és
be nem vetett s<1Oántóföldel viz
hnll'·lli~ és ezt oly időben veze-
tik le, amikor a szánt~föld ab
ban:ll gazdasági évbelbJ. még
sikerrel hasznos:!Jbató, ugy II
vetés "első termésneklll számit.
Ha már most ezt II földet elemi
csapás éri és azt a birtokos vagy
a bérlő kelle idöben bejelen
tette, :ll termés teljes megsem
misülése esetén törlik az· egész
földadót és járulékait Ha II

birlokos adóelengedés céljából
viz által borHolt és nem
munkálható földjét bejelenti, de
azt a kárbecslő bizottság be
vetve találja és megállapitja,
bogy a vetés olyan idöben töre
tént, amikor még megfelelő ter
més várható, akkor a bizottság
kárt nem meg. Ha azon
ban az ilyen vetést II termés
betakarlitása előtt elemi csapás
éri, akkor:!ll birtokos 'Vagy a
bérlő az elemi ~sapás nemére
megállapított határidőn belül
bejelenteti II s ilyen esete
ben :ll földadó! és járulékaH a
kár mérvébez képest megfelelő

módgn mérsékHk vagy törlik.

IWiSZOny:~~·- .i::::rt:
és II lehetőségbez képest fej-
lesszük. 2

mindnyájunknak
kel és legjobb tudásunkkal keH
résztvenni Nekünk, ga;;:dálm:ak,
keményebben kell szoritanunk
az eke biztosit
hassuk li!

uun sze!eB~ 1 C1l::~ KuagZis tJl.irae!e~

50 !i11ér. Éves hi,der~8néJ ín százalék kedvezmérnrn
adunk. .

aradt

I~

el
föl

A pénzügyminiszter - mint
ismeretes - már idejekorán
intézkedett, bogy az árvizek és
belvizek áHal borHott földek
földadóját és annaK járulékai!
törölni lehessen. Az errevonat·
kozó elemi károk bejelentésé
nek határideje juoius hó 1. volt,
a téli fagy által okozott károk
bejelentésének batárideje pedig
április vége.

A vbboritoUa ~erületek föld
atiójának törlésére és mérsék
lésére vonatkozó rendelkezé
sekkel kapcsolatban érdeldő

désre tarthat számot, hogy vaj
jon másodszori bevetés esetén
milyen adómérséklést, illetve
indakolt esetben törlést kérbet
ft birtokos vagy a bérli>' Az
errevonatkozó tntézkedések és
a kialakult gyakoraH szerint ha
a birtokos vagy bérlő az árviz
vagy belviz által elpusztított első
termést (vetést) legkésőbb május
közepéig kiszántoUa és a szánió
főld siker reményében még
másodszor is beveth~tő, akkor
a földadó haromnegyedrésze
engedhető eL Ha lia károsultak
az első termést (vetést) legké
sőbb május közepéig nem szán
tották ki, ugy a kárt olyképen

A folyó 'világbáboruban árván többgyermekes,
~.egHé!lre szoruló családok pontos cimüket egyszerü levelezőlapon

eimemre jelentsék be.
Gyulaj 1.942. május 20.

vité;/[ Sarkadi BarnAné,
a hadiárva eS~IUH1ot segitő bizottság védnöke,

(Gyula, S.-ut 20.)

A kormány intézkedései azt
a céH hogy termeM·
sünk zavartalanságát a nehéz

eteket l:! visszaad-
bassuk a íermelésnek.
at évben másfél millió bold

viz alá és a teró-
1~lnek li felét sikerült viztli'leni,·

Felel55 szerkeszt5: WAGNER MÁRTON
SZl'&rk~liIízt~t:6g 6111 kladi5hlvatal:

..HUNOARIA"
G .. '" iti a. KOHuth, LaJoll utell! 64,

TGlofclIlJ ó '12.
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érdekében erőteljesen fokozta
velőmagakcióit.A termelés ered-

. ményeinek fokozása mellett
nem szabad egy pillanatra sem

. elfeledniink azt, hogy II minő

ségi termés fejlesztésére is gon
dot kell fordítanunk. mert a
háboru utáni versenyben .esakigy áUhatjuk meg majd heiyün
ket II világpiacokon. A báborus
sziikségletköveteHe meg, hogy
kötelezően elrendeljük az olajos
magvak termelését. Növényi
olajtermelésönk fokozása ugyan
is nélkülözhetetlen nemcsak
közélelmezésünk és ipuunk, de
badviselésiink szempontjából is.
Ezek átvételi árának megállapi
tása a gazdák munkájával és az
arra forditott termelési költsé
gekkel a·d.nyban áll és megfelelő

basznot biztosit a tel"melókoek.
Az olajosnövények loko:wHabb
termelése elősegíti állati takar
mlmyhilmyunk leküzdését is, és
igy bozzájárul ahhoz, hogy ál·
lattenyésztésfinket közeHátásunk
szempontjából hus- és ·zsirszük
ségletünket biztosithassuk. Az
állattenyésztés fejlesztése érde
kében tavábbfokoztuk II küiön
féle tenyészakciókat. Nagyobb
összegeket fordítottunk a ter
melés eredményeinek fokozá
sa érdekében a szikes talajok
javHására,meszezésére is. Gon·
doskodtunk arról, hogy az or
szágban egy talpalatnyi hely
sem maradjon müveletlenöl.
Ott, abol munkaerahiány mu
tatkozik, munkásszázadok látják
el a mezőgazdasági munkát.

Sajnos a rendkivüli időjárás

következtében ebben az évben
is nagy vizkárokat sz~nvedeU

az ország. Mindent elkövetünk,
bbgy ezeket a vizkárokat II le
hetőséghez képest csökkentiök.
Az utóbbi másfél évben termő

földek viztelenitésére, a meg
rongált vizimüvek belyreáUitá
sára és ujak készítésére több
mint 50 millió pengő á'lam
segélyt folyósított II földmivelés
ügyi tárca. Ennek az össlegnek
egy részét folyó- és pataksza
bályozási munkákra, védőgátak

épitésére és megerősitésére 101'

ditoUuk. Minden lehelő eszköz-
·zel igyekeztünk, hogy II termő

földek v!ztelenitését minél gyor
sabb ütemben végenIlk, bogy

ÉS'KARD

ELCF iZ'ETESI ÁRAK:
'Jee;Ylldévre 1.56 P, Fél 'évre 3.12 P,EgéElzéllre 6.24 p

Befizetések" postacsekken :
•Hungaria-nyomda csekkszám 18.280.

lapzárta c sli Hl:r:Hj·k este 6 óra,

EKE
Ir!a: Bárcza-y JánO>!!ii
földmivelésfigyi államtilkár.

Talan soha nem volt nagyobb
szükség, mint most, ezekben az
időkben arra, hogy teljes erőnke

kel, legjobb tudásunkkal végez
zük kötelességünket, mindenki
oU, ahova sorsa, elbivatottsága
áUiiotta s ahol legjobban szol
gálhatja minynyájunk közös
érdekét.

Mint annyiszor már II törté
nelem saráo, ma ismét küzde
nünk kell életünkért, nemze
tünk fennmaradásáért Ebben II

küzdelemben egyikünk a kar
dot, másikunk az ekét szorítja.
Kard és eke: két örök magyar
jelkép, amely talán egy nemzet
életében sem fonódott annyira
össze, mint a magyarságéban.
Hiszen nemzeti Iéiiink szin le
örök harc volt Harcoltunk és
véreztünk egy évezreden át
nemcsak magunkért, hanem II

nyugati kulturáért is, s amikor .
magunkat védtük, védtök II ke
resztény Európát is. De ha békés
id~k következtek ránk, az acél
a földet forgatta, hogy életet fa
kasszon mindnyájunknak a rö
gön, amelyért békében verej
tékkel dolgoztunk. A kard és az
eke ggy~nabból az acélból ké
szül s ma mindnyájan tudjuk,
hogy az ekét ugyanugy kell
szoritani, mint a \kard marko
lahU, ba gy6zni akarunk. Ne
könk, a polgári front katouai
nak, ma ugyanugy küzdenünk
kell, mint vitéz honvédeinknek,
akik messze idegenben vivják
nehér., kemény harcukat. Mind
Dyájunknak tis2.:iában kell len
nünk anal, bogv ma minden
tlrület, minden kis talpalatnyi
bely, nemcsak II mi egyéni ér
dekeinket szoígálja. A mi fel
adatunk: termelni minden
erc!ivel, hogy megadhassuk hon- .
védségünknek mindazt, amire a
gy6zelem kivi vásáiloz szükége
van. A kormány mindent elkö
vet, bogya termelés zavartalan
ságát II báberus nemézségek el
lenére is biztositsa.

A földmivelésügyi kormány
zat a szántóföldi termés fejlesz
tése és slinvQnalának emelése
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leendő kivétel nélkül mindmeg
annyi hőseiről, - hulló köny
nyekig teHhe mundaloknak
lelkét és szivét, akik magyarok
voltak és ezután is szenvedő

magyarok tudnak lenni.
Ragyogó szónoki szavakkal

tudott kifejezést ad ni azokról
liZ érdemekről, amelyekért ugy
II mai, mint a jövő nemzedékei
hálával és elismerő megemlé
kezéssel tartoznak a volt és
leendő hősöknek, hogy lllmagvar
rónál, a rajta élő gyönyörö ma
gyar népével, fiaival,. leányaival
elveszni nem hagyták és nem
is hagyják soha"

A hős fjára büszke, de mégis
érle aggódó összetöri szi vi]
édes anyáknak is szobrot álli
toU a siró özvegyek és gyer
mekek könnyeiből és esdeklő

imát egekig feltörő foMszaik
ML

Ünnepi beszéde meghatóan
ünnep leU és ünnep voU a
jelenlevők számara.

A csodakrisláiy. Nagyjelenlö
ségü orvosi .felfedezésről számol
n2ik be a külföldi orvosi lapok.
Egy ismert vegyésztudós a réz
klorid· oldat ío ístálya segitségével
pontosan megá!lapilja az emberi
szervezet belee:ségeit. A mágikus
kristályról rendkilTfJl érdekes cik~

kft közöl Tolnai Világlapja leg
ujabb száma. A legjobb ma
gyar irók novellAi!], a SZÓIJ.

kOZ'illÓ és ismeret-terjesztő cikkek

dus során és a közkedvelt rovalo
kon !rivű! sz~z kép található 3 nép
SZ!:! ti képesJapban. Tolnai Világ
lapja egy száma csak 24 fillér.

Szinl1ázi ujdonságok Buda·
pesten. A pesti színházi világ
minden ujdonságar61 írásban és
képben számol be a Délibáb 5zin
házi helílap legujabb száma ,4.

legfrisebb kulisszamögölti plely
kák, magyar irók lemek elbeszé
lései, riportok, gazdag filmrovat,
divat rovat, rejtvények, humor,
tökéletes képes heli rádiómüsor és
rengeteg szebbnél szebb kép eE: a
Délibáb legujabb 8záma. A leg
SIebt színházi hetilap egyben a
legolcsóbb is, mert a ára csak 20
fillér.

TermeBjiink konyhakerti n.ö
vényeket. Közellátásunk szem
pm\Íából igen fonlos, hogy min
den Iüzikertben megtermeijlik il.

ne!ld.!!OlheieHen konyhakerti növé.;.
nyeket él család szüksé~~lelének

hiztosilására. 150 négYlell:\! nagy
ságu lerülelen egy i1"gy!agu csalad
szüf(séglele bizlosiiháló minden
nagyobb költség nélkül. Ez 11

hasznos, gyakorlati lanácsokat tar
talmazó uimuhió ingyen Irapháló

a Magyar Föld kíadóhivata!ában
(Budapest, Vit Ensébet ktt 7),
a mezögazd~sági kamaránál. liai.'l

mint a Gyűmölcslem:elök On;zá
Egyesületénél és tagegyesüieteinél.

özségpen
a () at

tatolt meg.
A Liga női 3.lcsoportj~ meg

alakulásának kimondása - és fl

kölségvetés Jetárgyalása után .
a közgyiilés véget ért.

ZDH most Japán is az ócskavas
gyüjtéssel kapcsolatban. Rár az
elmult évtized alaH köztudo
másulag óriási mennyiségűvasat
tárolt és a meghódítot! terüle·
teken értékes ban.yákboz jutott,
mégis igyekszik IUlgy tartalé
kait gyarapihmi. Ennek érdeké
ben elrendelték a minden 5000
nél nagyobb léleksz!Ímu község
ben II redszeres gyűjtést és a
m9.gyar gyöjtéssel azonos mó
don oU is megrendezik III vas·
napokat.

Tehát mindenki készitse elő

vas· és fémbuHadékait, hogy az
összegyütött hulladékok. mi·
előbb II rendeltetési helyükre
jussanak"

polg, isk. tlmu!ók és Weigert
Irén levente leányka, II magyar·
ság szines kis fejlődő virágai.

Az ünnepi beszédet, - igazi
-tözharcosi len.diHeHel, gyujtó
batással, az egész közönség lel
kiHetét magával ragadva, 
Fekete Sándor hizharcos közs.
irodaliszt tartoHa. Beszédében
elvezeUe hallgatói lelkét íj

sorsu világháboru gyászos mély~

ségéi;5, onnan pedig tel II hon
véd szuronyok télelmetesen

magasságáig és a ma
gasságból izzó hazaszereteUel
teH hitvallást a magyar haza
szeretetéből fakadó turáni hősi

ességnek II legr3gyogóbb lelkű.

önzetlen és e hazának volt és

sba ezer
t a a as

igblzgató, Schusztek Sándor ev. I
Izsó Balázs, Zöld László

tis:dvIselő.

Pénzlári eHenőrnek: Békésy
Lajos községi irodatiszt válasz~

A Fémgyüjlő iokozoH erővel

tü! l'i vasgyüjtés országos
me0~;Z;?:f~{ezésé.t,annál is inkabb,

Japánban is rendszeresHik ;;ll. vasnapokat.

megkezdése
minél községben

larbilk meg II v~snapokat és 9Z

főleg a váro
sokban II gyűjté".

Az anüási munkálaiok hefeje
zése után ismét a községekben

párhu-
a vidéki varowkkllL

.',,..,,,",""',, "";.,, ,ii i lés egyébként
nagy erővel

!\tHndien ország igyekszik
nyersan)! agból szükség·

y~lü is tárolni.
érdekes intézkedést ho·

,.na község közönsége má·
uJolsó vasárnapján a temp

lornokban meglarloH hálaadó
h;leni Lisztelelek után délelőtt

II órakor III Hősök szobránái
keretek közölt ál

hősei és minden hősök

az igen nagy Slám
feívonult lakosság és külö·

nösen nagyszárnu fiatalság és
alakulatok jelenléte

~==W~i« földmivelésügyi Minisztérium f€nO~a;~:;ga alatt

~ , , mühödő

I ' I Tessedi Sám el
: z Gaz asági Tani tézet
Iff, ' dbirtokosok, gazdák és bérlők nég)' középiskolát végzett gyermekei és

ál tal~ban az őnálló gazdálkodásra készülő ifjak középfoku gazdasági szak-
,iskolélj". tanintézet 487 I(al. holdas tangazdnságának közel harmadrészén

ön löz-éses gazdálkodás folyik. A tanintézetnek három öntözötelepe van: 20 kat.
holdas bolgÚfkertje és öntözött gyűmőlcsöse, lOB kat. holdas mezőgazdasági

, óníöó telepe és 8 kat. holdas kisérleli rizstelepe. A tanintézet elvégzése a
legalkalmasabb mM az öntözéses gazdálkodáshoz szükséges különleges szak
ismeretek és gyakorlati fogások elsajátitására; A tanintézet minden irányban
kOrszerű felemeléssel és tanuló-otthonnal rendelkezik. A. tanintézet elvégzése
a kMonai szolgálatnál karpaszományos jogot biztosit. ft. végzett növendékek
mint "képesitett gazdák" önállóan gazdálkodhatnak, vagy tanulmányaikat foly

tI a gazdasági és kertészeli akadémiákon, a mUszaki és gazdaság ludo
ri mál1yi egyetem mezőgazdasági és gazdasági tanári osztályán, jegyzői és szám
II vevöségi pályára is mehetnek. Dijtalan felvételi tájékoztatót és jelent-
II kező-ivet készséggel küld a Tanintézet Igazgatósága, Szarvas.
1!L __~~__

mcHetil.
levente zenekar

nemzeti után az ének-
szjvberrlarkoló bangakkord.

szeilö a nég:y világtáj
szavalalokat HHak

kiérdemelt sikerrel
Erzsébet, Csontos IstvánSzabó József
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ái·a~B.t és
benm:, lVliu

iV~af!V(iir Föld
Er-

tékes szakd~d~eket A Jl1lagykörősi

számol be
írásban és ElbeszéJése-

me/éke" miik~g!78J.-kúlrz~~U'épiJiseléí;=

We!ve a Ká!lisóbehozi3Jali

látták el. A mi!Jli:e2lnm
14t SZáf!11 8j~E,H

me~!E:lí.irri[11~iiÖ kecklen é3 pé!]!eilfen

sára,

trel:;zereléssei
XlV.,

5B fiHér
118113 és

dé: EJő 1(:

ÖZ'J.

Lukács Máriát és Békéssy'
v{;!;isz!oH3I meg,

viseJő!esHilere legu!é:()'J fa,!aH kÖ7.- i
gyLHésén: 1,,;v20 és SqJ" I

lajos! tís:zlet{!{,~, l
i
!

Zl

A mostani háborus éir:'irnis.zer
nehhséf!ek mhil'
lIáziusszonyoink a zsitral fakare- I
koskedjanak.

A házfartá.'iokbnTl zsirfal
rékoskodni elsősorban

hogy eJk,'!szilemió éi',Plei,l11(h(~z

gesen kevesebb zsir!
mint békeidóben
nál/unk

A másik takarékossági lehetoség I

ci különböző mó-
dok alkalmazásában

!eveseink és főzelékeink. nagy I

riszét nem hanem hal
barással késziihetjük ei. A haba-

rdshoz tejet, aludt-
tejet, joghar/ot használunk Tej-
félék hiányában az egyes zöldség
félék fóvő levét is fe!haszruíljuk II
habaráshoz. liyen pl. a spárga
leves, zöldbableves, sib.

A habarást természeresen mele
gen nem végezhetjiik, mert
megcsomósodik. A kevés A KŐ.leUátási

simára kevert, azaz ~iiiomliszt és ~(eJílVí~rvái!ói~::gv

vagy főzelék siiritót azután mint E: rizs vásárlasára
lével eresztjük és beszolgá!-
A krémlevesek készitésénél sok ~ taJoa Hszt árál <il áHi3I=
esetekben a sűritő anyagoi maga' meg: buzadzrél '12
az áttört zöldségféle képezi, de nuHás lisztek 68 m~er, egy-
sürithetiink egy-kél szem burgo- seges rozsliszt 40, egységes buza
nyállal is. Ilyen pl. il kelkáposzta lisz 40 Oiszlkereskedö) elo
krémleves.

oszló történő álvétel ese~én.
A zsirral- való takarékosság har-

I-Áél azt kiskereskedő veszi át~az
madik módja a zsfrtalan ételek.

esetben él fe~§!Jlrol! ára imái 2 lVannak olyan levesek, amelyekhez .. .' i
!nZelrlL i

semmi zsiradék, de siiritő anyag I
SEm kell. Ilyen a husleves, A Lig81, f. év jU'li\.as
halászlé. De zsir nélkül készilltlek i 4 ére hirdetett házcsopori parancs
a nyáron kedvelt gyiimölcslevesek I rwkok nyilvános záróvizsgáját és a
és gyűmöfcsmári'ások, amelyek I gáz és bombé.bemuiaiást - a s:u;.
rendszerint savanykás gyiimöl- les időre való iekil1lteliel el-
csökból késziilnek. Ezeknek II le- I lialasztotta és azt most I él

I
ezeknek a miHfiigj!áI1:nak kelil~' idő

veseknek és mártásoknak qlőnyös d~!(Jtán ~ ór~i ~e~~elieHarlia meg él ben VEIÓ

egészségügyi vonatkozásaik mellett KözponH .rer. _fm.lslwla tanlermében i:
, elegendő

igen nagy előnyük, törödöt- és. UdVá.fán. Erdeklődöket szívesen I van, de csak azok a ~Q,"ua'"tebb gyümölcsökből, huJloii alnui.# lá! légoltalmí liga Elnöksé:?e,
ból stb, is készithetők. ilyenek i mHhah'Jé:J{ őszi
meggy-, egres, almaleves, vagy Házcsoport parancsnokok. ~elük ~;el15

mártás és igy továbíJ. turnusának tanfolyama I
Husokruil a rostonsiiU husok is hér 9-éíl, kedden este 7 órakor 'I

ugyszólván teljesw zsil' nélkül kezdődik Ell ret fiuisimIa 7-es
kézzi1lhefnek és legfeljebb csak a számu taílh~;·mében. Ezen a tal1
rostsiitöt kell lezsiroznf.

részt vesznek <ll H, kör- i
Tejfellel meglocsolvG minden II

zsiradék hozzáadása keszit- zet 6, 7, 8, 9, W, II ' és a me ~
he/jük pl. a Előnyösen körzei 1-13 házcsopor!ok pa- I
használhatjuk a kifőtt marha- nmc~nokai és, . parancs- I· <ljé:luaw·§

nokaL Az öket erdek~ö i sziikse;glief;·i;i( mar
hl1st dará.lt husgombóc, tekercs

a részökre h2.lározatban rel ~
vagy má.s alakban is burgonyás li

tészt<iba főzve ill. amelyhez I' van tüntetve. 'I

gombás, csipkebogyó vagy' más Ti.l~1!1löte.ler .. o~z~a- i
tetszószerinti máriási adhatunk, l nak in szénas.lánrasra. fl, Ek'~ !

Jelentékeny azoknak az eteleknek I
, l l '" ~ • I' ~ ('o>~!fJ" 1jv"]!A ~._~.:':."',,'!,~.. '.,,_~.e.l#t..~.'.,_,~.a ~zama,.ame.~et" geves zs/tra: [S I "'''í'oU,G'C"'''O'~ • -"

~'Jesen klelégrto és ~ ,~:e:'-i I ","i"':;,.,,,,,:, il i'ÜIÖnleiŐ :;.dive>
jogásokat e..zek Koni! r. tL' L :

fegiöbbje 1 fát éfelként beó!!ilhalók

az ttrendbe. rakoU vagy':

tiiltött kalarábé, rakot!
"rakott káposzfa, rakott
para;os gombás rizses zöld-
borsó, babgl1lyás, stb,

A fentemlitettek köziii egyn8uiny

ételnek ci leírásdt következő SZá-I zöll
fl1unkban fogjuk hozni



4c1N2~" junius 6.
~ ~:""~""''l;;t1its'~~.~~~'''''''fiz,~,.-~et2'~e~

W S)iloigA0'ifi Ilér,.ltflnden to...AbbiszÓ4 f.

1'942junius n-én, csiWrrt6kön
1....:..g·órakor.

Ragy,ogó_ vigjáték !

\··:Közb'sl:ép
····a1ElIe'ségem.

főstereplők :
. HeMe Dunne' és···Ca,YGranl.

HáZassági komédia'{efeváratlál1 bon1'o
dal makkal és sok kacagtató

jelenetekkel.

A csütörtöki eIOadások
ketten egy jeggyell
A müsorkiegésdtve.

Vígjáték és UFA hifadókkaJ.

Hadjárat
Jugas,zlávi'a,.. st-ten
A tiulnhét, napos' ví!Jámhábofutmutatja
be ez a világra'szóló eseménY',mely a
nézőközönséget végig izgalomba tartja.

E N D'R,()'D I IM1/0 Z I

1942,1uoiu8 7-S-án...vasárnap
3 5-7-9 6rakor~

.tretf6'n'egy',elömfas ,;3.~"'rllkor.

Nilgy- történellni fUm!

o ..'t"zer~tésértéakiad.ásérl- fel.el :
WAGNER MARWN.

Kéé'z6tl ll;~kön,vn90mtatá't>L 561-ik, esz,

tefidejébenra'JHl:Ingál'illcköllyvnyomdabaJll

Oyomán, fe:ll!lI~)v~e.tÖ':.,Teket:'.SlÍudQr.

Jutányos áron ylillal'mlodellrtemU
ácsmunkát, továbbá egy jó családbÓl
való fiut· fizetésseL tanlllótta!Cfélvesz
J\ilolílár Eléli képesileHáCSrílester:Lakik:
I Arany JálJös Ú~ 14. 2-2

'Iqnyl Aladái'.4s'.f.vén·cé~1'luc-erna
szénát é$.~epszénát,minden·mennyi
ségben vásárol. 3-2

.A- Herter. kovács'.íéle ház a Horthy
Miklós uton kovács·mühellyel együtt
eladó: Érdeklódnrl~hetnortlty MiklÓs

, ut' 55 s'l'.'alatt. i-4

Bllesy Imrenyug. vasutas· Pet6fi.ut
3'l"szánu.l:J háza'eladó~ . lJ-I

Egy' vddol'lat· uj·ebétili)Lllsztar és
.egyekerti-gal"altul'a<íZoonal·e!adó. A
> ker:n..garnitura· állo: egy.aadal és háronl
fotelbóL .érdeklődni .lehet a Tiszavidéki
.malom por.lásánál. 2-Z

legjobb befektetés egy jó cserép
hályha. PélÍzéns biztosítja,1egmagasatlb
fütésFigényét is'kielégiti -t.ev.- cim:
~is~·Péter kalyhás, Mtzöberény.5-:....5

til os t

önbizaJommalsokat 'javulhat. Dancsó
rossz napot, fogott ki, de a g61okr61
nem tehetet t.

Kován nagy megelégedésseJv!ezette
a szép .. métk5llést.

fililnffflMlMIt111MílilillllilllflM..,

Hirdessen
lapunkban

UIUJIILU~i

ó;·merret·
J,lga.1Il1ilS karrier-lörténet;;a:;·!8portulót·N~lágából.

Kitűnő .l@iegé~zitQ müsor.

An,g:e l ik. a
(E9'Y €:86k .t3rt~nete}

Megbatóanszép; szenvedélyes szerelmi történet.

UPAvilághiradó.

"

"

"

Oyomára a következö vonatok érkeznek:
órc.lwr-személy BlldapeslJ 6!

S2emély Beké'gcsaMh~1

rtlOtor Szaf'vasról Muőwron át
" . rl1Dlor Nagytláradról

gyors ·Bélh~$Cí;abától

mo~or Nagyválil'idr61

s1.ell1ély GYllllíról f~fékéíS'G)sdb3n ál
ffil'Jfor Nagyváradrlll
nHtor 6yuH\ról Békésc;gabán· ál
gyorsB'udlfpeslről

t,mtor Budtlpesl'röl
motor V'és'ltöri)!

Az elsó magyar slágerburleszk. falrengetöeíf kacagtató bohózat.

Magyar Világhiradó.

B ehaj tan i

A· fVláv.. nyári 'mene1rEHf'ldje.
Gyomáról a következő vonatok indulnak:

2.41 'órFll{orl3'~emélyc BélcéscsilOán .trog~ napi; hM émi, alvii'Soiiteg-
3.42 " motor Na~yváfaillra . neR';4iatatnaR ~g'Y{l:riJnfelég. Napő-

524 motor S,,,~hlOkol\ át -csatlakmás ~udapesJre leon napi négy-öt óráfafudt,
637 " mt:llol' ~ékéSlJ~ahán át csatlakozás Gy,ulár<l. ugyaníg)!'; Edison· a feUti,1líló s
857 ,J gyorsf)udiJpeslre , feljesen fef.lf.l'tudltik tartani le'Sfiés

II 10 motor Nii~ygáTadon át csatlakozás Dc:brecenbe . szellemrfrisseségüket.

14.31 " ln0türVész!öre :csalhkozás Kötegyán-Gyula hogya gyümölcs Mjdn vesze-
15 OlS?émély f)udapestre delmes betegség okozók vannak.
1831 . !!Yúl s :Békéscsabára: C"Wflak6iáS'S'Ecged:-;..8Y"llla ·f:eté

. . Három szem piacon. veti cseresz-l832 cl11ol0r M~öturonárSzar\Tasig
nJlén 26 ezer baktérium volt. Azért18.41 rnoíor Nagy váwd ra

B (j·gJliimölcsiJf jill lemosva, vagy:20,12 " moJor ..... ékésc:i(l bára.
hámozva kelljogyasztani.

A 23 ()rí:l 45 per.ckor- Gyomár6J induló! gyorsított C tehervonat
postát, express árut, élelmiszcerif ~ gYOlsárut visz Budapestre.
Továbbiintézkedésighé!föinap0!l mindenféle teher és gyors darab
és kocsirakomány áru, amI 6g)\ébként korlátozás alá esik a
vasulnál fcl';;tdhatÓ. Akocsirakományoltná:'la be'"'ésIHra'ká'si~idö

6 óribal1 van megállapilva. AI\1áv. kéri a,·ltözÖl1s'égct~-hogyelt

az időt III Jelek· ponlosanlartsák be.

231
514
627
655
856

1413
14.51
1800
1826
1831
2el 07
2327

Jun.i"§! 10
Paul Hartmann, Lény M~renbach, Hans SOhnker:

Jun.iu.!il 7'-S Yd§árnap'::-hECfo

Simo.rHrzsi, BnJcsi fTi\Tadar, Kiss Manyi, ... Latabár.Ktálmán,
Vaszary Piri, Rajnay Gábor, Pethes, Makláry, juhász:

Minden játékosa külön-külön és együt·
tesen d.jcséretet érdemel, de Kovács a
több.szörös válogatollmégigy is ki
magaslott.

A Gytk az első télidőben mutatott
játéka alapján egy kis szerencsével, el-
döntetlen eredményt érdemelt volna. A
második félidőben·már erről szó sem
lehetett és igya Nac .megérdemellen
érte el a S-l-es eredményt. A csapat
leggyengébbrésze F Nagy volt. A szélső,

dacára annak, hogy jó futó, lemarad az
akciékról és igen határozatlan Nagyobb:

*) E rovatban közöltel\ért a szer
kesztőség és a kiadóhivataHelelősségel

nem vállal.

Körösvidéki Kerület
I. osztály.

1. NAC fl. 23 19 3 1 ilO:22 41
2. MTE 23 14 4 5 72:3832
3. B. MÁV22 13 4 566:3730
4. MSE 22 13 3 7 65:4629
5. GyTE 23 12 O JI 65:4224
6. Hunyadi 23 9 6 8 50:4924
7. Rokka 24 10 4 10 41:5024
8. GyTK 24 10 212 43:8222
9. N MÁV 24 9 312 71:5821

10, OyAC 22 9 310 34.'3521
11. KoTB 23 9 l 13 45:7219
12. OTK 22 4 612 32:6814
13. OMTK 21 4 512 286013
14. OFC 21 2 019 10:72 4

NyiHtér*
NyilatKozato l

l
Bene józsefné ezulon éffesiU a I

nagyérdem ii ld5szöasiget, hogy l
Baráth jánossal semmi kapcso!cYO!
vagy társas viszony! Tlem tart fent
és az ő üzleti vagy magán tarto
zásaiért semmi fizetési kötelezett
séget vagy fe!előséget nem vállal.

BENE JÓZSEFNÉ

A B. Tö.ekvés-Gytk mérkő

:lésen látottal< után mindenki
a komplett Gytk csapatának
feláUításában bizott a nagy
váradiak ellen.

Ez a bizakodás csak remény
volt, mert a NAC eHen <nem
tudott lüállal1i Császár, Kár

Magyar és LaposlJyik. Igy I
a GytiiismH 4-5 tartalékkal

Kellett~ bogy kiálljon.

NagyvánHl-GYTI\: S-l (4-1)
1. o. bajnoki. Vezette: KovalJ.

AL e],;ő percek ugy indultak, hogya
tartalékos Gyik megállja a helyét. Egyik
támad;\s Bt másikat követi és több meleg
helyzet adódik a NAC kapuja előtt.

MlI1den iám<Jdás az ötösön belül csődöt
mond. A csatároknaknincs egy csep
szerencséjűk. Hol kapufát, .. hol a jól
vedő kapusl találjál< el a labdával.
Néha-néha eljutnak Dancsó kapujához,
de ők sokkalta biztosabbak a kapu előtt

és egymás után 3 gólt ragasztanak a
gyomai kapuba. A Gytk nem adja fel a
küzdelmei és visszalJdjil'\'álogafását a
YiJradi kapu elött - de a szerencse
nagyoll eipártojtVégre a 35·ik percben
Oyörinek sikerült meglöl;ni a jeget és

.szép ballába~ 15v.ésével -111egS1.erzi a
Gyik egye1ien. egy gÓl ját. Agólra,lijabb
váradi gól a válasz. amiben kissé Dan
csó is benne VOlt. 4-l-re végzöd5lta
félidő.

Szünet 11lán a vára dial< vannak fölény
ben és ezt meg is tartják a további45
percen kerésztül. A Gy tk ll-es het jut
a 12 il< percben. de II helyezett lövés a
kűlső !(apúfát surülvakerül a kapu mögé.
fl\. váradiak szép és tcchnikás
teljesen felőrli a Gytk játékosokat és
il'l.Ok megadják magukat Nillcsellenálló
erő. Nincs egy lendületes támadáS: és
igy nem volt nehéz a Nac csapatának
a további 4 gólt megszerezni.

Birálat: A NAG méltó az:elsÖ:helyi·e.
sOt zi NB', ll;.betr JS' l1jeg{ft!ja á'h'eiYét.
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Felelös szerkesztö: WAGNER MÁRTON .
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A csépJési és szántási mun
káhdok zavartalan biztosításá
nak érdekében telhh'om II gaz
dák, cséplőgéptulajdonosok és
általában az érdekeltek figyel
mét, hogy különös tlkinteUel a
korlátozott száUitási lehetősé

gekre, - nemcsak elsőrendü

hazafias kötelességb~l, de jól
felfogott saJatérdekükben is, 
már most gondoskodjanak II

cséplési és szánlási munkála0

tokhoz ljzükséges üzemanyagok
ról (szén, áswáuyolajok, kenő

anyagok, gépszíjak stb.) és eze
ket a rendelkezésünkre áHó
minden lehetőség Izerint,a
munkálatok idejére már most
előre saját maguknál tárolják.
Gondoskodjanak továbbá a pót
lásra szoruló alkatréizek be
szerzéséről és a gépszijjak javi
tásáról is.

Cséplési és gözl1lkeszántási
szénszükségletét mindenki u
gyanannál a hányánál, vagy
kereskedónélrendelje meg, ahol
tavaly vásál'Olia. A szénrende
léshez az illetékes tószolgabiró,
polgármester vagyam. kir:
közeHAtás! felügyelő igazolása
szükséges.

Az ásványolajokat és kenő

anyagokat ugyancsak annál a
lerakatnál, nagykereskedőnél,

kereskedőnél kell beslere:im!,
ahol az érdekelt
az elmult évben is beszerezte.

II gépsrdjjakat sz
igénylés ztlJrolllké:!lzl,~tbllll

nyomtahányon a-
Anyaggazdálkodás
ságától (Budapest, Törli:" Ist·
ván ntc~ 4.) igényelni Az
igényiésen fel keH tüntetni: az
igényelt gépszíji méretét és
minőségét. Ezt az igénylésl Ih

kÖiSégi elöljáróság igazolásán
kivül, még a járási feszolga
bíróval is igazoltatni kell.

Amennyiben teoH anyagok
§zállitásánál késedelem, vagy
Vl var mutatkoznának, ezt II

l{örü!mén.yt az érdekelt hala
déktalanul közölje II m. kir. köz
ell:Uá:!li ielügyélőséggel, Gyula.

Gyula, 1942

BELICZEY MIKLÓS sk.
főispán,

kö~eHátási klirmánybixtos

ráliiainak j .Magyvárad és Szat
márnémeti tj. VlU·OSllIk, végül
Szilágy vármegye teriiletén lek
vő szőlőket, II másik az erdélyi.
borvidék,amely Kolozs, Szolnok
Doboka, Beszterce-Naszód, Ma
rar·Torda, Háromszék és Udvar
hely vármegyék, továbbá Kolozs
vár és Marosvásárhdy lj. váro
sok területén fekvő szőlőket

foglalja magában.
A visszafoglalt Délvidéken

Itvő szőlóterületeket II mál'

meglévö villány-siklósi, dnnán

tuIi és alföldi borvidékekbe

sorolták

hozzátette azt is, hogy mindkét
fél részéről békét akarunk, nem
harcot A nemzetiségek, ha nem
beszélnek is magyarul, de
hontilársaink s igy velünk egy
uton kelJ, hogy járjanak.

Az ország lakossága igen nagy
megelégedéssel veszi tudomásul
Hóman BáUnt vallás· és köz
oktatásügyi miniszter megvilá
gositó, határozott beszédét. A
téveszmék zii.rzavarában, kene
metlen befejezett tények terem·
tésére irányuló Htkos törek vé
sek idején, üdítőleg és meg
nyugiatólag hat ez a beszéd.
Egyenes volt, nyilt és őszinte.

Pontosan megmondta, bogy mit
akarunk, mit adunk és ennek
fejében mit vámnk. Aki
tisztességes magyar állampol
gárnak érzi magát s a szeni
istváni hazának hö fia, az csak
örülhet ennek a beszédnek, h~

gyen az anyanyelve akár ma
gyar, akár német, akár román,
akár szlovák

VilI is megbiztak, Szabó Lajolllt,
aki megbizást kapott a gyomai
járas teljes lisztforgalmának le
bonyolítására is és Bagyinka
Dánielt, aki a békési járás teljes
liszUorgalmának lebonyolHásál
il tartozik el t"égezni.

Vitéz dr. sarkadi Márki Barna
alispán kijelölte a lillztnagy
kereskedöket. Békéscsabán há
mm lisztnagykereskedötjelöUek
ki: a Juhász és Tana cége!,
melyet a szeghalmi .járás teljes
liSl forgal mának lebonyoHtásA-

ól megáHapí tá
él borvldé ek területét

Bállfív Dániel báró földmi
.l

velésügyi miniszter renddelet
adoU ki, amellyel a borvidékek
lerfiletét és elnevezését ujLól
megfiUapHoUa_ A rendelet sze
riai a töldmi.velésögyi miniszlel'
két borvidéket áliHol! .lel. az
egyik az érmeUéki bonidek,
amely magában foglalja Bihar
vármegy~ éleidi, érmihályíal vi,
margittai, nagy váradi, szahird i
s/:ékelyhidi járásainak, továbbá

Szatmár vármegy~avasujvárosi,

erdődi, k3polDokmonDstori

nagybélgyai, nagysomkuH, szat

márnémeti és szinérváraljai já-

áro lisztnagykereskedőt

jelöltek ki -Békéscsabán

követelje az irányitás és fel
ügyelet jogát a müvelődéspoli

Uka minden területén. "Nem
engedhetjük kétségessé tenni a
magyar állam iskolai telségjogát,
amit a történeti egyházakkal
egyetértve gyakorol" - mon
doUa a miniszler s h~)2:zátüzte

még azt is, hogy az iskolákban
természetesen nemzetellenes ta
nítást nem lehet gyakorolni,
mert nincs a világon olyan
állam, ahol ez lehetséges lenne.

A magyar kulturpolitika fel
adata III magyarság és II vele III

magyar állam keretében együtt
élő nemzetiségek kulturális fej
lődésének biztositása és annak
a békének III megteremtése, a
melyennek III fejlődésnek ES

kulcsa. ;,Aki nem illeszkedik
bele ebbe lA gondolatmeneibe,
aki nem tud megférni a közös
séggel, annak in nem lehet
hazája" - hangsulyozta II vallás
és közoktatásügyi miniszter, de

"
Oszin

Hóman BáHnt vallás· és köz
oktatásügyi minisztert a szegedi
Horthy Miklós Tudományegye
tem az egyetem alaphása és
továbbtejleszi~:se körül szenelt
érdemeiért a Horthy Miklós
Emlékéremrnel HinteHe ki.
Ebből az alkalomból a minisz
ter igen nagyjelen~ös2gü beszé
del mondott, 3-iHelyet jó lesz,
ha országszerte mÜJ.denki meg
hall és megért. Tulajdonképpen
magalól értetődő dulgokat mun

dott, de vannak idő;'; és hely·
zetek, amikor egyesek éppen a
magától értetődő dolgokról nem
akarnak tudomást venni s ezért
kell róluk nyiltan és egyenesen
beszélni.

Hóman Bálint kuHuszminisz
tl'.r bizonyos téves fogalmahfit
oszlatott el, amelyeket eloszlatni
kötelesség az egyet6rtés érdeké
ben. Megmondta, hogy Magyar
ország nem nemzel.iségi ál~am,

hanema szentistváni gondolat
érlelmében magyar nemzeti
állam, mert a Kárpátok meden
céjében iÍmnek a földnek nem·
zeUormáló, áHamszervező, 01'

szágépifő népe a magyar. Sen.ki
. sem akarja letagadni, bogy az
ország u idők folyamán idegen
népelemeket is befogadott és II

magyar áHam mindenkor szá
moH és ma is számol azzal,
hogy határai között más nem
zetiségü népelemek is élnek de
el az alaptételen nem váHoziat
Csak arról lehet szó, hogy meg·
adjuk nemzeiiségeinkllek a kul
turális fejlődés jogát, II kö:ógaz
gatásban biztositslJlk számunln-a
az 2nyanyelv has:wálatát, de
esak a szülő kivánságára, med
a család joga meghatározni, hogy
melyik nemzetiségbez tartCJzik
a gyermek. A német kisebbség
ki vételével. a nemzetiségek hely
zetet II :régi m~gyal' tradició
szabályozza, a német kisebbség
részére pedig az a szerződés

biztosítja a jogokat, ta mel)'ehi
még néhai gró! Cs~ky István
kötöU annak idején Bécsben.

A magyar állam, amikor hu
mánusan és testvériesen bánik
nemzeUségeivel, ugyanakkor jo
got érez arra, hogy a nemzeti
séglől teljes lojaliíástés hiségét



S[]rgösen rendeljék meg a
gazdák a káHmütrágyát. A hlld
miveltl>ügyi FJÍnís1.ieiium feHiivia
a ká!ímí.Hrágyat igénylök fígye!méi
e;,ekl1ek a mi.iirágyálmak kellő id6
b,on va:Ó megrendelésére. Káli
műtrágya elegendő mermyiségbeo'
van, de csak azok a gazdák szá·
mHha!nak őszi mtilrágyaszilkség~

Jelük lceliö időben villó leszállilá
sara, akik megrendeléseikei az
iiletélres műlrágya· kön:etképviselő

hŰl, illetve a Káilsóbehozél!ali R.To
hoz (Budapest, V., Mária Valéria
ulca 12) il legr(\videbb idő alaH
beküldik_ A s2állílás lebonyolilii
sára 4 hónap szükséges és ezér l
ajánlalos az őszi ká!imlitr3gya.

szükséglelet már mosl megfen
delni A káliműlrágya száraz he
lyen hosszabb ideig raktározhaló.

A jelenlegi körülményeK köz.ölt
szám,!ni kell il s7.áili!ási nehéz
ségekkel és csak a ga7dák valfa
neH: kárát, ha az elkése!l rendelé
sek Uiál1 a kálitrágyiH megkésve,
:JZ ö:;zi vetések után kapnák
meg.

Felvételek a Gyárgol1dozónöi
tanfolyamra. A Budapes! Székes
főváros Isko!ánkivüii Népmivelési
Bizottsága felügyelete mellett mű

ködö kétéves Gyárgondoz6n6i tan
folyam ra a felvételek megkezd6t
lek Beiratkozás Baloghy Mária
igazgat6n<5nél Budilpest ll. Bimbó
ul 3. I. 5 Telefonon: 357- J82.
(reggel 8-11 kt)Iu!l) junius hó

30 ig.

Felvételek aKisRinyák !skCl
lájába. A Bl.ldapes\ Székesföváros
!s~o!ánkivüij Népművelési Bizott

sága felügyelete TnelleH mŰ,. öd6
egyéves egészségügyi pedagó~

gíai tanfolyamra a felvételek meg
kezdődtek. Beiratkozás Baloghy
Mária igazgaiónönél Budapest ll.,
Bimbó ul 3 I 5. Telefon: 357
182 (reggel S-ll közÖH) junius
30 ig.

ismét megnyilt a Földtani
Muzeum. A földmivelésllgyi mi
niszleril.lm femlha/ó5ága al d! m[i0

kOdő m. kir. Földíani IntézeteI az
ut6bbi években korsze..űen fejlesz

tet/ék, a legmodernebb műszerei,

kel, vizsgctlalieszközökkel és más
felszereléssel iáHák el. A mUZé'um
XIV., Stefánia-~. 14, szám alaH
meg!ekinlhetö kedden és pénteken
50 fillér belépődij meilell, vasár
nap és UnRepnapon ingyen, min
dig délelőtt 10·től 1 óráig.

eredmény felüImulfa a várako
zást és az első hélen a vas
napot rendező kélsdzhusz köz s

ségben 2,375.000 kg ócskavas
és fémhuUadékol szolgáltattak
be. A szállitási szervezetség pe
dig lehetövé teHe, hogy ez II

na~y mennyiség, mely az ország
különböző részéről gyül! össze,
máris eljutott a központi gyüjtő·
belyekre

A hatóságok támogató maga
tartása sokban hozdjáruU 31

eddig megtartoH vasnapok sike·
réhez, s igy remélhető, hogy a
további ayiijtési idöszakhan jó
val több vas- és témhulladélwt
ajánlanak fel, mint az előző

esztendők során.

Junius második havában két
százötven községben tartják meg
II vasnapokat

özségben tartották meg_
s első hetében a véJsnapokat
Kőzel két és féhniUió kí1ó az eredmény.

ogyan készitsünk ei
zöldfőzelékeket és salátákat

220.
l

fi'.1dbidGKosok, gazdák és bérli':k négy középiskolát végzett gyermekei és
! a:ta!áb3n il;;: önálló gazdálkodásra készülő ifjak középfoku gazdasági szakI iskoláj". A la"inté7cl 487 kat. holdas tangazdaságának köze] harmadrészén

1: Ő1110Iéses gazdálkodás folyik A taninté7 etnek három öntözőtejepevan: 20 kat.
I holdas búlgjrkertje és öntözött gyümölcsöse, 108 kat. holdas mezőgazdasági

l öntöző telepe és 8 kat holdas kisérleti rizstelepe A tanintézet elvégzése a
~ legalkalmasabb mód az ön!özéses gazdálkOdásllJz szükséges különleges szakIismeretek és gyakorlati fogások elsajálitására. A tanintézet nJinden irányban

i.' korszerü. fele~]e~éssel és tanuló· ot(honna~ rendel.kezi~. A tanintézet .. elvégzése
i a katonai szo:galatná! karpaSiOlllányos Jogot biztOSIt. A végzett novendékekImint "képesitelt gazdák" önállóan gazdálkodhalnak, vagy tanulmányaikat foly
i tc.\hatják il gazdasági ég kertészeti akadémiákoll, a müszaki és gazdaságtudo
!má::yi. egyetem mez.llgazdasági és g'l~dasági tanári ?Szt~lYán, jegyzöi és .szám
~ vevnsegl pályára IS mehe1nek. DlJtalan felvétell,~áJék0ziatót és jekllt-
j kező ivet készséggel küld a Tanintézet Igazgatósága, Szarvas.

,~------------------------_...::

Junius első hetében a kidol
gozott lerveknek megfelelően

me'1kezdlék a Fémgyiijtő szer
vezetei a gyüjtési munkát és
kélszázhusz községben már
megtariolták II vasnapokat. A
tavalyi gyüjlés tapaszlalatai és
az adott körülmények figyelem
bevéielévet löbb olyan .szerve
?:eh ujHást kezdeményezlek, a
mely meggyorsHoUa és meg
könyHeHe il gyűjlési munkát
Igy mindenüU idejekorán goa
doskod!ak a szükséges fuvar
eröről, napszámosokról, alapos
ten' szerint végez/ék II vasat
hozszálli!ás és berakas munká

ngyhogy mint egy óramü
szerkezelekénl dolgozott a Fém-
gy vasaap-szervezete.

Ennek a kitönő szervezett
ségnek tulajdonHható, hogy az

Győr/ty Bengyel Sándor köz- füzet ismerteti II tavaszi és
eHfr~~si mia~szterII vitaminikert Inyári zöldfőzelékfélék fogyasz
akClOval parbuzamosan meg· tásának jelentöségét és utmuta-
vaiósiiüHa a közellá(as kisérleti .
konybályát is, amelynek egyik bíst ~~ az ~nyak részér~ a cse-
legfontosabb célja az, hogy II ssemo és klsgyer~ek taplálko
háboru,. népélelmezés megjavi. zására vonatkozoan. Százn'l
tása érdekében széles körben több recept alapján ismerteti II
ismerUé tegye a vitaminsaus zöldség és tözeléldélék felhasz
tápaayagok belyes elkészitási nálását. Gyakorlati utmutatáso·
módjait A KöuHátási Hivatal kat ad étkezésünk változatossá
kisérleti konyhája rövid pár tételére és végül megtanít arra
hetes müködése első eredmé- is, mit tegyünk, nehogy a meg
nyképpen érdekes kiadványt maradt ételek elromoljansk.
teH közzé, amelyben a zöld- A zöldségfélék elkészítését
főzelékek felhasználását és el· tárgyaló füzet, - amelyet dr.
készHéset ismerteti a korszerü Somos Elemér miniszteri osz-
fözéslechnikai eljárások sellH· Hl' á l. t tt• • . • u:o Il.l;ll y.an CSOS szen...esz e - a
segevel. .A .lJTáplalko~zl1lnk he- Stádium Rt. kiadásában 'el t
lyesen" elmu sorozaUuadványa-. ~ en
képpen most jelent meg az ~e~. A fuzet kapható mmaen
"Együnk zöldtő?:elékel" cimü uJsagárusnál, dohánytözsdében,
gyakorlati tanácsokat és utba- WUSZ paviHonban, vidéken
igazHásokat 3aó tüzel, amely a pedig ezentelül még az egyes
háboru:;; világban. nélkülözhe· közeHátási íelügyelőségeknel is,
tetlen mindenki számára. A daraboBként 20 filléres árban.

és
gyo

aünnepé ye

junius 13
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! rnüködő Tisztelettel értesitem a nagy-

I·.·. S'_:..... rva:: l' K T ~ ~rzdeOmkfiá ~öozos·nSnégyetá' rhJl'ogy ft." ~ . ir. essedik ~ámuel" "
özépfoku Gazdasági Tanintézet tánciskolánlat

diákok re!izere
JImhiS 25-én délután 4 órakor
az Uri-Kaszinó termében meg·
nyitom. Tisztelettel :

HAVANCSÁl{ JSTVAN
okJ. tánctanitó.

t~~~f~I~I~~~I~':::'I~I~~~:;;~~\:~~~~~~~~ ~~~~~

Lélekemelő tOlfD$!'Jhsqát, :ill.
rendezet! 21

gy{)n:~:!É po,igán iskol~t ~ HgeJi
!P2l V2,a·[gajus.4-éa.

N2;g)'§:Z~I~llU h,~i!",~,'"'' és vidéki
,Je:d oelo i-i:, súHők és iskola

baral:OK gyöayőrködtek a
iskolában iomaiani-

c;;c,aas, szép en:dl'rH~,nrt\bf"n

már szinte megis U~"~~.IIW

két kiváló, lelkes
lesh:u;;:v~~löjeJ:lle!;: érdeme, bogya
tP.lnulók ilyen alapos, lelkes és
tIJ.d2ltos testneveU~sben részesül-

:amelynek szép bizo
nyHék21 volt a május bó 4·iki
tOJ!Ti!2 i.h:mepség

Már a miisor ősszeáHitás2I a
két kiváló teslaeveió [anár szak·

''''..,'''''''',' hMsét ÜI.320lja. A gya
liorb!okat ugy váiogaUí:k össze,

:il teljes képet nyerjen a
aéző aiTól llZ alapos és ten
szeri] testnevelő mtmkáról is,

a iskoláhan folyik.
lelkünk,

midőa és leányainkat
oU láBuk 3z interne:::: és ritmusos

végzése. közben,
feszülő izm.okkal és R·agyogó

p~

szép e:redményben, amit ol test
erőinek csak rendszeres és tu
d2ttOS fejlesztéséve] ;~elhe(t e~éJrni.

A fil1lk fJ poatcs-
sag, ügyesség es az en) jeHe
mezte. Szinie e~yik csodábtból
SI másikba esetll a néző a sok
ügyességet és erőt kivánó
es gyalwrhüok be·

<I1Kamna,riU, amelynek
:il. sokféle

WrH'nó,M tanitó
nagyon

3Z ered-

Nán
tomát sok

UC".!Dg !vn." <;, szépség, szíG
es ked ve§ség jeH21mezte. Kölö·
nősen szép ,roU az 1l3'at6kép és
ar21Jó tánc, @meIy teljes szép
ségében mufr21tta azt a hatalmas

amdy népi Mnc::dnkban
teaséges eJ:ővel és magá-

!:IatásávaJ viszi a
mezől oda, ;Ehol meg-

eJ. munkás a o.é1t!KölznapoK

ünnepi
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Tábori posta 134/18 1942. V. 22,

Tekintetes Szerkesztő ur I

A közszHkségleti cikkek árá
nak $zalJáIY9zá:iuir'l legutóbb
több ren€illet jelent meg. A há
borus helyzelböl és a tagadhatat
lanul fokozódó nehézségekböl arra
lehetne követheztelni, hogy él her
mány bizonyos áremelés t enge
délyezhetne. Ezzel szemben az ár
ellenőrzés rendszerének er~dmé

nyessége és árpolitikánk nagyvo
naiusága következtében sikerült
egyes fontos közszükségleti cikkek
árát mérsékelni. A horgonyzott
bádogáruk .. egységes fogyasztói
árál" megállapították, ami annyit
jelent, hogy ez a tömegcikk az
ország minden részében ugyan·
azért. az összegért kapható. Nincs
mőd tebát arra, hogy egyesek helyi
áruhiányt idézzenek elő s ílymó
don felhajtsák az árakat. A bádog
áruk uj árai általában III százalék
kal ol&séb~ az eddigieknél. - A
közeUárási miniszter másik rende
lete a vegyes gyümölGsiz és a
szilvaiz árát mérsékelte, éspedig
julius l-tő kezdődöen 20 fillérrel
és szeptember l-től 'kezdődöen
további 20 fillérrel. Két hónap alaH
telát kilonként má r 40 fillérrel
olcsóbbodik a gyümölcsiz.

Békés községben megliltotta
a föszolgabírö a husnak vidékre
szállítását

Öthónapos kereskedelmi tan
folyamot nyit Budapesten, VIII.,
Vas-utca t 1 szám alatt li Baross
Szövetség oly ifjak és leányok szá
mára, akik valamely oknál fogva
hosszabb ideig tartó tanulmányo
kat nem folytathatnak. A tanfolya
mon részt vehetnek középiskolában
él ettségizett fiuk és lányok is. A
11 éven aluliak nem vehetnek részt
a tanfolyamon. Tantárgyak: ke
reskedelmi és jogi alapismeretek,
magyar kereskedelmi lnvelezés,
könyvvitel, kereskedelmi és poli
tikai számtan, gyorsirás, gépirás.
Az előadások f. évi október 1· én
kezdödnek és délután 3-t~1 7-ig
lesznek Belrási dlj 30 P. Tandij
100 P, mely havi 20 pengös rész
letekben is fizethető. A beiratko
zásnál f,benyujtandó a születési
anyakönyvi kivonat és az iskolai
végzettséget igazoló bizonyitvány.

Vmamoshegesztö tanfolyam.
A Magyar Müszaki Szövetség leg
közelebbi villalDosbegesztő tan
folyamát vidékiek számára rende
zi. A kéthetes kedvezményes tane

folyam tájékoztatóját a szövetség
(Budapest, VL, LiSlt ferenc- tér
II sz.) díjtalanul megküldi az
érdeklödöknek.

Anyakönyvi hirek
Slftiettek : Igrécl Ede és neje

Kopcsák Lujza fia Ede Béla rk..
Kriszt Márton és neje Kalina Ilona
fia Gyula ág. ev., Nagy Károly és
neje Domokos Eszter fia Károly
ref.. Icsa Anlal és neje Szalóki
Juliánna leánya Jullánna ref.

Házasságot kötöttek: Barát
Endre és Papp Teréz.

Elhaltak : Szabó Bálint 83
éves ref.

A -be nem érett gabona fel
használási tilalma. A Közellátási
Hivatal felhivja a gazdák figyel
mét, hogy a be nem érell gatlona
iakarmányozásra való felhasználá
sának tilalmazásáról 1941 május
ID-én kiadott miniszteri rendelet
jelenleg is érvényben van. Ezek
szerint tehát a be nem érett (zöld)
buzát, roz"ot, kétszerest felhasz
nálni, levágni, vagy bármely más
módon li földtől elválasztani és
ebben a formában, vagy legelletés
ulján takarmányozásra fel használni
nem szabad. Elemi kár esetén a
gazdasági felügyelőség felmentést
adhat a tilalom alól.

feleannyi sört iszunk az idén,
mini tavaly Az árpára nagyobb
szükség van más léren, korlátoz
zák a sörgyártását és arányosilják
az elosztást.

Csigát kaptunk
Messze orosz földön,
fehér IiBidböl gyurt, elyBzeril csigát.
F~hászkodtunk,

Nagy velt az öröm.
Isten áldjon meg mÜlden jQ anyát!

Már oly régen
Nem volt ünnepnapunk,
De ez a nap - Istenemre I - az.
Harmin&négyen
Vigan kanalazunk :
Hősihalált halt tálukba tíz kakas.

Szép kis &salád,
Szereti az lsten.
Az asztalfőn mosolyog Zászlós ur.
Én a villát
Leejtem hirtelen,
Ne lássák, a könnyem kicsordult.

Édesapám,
Édesanyám lelkem
És Ti kedves gyomai Asszonyok,
Pényes trónján
Áldjon meg az lsten,
Köszönöm a kedves jósAgtok.

1942 május 15·én.

KRUCHIÓ ENDRE
szll.kaszvezetö.

Édesapám,
Édesanyám lelkem
És Ti többi gyomai Asszonyok,
Gyenge Muzsám
Megköszöni versben
A Ti kedves, édes jóságtok.

Kevés ahhoz
Ezer sziv hálája
A szép szavak fája nem termi meg,
Oly aranyos,
Nincs a rÓzsája,
Mit tettetek szivünkbe elvetett.

Mindörökre
Ott fog \lirItani
A szivünkben, ott hull el a magja.
Hogy jövőnkben

Legyen mit aratni,
Jóságtok böven visszaadja.

Sast nemzenek
A sasok. Nubia
PárduGíl. nem szül gyáva nyulat; a
Vad ligrisnek
Meg kell lapulnia,
Ha virlusunk körmét mutatja.

Nagy Berzsenyi
Sz~va szent: Mi álljuk
Kemény szivvel a fekete sarat.
Buzát vetni
Csak sirunk felett tud
Más nemzet a Kárpátok alatt.

Szerető lelkli, öreg tüzér, harcos Édesapám biztatására, kedves
Édesanyámmal karöltve több jó szomszédasszony a pflnkösdi I1nne
pekre többkiló csigatésztdt küldött cimemre, bajfársaimnak és nekem.
Nincs szó, mely ki tudná felezni azt II hdldt, mit szivlink érez, hogy
az otthoniak ilyen nagy,.szeretettel gondolnak ránk. Messze vagyunk.
de mégis otthon, mert minden lépésünknél érezzük, hogy veliink
vannak, imádkoznak értünk és erósitiklelkeinkei szeretó gondosko
ddsaikkal.

Nem csalódiam a kedves, jó szomszédainkban, akik nemcsak
jó emberek, de jó hazafiak is. A következő asszonyok segédkeztek
és anyagi áldozattal készitették a csigát: Édesapám, Édesanyám,
Nagyanyám, Négyesi Gergelyné, Szabó Imréné, Veres Imréné, Sar
kadi Lajosné, Bodon Bálintné, Makesali Jánosné, Szilágyi Erzsébet,
Máthé Istvánné, Vatai Lászlóné. Csáki józsefné és (Jyemai józsefné.
Bajtársaim nevében hálás szivvel köszönöm és fgérjük, hogy nem
maradunk adósok érte.

Szerető tisztelettel KRUCHIÓ ENDRE slakaszvezetó.

ÉDESANVAM

. Az uj népiskolai rendtartáS.,

. A kulluszminiszter elrendelte szep
tember elsejei hatállyal az uj nép
iskolai rendtartás életbelépését,
Az uj rendtartás arról intézkedik.
hogya. népiskolai beiralkozásokal
szeptember első három köznapján
kell megtartani. Zsidó hilfelekezetü
iskolába zsidónak nem tekinten
dő gyemeket felvenni nem szabad
Az első osztályba csak azt a gyer
meket lehet felvenni, aki hatodik
életévét az iskolaév kézdefél meg
előző julius hó 30-ig beiöhöUe a
gyermek gondviselője azonban
kérheti a beíratás! abban az eset·
ben is ha a gyermek 6. életévét
szeptember 15-ig tölti be. Nép
iskolában semmiféle célra sem
szabad gyüjiel1i. A tanitónak a
fegyelmezésben önuralommal pá
rosult következetességgel kell el
járni.

Kevés zsirral vagy zsirnélkiU
készithetö ételek,

Zöldbableves : A szálkáitól
tisztitolt, fe/darabolt zöldbabot
gyengén sózat! vizben puhára föz.
zük. Szitán átlört aludttejet liszttel
összekeverünk, majdha csomómen
tes fe/eresztjük a zöldbab fővő

levével, apróra vágott petrezselyem
zöldjével kevés ecettel izesi/jük, fel
forraljuk.

Kelkáposzta krémleves: A
leforrázott kelkáposztát me/éUre
vágjuk, hozzáadunk kockára vá
goti burgonyát és sósvizben puhára
fózziik. Szitán áttörjük, felereszt
jük a fővő lével. Ha van izesitjük
tejfellel vagy aluditejjel.

Tökfözelék: Kevés vizen meg
próbáljuk a gyalult tököt, kevés
ecettel meglocsoljuk, hogy ne főjjön

nagyon széf. Bőven szorunk rá
vagdalt kaprot, majd aludttej és
lisztbőL habarás! készitünk és be
habarjuk. Sóval izesiljük.

Készithefilnk parajföze/éket dz-:
tatott zsemlyével szaporiiva ránlLis
nélkül, de akkor keverjük bele egy
tojássdr~áiát tálalás előtt. Ezzel
fokozzuk tápértékét

Almaleves : Hulladék almá!
tisztitva kockára vágunk, megfőz

zülc s ha puha, fejfeles habarással
behabarjuk. Izesitjük kevés só,
cukor, esetleg citromlével.

Halászlé I Vékony karikára sze:'!
hagynuít egy ujnyi vizben 5 percig
forraljuk, meghinljük bóven piros
paprikávaf, rárakjuk az előre be·
sózofi halszeleteket, tejet, vizzei
fefere~ztjük, hogy ellepje és lassan
fántik fedő nélkül kb. 1 óráig.
Zöldpaprikái és paradicsomot-sze
lelelhetünk tálalás elátt bele.

Ráchal : Hajában főtt burgo
nyát felszeletelünk és kibéleiünk
vele egy pecsenyesüföt. Rdrakjuk
az előre ketfészelt, besózott halat,
tetejére tesztink karikára szell
hagymát, paradicsomot és zöld
paprikát. 7ejfeliel meglocwfva
sülöben megsütjilk, kb. 30 percig.

Rakott karalábé: Aszeleteit
karalábé! kevés sásvizben puhára
pJroljuk. Saját zsirjdban párolunk
dardlt marhahust és készitünk pá
wil rizst, ezeket füsserezzük. és
összekeverjük. Soronként lerakjuk;
kalarábét rizses hust, ka/arábél, a
telejére szórunk vagdalt pefrezsely
met. Anyagkiszabás : 8 db kala
rábé, 35 dkg darált marhahus, 15
dkg rizskása, 3 dkg zsir.

Spárga egyiál: A spárgát
megiisziitjuk vigyázva, hogV a leg
izesebb részét a fejét le ne törjük.
Kaparással tisziitjuk, mig a ros
tokat le nem kapartuk. A iisztitott
spárgát gyengén sózott vizben pu·
hára pároljuk. Kellés forró zsirba
tesszük és felvert tojást önUínk rá
és megslitjl1k A tetejére lehet op·
róra vágott metélőhagymáf vagy
petrezselyemzöldjéf szórni.

Anyagkiszabás : ] kg splirga 5
dkg zsir, 5 db tojás.

(tolyi. köv.)
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10 szóig 40 fillér, mimlen IO'lábbisz6 41.

VidA~ !ilorok.
Szerelem.

Fiu: Eljössz velem a vildg vé
gére is?

Leány: -MeRyek. De este Mtre
itthon. legyünk, mert különben
anyám megpofoz.

Bűvészet.

- Most pedig, szabad kérnem
a következő mutatványhoz három
ural a nézotérról.

Egy hang:
- Csak ketten vagyun/c.

Műteremben.

Egy közellátó ur nézegeti a Mpe.
ket és megszólal :

- Kit ábrázol ez a ronda kép?
- Bocsánat, uram, - feleli a

művész - az ott (lem kép, az
tiíkör. .

1942 junius t8 án, csiit6rt6kön
1-9 órakor.

Bájos és üde vigjátél!!

Érett lányok
Fószereplők: Nagy Kató. Ilse Werner,

Hans Moser, Theo Lingen.
Négy lány, akik vidá.msággal kiküzdik

maguknak a boldogságol.
Kedves, szórakoztató IHm.

A csütörtöki előadások

ketten egy jeggyel!
A műsor kiegészitve.

Vígjáték és UFA hiradókkal.

FŐ8zereplök:Rózsahegyi Kálmán, Pataki
Jenő, Zimonyi Márla, Adorján Éva stb.
Ezt a kedves néps2linmiivet vitték filmre,
amely sok évekig a színpadon, most a
filmen hódít ja a közönséget, Kálmán

bácsi kedves játékával.
Szép kiállitás!

A CIGÁNY

~zerkesztésért és kiadáBért feJe!:
WAGNER MÁRTON

Készü!ta könyvnyomtatás 501-ik eSl

tendejében ci Hungária könYllnyomdábaIDl

Gyomán. felelős "e~etöl Teket Sándor.

PÉTI SÓ kapható a Wagner
,Márton Fiai fatelepén.

Jutányos áron vállal mlndennemli
ácsmunkál, továbbá egy jó családból
való ügyes fíut tanulónak felvesz
Molnár Elek képesitelt ácsmlílster_ Lakik:
l Arany János u. 14. 2-2

Iványi Aladár és István cég. lucerna

szénát és gyepszénát minden menI1Yyi-.:légben vásárol. 3-2

Rákóczy utca 3 szám alaH 2 eg
másba nyiló üresbelyiség és 1 batoro
zoU szoba kiadó. 3-l

A Herter kovács féle ház a Horthy
Miklós uton kovács-mühellyel e~yütt

eladó_ Érdeklődni lebet Horthy Miklós
ut 55 sz. alatt. 1-5

I 1942 junius H-t5-én. vasárnap
3 ·5-1-9 órakor,

hétfC,fi egy előadás 8 órakor.
. Szigligeti Ede örökbecsü népszinmüve!

I

I

A zsidók katonai szolgábatát
szabályozza honvédeJmi törvényt

kiegészifó javaslat, amelyet a 110n
védelmi miniszter már ismertelelI.
Eddig miniszteri rendelet mon
dotta ki, hogy zsidó, illetőleg

zsidónak tekintendő személy fegy
veres szolgálatot nem teljesithet.
Most törvény rendezi véglegesen
ezt fi kérdést. A lönrény szerint
zsidók csak kisegítő szolgálatot
teljesilhetnek és levente-képzés
hery.ett is csak ki!>egítő szolgálatra
való el6képzeltségben részesülnek
Legfontosabb ujilása a törvénynek.
hogy ez is fajVéElelmi alapon áll.
Tehát az tekinlendö szidónak. aki
az 1941. évi XV. t.-c (házassági
törvény szempontjából zsidó.

"

241
342
524
6.37
857
II 10
14.31
1501
1831
1832
18.41
20,12

A Máv. nyári menetrendje.
.Gyomáról' a következő vonatok indulnak:

6ralior személy Békéscsabára
" molor Nagyváradra
" motor Slolnokon áJ csatlakozás BudílpEstre
" motor Békéscsabán át csatlakozás Gyulára
" gyors Budapestre

motor Nagyváradon ál csaflakozás Debrecenhe
molor Vésztöre csatlakozás Kötegyán-Gyula
személy Budapestre
gyúrs Békéscsabára, csatlakozás Szeged-Oyuh felé
motor MezőluTOn ál Szarvasig
motor Nagyvára dra

" motor Békéscsabára.

afomára a következő vonatok érkeznek:
231 órakor személy Budapes!ról
514 " személy Békéscsabáról
6.27 " motor Szarvasról MezőlUrOll át
6 55 31 motor Nagyváradról
8 56 " gyors Békéscsabár61

J413 " molor Nagyvátadról
J45 i " személy Gyu'láróiBékéscsaMn át
18 00 " motor Nagyváradrél
1826 » . molor Gyuláról Békéscsabánál
1831 " gyors Budapestről

. 2007 !IP motor Bt!dapeströl
2327 " motor Vésztöről

f.gy repüllszázadMsi küzdelmei, vakmerő bBvurjai. Nagv hősök példátlan
önfeláldozása. A hazallzeretet és bajtársiasság himnusza.

Föszereplők: C. Raddatz A. Hehn.
Magyar Világhiradó.

---_~-._---------------------

TUKÁ

Kltllnó, baflgulatos magyar vigjáték.

UPA vUághiradó.

Juniu§! 17' !ílzerda
Dayka Margit, Kiss Manyi, Vaszary Piri,' Mály Gerő,

Hámorylmre, Gózon és Pethes :

BOrC511 Anlerikában

A D O l I Ó M O Z g Ó G y O ro él.

Juniu'll 13 qozo n,.h ",t

Jávor Pál, Tolna)' Klati, Rajnay Gábor, Peéry Piri és
Pataky Jenő:

Egy c5ók -é5 má5 se;mmi
Vidám. romantikus, szerelmi történet.

Ezenkivlll : Ülasztengeri llIközet.

JUOiU8 14-tj va~Aroap-hétfö

A legszebb, legizgalmasabb, legmegrázób~ háborus
filmtörténet:

Megkönnyitették a gazda
njkotin beszerzését. A föld mi
velésiigyi minis.zterne.k , a belügy
min.iszlerrel egyelértoiei!, most ki
adott rendelete értelmében a nö
vényvédelmi célokat szolgáló gaz
danikotín (kedvezményes áru niko
tin) beszerzéséhez szükséges "Mé
regjegy"-eket tagjaik részére a
hegyköz6égek is kJállilhalják és
kiszolgállalhatják. A hegykö:zségek

a "Méregjegy"-eket ugyanolyan

feltélelek mellett adják ki, mini

amilyen feltételeket a korábbi ren

delkezések akölségi előliáróságok

(polgármesterek) részére megálla

pil~nak.

Nyilttér*
Nyilatkozat.

Bene józsefné ezaton értesiti a
nagyérdemű köszönséget, hogy
Baráth jánossalsemmi kapcsolatot
VG,ey társas viszonyt nem tart fent
és az ő üzleti vagy magán tarto
zásaifrt semmi fizetési kötelezett
seget vagy felelőséget nem vállal.

BENE JÓZSEFNÉ

'l') E rovatban közöltekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősségel

nem válla1.

Az Hju Repülő, a magyar
repUlÖ ifluság képes havi repiilö
folyóirata gaz jag és változalos
tarlalommal megjelent. Tartalma

kielégili a reptlléssel foglalkozó,
vagy foglalkoHIi vágyó Hiuság
minden igényét. de Ilgyanugy ér
dekes és hasznos olvasmánya lehel
az idösebbeknel< is. Elbeszélések,
érdekes hírany?g és sok más hasz
HOS 3 próság egésziti ki a szÓra
kOlía!ó folyóirat legujabb számát.
A János), Islván sd.:rkeszlé&évei
megjelenö Ifju Repülő mindentill
köphaió. Ára 30 fillér. Mulalvány
SZAilJot ;-j kiadóhivdal, (Budapest,
VB., Király u. 93) kivánaira in
~yen kiild.

földmives otthon Pesten
cimmel iri vezelöcil<kel PLilay Já
nos, il Délvidéki Munka címU lap
szerkesztője a Magyar föld leg
ujabb számában. A magyar falu

'Hpes lapja, mely gazdasági cikkek-
ben számol be. A Thomka kasza
előnyei ról közöl hirI. Elbeszélése
liel, vers,:,!, kisgazdák szakcik
keH, piaCi és vásári árakat és
rendeleteket találunk benne. Mu
lalványszámot killd a Magyar föld I
kiadóhivataja, Budapest, VU., Er
zsébet-köm! 7.

A boldog és boldogtalan
házasság. Régi mondás, bogy
leánynak nem elég férjel szerezni.
azt meg is kelJ tarlani, nehogy él

házasság boldogtalan legyen Egy
ismer~ lélei<buvár érdekes eikké!
es számos jótanácsait közli az ide
ális házasságról Tolnai Világlapía
legujabb száma. A legjobb ma·
gya~ irók novelláin, a sZóra
kozlölÓ és ismeret-terjesztőcikkek
du::> soran és a közkedvelt rovato
kon kivül szaz kép található a nép
SZfiŰ képeslapban.Tolnai Világ
Japla egy száma csak 24 fillér.

Ujdonságok a pesti szin
házakban. A pesli színházi világ
minden ujdonságáról írásban és
képben számol be a Délibáb szin
hilz.i heliliJp legujabb száma. A
legfrisebb kulísszamOgöHi plety
kák, magyar irók !emek elbeszé
lései, riporlok, gazdag fil mrovat,
divat rovat, rejlvények. humor,
tökéletes képes heti rádiómüsor és
rengeteg szebbl1él szebb kép ez a
DéiiiJáb legujabb száma. A leg
sLebb szinIlázi hetilap egyben a
legolcsóbb is, men il ára csak 20
fillér.
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"Ie~l/eúévre L56P. 'f'éi évre 3,12 P. Egesdl1ln: 6.24

8efizetések poslaCsekkel1 :
) lungária-Ilyomda Gyoma" csekksz3.nJ 18.28[1

lapzárta c s li t ö r t Ok este 6 óra

I

I
Felelélis 8zerkel!i>ztö: WAGNER MARTON

SZli2i!'ktí5Ztl!h~éQ és Idadóhlvl!ltll!l.l:

I "HUNGAmA" KŐNYVNYOMD,e,
I (il 'I' R' :'!11:ro, KO$zuth !..a.!~!l utca ~~.J___ TeOefon: 22;.

Hirdetések dijs2sbásai ~

Egyl1asábos (55 mm széles) i cm. magas t!lrdete~

50 fillér. Éves birdetésnél 10 százalék kedvezmény l

adunk.
Megjelenik minden szombaton reggel.

áns fŐls

ománG

liszteUátásának szabályodsira.
""'amint li termelő ~azdiSág

szöksé,gletére meghagyott ke
nyérgabona elszámolására szoi"
gáL A kenyérjegyre jogosuUalu~t

a "endeid ft fejadag Izemp9nt~

jából három csoportba soroua.
Az .első csoportba tartozó nehéz
tesli munkát végző férHak, akik
1882-1926. években llfileltek,
évi fejadag 240 kilogram kenyér
gabona. A. m'sodik aoportba
tartoz'k, at 1916. évben és az
Rzehl'tt l'lfiJ:ületliU llz.mélyek,
nem tartoznak az eilló esoportba,
évi t~adagja 180 kH@gl'lm) il

Uj intézkedések az idei
termésrendeletben

Baiczai BeHeze
~Iátogatása

Szivesen látott vendé~e volt izombl.lon a IYODUÜ Járálll
közönségének. Békénármegye szereteU főislláoja kereste fel
községünket, hogy személyesen tlirg)'aljon a község veíletóivel.
A Főispán ur a főszolgabirói hivatalban fogadta a község
vezető tagjait, kikről az akhuUis politikai helyzetr61. H~ként

pedig a járás közönségét érdeklő ködlelmezésiUraálilekről

tárgyalt.
A' megbeszélés után egytál ételes ebéEl, volt - II FeiapáB

ur határozott kivánság9.ra, tekintettel a mai belyzetre, Iilzik
körben és szerény keretek kÖ:löU. Mindössze 26-an vettek ezeR
részt. A Főispán ur a tőle megszokoU szivélyes és köJj;vetlen
hangon vál.aszoU minden felllzólalónak. A jelenvoltak és iii.

járás közönsége ebből az értekezletMI ~r6t és hitet meritett iii.

jövőre, mEnt isméteitea meggyőz6döU, hogy nincsen magára
hagyatva, II kormány 5l1tpOnense meUeUe áll mindenkor taná
csával, jóindulatu akarásával segHségére Iiliet.

egyedül, magun,krahagYVR II Icírt barcolunk..sonmikatmegint
Nyugatot. Védtük minden ta- a kuituráboz, a eivilh:áci'boz
mad.lis ellen s meg is tört min- kötöttük, de ma nem barcohmk
den támadás elen a földön - egyedül. Szövetségeseinknn
csak mi vesztettünk sokat. nak és van ve,;ériink és a vedr

megint történelmi kül- mögött egységes, megn.emingó,
detést teljesitünk. Értse meg a félre nem vezetheM uj erejii
barát, akivel együtt barcelunk, magyar nép.
értse meg az egész világ: mi - Ennek I népnek ne'ft.U~en

ujra II keresztért, II kuUuráért, - tudom, hogy minden hű Há·
a eivilizációért, az emberiessé- nak az akaratával-köszöntöm
gért, a tiszta oUbonért. a mo- ma Magyaroflilzág kormányzóJ't:
solygó gyermekért, mindenért, Hcnthy Mildó!lt Hetvenötves
amiért embernek hinni és élBi kora küszöbé. köszönjlk Neki
érdemes és mindenekfelett a II ma~yarfeUámadál, meglltr6·
fogalommá magasztosult Hazá- södés multjál és bízzuk rí. a
ért, a történelem által form.ált magyar jövendőt Áldja .meg
nemzetért, az ősi Magyarerszág- az Isten!

tönk, amit erősödtiink és amit
még ez az ország teljesit, az az
Ő' országlásának, u Önevének,
az Altala megteremtett magyar
világnak vele elválaszthatatlanul
összeforroU eredménye és al
kotása.

-- A Vezérl, a Kormányzói,
a törhetetlen akaratot hang
sulyozom és ünneplem. De
büszla'n hirdetem, bogy Magyar
orslág Hortby Miklóssal az élén
8IZ európai kontinens badviselő

államai között talán az egye·
diili, amely ősi alkotmányos
életét és herenilf:zkedése lénye
gét tőreUinül mentette ál az·
1914-ben megindult nagy vHág
égés óta .

- Ez az ország, el az áBan
dóság, ez II változatlan jogfejló
dés ma is, mini mindig az
emheri szabadságjogok óre és
teljesíti megint történelmi hiva
tását milli végvára mindannak,
ami III ffi'Si eurépaikuUurM
megteremte1te. ElőretoU őr

szeme III latin kereszténységnek
és lmllurának, a germán civili
zációnak. Mi voltunk a végső

kéleti Mstyafokai mindanflak,
ami ezt a világot kialakította.

- A latin reneszánsz felvUá
gosodása, a germán humanista
mozgalom, II reformáció és az
ellenreformáció nagy ti!'>zfitó
füze, a francia forrad::olom esz
meáramiata, az utánajövö, nyu

galmáhan is rohanó évszázad

minden megmozdulása fulott A bivatalos lap cdtörtöki
rajtunk végig. Ebben éltünk száma kőzöHe az idei termés
benne, ezért voltunk és vagyunk: rendeletet. Az uj termés szám
Európa. Nem ini, de ra történe- bavélele, a tavalyi évhlu; ha
lern, >1 ku!turll és II civilizáció sonlóan, a gabonalap utján tör
huzolt határvonala! közénk és téniiL Mindazok, akik aJ! 194:it.
a Kelet közé. És a történelem évben gabonát termelnek, köte-

lesek II községi előljáródgtóI

rendelése voU, hogy soha be junius 15-80 lui\zöU gabolla-
ne hódoljunk a hódHónak, hogy lapot kiváltani.

A rendelet uj inté.lkedéae iiimindig harcoljunk és ezért min·
lavalyiv30l szemben, h08Y beve-

dig feltámadjunk. A. történelem zeli!ll kenyérgabonajegy intéz-
rendelése volt küldetésünk Eu· ményét, A kenyérgabonajegy III

rópa keleti végvárán bogy ebből vámörlésre"jogosultak él III báz
a végvárból védj ük mindig, l tarlásukhoz tado;;;ók kenyér- és

Kállay M:ikló~ rninh,zterelnök
rAdióbeszéde

Föméltós'águ Kormányzó
UJ' l A·maRyal" katona kint II

tl'onton,mind~n magyar: az.
egész nemzetemlekezik ma,
ünnepel és köszönI. Hálát ad
az Uriilteouek, hogy iU van
közöUtluk, itt IlZ ,élfinkön és
rajongó szerel ettel, fanatikus
bbalelDmai, áhHalostÁ$ztelellel
kös~önlj születésnapján ;kö
sz-ö.nH mint embert és Lajlánk
elhivatottságának inkarnációját.

--:-ff-etvenötév küszöbén tö
rellen er6vel, erős kézzel, soba
ném változócélkHilzéssel és
htt.tel.;'~~zelt!. irányítja és meleg'
s~~éneknapsngarhal árasztja .

·eci. mtlgyar világunkat
-'-Eróske'le jelenti orszá

. gao'kvédelmét,rendjét, az
emberi jog 'és létbiztonságát;
n~m. válto2.ó cé!kilüzései jelen
tik nemzeti 'létünkbeteljesed~

~t, álmndóságunkat,tőrlénelmi
multtlDkllt, jövendőnkel és je
lentikmil'uienekfelelt multunk
ésjö.vőnkmegdöntbeteilenal8p~

ján: ft magyar beesiiletet
""- Melegnive tesz emberivé,

magasabbreodii nemzeUé, 3

.. meJy nem gytHöl, nem üldöz,
, nembosszuáUó, de ha keH
, itél, lamely szeret, azért vonz
. és mert i8lilzságos, meg is bocsát

- Atörfénelem orra tanit,
hogy országok, népek sorsa az
ot'Szlllg1bnak minden form ájá
bau, minden áBam iormában
egy velett), id.nyitó kézben van.
Ennek a ténynek lehetnek más·
más aikohnánYJogi formáj, de
az abszolulizmustól II diktaturá·
kon keresztül a köztársaságokig
6p.ya'karat, ellY irán)'Hás árvé
nyesiil mindig.

-Ez az egy akarat, egy irá
nyitás 'Magyarországon : Horthy
Milliós, az ország kormányzója.
Az :alkotinányos, a felelős koro,
mány élén mindi~ felelősség

vÁllalásával és tudatával szöge
zem le ~t,mert majd 25 éVEl"
országlás után tudja mindenki,
bolD' IU:ioak, ami van, amit meg
tudtunk menhmi II nagy össze·

, emlás "tán, amU azóta épitet-
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~iegjeJ.ent

az uj rendelet a
sütőipari terDl.ékek.
előáUitá§ának

~zdbál'Yozasáról

Kormányzó ur a m. kir. titkos
tanácsosi méUóságot adomá
nyozta neki, 1941 február 15
től a honvédelmi miniszter
helyettese leU és 194:1 szeptem
ber IS·én nevezte ki' a K@r..
mimyzó nl kizeUátásiigyi tárca
nélküli miniszterré. Ebben a
minőségében mindent ~lköve

teU, hogy az ország közeHátását
biztosítsa. Igazságos, erélyes
ember voU, akit rajollgásig
szeretek munkatársai.

A bivatalos lap szombati szá
mában rendelet jelent meg ft

fehél' kenyér ké$zitésém~k ea
gedélyezésérőlés egyes sü!6ipari
termékek előállátásának szabA
lyozásáról. Ez a rendelet kie
gészíti II gabona- és tengeri ki
órlésnek, li kenyérkészitésnek
és a liszttel való takarékos gaz
dálkodásnak szabályozásáróla
moU év augusdusaban kiad@U
miniszteri rendeletet.

Az nj rendelkezés értelmében
az eddig· engedélyezeU kenyér
lajtákon felül a törvényhatóság .
első tiálztviselőjének engedé!yé~

vel ;,fehér kenyeret is szabad
finom buzalisJlból késziteni"'.
A burgonyát·a fehér kenyér
készítéséhez ugyanngy kötelesek
9. sütőiparosek felhasználni,
mint az egységes bm:akenyér
hez. AlI'endelet kimandja, hogy
a községi elóJjáróságoimak 100
kHogram sulyu kenyérre szóló
kenyérszelvény ellenben a tehér
kenyér 'készHéséhez 75 kg fi
nomlisz~et, iUet6leg oUt, ahol a
kenyérsütéshez burgonya fel
használása kötelező, 71 kg fi
nomlisztet keH kiutainiok. Ahol
a kenyérfejadagot kenyérliszt
ben szolgáltatják ki, oU kenyér
liszt helyett ugyanolyan meny
nyisé~ii finomlisztet is lehet ki
szolgáltatni.

A sütőipari termékek előáUi..
tásanak szabályozásával kap
csolathan a rendelet kimondja,
hogy azok II sütőüzemek, ame
lyek perec előállUására. enge..
délyt kaptak, "csak Hnomlint
ből készült perecet áUitbainak
ki", illetőleg hozhatnak forga
lomba. Száraztésztaféléket és
morzsakészilés céljára szolgáló
Msztát csak finomlisztből sza
bad előállítani.

A fenti rendelettel egyidejüleg
a közeHálási miniszter rendele·
tet adott ki li tehérk~nyér árá,

. nak megállapításáról. A r~mdelet

szerint ill febérkenyér viszont·
eladói ára 69 iillér, fogyasztói,
iua pedig 74 fillér kilogramon~

ként.

ten a kegyesrendiek tőgimná·

ztumában, Sopronban II hon véd
főreál iskolán, majd Budapeslen
a VI. kerületi állami főreális

kolában végezte. Középiskolai
taDulm~nyainak elvégzése után
a Ludovika Akadémia növen
déke lett Az akadémiát jeles
eredménnyel végezte és 1905·
ben badnaggyá avatták. Elvé
gezte a honvéd felső tiszti tan
:l:olyamot is. 191O·ben lett fő

hadnagy. A világbáborub,n az
orosz barctéreo, Észak-Magyar
országen, Nyugat-Galiciában, 8Z

olasz fronton, Bukovinában és

II Keleti-Kárpátokban több,
mint három évig teljesHeH
szolgálatot 1917-ben a bonvé
delmi minis:.:tériumban nyert
beosztást A nemzeti badsereg
ben a főparancsnokságnál, II

hon véd vezérkarnál és a hadi
akadémián teljesiteIt szolgálatot
1928 tól igen fontos beosztás
ban mllködöU a honvédelmi
minisztériumban, 1936 től kezd
ve pedig a bonvédelmi minisz
térium anyagi csoport fönöke
leH és e batáskörébe tartozott
a hadsereg modern felszerelése
és hadikészüHségbe való helye,
zése, anyagi és szervezeti, vala
mint ntánpóUási ügyek intézése.

A közellátás terén közismert
erélyével és kiváló szervező

képességéveInagy érdemeket
és széJeskörü tapasztalatokat
sz:en:eU, 1940 októberében a

eghalt G őrffy-Bengyel Sándor
.. közellátásügyi miniszter

Györffy-BengyelSándor
pályafutása

Az elhnnyt miniszter 1886
lebruár 15· én sz ii leteti. Közép
iskolai ianulmánJait Budape:o-

GyörHy· Hengyel Sándor szol,
gálaionkivüli vezérezredes, m.
kir. lHkos tanácsos, m. kir. köz
eHáfásügyi miniszter vasárnap
hajnalban Blldapesten elbunyt
Györffy-t-'engyel Sándort agy
vérzés öhe meg.

A Kormányzó Ur ŰfőméHó·

sága a következő .részvéUávira
tot infezte özv. GyórUy-Bengyel

. Sándoméhoz.

Megdöbbbenéssel értesültem
nagyméltóságod férjének oly
hirtelen bekövetkezett elbuny
táróL Mint katona hosszu
éveken át önfeláldozó oda
adással és kiváló szakértelem
mel szolgálta a bonvédség
korszer ii felszerelésének fOll

tos ügyét, értékesmiiködésé
vel· jelentő érdemeket sze
rez vea hadsereg ütőképes

spgének emelése körül. Mint
a magyar királyi kormány
tagja pedig önfeláldozó oda
adással követelt el minden
tőle telhetőt, hogy az ország
Itözellátá88 il nehéz viszonyok
liőzőU biztosiHassék.

Mélyen Mérezve a sulyos
veszteségeket, nagyméHósá
godnak bensőséges részvéte
met nyil vánítom.

HORTHY sk_

a

HD;CUi,odik csoport, az 1937-ben
és ,oI"lJ'li::\ti! születeH gyermekek.
fejad,,,gj.a évi 120 Ukgfíi.m. A
lH~J!1V4~n:lab'()n:a·iegyet másra át

az eivesztett jegy
nem adnak kL A

ntda ke·
baszonbér,
vagy egyéb

ien"m,és2eUOer]Í SIwígált'llás eimén
!lI1Rk adhat t·.i SI l;en)'ér

áL akine';: kellyér~i1\bona-

ellátás céljára remielke:lésre nak pénz!'"l való megváltása A
rendelkezésre bocsájtja.f malom azt a v;1m6rlési dijat

A gabona beswlgáUatása kör- szedheti, amelyet a közellátási
zelenként történik, a Hombár miniszler l.I többi gazdasági mi·
szer·vezetei utján. A közeUátási niszterekkel egyetértően aUapit
Ini :lisztel: az ország. területét meg. A liszt- és 8. kenyérjegyre
v~hárlási körzetekre osztja fel. igényjogosult ellátatlan lakosság
A termelő a beszolgó.Hatandó szükségletének fedezésére szol
gahonát II cséplés betejezésétöl gáló kenyérgabl!mát vagy lisztet
számítolt 15 nap alatt köteles a törvényhatóság első tisztviselő

ffiegvételre felajánlani a körzet- jének előterjesztése alapján II
bt:;H müködó valamelyik Hom- közeUátásiigyi miniszter il Hom·

V<U] , Inlezkedík a rende. bár bizományosnak, aki II ga- bar utján utalja ki a törve ny-
21 kon.venciós c~~~le':;'l1iel{, a Chonát II hatGság állal megálla- hatóság részére.

~éS:i';8ratókés smnm:bok részére pitoH áron tartozik megvásá- A takarmánygabona telhasz
,'ent0l5:u,resHeH gaLQnHpó1jegyek roini Részletesen szabályozza nálásával és torgalmhal kap

a termelök elszámolási kötele- esolatban a rendelet ugy intéz
zeUségét, II gabona telhasználá- kedik, hogya termelő II nála
slÍnak ;módját,· szabályozza a megtmgyott takarmánygobonát
vetőmag beszerzését s megtiltja saját gazdasági sziikségleiére
a buzának, rozsnak és kétsze- felhasználhatja, á Hombámak
:resnek takarmányozási vagy vagy a vásárlási engedéllY,el
szeszfŐzésre való íelhas:málásál. rendelkező vevőuek II hatóság

eUálási minisz~ejt lörvényhaíó- Ha a tennelő a vetőmag céljára által mcgállapitott áron elad
miniszteri meghagyott kenyérgabonM bár, hatja. A rendelet végül közli ll.

a közeH;~!asi mdy oknál fogva relldeltetésé- büntető rcndelkezéseket, valao

c;;,épiési fő,· nek megfelelően oem használta müli azoknak a nyomtatványok-
öz'em!be,aIlHOlt! csép- iel, kö!eles ad .beszolgáUatni. nak a mintáját, amelyek az uj

cséplési ellen- Gabonát és lisztet az ország gazdasági évben II kenyér- és
úij·,öke[ nevez ki. cséplési Iegesz területén csak szálWási takarmánygabona forgalmának
ei~enórök vaiószinu száma az igazolvánnyal szabad sdllítant lebonyolitásához szükségesek. A
ÖzeiiilOeo. levő CSef}Wgépeknek Uj intézkedés II vámödési dij- rendelet száma 3600·1942. ME.

icsz. A ki- '-I'V'__~~' "'" ", ..~__•..-_~_."""'"

nevezeHek möködésük dőtt to
A termelő

g81zda gondossá
A

séget a CSt~píeSl

a te.rmeló

alkahuáva! az e!Csépe't
mennyiB<égét, al:; arató

és ICséplőrésx, a iiáz!artásB szűk

gi>bona
a ;;e[őmagra és

f!.a;W2ís:2.;<1 szük!.'églelekre meg·
mer:m:yísé>.jet és III be·

gabonameonyi
ellenór köteles

telje
II ter

Erató· és
cséDlőrész, a. h:ázll'u't<Ílsi szük

a:~; elszámolásra megha
vel Ő 1lJi. 9g és szül!:

;evonása nÍádJi. fennmaradó
n!:"zél i,eH be:szoJgáHahmdó

feljegyezni, il

i8~ űz!

a ~méiyei: a köz-
el!Á,U,si minisúzcJf igénybeves7..

A l akalücdm.ygabona igénybe
vé;~;'re ;j rendelet ugy intéz!re
di\" J; lrözeHátásiigyi mi
ni.szteue! egydéri:öen a tejjes

22
z:abtermés

nek 30 száza
l~kát veheli igénybe. További
lo:1iOs bogy az

nem
azt:ll terme!6·

megváI
és .zabmennyi

ségek igérJybevétele ~lól :il köz
ellí.ÍlásR minisder egészben vagy
részbell! elmeOJtést adha! aHl.lak
2. ;., I
gé<bonávai hizlalt áH~t/;U a kö,;;- l
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Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik felejt
hetetlen drága jó édes
anyánl', nagymamánk

özv Harmati Lászlóné
szili. Bir6 Jull6nna

!cmetésén megjelentek és
rbz\(;[ükkel nagy fájdal
n1U[lkat eoyhileni ígyekez
tek, ezuton mondunk hálás
köszönetet.

A gyászoló család

Tisztelettel értesitem li nagy
érdemü közönséget, hegy a
szokásos nyári

tánciskolámat
diAkok ré§zére

jUI1Íus 25-én délután 4 órakor
az Uri-Kaszinó termében meg
nyitom.:

Kérem a nagyérdemB kö
zönség szives pártfogást.

Tisztelettel:
HAVANCSAK ISTVÁN

oki. tánctanitó.

~~~I~I~I~I~I~~~~~~~~~~~~I~~~~

Anyaralók élelmiszereUátá
sának kérdésében éi kormány fel
hatalmazása alapján a közellátási
miniszter uj rendszerl vezelet! be.
Aki allandó lahóhelyér61 gyógyu
lás, üdülés, nyaralás céljából 3
napnál hosszabb időre eltávozik, a
nyaralás helyen csak ugy kaphat
jegyre kiszolgáltaiható élelmiszere
kei, ha közellátási . igazolványt
s,erez be. A közellátási igazolványt
az állandó lakóhely slirint illeté
kes községi el 51jár6ság (városok
ban polgármester) adja ki. Ugyalle
a rendelet kimondja, hogy ha a
nyaralónak állandó ldkéhelyéll
nincs {Ielmi.~zerjegye, vagypedig a
nyaralás helyén egyes élelmiszerek
forgaimát jegyhezkötöiték holott
OtíhOll azok szabadon vásárolhatók,
akkor élelmiszerjegyeket adnak ki
neki. Kenyérváltójegyekért az or
szág egészlerUletén - Budapestet
kivéve - ugyapékeknél, mint
egyéb üzletekben lehel kenyelet
vásárolni. Olyan helyeken, ahol a
mult évben legalább 200 nyaraló
volt, lsirjegyet kell bevezetni. A
zsiradag fejenkint és hetenkint
legfeljebb 12 deka zsir, vagy 14
deka háj, illetve 14 deka zsir
szalonna vagypedig 15 deka börö!
zsirszalOlln1l. lehet.

Anyakönyvi hirek
Születtek: Szántó istván és neje

Szalai JuliAnna leánya julianna
ref.

Házasságot kötöttek:; Nagy
Sándor és fagyas Margit, Bir~

Gyu.la és Radnai Erzsébet.. Mol
nár Gyula és Izsó Eszter.

Elháitak:; özv. H,nmati Lás7.I~

né Biró JuHálma 85 éves ref., özv.
ZsombEl Pálné Molnár Zsuzsánna ~

78 éves ág. el!, Szilágyi Lajosné
MeQveri juliánna 52 éves fef

NEMZETKÖZi VASÁR. Né
hány hete határozta el a miniszter
tanác~, hogy a Budapestí Nem
zetközi Vásárt az idén "hábonls
vásár" jelleggel Szent István
hekben. augusztus hó 14-24-ig
fogják megrendezni ésmáris igen
nagyszabásu. keretekben bontako I
zik ki az elévben kivéle!e"en ny~r

u'ój{w meg!artand6 Nem::elÍ\tl;.
VISár.

és Kovács József
elők meg izása

Fáry istvá
iparfelüg

képviselők a kereskedői pálbJán
Érdekes két cégbeíegyzési közlünk a "Központi Érlesíiö'" 1942.

évi junius hÓ ll-én megjelent 8zámából:

Épitő-, tüzelő-, üzemanyagok Fa- és Gyermekjátékárugyár
kereskedelmi KfT. Budapest. KFT. Kispest.

Budapesti kir. tvszk ]!!)42. IV. Pestvidéki kir. tvszk 1942: lll.
15 Cg 43393/8. 29259/2. - Dr. 7. Cg. 5943/1942. 1592/1. - Ez
Zeőke Anta!, lll., Zsigmond utca a korlátolt felelősségü társaság az
106. alatti lakos üKyvezető e minő- 1942. évi mdrcius hó 2 napján
sége és szerzódésszerü cégjegyzési kelt társasági szerződés szerint
jogosultsága továbbá a társasági . keletkezett Székhelye: Kispest. Tar
szerződés 8. és 9 pontjának az tarna: határozatlan idö. A vállalat I
1942. évi február hó 8 napján tárgya: mindennemil fából vagy
kelt pótszerzódés által elhatározoti tulnyomórészt fából készült ternlé- '
módositása bejegyezteteii. Ezen keknek a kisipar körét meghaladó
módositott társasági szerződés sze- gyárszerü gyártása és forgalomba
rint 1942. évi február hó 8-iki hozása. Faárugyáraknak, fatele
pó/szerződésben a ta.R,ok a fdrsaság peknek, erdőkitermeló váUalatoknak
ligyvezefőjéiil dr Zeőke Anial volt létesiiése beljöldön és kiJ.lfijfdön.
országgyülési képviselőt, lll., Zsig- Fával vagy tulnyomórészt fából
mond-u. 106. o. lakost rendelik ki. készülitermékekkel való kereskedés.
Az ügyvezető jogosult (ilfalános Tórzstőkéje 10.000 pengő, azaz
kereskedelmi r:ieghatalmazoUat ki:" Tizezerpengő. Az iJ.gyvezetök: An
rendelni. A cégjegyzés olyképen daházi-Kasnya Béla (Szirtes-u. 28)
történik, hogya társaság oz elöírt és P~idl Rózsi (Teréz-körul47 sz.)
vagyelőnyomott cég éhez dr. Zeóke budapesti lakosok - A cégjegy
Antal ligyvezeió - utóbbi pp tol- zés akként történik, hogy az előirt

daital - aláírását csatolja. - Dr. vagy eJőnyomott cégszöveg alá két
Gervay Mihály ÜgVVezefő e minó- ügyvezető, vagy egy ügyvezető és
sége és cégjegyyzési jogosu(tságá egy cégvezető - ez utóbbi a pp.
nak rnek;szünése beiegvezleteft.. - toldat alkalmazásával - nevét
(1652) (Lásd 1941. évfolyam 22.) ifja - Telephely: Rózsa-utca 25
(CLxXXVJ! kötet, 196 lap) szám. (XVII. kötet. 217. lap.)
(1942-24) (1942-24)

Az ipérilgyi minls:i':Ier vármegyénket érintő jelentős személyi vál
tOlé.st idézet! elő 30400/1942 IV. számu rendeletével, a.mellyel Fáry
István kir. műszaki főtanácsos! a szegedi iparfeWgyelöi kertJfet veze
tésével, mig Kovács József kir_ ipari főfelíigyelö! a gYU!;]í ip:nfe!Ogyelöi
kerille! vezetésével bizta meg.

fáry István főtanácsost s?'jnáljuk. hogy eih3gyja vármegyénket,
Kovács József föfelűgyelőt örömmel köszöntjük elÖJéptetésével.

Kinevezték a megyei minisz
teri cséplési biztosí. A fil. kir
közel!átási miniszler a vármegye
f')ifpánjának el6 íerjeszfésére Békés

.vármegye terülelére 1942. évi ju
lius hó l-én kezdödö érvénnyel
oséplési miniszteri biztossA kine
vezle Szabó Árpád ny ug. pol!lári
iskolai iga/gafó melőbeH~:lyi

!cd<o:sl

Zenevizsga-hang\erseny.
Benke Lajos 2t:ne '.lnJr llü.,endé Helyreigazítás. A mu!: h' i

keinek llyilllál1os"ízsg,,'] '\l'!,verc'e- szúnunkban megjelent Kruch ó
nye a Gyonni OdáHb ~[\it'c"Ii1Ü- Ei.dr?nek egy kis verses ciki-é'.

ködésévcl f. lJó 21· én délulán 3 filelynek n~vsorából Kéri istvánné
órakor lesz 3Z Uri KiJszinó I1;.Jgy- neve lévedésbl)j kimarad', miér! h

lermc:ben, melyre a ?enekedve;ö szive" elnézését kérjük
és tenepedagógia iránt érde!d'\dö Mezöturon mintegy 320 fu
~.oLönség figyelmél eztIlOn is ft! ,gyaszló részvételével· vizvezeték
hivluk. épi!ésél végzik és ehhez uj ártézi·

Háromszázötven ielerE'1'\ 0"7- kutal furnak.

!ályon:';k 8Z '''Sc2f'fYlij:nit nc·'ka- Churcin, 27 ;;ngl)l

lb'llet A[J]eri~;lb, u.! lU'

Főzzü

kevés lsirral
Kevés zsírral vagyzsiméHdil

készíthető ételek. (2)

Majorannás husialuskávai,
salátával: Kis fej vereshagymát
apróra összevágunk és kevés zsiron
megfonn)'asztjuk. Lángról levéve,
mcgszórjuk pirospaprikával és bele
teszünk darált marhahust Ezt adp
dig pároljuk a hagymás zsirban,
mig szemesékre szét nem· eseti.
Csipetnyi majorannával izesiijük,
közben készitünk gall1~katésztát,

azt kifőzziik és beleszedjiik a
majorannás husba. Ha van tejfe
Jünk, vagy aludt!ejünk, adhatunk
hozzá Salátát tálalunk meliéje.
Anyagkiszabiis: fél kg darált
1l/arhahus, 40 dkg liszt, 1 darab
tojas, 3 dkg zsír, füszerek, 2 dl
tejfel, vagy c!udtiej.

Sialátafőzelék·Jmlbásszal: A
saláiának a nagJ'obb leveleit hasz
náljuk el a f6zel(:'I,hez, a szivét
tegyük félre másrwprii, hűvös he
lyen saldtás egytá!nak A metélfre
szelt 'tisztiiott salátát meleg zsir
ben pároljuk. Megs2órjU!( bőven

vagdalt kaporral, vagy liszttel.
Fe/eresztjük, izesitjük sóval, citrom
lével, kevés aludttejjel. . Karikára
szelt knlbászl teszünk bele és par
percig fazzük vele. AnJ'agkiszabás:
JO fej· saláta, 2 csomó kapor, ne
gyed kg kolbász, 2 dl aludtlej,
:eitrom;

Rakott podlupka: A podlup
kátszéles metéltre Ill.Ígjuk és kevés
sós vizben pühára főzünk. Saját
zsirjában puhJra párolunk darált
marhahusl. Rizskásác kevés zsiron
megforgaijuk, majd vizzel fel
eresztjük és puhára pároljuk. Fil
:Szerezzük sóvLlI, füszerpótióval és
.összevegyitjük arizst .a hussal.
:Soronként tJlba rakjuk, kelkáposzta
<riZSfS hus, majd ismét kelká
poszta. A tetejére tefJetiink, ha van
tej/elt, vagy áttőrt aludttejet is.
Anyagkiszabás : háromnegyed kg
podlupka, 35 dkg darált marha
hus, 15 dkg rizs, 2 dkg zsir, 2
dl tejjel vagy aludítej.

Salátás egytál : Tisztilott, mo
soti salátát készitek egy izes salá
ta-lével (ecet, viz, só, cukor). Ke':'
ménytojást főzök, . hajában fölt
:tisztitoU karikdra szelt burgonyát
veszek és soronként lerakom Sa
látll, karikára szelt tojds. szelelelt
burgonya, szeletelt retek, kw ikara
:S2'ft kolbász, ismát saláia. Tel/'
jéIt': öntök a saláia levéiból Anyag
kiszabás: 4 fej saláta, 1 csomó
relek, 4 tojás, 15 dkg kolbász, 3
Szem burgonya

(Folyt. kőv)

_.f!flrfi1fitfiilff1i~

rdessen
lapunkban

.~•••u~••.1
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lt#főil,W,-~löad~ '~·cÓr~~r..

,~ sze?::Q~~~szehb ~hUjmje !

Ném-a \.kolo~tor
Br•.Eötvös I\lI.lhll.tatlan Karl H.anlliiának

'filmdltoz-ata. .
~:Főlu:~uepl6k :

Jál1orPál, ,ymnayICljri"Luk_lls;Margit.
Egy gróf .~;~~y .grófn,öS:Omllli·Ulwlii
történetét és vivó4All,át t~~jlll e.lé.llk: ,e

meghatódrál1l&, li legvilltOlllltOllbb
jelenetekben.

Aki6l1épltakar.látm,nézite.iAl~t

A műsor kleg~szi.t.v~.

VigjáJ.ék.és Uf'Al1irillft.kkal.

ubliká~

- A m;8gy:ar eslkós m~jil

elintézi az amerikai cowb~Jt,

Timosenk4n~k valami közbe Jö
hetett, a bes:dvárgó ~t~Qk,;,a..z

amerikaill<id!l~net ·már ,m~g!~r~
lént, .de mi lesz iO,vább ~,és

~gés.z sereg időszer(j, kac~gt!ltó

tréfával, .tréfás rajualv.an t.ele .a
Drólkefe e beti száma.

Myáp' apesti:szinbázi
világban. A.nyári ,-bémape,k
minden ujdonságáróJ 'ir:ásban '.~

képbensiámol .. be'·a~ibáb~zin
házi ,hetilapl~uiabb ,száma. A
legfrisebb .kuUs€zam.()gölli:plety""
kák,magyar jrókfemekel~szé
lései, ripor:tok, ,gal!d~g'.fllmr.Q~t,

divat ,rovat,:rejtvények",bumor,
tökéletes képes heti rádi6mU:80r;,és
reqgeleg 'szebbnél ;'Sze.bbk,~ ,ez a
Délibáb l~ujabbszáma. ,Á I,eg
szebb szín.házi hetilap egyben .a
legolcsóbb is, mert a ára csak 20
fillér.

. ,A,. PJmadárlátt.-ke~yér"'c.s~k
ugyan táplálóbb. To.lni:li .Vi!~g

lap ujszám~ban. A legjobb mam
gyar irók novelláin, ,8 ~zá~a

koztató~s ismereHerjes.ztö,cikkek
dQs során 'ésa. közkedvelt rov~t~.

kon kivOlszáz kép találhalóa n~p
8zerfi k~peslapbaJ1. Tolgai Vit4g
lapja egy $záma csak:24 fil!ér.

Szerkesztésért ésldadásértfelel :
WAGNER MAiffoN:

Készült li kijnyvnyomtatás 501-ik esz·

tendejébeoa HUJigária könYl1nYOJi]l!iában

QyGmáa,iliictl61 'lezea61' TekiWSálld9r~

PÉTI'SO' kapludó a 'W&igner
Márton fiai f.íd~l'''in.

Jutányos érem.",'I I&iiI cmlijd<iql1!if~i

ácsmunkát,továbbá egy ióclialád~ól

való ügyes fiut t:lmulónak felvesz:
Molnár Elek !lill.site« &csmellter. L.akik:
I. Arany János ll. HI. '2--'0-3

·lv.jnrIA1adlh' ,~ l15t"~n cég, lucerna
.lSzénátéi gyepsiL~iiát.mim1en ·mcmnyi~

•ségben. vásárol. .:3-;J

Rákóczy utca 3fllámlllatt 2 eg)'-
másba nyiló üres helfl,luig tm J butoro
zaft szoba. kiadé. . 3--:2

A honvédeYmittirvény ng
vellája nenlcS.'1/( a zsidó kérdést
rendeli, hane~ a háborus hely
zellei kilpcsolatosfOf1!os szociális
rendelkezésekel is lar!almaz.Igy li

háhoru<; katonai s:wlgáiatot telje
sítő !{ölszolgálati alkalmawIlak,
valamint a magánalkalmasotlak
érdekében bedvezményeket állapít
meg, Többek közölt kimondja,
hogy a Kvrmányzó ur által alapi
tott kardos és kOS'lOfUS tüzkereszt
lel kiriintelettek ugyanolyan ked·
vezményekben részesűlnek, mint li

mult vHághábomUizhilrcosai. Ezek
a krdvezmények legnagyobbrei\zl
'aMsi ha1ottakhozzálartoz6íra is
vonatkoznak. Egyébként ·aravaslat
felemeli a h"dipótlékot'és,kiler
jeszli ·az igényjo~osuHakkörét

Az Hju Repülö, li magyar
'repülö iflU:>ág képes havi repiilő

fo!yóirali:! gazjag és változatos
tarfa lom ma I meg ielent. Tartalma

ki elégitia repüléssel foglalkozó,
vagy foglalkOloi vágyó Hjuság
mi.nden igényél, de ugyanugy ér
dekes él' hasznos olvasmánya lehet
az idösebbe~nek is. Elbeszélések,
érdekes hiranyagés sok más hasz
nos apróság egészíti ki él SZÓra
koztató folyóirat legu1abb számát
A Jánosy '"hrán szerkesztésével
megjelenö Hju Replilő -mindenütt
kapható Ara 30 fillér. Mutatvány
szá.mot II kiadóhivatal, (Budapest,
VII, Király u. 93) kivánatra in
gyen kOld.

Az erdélyi gazda bástyája
eimmel irt vezelőcikkel luhos
Lás716 a Magyar Föld legujabb
számában. A magyar falu képes
lapja, mely gazdasági cikkekben
számol be. Továbbá elbeszélése
ket, verset, kisgazdák szakcik
keH. piaci és vásári árakat és
rendeleteket la1álunkbenne. Mu
talványszámol küld il Magyar föld
kiadóhivatala Budapest, VU., Er
zsébet· körul 7,

Meghivó. A jó Ister. segitségé
vel és ezü<;lkalászOls gélzdáink erős

akuí\lavill sik~r(jll ismét lezarni

e.;y a fGldmi.e;; társadri!om jobb
létét elömoz(liiani akaró tevékeny
séget - él Z ei üstkalászos gazdák
haláriárá::átés udvarszemléil.Az
azolwn szerzelliapasz!alalok meg
befzélése céljáhól azönképző

gazdakőr 1942 junius hó '21·én
(Vasárnap) délután fél 3 órai kez
del!el a felsörtsd Olvasókör nagy
termében diszközgyűlést tart,
melyre községünk minden érdek
lődő tagját tisztelettel meghívjuk és
szereteliel várjuk.

A száritott zöldség árát
kilónkint 20-60 fmérrel, vagyis
5- 8 százalékkal mérsékeJte a
kormány. Ez az intézkedés a
városi lakosság szempontjából igen
fon1as, s egyben a rendelet is
mutatja, hogy az ármérséklésnél
szociális és népegészségOl!yi szem
pontoka! is ervényesit a kormány,
meri fon!os nemze!icél ez, hogy
népüni, helyesebben, minél. több
zöldsé::Jéie felha~ználásával táplál-
!<:ozzék Itt említjük mf'g. hogya
zöJdsé,;száritás az elkövetkezőhó
napokban rendkivül fon\os szerep

hez fog jutni. Mint ismeretes, 112:
idén igen sok par\agon hevert
MiJel. belsőséget és öresjelket
IlElsznositollak zOldséglennelés cél
jár;'l, lehat azöldségterme<izlés nagy
lendüleiel velt. Tekintve, hogy az
eiköverkeiő télen sokféle közellá
(ási nehézséget kell lekUzdeni,
okosan cselekszik mindenki, ha
télire szárHot! zöldséget tesz el,

amelynek tápértéke bizonyos le
kinteiben nagyobb mint a korlZer
veké. A közellátási kormányzat
éppen ezért ci közeljövőben tájé- .
koztatást foá adni anól, hogy házi
eszközökkel és eredményesen ho

gyan kell zöldséget aS2:alni.

J uniuli 24 .8zerda

Camilla Horn, Tbeod.or Loos. frUzKa"1perli:

Z e~~u~,~!~P'u~'!.J?~?o~~'lOS I
ellenIorra1alom idejébi\l.

Uf'A ·vUághiradó.

Kitűnő 'm3gyarvjgját:ék·lIjdonság,·Elejé!ölv.~gigkacagó·orkánl

Magyar Világlliradó.

J uniu§ 2.:t-.22 v<ÍlU!i.rJ)l4a,p-b~j(ii

Simor Erzsi, Sl.Uassy László, Va$z~y ..Piri, 8Uicsi Tivadar,
Szondy Biri. Petites Sándor:

Kölcsön'kért férjek

A po'll óMoz g'ó G Y O ,m él.

Juniu~ 20 ~ZODll.bdi

KizárQl~g 16~ven feUilieknek !
MARLEN:E DIETRICH ez~vi egy'etlen világfilmje :

BtIZ·SU
(Szu:lD.á.tra angyala)

Lebilincselöen érdekfeszítő, látványos amerikai filmté:irté~et.

Kitünö kiegészítő müsor.

A gyomai kir. járásbiróság, mint telek
könyvi ha tóság.
1893/1942. tk. szám.

Arverési hirdetmény
kivonat

"') E rovatban kőzöltekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősségel
nem vállal.

Szalisz1ly6 Sándor debreceni .lak0s
(kepv. dr. Legeza Tibor ügyvéd Gyoma)

~égl.·ehajtalónak P~pai Lajosné szül~l~lt I
Adám Sára gyomai lakos végrehajlaSI
s"l'ollvedö ellen inditott végrehajtási I
ügyben' a telekkönyvi hatóság a u!ó
ajánlaira az ujabb árverést 89 pengő

27 fillér tökekövetelés és járulékai be
hajtása végett a Gyom 11 községben
fekvő. s a gyomai 8047 számu telek
köny~i betéIben A t i sor. 11342/.S.
helyrajzi szám alatt foglalt, Csudaballa
pusztán elfekvő 2 kat. hold 800 négy
szögöl területű szántó müvelési águ s
egészben végrehajtást szenvedett. tulaj
donát képező ingatlama 2140 (Kettö
ezeregyszáznegyven) pengő 50 ·fillér
kíkiá!tási árban, - továbbá

vgyancsak a gyomai 8047 számu telek
kŐlljvi betétben A + 2 sor. 11341 hely
rajzi sám alatt foglalt Csudaballa pusz
tán elfekvő 671 négyszögöl terűletű s
egészben végrehaitást szenvedett tulaj
donát képező rét ingallanra 304 (Há
romszáznégy) pengő kikiáltás! árban,
végüi

ugyancsak a gyomai 8047 számu te
lekkönyvi bntétben A. + 3 sor. i 1340/9
helyrajzi szám alatt foglalt Csudaballa
pU8ztán eifekvő 172 négyszögel területű

s egészben végrehajtást szenvedett lu
lajdonát képező. legelő ingatlanra 37
(Harminéhét) pengő 50 fillér kikiáltási
árban elrendelte. '

Kimondja a !elekkönyvihatóság,hogy
a jelen árverés a fentkörtilirt ingatla
nolua vonatkozólag C.17. sorszám alatt I
a 4655/1935 ti{\!'. sz. végzéssel Adám I
Lajosné sz. Zsadányi Juliánna javára I
bekebelezett· hoJligtarló haszonélvezeli
jogot nem érinti, miért is ezen haszon
élvezeli iog továbbra is épségben marad.

Az árverést 1942. évijl.llíl.lS
hó 14. napján déleiőtt 10 órakor
ól telekkönyvi hatóságheiyiségé
ben (Szabadság-tár 11. sz. 3. ajtó)
fogják megtartani.

Az árveré.lfe kerülö ingatlanök a
kikiáltási ár a 11342/18 helyrajzi Sl&árnu
ingatlant 1569 P 70 lillér, azaz Egyezer
ö tsz;hhatvankilenc -70fiUér..~.a
1134! h.elyrajzi számu ingal!ant 2:lŐ>P

60 fillér, azaz Keltószázhuswnhat pílngő
. 60 fillér s végül a 11340/9. helyrajzi

:';2áiJlll ingatlant 27 P 50 fillér, a.zaz
Hu&zohét pengő 50 fillér vételárl1ál,
illiu, az utóajánlattevő által beig~rt
üssztgeknél alacsonyabb áron nem··ad·

. halók el.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százalékll,

amelyet a magasabb igéret ugyanamJ~i

százalékára keH kiegésziteni.
Gyoma, 1942. évi május hóJ:i9.

napján.

Dr. Pjgniczky sk. kir. járásbiró,

Alávonathi!eJétil :
Sáfri Károly dijnok.

NyHttér*
Nyiiatl{..zai" I

Bene józsefné ezufon értesiti a l
nagyüdemü köszönséget,hol/,Y
Baráih jrlnossal semmi kopcsol((tot
vagy társas viszonyt nem tart fent
és az 6üz/eti vagy magántafio
zásaiért semmi fizetési kötelezett
ségei vagy felelöséget nem vállal.

BENE JÓZSEFNÉ
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50 Iillér. ÉI/es hirdeté8n~' ID Bz<.\nléir kedvezmény I

adunl:.
Megjelenik minden szombaton reggel.
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hétre szóló csökkentésére is sor
keriUhet, azonban a testi mun
kát Végző egyének telemeit lej
adagja előreláth~tóan nem vál
to:dk.

Az aratás késedelme ma
európai jelenség s igy kölföldön
is sokhelyütt összhangba keH
hozni a fogyasztás rendszerét a
gazdasági év meghosszabbo.
dásával. Ez a kérdés természe
tesen oU jelentkezik a legsir
gelőbben, abol az aratás koráb
ban szokolt kezdődni s a fo
gyasztás érkezik el a
gazdasági év végéhez. A vár
h3ió h,tézkedések minden való
szinüségszerriot bidosilani fog
ják az átmeneti időben avarosi
lakosság kenyére!látását is.

kÜldő fiait
Idejében arasson és csépeljen

tehát minden gazda, mert a
kenyérgahonára szükség van s
az ország ellátása az egész or
szágnak, tehát a gazdának is
Jétfolltosságll érdeke.

mértékre csökkentheM. Azt a
cséplőgépel, :9Imelyet birtokosa
(tulajdonosa, bérlöje) nem boz
az előbbi kövei:elményelmek
megfelelő üzemképes állapotban
II honvédelmi szolgáIlaUs ei o

mén. térítés ellenében ideiglenes
hasmálatr21 igénybe vebeti a
hatóság.

Most egy é;ve, hogy ft belső

front anyagcsatájának egyik jso
lent6s küzdelme, az ifjusági
ócska vasgyüjtés megindult. A
különböző Hjusági szerwezelek:
a diákkaplár, a leventék és
cserkészek váUvetett erővel

kezdték meg a gyöjtési munkát,
hogy az ócskavascsata minél
szebb eredményeket mutathas
son fel. Az Hjuság munkájának
buzditására a Fémgyüjtő akkori
ban és most is kel'ékpiroliat,
valamint 8 napos nyaralást a
Balatonon ajánlott tel azzal a
feltétellel, hogy e dijakat a leg
többet gyüjtö diákok kapják
meg.

Igy indult meg az itjusági
ócskavascsata, melynek győz

tesei e héten, az iskolai évzá.ró
üIlnepélyeken vették át a Fém
gyüjtő jutalmait. A dijnyertesek
egész év folyamán állandó
munkával jelenhb mennyiségi
ócsakavasat és fémJuHadékot
gyüjtöHek össze és ezzel a tevé
kenységükkei hozzájárultak 81

telső front erejéhez és a külső

front diadalmas harcának erő

sHéséhez.
Az ifjuság rendszeres gyüjtési

rnunkája során a most lefolyt
tanévben közelegymiHió kg V::lS

és fémhllUadékot gyűtölt össze,
Az iijus3g vascsahíja tehát meg

intézkedésekkel biztositsák a hozta az eredményt.
togyaszlók szükségletét az át· I JuliIls elején indulnak a diá·
meneti időre. Valószinüleg az l kok a BalsJonra, hogya Férn
eddigieken !ulmeU(~ rendszabá- l gyöjő dijaialapján nyaralásukat

és a fogyasztás. néhány megkezdjék.

legszigorubban végrehatoU kész·
letgazdálkodási rendszer segit
ségével volt a gazdasági év
végéig elegendő. Időközben

háborus intézkedések váltak
szükségessé, amelyek mindig
növelik a fogyasztást és előre

nem látható árvizkárok is
sulyosbitoUák a helyzetet Külö
nösen sok gondot - okoz végül
az a körülmény, hogy az idő

járási viszon.yok miaU az aratás
megkésett s ezzel a gazdasági
év hBtekkel meghosszahbodoH.

Értesülésünk szerint az íUeié
kes körök most fogialkolllak'
azzal a kérdéssel, hogy mUY<:oll

s
cséplőgép lajdonüs

ba hozni

sz ~<,.ségletének

S ·I~'.r'; ~a!.Q,';

minden
üze ~\é

cséplőgépét

Fogyasztó
bízt

sárnap ie ie
,

i B estee .8

téz Gö ÖS 6 rát
Vitéz Gömbös Gyu.la, Ma-I helyedék el. Ünnepi beszédet III

gYllrország egykori miniszter- leleplezési önnepségen Tasnády
elnökének szo!:lnit junius 21·én, Nagy András, a képviselőház

vasárnap leplezlék le Budapes- elnöke mondott, igaz magyar
ten. A szobrot a Döbrentei-téreIl szivvel.

Jul-jus 1-10
v

köteles

A m. ldl'. miniszterium 3600
1942. M. Eo számu rendeLele
előírja, ho~y minden még h~sz

nál ható cséplőgépet köteles
birtoliOsa (tulajdonosa, bérl6je)
legkésőbb julius hó t. napjáig
olyan üzemképes állapotba hoz
ni, amely meHelt a szemveszte
ség és szemtörés a iegkisebb

A szerdai lapokban hivatalos
helyről ,jöU felhivás jelent meg,
amely arra inti a gazdákat, hogy
idején arassanak és csépelje
nek, nehogy késői aratás, vagy
megkésett cséplés kövelkeztében
szemveszteség álljon elő, mert
a mai háborus viszonyok
között minden magra szükség
van. Ez a felhivás ulal alTa is.
hogy az aratás az idén a rend
kivüli időjárás miatt megkéseU
s igJ kétszeresen szükség van
arra, hogy a terméssel ,jól gaz·
dálkodjunk.

Az aratás késedelme azonban
más fontos\ kérdéseket is felve
telt. A tavalyi termés - min
ismeretes - nagyon rossz voH
s a szükösen rendelkezésre álló
gabonamennyiség csak a leg
nagyobb beoszlás mellett és a

vesdeségeknek ma a legkisebbre
-keH csökkeniök. li nemzet nem
csak a harctereken, hanem ide
haza kaszával és el nem banya·
golható munkánl barcol s a
magyar gazda nem hagyhatja
cserhen nemzetét és barctéren

ARASSU
IDEJÉBE

Az Európaszerte uralkodó
rendkivüli téli hideg és sok
csapadékkal, későn beköszöntő

tavasz két-három héttel késle!
teHe a tavasziak elvetését és a
kalászo§ok beé:rését

Eza 15-20 nap lIgyan!Hmyi
val több, előre nem látható
fogyasztást - azaz hiányt 
jelent a tartalékként tárolt ga
bonakés z1efekból ; ezért I:l töki
mivelésügyi kormányzat felhívja
minden magyar gazda tigyd
mét az aratás idejének szak·
szerű, korai megállapitására és
II cséplés minél korábban való
megkezdésére.

Az aratás idejében való meg
keilldése .wérdek, mer!
közludomásu, ho,,!y az aralás
kései megkezdése miaU pergés
bM évről-évre hatalmas káro·
sodás éri az or3zágot. A gabo
nák al'3!ási ideje II korai viasz
érésselesik egybe, amikor a
gabona szeme már nem tejes,
de körömmel könnyen átvág
ható.. Az ilyen gabona legsz< bb
és legteUebb szemü lesz, mett
a keresztekben és asztagban
utánérik, csiraképessége kivaló
és pergési veszteséggel számoini
nem kell. Az aratás idejének
meghatározását tehát nem a
levélzet és a szár szine dönti
el, hanem kizárólag II gabona
szem érési foka.

6gyanilyen fontosságu a
cséplés lehető -legkorábbi meg
kezdése:

A földmivelésügyi kormány
za·l gondoskodott arról, hogy a
csépiés megkezdéséhez szúksé
ges ember, tuzelő, hajtó- és
kenőanya~ rendelkezésre álljon,
a gazdá~ kölelességepedig, hogy
gyors aratással, beborqással,
cséph~ssel a kenyérmagvalint az
ország közellálásának a leg·
sűrgösebben rendelkezésére bo·
csássák.

Minél tovabb áH érés után a
gabona lábon és minél később

kerül a maglárba, annál több
veszteség érheti és rendeHe1és-i
helyére, SI fogyasztóhoz, s li

küzdő magyar katonához való
jUlását a V2sutOn szállitás torló·
dása is késleltetheti. Ezeknek a
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.erde
(:üli"'-

és :részt
rendezett

képesdr, és a fehz8porodoU

ek
nél!;iH oU hon maradt

gondozását váHal-

Az elmult tartoUa
Levente Egye

Ensébel·ligeti sporl
u8gysz2basu és szén

Illlepélyél, melyet
nagyszámlJl. közön·

ség nézeU végig. Megjelent al

Sorbán Jenő,

ügybuzgó főszolgabi a
kiséretében, dr. Táby

Andor 'szolga biró, dr. Szász
községi iójegy;;ő, dr.

já~il.sbirósád
elnök, dr. Piglliczky Endre jt!.
:rti,sloir6 és meg sokan mások.

Az zenés !elvonn·
s cS3patok

rendbpil felá!!!ak
a xászló

a Hiszekegy hang-
s a tisztelet-

adasa közben ünnepélyesen lei·
az arbóc csucsa ra.

kezdetét velte a kü lön
és Bzórakozí81ió

számokból ősszeáUHotl gndag
és nivó:; m üsor. Nagy lelszés!
aJffüoh:3 íevenlék !orrHl

melyet Gecsei Zoi
levente Gkia!ó

váhva kövel',€ztek II többi mü·
s(}]!"§zámok ,: sikJntás kulönJéJe

egészen 3000 méterig,
magas és távolugrás, ügyességi
gyakorlalok haditornabemuialó
és akadályversenyeic A polgári

levenleköteles növendé-
és ügyes gula-gyakor
ulaH2k be

",",Uli"" lanár vezetéséve!. Igen
nagy tetszést 21raloH a levente

e

zene·
évzáró-

zene·
müködését. Egyedül

a ~aga ,erejére tálwaszkodva,

Nem széHorg3csolni akarjuk
ezzel az eriíkel, SŐL a honvéde
leműnK érdekei! szem előH

íartva egyesü!! munkál akarunk
teremteni a ieányleventék gál-o
G1já<Jil l, meri összefogott erővel,

nagyobb eredmény~ ludunk el
érni-

Hölgyeim lépjünk be a Lég
ol!a!mi Liga leány-gárdájába!

LOVAS ZOLTÁN
a Légó. Liga ügyvezeLője.

leányok rilmik us, zenés torna-'
gyakorlata, mely Kató Gáborné
Erdei Julia reL !anHónő veze·
lőnő odaadó és ered ményes
munkáját dicséri, de dicséri ::;
leventelán.yokai is, akik ügyes.
séggel és fe;lyelmez et!ségük I~el

méHán ki.érdemelték a közön
ség lel II es tapsát Szépen muta·
loU a iormaruhás, rohamsisakos
leventék tüzoltó-bemutatójlJl,
akik kOillolV mfisorszámu!dml
és igen jó s2erelési idejü.kJ~el

elhmerést érdemellek ki. Élénk
tigyeremmel ÍJ; isérLe a közönség
a leventelányok kosálhbda
mérkőzését, valamin! a levente
ifjak alapos liatonai elöképzésél

I bizonyHó harcászati bemutató
I ját. Közben szórakoztató szá
! rnok js vollalc katonanótákal
l énekellek a leveniék lés sZllvaJQ-

kórust adtak f lő Somogyi Mi
hály ref. tanító, leveoleoktató
szakszerü irányHása I;UeHelL

\légIII ismét felálllak a csa·
patok a zászló előH diszoszlop·
vonalban és Zöld Sándor ref.
kántor, eeyesüleíi elnök záró·
szavai és III leventék katona·
imája ulán, a Himnusz hangjai
közben a zászlót levonták s
ezzel. véget ért II közel három
órás záróünnepély, mely gazdag
és szinvonalas müsors'lámaio31
fogva reményteljes igéret arra
néne, hogy ez a lelkes m3~yar

ifjmág eredményesen fogja
munkálni a Szebb Magyar
jövőt l

A rendezés nehéz munkáj!
Zöld László főoklató 3l oklatói
kar segilségével végezte.

z S g a
éJjeH nappallá téve dolgozik,
hogya zenekulturimak hivek et,
barlÍllQ\{alszereueo, neveljen
és iani!son, Igen figyelem.re
méltó az a lörekvése, bogy a
magyar zenét megkedveHesse
ép ugy növendékeivel, mint
hallgatóságávaL Sajnos "ez a
törekvése ez ideig?" !lJ,ég
keveseknél talál kellő megér
téslfe. Az elvetett m3g már
bon haJtásai!, s reméljük
el is ebélyesedik.

A növendékek már az alsó
fokoD is mt>glepö képességeket

junius

árultak d és ha!ározoHan meg·
látszíkjálélmkon a szeretetteljes,
tökéletes, szakoktatás eredmé·
nye, Az ovodás Altmann Tomi,
ki ;' iig nagvobb hegediijénél,
iiszinte !ap,ra ragadta hallgató-
ságát. Salzmalln PlSii és Zsuzsa,
valaminl Harlm:mn Éva. Szabó
Mihaly, Kovács Kiára, Fekete
Gabi, Szász Erzsi, Ki/dál' Peti,
Singer Ági II legjobb uton halad
nak, hogy szorgalmas tanulással
szüleik nek és mind vzúknak,
kik il zenét szeretik játékIlkkal
örömet szerezzenek. Itt meg keH
említeniink Singer Ági kicsi
szolt hézíariá:;át és szép lágy
biUen!ését. Sokat várunk tóle.

A közép fokon láthattuk és
halinalluk ada biztos fejlődési,

amit el is várlunk Benke Lajos
nöwendékeitól. De tigyelemre
méltó fejlődést észleli ünk KoB
mann Babánál, kinek ennyi
iwulás után most már egy jó
hegedüre van szüksége, ami
további fejlődésére igen elő

nyösen tog hatni, Weisz AncH
most halloHuk először. Kifogás
talan hegrdü tartás, szép és
helyes vonóvezelés és fejlődés

képes tónus jellemzik hegedü
játékát Kiváncs;an várjuk a
jövő évi vizsgára. Palolás Pisti
Bél nagy technikai fejlődést

lapasztaltunk. Ma' egy kissé
indisponáU volt, de mind e
mellett sem csalódtunk benne.
Jálél,ában igen akadályozta a
nagy meleg, amely elbágyasz
toHa és ez érezhetö voll játékán.

A zongorisfálmf I talán kezd·
ejlik ~ legkisebbel, Böszörményi
Nórával. Böszörményi Nóra
most is meglepetés volt Igen
szépen és jól zongorázott.
Rendki viii bájos jelenség a
zongora meHeH. Ő'lsúnte, nagy
tapsot kapott Köhler Vilma
szinten szépen jáfszot'a Kle
menti Sonatinájét Böszörményi
En már kom:oly zongori;;ta.
Bach, Beethoven,Godard művei

szépen szólaltak meg keze alatt.
Uloljára emlékezünk meg
Vincze ElluskáróL Ő Gyoma
kedvence. Most is ép ugy, mint
a muhball, csak ősziute elra
gadtatással szólhatunk já.!ékáról.
Nagy viBtuozilással játszoHa
BlJl'gmüller: a forrás eim ii
művét, valamin! Bach es Beet
hoven szerzeményeil. Nagy
igérea számunkra, büszkék va
gYlwk rá.

Az. egyéni szamok után né
búny egyiiUes számmal is be
bizonyitoHák él. növendékek,
hogy nemcsak kiiiön-kiHön, de
társas számokban is megállják
belyüket SZép voll él Weisz
Palotás due, a Beszö:rményi
teshérek négykezes játéka, de
ld keH emelnünk SI Í{ádár
Kollmann-Palotás triótól elő

adoH Corel li vonós idót. Elis
merést érdemelnek a' többi
egyiiHesek is.

Sajná.Jattal kell megemlékez
nünk a Gyomai Dalárda távol
maradásáró!. Ez a dalárda
Benke Lajos vezetése mellett
már sok kedves és örömteljes
percet szerzett a gyomai közön
ségnek és most is szivesen haH·
gattuk volna őket
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Születtek: Eke Gyula és neje
Forgács Mária leánya Aranka rk.,
Csaba Kálmán és neje Márton
Erzsébet fia Imre rIc, Kató Gábor
és nere Bácfi Erzsébe! leánya
Ilona ref, Toldi László és neje
i''Il ..gyeri Teréz leánya Teréz ref.,
KISS Anlal Is!ván és neje Adamik
Eusébel leánya Erzsébet Edit lk.,

G ,ál Endre és neje Sebők Ilona
leánya Irén rd

Házasságot I.ötöttek: Köszi

Olló János és Z,öld Mária, Wgh
t)~!a és Zilahy Sár3 Irén, Tólka
Islváll és Rau Katalin.

Eihaltak: Csapó Imréné fábián
Anna 58 éves rk., SzántÓ Sándor
90 éves ref. . .

VidáJn ~orok..
- Édesanyám, mondd 'llennyit

érek én neked, - kérdi a kis Pisti,
miközben hizegve simul anyjához.

- Drága kis életem, - vála
szolja ellágyultan az anya - leg
alább százezer pengöt.

Pisti reménykedő tekintettel néz
anyjára és ugy mondja:

- Nem adh.a/nál most belőle

30 fillért fagylalira ?

Vonaton.
A kalauz rdförmed az utasra :
- Azonnal oltsa ki a pipáját.

III nf'm szabad dohányozni.
- Ezt nem tudtam.
- Nem tud olvasni? OU a jel-

irat: Ne tessék dohán)lozni!
I De azt is kiirták: !gyál

keseriivizet - és ön iszik?

Kedves gyermek.
Pista átmászik a falon a szom

szédék kertjébe.
- Mit kerese! . fiacskám?

kérdi a szomszéd.
- A nyilvesszöm átesett.
- Na, csak keresd. És hová·

eseti ?
- A bácsiék macskájába.

Nyár a pesti szinházi
világban. A nyári hónapok
minden ujdonságáról irásban és
képben számol be a Bélibáb szin'
házt heiHap legujabb száma. A
legfrísebb kUIís8zamögö!ti pletv
kák, magyar irók remek elbeszé
lései, riportok, gazdag filmrovatt

divat rovat, rejtvények, humor,
tökéletes képes heli rádiómüsor és
rengeteg szebbnél szebb kép ez a
Délibáb legujabb száma. A leg
szebb szinházi hetilap egyben a
legolcsóbb is, meri a ára csak ~O

fillér.

Felhívás. A m. kir. föidmive
lésügyi Miniszter ur 1942 évben
j<lkarmánysiló é.., trágyalelep épí
lési akciÓi lelt folyamatba. El t: fl

akciók lebol1yoliL~sával a Mez,'I
gazdaság: Kamarát bízla meg, Fel
hivjuk a gazdák figyelmét,hogy
ezen akció ügyében tanácsért vagy
felvilág-osilásért forduljanak a
békescsabai Kamarai Kirendelt
ség hez.

Rommel némel lábormgy az
északafrikai angolszász 8 ik had
seregel teljesen szétzuzla.

Esküvő. Zilahy Sarolta és
Végh Béla f. hó 20 áll tarioilák I
eskűvöjtikel. (Minden külön érle~

silés helyeit.)

Mozi előadás él Légoltalmi
Liga javára. Az Apolló mozi
tulajdonosa átérezte a mai komoly
id6k szavál. Hazafias érzésétöl
indiilatva minden évben egy napot I
enged át és ennek az előadásnak

tiszta jövedelmét il Légollalmi Liga
rendelkel':"ére bocsá iql, Az idén
julius S-án lesz ez az előadás

(szerdán), amikor il "Garzon lakás
kiadó" mil ~yar<vi,giáték kerül be
mulal3sra Jegyek elövételben már·
il.lnius hó 30-1ói kezdve [<aphaíók
a Liga hivalalos helyiségében. A
Liga kéri i' nagyérdem i.i közönsé
gel, hogy támogassa megjelenésé
vel a helyi csoportol, mert azon
kivül, hogy II bevétel 11 Liga cél
jail szolgálja, egy bájos, kedves
eiöadást is kap,. melyen kiWnöen
fOg szórakozni.

Zöldséges egytái: Kevés sós
vizben párolt, szeleteit vegyes zöld
ségt't soronként lerakunk vagy
darált. párizsivel vagy karikára
szelt kolbásszal. A tetejét bőven

megszórjuk vagdalt zöldpetrezse
!yemmel.

Gombás rizses 2öldborsó:
Párolunk petrezselymes zsiron
gombát és zöldborsót. Mikor a
borsónk félpuha, hozzáadjak a
meg nem mosott, ruhával meg
törőlt rizskásáf, sóval izesitve, viz·
zel felöntve keverés nélkül puhára
pároljuk. tetejére szórjunk vagdalt

. petrezselymet,

Esküvői hir. Gliick Vera és
';Neisz RudoJfRezsö f. junius hó
28-án tarlják esküvójűkei a
gyomai iZf templomban.

A légolfalmi liga él ll. cso
por! házparancsnokok lallfolyamál
befejezte és a zárÓvizsgát is meg
larlolla. A lanfolyamü! az 51
házcsoporlparanc,;nok kielégilö
eredménnyel elvégezte. A vizsgán.
mely egYllllal bemutató is voll :
megjelent cl község részéről dr.
Szász Lajos főjegyző légó. veze!ö,
Kovács Sándor h légó. paranGs
Ilok és Bácsi Elek igazgató fö
mérnök, a Légollalmi Liga elnöke,
kik. éi vi'zsga után megelégedésük
nek adtak kifejezésI. A következő

tanfolyam éi nagy munkdidőre te
kintettel és il küszöbön levő ara
tási és cséplési munkákra - egy
elŐre elmarad.

A vetőmagvizsgáló intézetek
vezetői a jövőben rendszeres
értekezleteket tartanak. Bánffy
Dániel bárÓ földmivelésügyi mi
niszter a vetömagvizsgálall<:i fog
lalkozó áiiami inlézmények mUI1- I
k~jában az egyönlelüség és kÖI-1
csönös tá magalás bizlosit,b-ha a
vetömagvizsgá!Ó intézetek vezetöi
részére rendszer ,$ értekezielek /ar

tását rendelte ej, és az értekezlet
szervezeli szabályzatát jóváhal:yla.
A vetömagvizsgálattal foglalkOZÓ
mezőgazdasági kisérleHjgyi, Vala
mint kertészeti éserdészeli inté
zelek vezetöi évanként legalább
egyszer kötelesek értekezletre
összejönni.

Világos rántás! készifiink, fel
eresztjük a para; levével, beletesz
szük a parajt, sóval, kellés hagy·
mával izesitjük, kevés ideigfőzzük.
Kissé száradt kenyeret· vékonyan
fe lszeletelilnk, majd felvert sózot!

. tojásba mártva kew1s forró zsirban
kislitjük. Kevés zsirt vesz fel.

Sóskamártás tojássai : Tisz
Wott mosott sóskát forró zsírban
páro/unkBa levét elpárologta meg
szórjuk liszttel. és: feleresztjük
csont/ével, vagy vizze!. lzesifjük
sóval, kevés cukorral és ha van
tejfellel vagyaludltejjel. Tükör
tojással táláljuk.

UJSAtS

Parajfőzeiék bundáskenyér
rel : Tisztitolt, jól megmosott pa.
rajt forró sós vizben 5 percigfőz
zük. Ledaráljuk, vagy áttörjiik.

~:-.,~----~-----=:::::-:
I hány hele baiározta el a miníszter-

kevés zsirral t? íanác,:, hogya BudapesH Nem-
o~". I ze!közi Vásárt az idén "háborus

H:oevés zsirral vagy 7sirnéihül dSt-S .~" .I S I
készithető éiddL (3) r;/. . . VaSdl" jei eggel zent slván

a

i.' .f'!· helében, augusztus hó 14-24·ig
('Ji/A' J; fo,ják meg'"dem; é, m,,;, 'gen

··.1i..,r..O/1jf'.t.·f II nagyszabásukereiekhen bontc;ko-
fl zik ki az ezévhen kiv.élelesetl nyártO. ulóján megtariandó Nemzetközi

, v Vásár.

Babgulyás : E~)' Uo, lukanól
zsiron hagymát sárgdm fOflyasz
tok. Megs2órom bőven pnprikávIJI
és beleteszem il koczkdra vdgott
marhahust. Kevés vizzel [ocsolva
{élpuhára párolom. Este beáztatok
nagyszemli babot, félpuhárafőzöm,

hozzávegyitem a pörkölthöz a le
szilrt babot és a bab főzőlevével

locsolva puhára párolom. /zesit
he/jlik aluditejjel. Anyagkiszabás :
fél kg marhahus, fél kg bab, 2
dl aludttej, 4 dkg zsir, hagyma,
só, paprika.

Rakottkáposda (száritott): 10
dkg szári/olt kápoztát ll!tgmosva
beáztaiunk. A áztató vizzel együli
főzzük, sóval izesitjlik. Késziiünk I
pörköltet marhahusból, vag)' pá.
risiból. Páralunk rizs! A pőrkő!i

husát ledarál;uk és soronként le
rakjuk: káposzta, pörkölt, rizs,
káposztu, a tetejére aludttejet te
szek, vagy a pörkőlt mártdsdt.
Anyagkiszabds: 10 dkg suifilott
káposzta, fél kg hus. 10 d!ég rizs,
4 dkg zsir, fűszer, hagyma. eset"
leg 2 dl aludttej.

Rakott zöldbab (száritott) :
10 dkg száritott zöldbabot beázla·
tok majd ugyanabban a vizben
puhára jözöm. A leszlilt zöldbabot
soronként lerakom, egy sor zőLd·

bab, karikára szelt koLbász, kari
kdra szeli keménytoiás, majd ismét
zöldbab. A tetejére piritott zsem
lyemorzsát szórok. Ha van aludt
tei, azzal izesifhetjük. Anyagki
szabás : 10 dkg száritott zöldbab,
negyed kg kolbász, 4 drb tojás,
4 dkg z-sir, 5 dkg morzsa, esetleg
2 dl aludUej.

Töltött karalábé: Gyenge
egyforma kalarábékat kifurunk és
a következő töltelékkel töltjük:
darált marhahus, rizskása, só
füszerpótló összekeverve A meg
töltött. kalarábékat az apróra vágott
kalarábéval együtt gyengén sós
vizben puhára pároljuk és ha
puha, ugy kész"jük et, mint a
főzeléket. AnyagkiszaMs : 10 kala
niM, 30 dkg darálthus, 8 dkg
riz-s, füszerek, 4 dkg zsir, petre
zselyemzöldje.

Parajos omlett: Tojás sárgá
ját kikeverjlik liszttel, tejjel, majd
áttört pamjt, darált kolbászt
adunk hozzá, végÜL a keményre
vert habot la,zán hozzákeverjük.
Palacsinta sülóben kevés zsiron
kislitjlik egyenként. Anyagkiosztás :
személyenként 1 tojás, egy tetézett
kanál Liszt, I evőkanál tej, 1 evő

kanál paraj, ? dkg kolbász, kevés
zsir akisüteshez.
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ENDRÚDI

A KELETI
CSATA

19421unius 28-29-én, vasárnap
35-7-9 óraJHH-,

hélfön, Péter· Pál napján
5-7-9 Makor.

Szöveiségeseink és honvédeink
előnyomulása a bolsevizmus

eHen

Jutányos áron vállal mlndermemü
ácsmlmkát, továbbá egy jó családbÓl
való ügyes fiut tanulónak relvesi';.
Molnár Elek képesített ác~mester.Lakik:
I Arany János ll. 14. 2~4 '

A Légoltalmi ligéhoz egy rendes
bejár6 ta karitónő kerestetik. Esetleg
két tagból álló család ingyen:' lakást is
kaphat. jelentké:zni lehet a Ligakodá....
jában bármely nap délelőtt vagy de!
után, !

Máday Aladérnél használt perme-
ter.ögépek eladók l

Domokos Albert üzletében uj férfi
és női kerékpárok érkeztek és minden
kerékpáralkatreszelf kapható. Megszünt
a gumigond, itt van a "Nép"ker-ékpár
abrones. Ugyan ö együgyesfiut ianuJj
nak felvesz. ! -l

10 szóig 40 fillér, minden további szó 41.

Tengeridal"ál6, 3 lábas mely lillzlre
darál és másfajta felerösithetö tengeri
dar:\ló 19 pengőtöl, továbbá vendég"
ágyak, összecsukhatós dupla vörösréz
sodronnyal 24 pengő 85 fiili:rtöJ,kerités
drólfonatok minden számban, kályhák,
tűzhelyek, tejszeparátor 6 havi rész
letre és más vasáru kapható Schwarcz
József vasllereskedönél Endrőd, Szent
Imre ut 6. 2 - I

PÉTI SÓ kapható a Wagner
Márton Fiai fatelepén.

Első hatalmas összefoglaló film a szovjet
elleni hadjáratról. A legnagyobb törté

nelmi esemélllynapjailllkban.

Mindenki nézze meg!

ft műsor kiegészitve.

Vigjáték és UFAhiradókkal.

A Tolnai ViJáglap legujabb

megjeleni számában alegjoblrma

gyar irók novelláin, a sZóia

kozlaló és ismereHerjeszlö cikkek

dus során és a közkedvelt rovalo-

. kon kivül szá'! kép 121lálható a nép.,

szerü lrépeslapban. Tolnai Világ~

lapía egy száma csak 24 fillér.

Szerkesztésert és kiadáséri felel;
WAONERJIV' [i,RTON'

Kész.űll li könyvnyoriltátás 501-ik esz

tendejébelll II HUllIgMia könyvnyolfldában

GyoUlán, felelős vezetöe, Teket SártdM,

A HartaI' kovács féle ház a Horlhy
Miklós uton kovács-mülJellyel e~yü(t

eladó. Érdeklődni lehet Horthy Miklós
ut 55 sz alatt. l-l

Rákóczy utca 3 szám alatt 2 egy
másba nyíló üres helyiség és l butoro-

, lOH szoba kiadó. 3.:....2

m Cl.

?
"

ocsiban

tallan Lapnsnyik ragasztja a labdát a
jobb sarokba, 2-O. A vend<?gek ispr6
bára fesLik a gyorllai védelmet, de Talán
áltörhetetlén és Máthé biztos őre a
kapunak. Kűlön kiemelkedő Kiss Lajka
tempóbirása. Lendületével az egész
csapa10t magával ragandta A 90 percen
keresztűl egyellllő iram mal küzdött. Milli
den dícséretet megérdemel a Czifrák
trió is Ugyancsak veszélyt jelentett
Olajos landája is a csabai kapura.

Mindent összegezve, minden játékos
dicséretet érdemel. Az oUho!1 maradt
drukkerek ped!g sajnállialják, mert ilyen
mérk6zésben ritkán van részüle

Imre kifogástalan volt.

Öl hÓnapos kereskedelmi tan
folyamot nyit Bl.ldilpesten, VIII.,
Va?,bu~c1 11 szám alatt il Baross

Szövetség oly ifjak és leállyok szá

miÍra. akik valamely oknál fogva
hosszabb ideig tartó tanulmányo
katnem folylaihalnak. A tanfolya
mon részt vehe!nek középiskolában

é'eilségizelt fiuk és lányok is. A
17 éven aluliak nem veheInek részt
a tanfolyamon. Tantárgyak: ke
re~kedelmi és· jogi alapismeretek,
magyar kereskedelmi levelezé!',
könyvvi!el, kereskedelmi és poli
likai számla 11, gyorsírás, gépírás
kt. előadások f. évi október l-én
ke,zdödnek és d"étuMn 3-tól T-ig
lesznek Beirási dlj 30 P.. Tandij
100 P, mcly havi 20 pengös rész
lelekiien is fizethető. A beiralko

zásnál benyujlandó a születési
anyakönyvi kivonat és az iskolai
végzelfségel igazoló hizol1yitvány.

A Magyar Föld heli képeslap
képekke! ~s értékes cikkekkel je
leni meg, A magyar fulu képes
lapja, mely gazdasági cikkekben
számoi be. Továbbá elbeszélése
ket, verset, kisgazdák szakcik
kelt. piaci és vásári árakat és
rendeleteket találunk benne. Mu
tatványszámot küld a Magvar Föld
kiadóhivatala, Budapest, Vit, Er
zsébet-köru! 7.

a

IÉ

a

olló ozgo
~&\liJmJM==....v::xio:~iiii..liii_iiii,,""- iii<"''''-'''--~iii!l1iliiiiiiiiii_-iiiiiiiililmiiiiiiiiiiiiiiiii~~&:!IIIi''''''' __iiiiiiii__Ei

J\ll!HUfIi> t

Kör{)svidéki Kerület
t osz~ály.

J. NAC fl. 25 20 3 2115:2543
2 MTE 25 16 4 5 81'3936
3 B MAv25 15 4 6 78:4034
4 MSE 26 15 3 8 69:5033
5. GyTE 25 14 011 73:4428
6. Hunyadi 26 9 6 J 1 51:6224
7. Rokka 25 10 4 I l 42.5424
8. N MAv 26 10 313 72:6223
9 GyAC 25 10 312 40:4423

10. GyTK 24 10 212 43:8222
KoTE 25 10 114 52.1921

12. OMTK 23 6 512 36:6217
13. DTK 24 5 613 37:6914
14 OFC 24 2 022 13:89 4

mt'

Egy félsze~ férj ezer ötle1ben és humoros jelenetben bővelkedő története.

UfA világhiradó.

Az e!mult vasárnap, ritkán
látható szép küz~elmet hozott

a ket csapat t'aláHmzása.

GYTK-Csabai karpaszomá
nyosok 2-O (0·0)

B'Irálságos. Veze Ile : Imre.

Ig31.i flllball időben futnak kia csa
patok és üdvözlik a kis számu közön-
séget .

Inne sipjelére a Gytk s,ineit a követ~

kezök képviselik; Máthé - Talán, Ti
már - Czifrák !L, Czifrak 1., Czirák lll.
- Olaíos, Ki.ss, Csalah, Csalah II., La
posnYIl;:.

KarpasZ0:llányosok c,a patában jAt
szott Győri; Béres és több nagy nevü
katon3 játékos.

Győri indítja utnak a labdát és ha
talmas iram alakul ki. Egyik támadás
szebb mint a másik. Minden játékos
ön nngál akarja felül nHl!ni il. iest
cselekben és iehnikában. A kevés szá
mu közönség minden akciót tapssal
IIl!almaz. Csalah il legjobb napjait is
tülszámyalja. Mindenben követi öt Györi
és a Idg termetü Laposnyik. Általáballl
az egész csapat kiválót nyujt. A vendé
gek is minden dicséretet megérdemel
nek. Közöltük Győri után Sza1cál, majd
Bohus és Béres a sorrend A mérkőzés

első gól ját Csalan remekül küldi a
hálóba. Majd, nemsokára az ellenállha-

A férfiasság, erő és bátorság fill\1je~ Fösiílereplők: Fraehbt Tone és Peggy Maran.

Nem ken megi.ijedl1i" fox hiradó.
Pethes Sándor rövid magyar filmje.

J\ll!niu§ 2S-29 vasárnap-hétfő

Páger Antal, MuráH Liii, Vaszar)' Piri, Hajmássy Miklós:

A legkitűnőbb magyar vígjáték sláger, a budapesti másodhetes - mozgószillI-
házakat megelözve. Ezenkivúl ;

Magyar Világhiradó,

i\l1ni Ondra és Heinz Riihmann ragyogó vigjátéka :

Tempó l Izgalom! ROll1ánUka I

1.ésü!-ére bocsáloH eilálter
llén: A házassági
kö.lcsönl a kérel mezŐk

azonba fR orJ;2YOii1 s,okan vannak
akik csak él házasságkötés,

u!ZtrJlerjesz#ik elő ezirányu kérei
müker. Az Országos Szociális
fel 'elhivta él házassági
kölcsönl Í'él1ybevenni kiván6 há
zasuiók mél anél, hogy akik
cl h,üa;;ságkölé3 tWI,n terjesztik e!ő '

H~relmükel házassagi kölcsönben
nem részesilhelök, mert ezeknek él

kölcsőnöknek célja il házasság
köles anyagi lthelöl,'é létele s nem

a megktHl'Hl haz3Jsságok u!ólagos
anyagi alMamaszlása I

• 1 I
A élelm~szereilllátá-I'

sánali a fei-
haliJJ!mazása a I\ÖZeliátáSi"
miniszter tlj rendszen veze/eli be.

l-\ki állandó gyógyu- 'I

!"s """,.,[:<,1:'\5 céli'',l)'ól 3'a t L'j a ~i.!.;..i: . .(o.u '.

111DESZ3bb időre a
nyaralE':O: csak ugy kaphat
jegyre kiszolgáii3llha!ó élelmiszert'-

na közellátás! igazolványt
s,e(e~ be. ,(1" közelJátásiigazolványt

az i:'!li3ndó szidnt illeté-
kes (városok-
ban adia ki. Ugyanez
il rendelet kimondja, hogy él

nyaralól1aÍK állandó lakóhelyén
nincs éielmLzerjegye, vagypedig a

hdyén egyes; élelmiszerek
kö(ö\lék holoU

o!lhon il20k szaba.don vf~:,;(;wlhaiók,

a!dwr é!eimiszerjegyeket "dnak ki I
neki" KenyérváliójegyekérL az or
sdg egész It;űle!én - Budapestet
hivéve - ugyapékeknél, mint
egyéb üzleieklDen lehet kenyeret
vásárolni. Olyal1 helyeken, ahoi il.

évben 200 nyaraló
keH bevezetni. A

zsiradilg és hetenkini

legfeljebb 12 dek?l zsir; vagy 14
deka Hleive 14 deka zsir
szalorma vagypedig 15 deka ÍJÖIÜS

zsirslaionna lelleI,

lHáZ8i.ssilgíiötés a '
ház-assági l.iöksön-!: kénTIt Egyre.
"''''",r,hh érdeklődés nyihránu! meg"

kölcsönök iránt, a-
i: "örvenyha!6ságok első

!isz!vis,;;,ji;n Országos Nép- és I
rendelke-

a szerelemben?
a Színház! Maga'"

zin legujabb számából, amely az
érdekes kivűl bemulél!ja a
bolgár Karádyf, nagy képes ludó
silást hoz il fHmslÍnésznök
kolozsvári li.íiol'!:3!ásár61, Pünkösii
Andor .kirándulásáról, a I
közkedvelt Vasi 3Z" Aranysárga
falevél" rajzol érdekes
karikaiurM Melléklet 8 Kis Maga

zin,

8S8

.~~MI
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1'~~í(ye'Cl-évr~ 1.56 P, fél évre 3.12 F, EgésJ i'lvre 6.24

Befizetések postacsek!{\~n;

.Hungária-nyomda Gyoma" csek.kszámI8.280,
Lapzárta c s UUS! Hi II este JJ Óra.

Felelös szerkesztö: WAGNER MARTON
S:zel"kelliz'1ö~~g és idl'idói'llv3tal:

__I

Hirdstés~~~

Egyl1aiábos (55 mm 8z,,~jeG) I cm. mag3.s hiráe!~~

50 nJlér. Éves hi.rdeiés!1él 10 Gzá:z:alék kedvezmény1
adunk.

\'legjelenik minden szombaton reggeL

ra

lekedeteiben.
Mi nem hódító háboru! vi

selünk.
A mi Jrontunk a tisztultabb,

a magasabb rendü erkölcs
frontja !

Ezt a frontot kint fegyverrel,
bent pedig méltó cselekvéssel
kell tartani.

Minden kis árulAs magában
hordja II nagyobbnak a csiráját

Egyszer már
ez a nemzet, mert nem
elég leszámolni az árulók·
kal. az $lll!"1'1Iii:1liz I

KikeU vetni az áldozatosan.
küzdök soraiból
akik a mostaniszükös időkben

igy, vagyamugy, másoknak a
betevő falatjára spekulálnak.

adta:

- Kondo!"oson, Csan.acsüdön,
SZ8JrVlllSOD, Dékésszentandráwn
Öcsödön jérlam a tanyák kö
zöU, meAy alkalommal mil.1legy

Beliczey Miklós

tl<ií:o~i!:iEi{ ..:Il

eddig !izeFzeH
íapal'ilztalatdi

ként togadták mind,eniitt, biszen
BeHczey Mildósnak nem ez
voU az első utja a szarvasi já
rásban sem. Mióta a Kormányzó
urunk bizalma II főispáni szék-

. be ülteUe, azóta is löbbizben
járta végig az egész vármegyét,
igya szarvasi járást is. Moslani
körutján főként a kihn.:öbönáUó
ar~tási és cséplési munkákkal
kapcsolatos kérdések tekinteté
ben titjékozódoí t,
8Z eléterjesztett és

AUapi
toUa hogy Békésvármegye
gazdanépe hUtel végzi
munkáját és felkészült a ke
nye!"et jelentő gabona betaka
rilására.

Megirluk, hogy Beliczey Mik-

,Iós főispán dr. Darók József, a

BékésvármegyeiGazd'lsági Egye

sület titkára és dr. Ugrin Lásdó

főszolgabirókiséretében körulra

indult II szarvasi jarásban. A

főispán és kisérete lóháton járta

végig a szarvasi járá!! l~özségeü

la Ol yavWil.gát· A háromnapos

!,örut során Kondoroslllll, Csaba

csüdre, Szarvasnl, Békésszent

andrásra és Öcsöd re

el. Korán reggel
ulán már nyeregben ilU a fő

ispán s naplementig tartoit min
dig az ut, mind.en tanyaházba
bekopoglatolt, hogy mindenki··
vel ottbonában beszélgethessen
s a helyszinen kapjon képel 31

j2rás népének helyzetéről, ,ki
vánságairól.

Belic1CY MHdóst mindenütt
fíZZi:.l a nagyszereteUel,
liszle!eHd és megbec§ölé~sel

tOIl:3d.tál_. me!lvel ::fl

egész népe a f6i:Sj}2lllt,
a békési tZlu~dák

KHáruHak előtte mindeDiHí
nemCSak a de a
szivek kapui is. Kedves isme
rősként, nehezen vendég-

t\. föi§pán nyiiüt1."iOllZOH
várJ'n.egyei .~1.örMítjanak1!dpa.ffilztaiatai:ról

diplomás ur, hauem egyszerü
ipari munkás. Lélekben mégis

egynémely iU
boni "felsőbbrendö" egyéniség,
aId gondosan köti meg !ll nyak
kendőjét, de dicstelenül bakik
.el II legelső erkölcsi próbán

Ha ut akrjuk, hogy az iU
boni front méltó legyen a
harctéren küzdök frontjához, a
legkönyörlelenebbiil számol
junk le 2Z árujókkal !

A belső trontnak is csak az
lehet a megdönthetetlen ""'''''VI''',

II ami II harctéri íronté: az er
kölcsi nagyság, amelynek oU
keH lakoznia mindenki lelké
ben és meg keH nyilatkaznia
mindnyájunk mindennapi cse-

,.1

ez a feladat sohasem volt ne
hezebb, mint most, II harmadik
vizkáros esztendőben!

Amilyen méHányos, hogy II

tertDés lehető legigazságosabb,
·felbasználásának . bjztosHására
törekvő kormányrendelet több
kenyel'etigyekszik juttatni a
nehezebb testi munkát végző

fogyaszlóknak. olyan méllány-
·talan, hogy egyes szellemi fog
·lalkozl\su egyének tekervényes
·érveléssel, . sokszor' átlMszóan
hamis indokoiással, vagy éppen

·csak Allásuk sulyával igyeksze
nek azőkel meg nem illető

"tesli munkás" vagy ·"nehéz
tesli munkás" minéísitést kio
verekedni, hogy igy 'nagyobb
fejgdagboz jussanak.

Ez árulá.§! ..
Gondolja meg mindenki, aki

őt meg nem illető, J{enyérada-
. got fogyaszt, vagy igényel, hogy

a többlet~t egy - olyan nehéz
testi munkás szája elől eszi el,
aki a kenyeretegyszerübb és
szükösebb éleLkqa:ü.lményei
miaU nehezebben, vagy egyál
talában nem tudja pótolni.

-.:Gondoljon továbbá a harcté·
ren, katonákra, ahol
minden eliHjáTó. nemcsak a
kölelességleljesitéstJ)en, hanf'm a
lemondásban és nélkülözésben
is elől jár és muÍilt l

. Oku!á.su\ érdemes megismer
kedni azul a Gálik Mátyás
bonvéd tizedessei, aki mini
szakaszparancsnok teljesü szol·
gálalot Oroszors2:<igban. Bemu~

latjuk : Sze:retetcsomag érkezett
hazulról, a messzi idegenbe.
GáUk tizede~ fel·bontotta 81 ládát
és tartaimát kiporciózla. Ugy
adódott, hogy eggyel ke;:esebb
voU II porció, mint kel!dl vol
na. Gálik tizede's habozá,; nél
kül jelentette ki, hogy ő lesz
az, aki. nem kap. Neki csak az
illat és az illuzió a sóvá
rogva várt bazaiból.

- A főhadnagy ur igy szokta,
ő· mond le a részéről, ba nem
jut valami.

Igy beszélt Gillik tizedes, aki
pedig a polgári életben nem

.L r u
. Mindig hangoztaUuk, hogy

Magyarors.z.ágonmég nem oko·
zoHehriselheteUenül sulyos
za:.varoka.t 1il fogyaszt' l{özönség
eU~tásában a háboru. Egyről·

m~ról le' kellett mondani, más
cikkekből szükösen jutott, de
még 'mindig volt valahogy. Ter
mészele$, hogy minél mélyeb~

ben lendiWink bell:' aháboruba,
anl.lllI nagyobb erőfesziLésekre

va~ .' sz~lkség gazdasági téren ~S~

A ibardéren kü~dö honvéd
bajtár;,sak megingat.,
hatatlanaz.önfeláldoxá
sig' mee:ő b!ősieiség. Büszkén
mondbatjuk, hOf!Y minden ma·
gyar honvéd önteláldozásra
kéiilZ. Aacso
dalaiá! és elismerését vivja ki
a magyar kl1lona, aki rettent·
hetetlenül küzd' és meg is hal
- ha keH --,-, agyözelemért

·Az iahoni fronlkatonáítól
nem kiván önfeláldozásl a h2za,
hanem ,csak komoly munkát és
a ,háboruil' helyzettel járó gaz
da;sági nehézségek terhének
meg~.riő, testvéries vállalásM:.

Ki meri ·azt moudani,hog'y
aziUboni 'fron!on. is mindenki
2lwyira odaadóan és oly,au le
gyelmezeUen teljesili kötelessé
géi, mint a harcléren küzdö
katonák ezrei '? '

Naponta hallunk méHaUan
kHakadásokat, látunk botlásokat
és az itthoni front többi küz
dőinek kijátszásé:ra,megrövidi
tésére irányuló kisérleteket
olyanok részéről is, .. akiknek
pedig magasabb k'ép-zettS'égik
nél és tekintélyesebb tá,isadalmi
áHásuknál fogva •. :péliJával
kellene előljárn:ioka lemondás~

ban.
Különösen időszerüerr-őlbe·

szélni most, amikor amagtára'k,
utolsó, szükö'skészleleit keH
élőkotorni, hogy' a mostoha
időjárás általkésl.eHeteU uj ter
mésig kihuzzuk valahogy ke
nyérrel- és amikor javában
folyik ac háztartások. ö§szeirás;l .
az uj kenyérgabona arányos e1- .
osztásának megalapo;fása' céljá
ból.

A kenyeret adagoIni keHes,
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keretek kÖltött Sunt István
betében reodelik meg. Az Of

ulig arany és ezistkalászos
gudáit összefog' poHtikamentes
Szövetségre nagy feladat vár a
me~óglU:dallás a\támfAsa, fejlesz
tése és tervszeri irányitás terén,
ezért IB megalatulál elé az ország
arany- és ezibtkalbzos ga!d~j

nagy drakod.ii91 tekintenek.

gazdálkodnak és kizárólag li

mez6gazdaságból élnek. vagyis
más ioglalodsuk, j6vedelmük
ninesen. Ugyanesak kékszinl1
kenyérgabonajegyet kapnak a
mezőgazdasági munkások (kon
veneiósok, pbztorok, időszaki

munkások, n8ps~'mosok) to
dbbá a vám6ri6 malmok tulaj
donosai, bérlői és alkalmazot
tai a hbtartásukboz tartozók
kal együtt Mindenkinek más-

Repülő-bizottság ellenőrzi

az ócskavaskészletek bejelentését

Hogyan történik
a kenyérgabonajegyekkiadása

Szent István hetében alakul mag az Arany
és Ezüstkalászos Gazdák Orsz.Szövetsége

Az Országos Mezögazdallégi
Kamara a Földmivelésügyi Mi·
niszterium megbizásaalapján
az Arany- és Ezíistkalászos Gaz
dák Országos Szövetsége meg
alakitásllnak megbeszélésére egy
szükebbkörü előkésitő bizoU8á~

got hivott össze, melynek hatá
rozata alapján a Szövetség ala
kuló közgyülését ünnepélyes

A termésrendeletre vonat
kozó közeUátásögyi miniszteri
utasítás kimondja, hogy min
di~nld, aki vámörlésre jogosult,
II közs«'iJi előljárósl:Íglól keuyér
gabonajegyet kap. Kenyér
gabonajegy két színü van; piros
és kék. Kékszinü kenyérgabona
jegyet kapnak azok a birtoko
sok és bérlők (beleértve a ker
tészetet és szólót), akik össze
sen legalább 5 kat hold földön

~~:~::::':~·:-:::r=::es:::=:::a~;::~e::;:-~.~"~k::::::::~~~~~:~:~-;:;"~:~S:~:=::-~:~:~;~::-~r~le~t~i~:~~~:~:~"'k~~:::í~""'~""~:::"':"'t~:~~~~~:~:~:~;~:=:::::::~~~:~'"C~m~:~g::::~~::::.~"':;:":::::::::=::::::·::::::::~:~""~:~~:::::::~~:::~:~r'~:~":::j"::::o""'::::g:~:~~~:
lem Általában de kisgazdák ezrei végezLék és d'lY0ll:za, bogya gyomok mag- piros sftnti kenyérgabonajegyet
véve a tanyavilág azt a részét maguk áUapitolták meg az ered- jukat elbullasdk éli II jól kapált adnak ki. Kivételt tesz II ter·
kerestem amely a köz'§églől, ményeket. Érdeke tehát minden föld ulán a következő éveknek mésreodelet 821 5 kat. beldon
valamiKlíl a müuUól távol van gazdának, hogy kukoricatöldjét minden munkája e~J)'lIzeFilbbés felüli, kizárólag mezőgazdaság

és igy ennek 8\ résznek lakói- legalább háromszor kapAlja jobb. Héboru van, II kukoridra ból éló gazdákkal, amennyiben
val csak rHkán adÓdik alkalom meg, med ezzel a talaj nedves- fokozott mértékben van Slök. a családtő, vagy hádartásábóz
összejön.ni. ~ég!a.rtaimát meg?ni, állapo.tit ség. A term6t.r«iletet nem lebet tartozó fia badbavc:muU (nem

JavItJ8, III gazt irtja, a kukorIca emellli de ft termé,bozamot csak bevonult), va~'ypedjg, ha a
érésél sietteti és általában olyan. ' lA.dfó k l lább 4
előnyöket biztosit, amelyek Igen. Csak III m~llk'L keU ész- ela il ne ega gyer-
messze tólöHe állanak III végzett 15zerilen fokOZni, vele emelke- meke van. AI ebbe a csoportba
többletmunka költségeinek. dik II terméshozam is. tartozókuak piros jegy belyett

szintén kék jegyet adnak ki. A
házhutásboz tartozék (beleértve
II bázi és bennkosztol oseiéde
ket is) mindig .Iyan szini je~

gyet kapnak. mint amilyen a
családfő! megiUeti.

A kék kenyérgabonajegy alap·
ján II sdkiégletet III Hombár
bizományosoklól, vagy azoktól
II v'lÍmőrlő malmoktól lebet be
szerezni, amelyek erre enge
délyt kaptak. A. piros szini
kenyérgabonajegy nem jogosit
vásárlásra.

A.z aratá· és cséplőmunkások

részének kimérésekor II 6sépiési
ellenőr annyi szelvény! vág le II

munkások kenyérgabonajegyé
ről, ameonJinek megfelelő

mllUnyiséget az. araté és osép1ő·

Szán:u)§ büntefé§ a rendeletek kijAt~zAI!iiAé..t résl kitesz. Ha ezután a mun·
kásnak kenyérgabonából mé~

Az illetékes tényezők suly! Ivettek, készlemk~t nem jelen- hh\nya vaD, azt a Hombár bi-
helyeznek arra, bogy a rendel· . tették be, vagy nem szolgáltat- .ll:ományostól, vagy vámódó
kezésre álló ócskavas- és tém· ták ki. ... ..... . malomtólkék . ga~onlis~elvéDY
húHiloék készlefek Ponfosatib Szegede. 6tska-:· !ifikést:let c~Henében,kés~,én~rt< be~z~.
anyag hiíoitság utasitásaalap-' .bejelentésének elmulisztAsa mJ-, rezbeti.
ján használtassanak tel. Az ez- att 50 pengó pénzbuntetésre, A kenyérgabonajegyre ' jogo
zel kapcsalatban elkövetett vagy 10 napi eldrásra Hélték AlUliakat II községi elóljlÍróság
visszaéléseket szigormm bünte- Kovács Fereue ingaUanközve- 1942 juniU!i 15-30.ika közöt II

tik. A készletbejelentések és !lZ tHót Vácott ócskavas engedély junius 15.! állapot szerint irja
e1őirásszerü felhasználás eHen- nélküli eladásáért Per.lusl Már- ÖSSZEl, mégpedig külön a kék
őrzésére most replilőbizoUság ton mészárosmestert 200 pengő éli! lullön a piroijegyre jogosul
mliködik, mely az egész ország pénzbüntetéssel, ócskavas enge- takat. Az összeirást bbtartlÍson
teriHelén végzi munkáját A dély nélküli v.b'rlásért Kum- ként végzik el. A:i!: összeírÓ ivbe
bizottság feladata ll. szigoru mer Albert kodc!llDestert 5() II bádartás tejét (Gsaládtőt)
ellenőrzés, ami kiterjed a ren- peng"- pénlbiintetéssel sujtoUák. névszerint veszik felj ahbtar
delelek pontos betartására, s Budapésten Kléri Istvánnét fel- tásholI! tartozókat pedig csak
arra, hogy ócskavas vagy tém- sublldUésaélk.öli töredék elad'.. számszerint.
hulladék ne vonllssék el II sáért 100 pengő. SpicslE Vilmost
gyűjtés elől. a töredék átvételéért 160 peng6 Az ösueirásná13 kategóriát

különböztetnek meg:
Az érvényben lévő rendelke- pénzbüntetésre. ítélték. Hasonló

zések kijátszóivai szemben szia visszaéiésekért pedig több sze 8) az 18&2-1926· évell.ben
~oruan eljárnak. E hélen is mély eHen li közgazdasági életre született nehéz tesU muokál
számos büntetés sujtotta azokat, kAros tevékenység miaU köz- végző férfiakat,
akik zárolt ócskavaskésdetiiket igazgatási eljárás van folyamat- b) minden mást, aki 6. élet-
engedély nélkül adták el, ilyet ban. évét 1942-ben betöHi,vagyan

nál idősebb,

c) IZ 1937. évben és az az
után született. gyermekeket.

Ali összeirásokalapján adják
ki il jogolluUaknaka községi
előljáróság pecsétjével ellátott
kenyérgabonajegyeket. A jegyek
átvételét az 'tvevőnek aláirásá·
val keU igalolni.Kenyér~abona.

jegyeI II községi előljáróság

csakis II községben állandó
lakbeUyel biróknak ad ki.

A kenyérgabonajegyre jqgo

llluUak öSluleirásával igyideji.ileg

irják össze háztartásonként so

kenyér- éli lisztjegyre jogosult

eUátaUaookal is.

8ékésmegye tanya világcak
nepe mindemjH a legnagyobb
szereíelwd a tóispáni és

nem ért el,
csak lelkesítő érzés

az, teje il leg-
közlekedési eszkö

zón, í6húton jelenik meg (lU,
a hol éppen a legnagyobb szük-
ség van segHségére. ral.

e!oreÜ'lÍhaLóan
n?',f-Jr,v nap a gyomai

! $ls te.iHetén folyfatom, mert
~l mggamközvetlen 1ájékozódá
:sillóí eítek:i'tltve helyezek,

világ lakóival
és beszé i

ést - fejelte be
w, aaHwzatM a t6ispán.

azt tapasztal.
tájékozott köröUekin

téssel, bizakodó nyugodt han
guia!ban vannak és az idei
g.libonarendele~nek a tBlvalyival
szemben kétségtelen .lÓval egy
szerübb és jobb mivoltát érté
kelik. A varmegyének ezen II

részén a legkevesebbet pnszli·
toUak a belvizek és a kalászo-

kis közepes termés vár-
a kapás növények is szép

e:redménnyel kec>.!egtetnek, a
mermyiben Hz napon belül ki
adó!> es6t kapnak.

A vármegye fóispánja II to·
viliiHH,aIH:Hlil kitért il gazdatársa
dalom felkészüHségére az ara·
til~;t illetőleg.

- Azt tapa§zlaHam, hogy
ez!!;n a a ldsgazdatár-

- eleoyésző kivétellel
felkészültség

;EH: ar~H.s és a cséplési
miJDkálaiok megkezdését. Ha
v& szükségét láttam bizo
nyos ílJtézkedéseknek hiányok
pD nyomban meg is tet·
lern ésmegg.yőződésem.hogya.
kC"'olj,g,iJlzG~ah~3_amegfesziteU mun·,

ellenére i~ át iogja· tudui
ezeke( li!. nehézségeke 1

Le(J:D:a,gjlo:tlb örömmel töHölt el
az eu megértés és bizalom, amely-

kivéle!neLül mincleniin
m~l~II1!VllvlÍlnUJH Miklós

Sokezer kisérle!l eredményé
nek Jrj,Y(lmtm országosan beiga

<!il !wkor3cál mb-
háromszor keH

nH~gka.DálJ:lj, mert ezzel az eg v
i:E€JrÜ mü;velellel jóva!
DíigY(lbb terméseredmények et
ehet dérni. Ezeket <: ki~édek-

l



A. "beszélő(1 hajszál. BUn
ügyi és orvosi szempontbó! egy
aránt nagy jelentősége van Hirden
norvég orvoszprofesszor szenzá
eiós megállapitásainak. A tudós
különböző folyadékok segitségével
egyetlen hajszálIból megállapitja a
tulajdonos életkorát - ezt am
érdekes hirt olvashatjuk Tolnai
Világlapja legujabb megjelent
számában. A legjobb ma D

gyar irók novelláin, a szóra-
koztató és ismeret-terjesztő cikkek
dus során és a közkedvelt rovato
kon kivül száz kép található a nép
szerü képeslapban. Tolnai Világ
lapja eí!Y száma csak 24 fillér.

fonyad Gyuláné
Mester Istvánné

Dubovay Gézáné
sögornói.

Er

a;i: egés:cséges vidám gyermeKeK f(iilőnősertp lia,
tis:1fa !et5eliefííj( üdeségéf ére:C:liik A s:cáj és a.;.
fogak ápolása éppen olyan fontos, mint a bőr~'
$:zoKfassuK tehát a gyermeKeKet már kora ifíu*;J
sá f/. LlKtól Ke2dfle rendsures fogápolásfW2 J!t.
mégpedig O D O L fogpéppel.

er

,,~jI{W~.~;h2gi: a.b~v:ét~lalJga cél
jaU'sz01gálja,egy bájos, kedves

előadást is kap. melyen kitun~en

fog szórakozni,

felh ivás a gyomai fodrász
szakosztálytól. TiszleleItel fel
hivjuk vendégeink figyelmét, hogy
54.040/1941. számu miniszteri
rendelet folytán személyzetünket
napi 11, szombaton pedig 12 órát
szabad foglalkoztatni. Üzleteinket
!elJát:1 következőképpen tartjuk
nyitva: reggel 7-lől este 7-ig (1
óra ebéd idő), szombaion este 8 ig,
\l~sárnap 7-tőf déli 12 óráig

S 4~

feUer Lajos Feiter Izabella
Felkay Jenő feUer Mici

testvérei.

I

ág.. evangeliku!i lelk-é!iznek
életének 55-ik, boldog házasságának 29-ik évében a Mindenhatóban helyezett alázato§ hillel f. evi
julius l-én, reggel 4 órakor békében történt elhunylát.

A megboldogult földi maradványai f. hó 3-án délelőt! 10 ólakor, a helybeli ág. evangelikus
temetőben az ág. eil. vallás szertartása szerint fog örök nyugalomra belyeztetni.

Gyoma, 1942. évi julius, hó l.

"Urunk, Istenünk, hazai:ért szolgádat öleld szerető atyai k.ebledre,
az őt gyászolóknak. pedig T e magad adj békHő vigasztalás11:, :Il mi
Urunk, Jézus Krisztus áltat"

Özv. FeUer Ernőné, ugy a maga, mint az egész gyászoló család nevÉben lélekben a
legmélyebben megrendülve, mélységes gyászában megtört szivvel jelenti forrón szereleH drága jó
férjének, szerető testvérnek, rokonnak

Fejadagok
uj :rnegállapitása

.jelentettlik, hogy a gazdasági Munkaszolgálatosok. A Föld-
év előle nem látott meghosszabbo- mivelésügyi Miniszter ur a 73618
dasa és egyéb rendkiviili nehézsé- 1942. U. 1. sz. rendelete. folytán
gek miatt elöreláthatóan a fogyasz- a kiképzésre bevonult közérdekU
idsi fejadagok uj megállapitására munkaszolgálatasok egy részét
kerill sor: A fogyasztási fejadagok tanfolyamon· mezögaidasági gép
csökkentése - mint megirtuk - kezelőkké képeztette ki azért, hogy
nem fogják érinteni a nehéz testi II .hadköteles· traktortulajdonos,
munkát végző rétegeket. A várható vagy mezőgazdasági gépkezelő
intézkedésekkel kapcsolatban be- b h' á t"'· t I· Jttoln'e IV sa ese cD, az gy pw· l

·irvatott helyről rdmutatnak arra, lehessen. A gépkezel6vé kiképzett
hogy a gabonakészletgazdálkodás közérdekü munkaslolgálatosok
terén most mutatkozó nehézségek ugyan is tekintettel arra, hogy 6s
ma teljesen mások, mint az elmult termelői munkálatoknakzavartalan
gazdasdgi évlien voltak. Az elmult ságát biztosító szolgálatosok igény
1940-41-es gazdasdgi évően a bevétele 196.900/1941. F. M. sz.
teánés szintén gyenge volt és a rendelettel az egész ország terUle
rendelkezésre álló készletek a jó- tére már el .van rendelve, aka-
részt ellátatlan erdélyi területek .dályfalanul behivhatók. Amennyi-
v/sszacsaiolása következtében na- ben a vármegyelerületén valamelyik
gyon megcsappantak. A fogyasztás traklorlulajdonos, vagy gazda had.
az 1941. évi tavaszi délvidéki had- köteles mezőgazdasági gépkezöjét
járat, majd a 'Szovjetoroszország behivták és' az nem· rendelkezik
elleni elkerülhetetlenül szl1kségessé sem hadköteles mezőgazdaság gép
vdU mozgósitds kiivetkeztében vá- kezelövei, vagy az ilyet pótolni
ratlanul megnövekedett és az ak- nem tudja, ugy kérelmére az iIIe
kori intézkedések csak bizonyos tékes Meztgazdasági Kamarához
késedelemmel és nehezen tudtak fordulhat, amely a lakhely, st9.

·megbirkózni a váratlanul {elmeriilt szerint éi !egcélszerübbnek látszó
közelldtdsi problémákkal. Annak- mezőgazdasági munkaslolgálatost
idején a gazdasági év közepe taján. az. Országos Mezőgazlll.aságiKa

el6bb az 50 holdon fellili. gazda- ma~a utján. hQIJv:éd~hpJ. ~unka jegy.
·ságokat számoliatták el a termés- f~I~<lSZ~~lá~valb~hiYhalja .
Ml; majd később az 50 "holdon' . -. ;. .,' - •.

·alll/igaidas'ágok termésétés kész-: . •Mo~i előadás II LégQlta.jw~:
-'litér ,ji is;' 0sid.mbavltlek. :r!Jtew"'~i!'td HkJ,g.~"i!,,~~árét~;'!i.A; ~~QIJ.2")3,!r°Zlrl
intézkedések azonban csakfélsikef-';·t~lJ,la14~MS~ ·4tér~:z.,l~,;3m.al ~OQ~olYi
reJ jártak s .azt lehet mondani' \4őkszavát. ,Hazafias. érzésétöL
hogya tavalyi teljesen kiépitel~ .indiItatvaminden évben egy napot
gabonakészJetgazdálkodás nem is enged át és ennek az előadásnak
voU megszervezve. Ennek foJyo~ ,. tiszja jövedelmét a Légollalmi Liga
indnyaktpenaz aratás el6tti idő- ~e~delkezésére bocsájtja, Az idén
ben sulyos hiányok dl/tak elő. Az lullUS 8:án le~l .. ez az előadás

idén több tekintetben más a hely- (~lerd~n), ~.JUlkor. a."üarzon!akás
zet. Az idójdrás mostohasága miatt kiadó q1agyar VIgjáték kerül be-

· meghosszabbodott ugyan a<gazda- ~u~aOsr~Jegyek elövéleiben már
sági év, hiszen későbben kezdődik . jumus h~ 39-:t61 ke;z~ve kaphatók
az aratás és azárvizpusztitásai isa. LIga~lVatalo8 helYIségében. A
fokozzák a közellátás' problémáit, ,Liga kén anagyérdemü ~özöl1sé
azonban a kormánya tavalyi ta- ge!,hogy !ámogassa megjelenésé
pasztalatokon okulva már .ke'lő vel a helvl csoportot, mert azon- I
időben elhatLirozia, hogy bizonyos
radik.ális.intézked~ekel fogana fo.sii
az á:menet idejére. Az illetékes
kÖTŐk tudatában vannak annak,
hogy ezék az intézkedések nem
rokonszenvesek és .a fogyasztó
közönségtől áldozatot követelnek.
Azonban ma még aránylag cse
kély megszoritással lehet az átme·
neti időben a fogyasztók szükség-

'leteit biztositani és igya nagy·
tömegek' alig fogják megérezni a

· gazdasági év végén jelentkező

· hiányt. Egyben arról is kezesked
nek a kormány intézkedései, hogy
aesekely mértékben csökkentett
je;adagokat mindenki valóban meg
is kapja._..~
Hirdessen

lapunkban
1lI.....u.UlJJu.
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PÉTI SÓ kapható a Wagner'

Márton 'fi~.fatel~péml~ .~... .. . •.

Rökk Marikavilágfilmje.
Főszerept~lc: RökkMarika, johannes.,
Beszteri;, Rudi (Jodden, Mady Rah!.

Fényes kiállitásuíilm, amelyben ,~ökk

Marika táncol, énekel, pityeregég,hódit•.
Gyönyörü zenei

A műsor kiegészitv.e.
Vígjáték ésUFAhirad6kkat

A Magyar Föld heli képeslap"
képekkel és értékes cikkekkel.je1-·
lent meg. A magyar falu képes
lapja, mely gazdasági cikkekben
számol be. Továbbá elbeszé]ése~!

ket, verset,kisgazdák sza,k"Cik... ~

kpjt, piaci és vásári árakalél?
rendeleteket találunk benne.Mu:
tatványszámot küld a Magyar Fö!d
kiadóbivatala, Budapest. VIC·· Er':: ..
zsébei-kÖrul 7.

JutányO's ál'on vi!illal mindellnemiL
ácsmunkát, továbbá. egy ió,c~láf!~ó.1

valóűgyes Jlu! t<lnulónakfelvesz
MolnárElekké~esitettácsmestá.lákik:.
I. Arany János u. 14. 2~5·

A HOMBÁR szövetkezétér:'
tesi~i a g~zfJaközönség~f, bogy~
aki augIJsztus5 ig .. oa ... buz,áját:
Hombér . szovetkezetbéi·.·b~~:
szállitja, korpa utahiányt;,ka~:~,

ker. Baross ut~a24:S-:Il.aiatt

egy1~rfíöItÖnYT.rubáés~egy' k~laliy'.i~
eiad6.., , ~ {.:r'f

··.··I4·.L~ÖoifaliniLIgához •egYreild~s:
bejárótakaril6nö' kerestetik. . Esetleg
két lagbólálló csálading"yen Ia'ldíst is,
kaphat. lelentkeznileheta,Lig~i~rq.d~~,

jfiban bármelynap déJelőtt vagy clih.
után, . . ~ . ~ .,~2

MádayAladárnál használt .p~r~'e:
te:cögépek eladók~ .. ,; ,'~. ~'

Hoffmann Ferenc'pék ~~dföá,"eg'y .
jó h~zb61-való erösl6 ével1'~fel'íiliXiutl

'tamilonak'felvesz, .:. ',':_ .. _:>';~!kl,

.Tel'lgerh:lal'ál6, .31ábas m~lyjiSt;tté.

darál és.m;íllfajta f<;l~rösj:thet~;te~'?li.,

•da{áló 19 pelJgötölt ' .Jová.bb~ .. v:end;ég-;
ág}'ak, .. (isszecsukhalóg~~dupÍá.· <i[örősiéz
sodronnyal 24 péngö 85 fiilérföl, kerítés:'
di'ótfonatok minden számban, ." kalyhak;
tUzhely.ek,Jejszepará~or. l'iJ havi ,rész.. V'
letre és. m*S vasáru kapIJatóSchwarcz
lÓzSefv<lskereskedönél Endrőd,. Szell!
Imre ut 6. . ~ 2~'::':2

~ékó~zy utca 3 szám alatt 2 egy
masba nyíló üres helyiség és 1 butoro~

. zott szoba kiadó. ~ 3-2

SZerkesztésér! éskiadásél.'t fuI el : .
WAGNER MÁiITON.

. Készült a könyvnyomt~tá5 501-ik esz

teJlldejében'a Hungária könyvnyomdában

Oyomán, JelelőlPFezetö:Teket Sflnli9r._ ,-' _ :~: ,,,>_., ."1' -',_"", -'_.,' .~:<

Az Hju Repülő, elbeszéiések,
érdekes híranyag és sok másl1asz
nos aprÓság egésziHki a szÓra-
koztató folyóira! legUjabb számát.
A Jánosy István szerkesztésével
megjelenö Uju ReplUö mindentiH
kapható. Ára 30fillér. Ml.1laívány
száJmolakiadóhivafal,(Budapest,
VU., Király ~. 93~) kiv:á.'"W.ira
gyen küld.

Ujabb kereszt1evélhamisiió
kat leplezett. Ie a . fővárosi
rendőrség. Ahamisilóka Dohány
utcai zsinagóga e).öc.sarnokábal1
áíu:;i!o1ták a hamis okmányokat,
hamis kereszileveleket, haruis be
jelenlölapol, hamis életmiszerie
gyekeI. KUlönösen a beszivárgó
szlovákiai zsidók vették a hamis
okmányokat, vásárlási könyvet A
A szlovákiai zsidók a munkaszol
gálat, réslben a kito/.oflcolás elől

szöktek Magyarországra~ A rendőr

ség több egyént őrizetbe velt, löb-
b~J íl)~g ,terjesztet! -elő,
A ve'j'e~öi (lárdm
31 éves voll zsidó színész,
Marcel, Juhász MikIóli
Székely Sándor 28 éves fénykéc~

pész, valamennyien rovottmultua.k,
inlernálva is voltak már. A rendör
ség most óriási tumusban
elő a hamis okmányokkal -reirlClre:1~

kező zsidókat.

Nyári szinhá.:li ujdoílságok'
Budapesten. A· nyári idény sztcA-
házi ujdonságáról irásban
képben számol be a ~é!jbáb

házi hetilap legujabb száma.
legfrisebb kuljs~zamögötli

!fálr, magyar irók remek elbes.!~..
!é5ce i, riportok, gazdag fiJmro,!;ljt~

divat roval, rejtvények,
. tökéleles képes heli rádiómüsOl' és
rengeteg szebbnél szebb kép ez a
Délibáb legujabb száma. A
szebb színházi hetilap egyben a
legolcsóbb is, mert a ára csak 20
fillér.

A siro!1tulí szerelem hatalmas drámája.
Egy eJIJíbázgtt élet küzdelmes története.

Magyar VilágIJiradó.

,
e

j-ó vai!iiárnap-hétfö
Klári, Jávor Pál, Lukács Margit, Egerváry Bea,

Pethes Sándor, Makláry Zoltán:

a kolosto
Tolnay

S lizerda
A LégoUalmi Liga helyi csoportja javára I

Turay Ida, Pataky Jeao, Simor Er7si, Rajnay Gábor, Juhász J, Makfáry Z~

NEMZEnröZI vAsAft Né
hálJY hete iH!i:1rOzta el a miniszter

il(Jgv il Budapesíi Nem
Vds3rt .'lZ idén "háborus
jelleggel Szent is!ván
auguszlus hó 14-24-ig

és mAris igen
nagyszahásu kerelekben bon[ako
j:ik ki az e:;:évhef! kivélelesennyár

mf':gíar~andÓ Nemzetközi

A magyar társadalom repü p

iŐ!3pja, il. Magyar Szárnyak, ju
;U~.; (:'/SÓ ~,2;édnra nleg~leIen}o i'4" Lap

gc',zdag és válloza!os liHia!márw!k

a iWHVéc! légierők

[evél{enységéveí fogalk01:ik Nagy
Sí:C.Ü képc~ O!d3hk mutatják be a

légierők gépeit, harcát,
i'zines és izgalmas ripori számol
bf' éi honvéd whanóbombáz6k, az

eddig alig j;men "zubó"·k mun-
Méray Horváth Róbert

nagyszerű uj vitorlázó repOlő-

d ér-
dekesen ifja le teliesitményének
részleleil. Jánosy István Rzerkesz
"O;fében és a Horthy Miklós Nem
7e'l Rrpüí5 Ai"p ilimogalásával
megjelenö Magyar Szárnyak uj
~í:ámánéd: ára 50 fillér~ Mutalvány
~J'ámol kivánalr<1 ti kiadóhivatal

93) ki.ild~

A legujabb betegségről, ·a·
Serranitís- ről sz? Í'101 be fl Szin
!thi Magazin legujabb száma.

Elvira látogatása
Palló Imréné! pándi tanyáján.
Mihályfi Béla, éi Kolozsvári Nem·
zei! Szio,áz uj igazgatÓja beszél.
Raffay ~Erzsi japán daiokaí énekelt

közöi1ség elölt Vasi él.

Hullámban Gyönyörfi képek a
H(",n!t~" ról. A slrandolók

".7ámár<l u; érdekes játék van.

dívalroval. vicclap és

eghlilik ki az uj
i

rd.

dor és

~-=:r~~~~~:-:~~_~
es al l §zo~hat 3-5-1-9 órakor.

mi'lO€;rI UH fej- Izgalom, rejtély, megdöbbentő!;alanclok: A á á' ft t t

v€"e~en m,"ekGln~k EgY;~I~m-1 ia bosszuja me:~z~":t:is:l:l~a'::":1

l Két kalandvágyő fiatalember és egygyönyörl.i nőkalandja, ~ AL LÓ
aK1ri)1!ll'~~I II.:iJlI:'t':;K I Egyiptom misztikus földjén. Főszereplők : Dick Poran és Peggy Moran. NI .E

;jzme:Hl:~k: G. és I Kitlinő kiegészitő müsor;

ésl
Aranka Eva I

HJícz .~

Lukács Scin- ~

""~'mn,,"~ Kaíalin !eá- l
IF ~ Kiss János I

I~

leánya l
i
l

~'öti'jJttek • nr"'i07 IJn. " v'" '",.Ji""-&< í1

és I

Brau, Ilona. ,,~::~~,~I ar~I~'~!~O~~'~~I.~iadó
liarm;Hi Mih;\7~~~'Jn~p~. S?~ilágyi. . i UFA viiághiradó.
reL 30 huni';a nL 8L ! A tiszta jövedelem hazafias célt szolgál!
S:Latm~;~iler Emő,:r l;lJ'é;:S~ves, ! "'-~!'!9""""'~'''''--''''----''''''---''''''''_-''''''~I!!!"_!!!!!!""' !!!'!__

I

I
I ~~~t~~!::

l
I
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Egyha@.:ábos (55 rnrrJl 5zéh::sj l cn.L ntrlg38 ú~_~öett~

5D fillér. Éves hirdetésné) iO 5L:i",,1i'k kedvezmény l
adunk.

r,'el~jell~nik mimlcn szombaton reggel.
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Befizl'té;;ck Dos!ac!lt:kl:en:
,I hmgtlria-nyom(Ja Gyom3· csekk8zám 18.2;;;;U.

lapzárta c EI li t ij r ! ö Ir esie 6 ör'!;
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A Jrn.. i\\ir. földInivelé§...
ügyi ;unini4iizler a gaz...
dö0dgri felügryclöitl!!iiZlt1
[j};fcnni1'Y:1!'et let§záDll.ába

Nehrebeclky Viktor (Ungvár)
és Hadadi László (Szalárd) m.
kir. gazdasági gyakornokokat a
X. fizetési osztályba sorolt m.
kir. gazdaségi segédlelügyelökké.
Nagy-Kardos János (Gyoma),Ke
re&zlesi Tibor (Nyárádszereda),·
Herényi Jenő (Pécs), Felszeghy
Pál (Tiszaföldvár), Kmetónyi
István György (Sopron), Slő II r
János (Budapest), Zsiga htván
(Kan::ag), Melcsok Zoltán (Lenti),
PaHérn Géza (Devecser), If.,3z
Pál (Eger), Vágó László (Szek
szárd), Mészáros András (Egcr),
Nánássy György (Csenger), Mó
dos György (Galánta), Szalió
Péler István (Kaposvár), CSOí Da
E!ek (Zombor), Nagy Lajos
(B:ldapest), Kofhmovils Mil!:ós
(Técső, Spett Ernő (Törők

szenlmiklós), Szvel!ls Lasz!ó
(IVhkó), H. Walter (So
morja), Balogh Pái (Nyiregy~

háza), Tibor (Barot) és
Mildósi László (Kaposvár) m.
kir: gaZ(h~sági gyakomokot Gl

X. fizetési osztályba soroH ide
iglenes minöségi m. kk gazcia~

sági segédielügyelővékin eveile

A7 adómorál javulása azt bi
zonyítja, bogy m81lJapság szo
rosabb lelki kapcsolat áll fenn
az ország vezetői és a vezetet
tekközöll, mint a régi liberális
idókben,amidön valóságos tu
dományos tökélyig fejlődött

gyakorlata voU az adózás alól
való Idbuvásnalc Oe az is követ
kezik a z~rószámadások örven
detes eredményeibőJ, hogy a
kormány gazdasállpoJitikája és
társadl'llompolitikája is helyes.
Mert az adómorál javulása
összefügg az keresztény
exisztenciák tömegeinek kelet~

kezésével és azza!, bogy sok
keresztén.y ember került olyan
nagyjövedelmü, mngasabb pozi
cióba is, amelyeket eddig a
zsidóság tartott megsz21l<!8. Vég
eredményben' tebát a záró~

számadás számszerü és nem
számszerü eredményei egyaránt
csalhatatlanul jelzik, hogy a
m'tJ:gyar társadalom mélyre
ható lHalakulása és megtisz·
tulása folyamatban van.

adásokzá
Vannak adónemek, amelyek

az előirányzatboz képest száz
százalékban befolytak, de egyes
adónemekböl a bevétel erősen

lulhaladja még a százsláza!ékol
is. Ez nem más, mint névtelen
és ismereHen adófizetők töme
gének példás kölelességle!.iesi~

tése, fdelősségérzele és ilIdozat
készsége. A legjobb adótörvény
és II legszigof'ubb el' encnés
sem ér semmil, ha 3:1) adó!ize
től ne.m át az a hö~eies'

Sii g!udlJJ t, hogy fl nemzet irán t
Je kell rónia bizonyos áldoza
tokat. Az adómoráH büntetések
kel és kényszereszközökkd
ideig-óráig lehet ~3lán védeni,
de tiszta adócuoráH erőszakkal

megteremkeoi Dt:ill I

alapján kiváló ismerője gazda
f!ondolmak_ AUamWl,dlri mükö
désc al"U ái!andóan e!lenprizte
a vidései, bej8rta mindazon
helyeket, ahol zavarok voltak
és a beiyszinen kiadoH rende!
kezésekkel szüntette -meg a baj
okát Többizben külföldi tár
gyalásokon veU részt, ahol nagy
segítségére volt az 'a körül·
mény, hogy négy vHágnyelven_
beszél.

Lossonczy Istvánt áUamlHkári
áliásában érte il legfelsőbb meg
bizatás. Személyében olyan em
ber kerül a miniszteri pozició.
ba, aki válságos időkben II leg
alkalmasabb e fOlHos hely be·
töltésére. Katona vol! - a
világhábom egyik legszebben
dekorált tisztje - gazdaember,
aki évtizedeken át saját birto
kán tanult és dolgozott, sséles
látókörü, európai miiveltséggel
rendelkező közéleti férfiu, aki
nek ligyeime a legkisebb dol
gokra is kiterjed. hig-vérig ma·
gyar ember, aki fajt3jál tana
tikusan szereti, de hibáit is jól
ismeri. Ki váló szervező és gyors,
erélyes intézkedő, .aki IÖkél.e!e·
sen látja közellátásunk megol
dnndó kérdéseit. Eddigi mükö
dése alapján mindenki II leg
nagyobb bizalommal teki.nt jö
vendő munldsága elé, mert
s;·emélye biztosítéka a köz
c\látási kérdések szakszerü meg
o'dásának.

Nemrégiben leljeszteHék bé
fl! KépviselóMzba 21 mult költ
s!'gveLési évröl szóló állami
zúrószámadásokat. t:zek II záró
'" elmadások igen kedvező képei
n; ulatnak a mag)'ar állam périz
\'!;yeiről, hiszen a háborus
; énybev~lel ellenére sikerült az
:-15iráuyzalnáJ jobh eredménye
i d elérni s az állam bevételei
kdezték a kiadásokat. Ez azon
!Jn) csak pénzügyi része II kér
désnek. Van az állami záró
slámadásoknak egy másik nagy
laoulsága, amely mi!liós pénz
összegek ben ki nem fejezhelő

erőt és értéket jelent Ez pedig
217, hogy az adófiletőképesség

megja vuIí n lizelőkészség, tehát
az adómorál is.

vármegye és Debrecen
szabad királyi város főispánjává

nevezlék ki. 1939 ben a VI.
hadtest országmo'lgósHási kor
mánybiztosa. Amikor 1~40.év

végén a közellátás központi
szervezésével kapcsolatban köz·
ellátási kormánybiztos leU Deb
recen és a vármegye területén
oly mintaszeröen szervezte meg
a közellátást, hogy sok beren
dezését országos viszonylatban
is mintául vetlék. KHünő szer
vezőképességével möködési
lerületén II legnehezebb viszo
nyok között.. is biztositoUa a

, \,özellátás rendjét és nyugalmát.
1941. szeptemberében az ujon
nan szerveze H KözeHátásR· .Hi
vatal polilikai ál!amtHkáráva
nevezték ki, hogy II közellátás
terén szerzel! értékes és gndag l

tapasztalatai! országos viszony
latban is érvénY6sühesse. Mö
ködése kezddén páraLlan eré
lyességgel végetveteU a főváros

élelmezésében mutatkozó zava
rokna'lL Személyes tapasztalato
Init szerezve :il legsörgősebb

e,etekben azonnal intézkedett
minden adminiszlráció nélkül.
Mint GyőrHy-Bengyel Sándor
legtöbb munkatársa és tanács
adója, a közellátási igazgatás
megteremtöje és a kőzellálással

kapcsolatos kérdések legalapo·
sa~b ismerője.

Évtizedes saját tapasztalatai

ssonczy istvá
Losonci Lossonczy István

1883-ban Miskol.con született
régi nemesi családból. Gimná
ziumi tanulmányait a miskolci
református tögimnáziumban vé
gezte, majd jogot 3allgatoU a
budapesli egyetemen. Egyetemi
tanulmányai ulán a katonai
pályára lépe\[ d:'S huszárlisd
lelL A világháborut az első

napl~l az u!ótsóig végigharcoHa,
részint mint CSBp3Hiszl, majd
vezérkari beosztásban, mi:]l a
6. lovasdandár és az 1. lovas
hadosztály vezérkari tisztje. A
kommunisták halálra ítéllék, de
sikerült elmenekülnie és eljutni
Siófokra II nem;:eH hadsereg
hez, abol II fővezérségnél telje
sile!! szolgálatot Hosszabh ideig
a Honvédelmi Miniszteriumb,Jn
müködöH mint csoporhrezel6.
1922 ban nyugaliományba ment,

. mint őrnagy. Ezidőtől kezdve
ielesége birtokán gaLliálkodoH
T;szadensi gazdaságábau öntö·
zőgazdalkodást Iélesített, amely
II mai n3pig is minlatelepül
szolgál. Mini gazdálkodó, állan
dóan mezőgazdasági, önlöúsi
és szociális kérdésekkel loglal·
kolOH s ezen a téren élénk
publicisztikai tevékenységet kj
telt ki. Több éven' át elnöke
volta Tiszimtuli Mezögá.zdas::l)2,i
Kamarának. Elnöki minósesé i

ben számos komoly mezögaz·
dasági tanulmányi irt. Ugyan-

. csak élénk rész~veH Szolnok
vármegye közéletében, mint vi·
rms jogu törvényhatósági bi
zoUsági lag. Közéleti tevékeny- 
st\ge meHeH történelmi és régé
szeli lanuhnányokat folylatoU.
Regészeli szakcikkei nemzet
közi viszonylatban is nagy meg
becsülésnek önlendeüek.

Polilikai pályaiutását 1936
Lan kezdie meg, amikor Göm·
bös- Gyula halála után egy hangu
válaszlásalapján az abádszalóki
kerület képviselőjévé váia'ztol
ták. Képviselői minőségéhen

több beszédei mondolt a mező

gazdasági és ön !özési problé
mákról, majd 1938·ban az ön
tözés! hivatal itJáIlilásMól szóló
lörvényjavasl2t tárgYibJlásakor
a Nemzeti Egység Pá!tljának
vezérszónoka volt 1938-ban

. --



kacsa forgaiombahozataia

Uj területen indul meg a fémgyüjtés

LOVAS ZOLTÁN
ügyvezető.

bonvédel mi célra - dijmente
sen adUl, - a ren~őrségi és
UizoHósági őrszolgálat tagjainak,
kik szolgálati dijukról lemond
tak, ~Iészáros Piroska és Virág
Irén urleányolmak, kik" egy
teljes héten keresztül - ebben
ft nagy melegben iáradoztak II

jegyek árusitásá\al -, a mozi
fáradbataHan és agilis ügyve
zetöjének Szabó Ferenc urnak,
a mozi összes személyzetének,
kik mindenben segilségünkre
voltak és támogattak bennünket

.és ez áUal lebet6vé tették, hogy
a legszükségesehb dolgokat, köt
fzereket stb. beszerezbessük,

Áldja meg őket li magyarok
Istene I

Egyesülés áHal adott sorszámo
zoU, fényképe!!, szedői igazol·
vánnyal ellátott megbizotlaik
utján."·

Al igy teldsárol! Iibák és
kac8ák ködorgalomba nem boz
batók és azokat a Cel vásár] ást
végző Magyar BaromlikivHeli
Egyesülés tagjai kizárólag II M.
Kir. Közellátási Hivatal rendele
kezésére kötelesek tárolni. A
tenli rendelkezések súgoru be
tartását fil hatóságok ellenőrizni

fogják.

!IMin.in~inOMnMn

Hirdessen
lapunkban

~u.uw.

A hiv~ialos lap báró Bánffy
Dániel földmivelésügyi minisz
ter rlimdelele! közli a zárlat alá
helyezeU zsidóbirtokok kezelé·
sére kirendelt zárgondnokolt
utasHásáróL A töldmüvelésügyi
miniszter ugyanis - a zsidók
mezö~azdasági ingatlanainak
mielőbbi átvételére vonatkozó
kormányprogramnak megfele
lően - III zsidó tulajdonában·
levő szAmos ingaUannak zárlati
kezelésél rendeHe el. A rendelet
a termés fentartásához és foko
zásához füzödő érdekelc figye-.
lembevételéve' részietesen sza·.
bályozza a drgondn~kok tek
adatát, jGgkörét,zárlalikezel~s~

bevélei és a zárgondnok száma
dásának módját. il zá.rlaH .ke".
zelés bevételeinek felhasználá
sát és utasítást tartalmaz, hogy"

Többo1l.illi6 kiló nyer8anYdgot biztodt II zárlat kezelésbe, veU ingaUa-
az uj Ind9Ydr eljArA8. nokat miként keUhaszl!ositani,

" illetve megmüvelni.. A zárgond-
A vasnapok során sok olyan . válnak. nok feladatát haszonbérbeadás ."..

"'nyagot aj'álllon tel a közön- Szakkörök számHása szerint I' I
<li utján" átJse, "vagy s"agyo~'
ség, amit megfelelő feldolgozási az uj magyar eljárás alkalma-tárgyakat mllga kezeli,
eljárás hiányában eddig nem zásával többmillió kil9 anyagot AzádaH kezelésbe.veU.\i'a.
lehelett hasznosHlIIni. Konzerv- lehet a vas és tém nyersanyag

"d l ·gy~ntárgyak tulajdonosa; ha--
dobozolult, tetőlemezeket, térn- gll~,dálkodás,.rene.keZésre~diu'élV:e!Í;djevagy~~gzW'lbérló~>~,[./j;'i",\
mel bevont vas baszUlllali tár- Ciátani~, "·.L '., I !ZAtg<HidD'dk'liak'd'lBsih\sok-at:,,\,,>
í1yakatkelleUtélretentii, mert Azonkivül ezadtar _ sikeiih~
l:> -nemadbaLAzár~ondnok jogo~".".
nem voH feldolgozásukra meg- gyiimölcs permelezésre alkat~!. sultiniridazokra". a jogcse/.ek

o
•.

feleM ipari elj'árás. Hossllls mas anyagot,valanlintaz ipar'
ményekre,melyek II gazdálko- Idsérletezés ulán sikerült olyan részére nélkülözbetetlen fo r-

. dál' folyatásával li a zárlati ke-magyar elJ'ál"Ast talll.lni,lunelyrau1ó anyagokat is előállítani.
zelésbe veU vagyonlárgyak átla

ez31iet az eddig nyer!lanyaggsz- Á Fémgyüjtő II jövöben tehát uának tenntartáshal rendsze-
dálkodási szempontból érték- ezeknek az anyagoknak a gyüj- ;int járna. A ingathmoka(nem
lelen 8nyagotigen hasznossá fését is bekapcsolja munka- ídegenitheli el li II rendes 8az-

teszi. programmjába· dálkodás keretében szükséges
A horgonnyal és ónnal be- Eg}'ébl{ént junius folyamán vagy szokásos elidegenités vagy

vont lemezeket az nj eljárás 1150 községben tartottak vas- elhasználás kivételével nem ide~ .
mentesiti az óntól, ilIetva hor- napot és ezeken ismét két és genitbeti el és nem ~asznáibatja

gonytóL Ily módon a ledlasz- félmiHió kiló anYdg gyüH össze. el az ingatlannak ~lkotórészeit,
toU ón és hOl"l1ony nyersanyag Avasnapok juliusi program- tartozékait s a leHárba felvett
hadi célokra felszabadul és a jában már több nagy város egyéb vagyontárgyakat sem. Sza~
vaslemezek is telhasználbat6kká gyOjtése is szerepel. badkézbőlértékesitheti azónban

azokat az ingóságokat, amelyek•.
nek hatósági lag megállapitott
áruk van Köteles li zár!ati ke~

zeJésbe veU vagyontárgyakról és
II kezelésökkel kapcsolatos be
vételekről és kiadások.ról átte
kinlhető, ponlos és okmányok
kal igazolt számadást vezetni. A
pénzbevételeket köteles az e
célra nyitott számlára lebetőleg.

a legközelebbi hiteJszövelke
zetnél vagy más pén"lintézetek~

nél gyiimölcsözően elbelyezni.,·
A zárgondnoknak a zárlaii ke
zelésbe . veU ingatlanokat és
egyéb vagyonlárgyakat lehetőleg
baszonbérb@adás utjánkeU hasz
nosHania. A baszonbérleti szer
ződés csak II felügyeleti hatóság
jóváhagyása mellett érvényes.
A rendelet a továbbiakban meg
batározza a haszouhér:bead"á-s

feltételeit.

Az idei liba és kacsa fogyasz,
tásának korlátozása tárgyában
kiadoU rendele Hel kapcsolat
ban II M. Kir. Közellátási Hi·
vatal a következőket beua az
érdekeltek tudomására:

Több helyről érkezett kérés
folytán il M. Kir. KözeHátási
Hi vat;1 kivételesen hozzájárult
ahhoz, hogy III jUllius hó 26 II

előtt töméllre fogott idei libák
és kacsál!: II mai naptól számí
loU 10 napon belül élő álla·
poiban piacra hozhatók kény
szereladás céljából. Ezeket II

piacra bozoU tömött Iibákat és
kacsákat csak II Magyar Baromfi·
kivHeli Egyesülés tagjai vásárol
hatják fel vagy közvetlenül,
v88Y II Magyar TgJ'skiviteli

=:::~~~__~_ .. _"'é__4_ .. ......cC" .....,.~~ .._.,.,••A ......':::::::..,~~_:::-:~~I-~~~_~~.~~:=--:-:=::~~~_~~~~

L t. T K A Köszönetnyilvánítás Zárgondnokokat
rendel ki a kormány
a zsidó bidokokra

Fuló Hizként terjed, megmé- A Légoltlllmi Liga Elnöksége
lelyez, rombol, csalAdiéleteket nevében kötelességemnek tar.
tesz tönkre, gyermekes családo~ tom, hogy nyilvánosan kőszó.

kat választ szét, rágalmaz és loetet mondjek :
egziszteociákat rombol. Gyötö!- Hj. Fábián Béla mozUulaj.
ködésböl, irigységb51 ered s denosnak, ki önzeUenül hazatias
nem számU, hogy tanultember, érzésétől in4iUatva e~y napi
munkás, gazda, vagy iparos, bevéleléröl lemondott, II annak
nő-e vagy férfi. Kitalálják, ko- tiszta ,jövedelmét 123 pengő 50
holják és futótüzként terjed. fillért felajánloUa a· Liga helyi

Legtöbbször azoktól ered,. csoportjának.
akiknek takarni valójuk van. Köszönetet mondok: ktdv€s
Tehát eiindHják és megy, böm· közönségiinknek, akik megjele
pölyög, mindent elsöpörve az nésükkel támogaUák és bozzá
utjából, mint egy megáradt segiteUék II Ligát ehhel!! & be
folyam. Helyén csak piszok. véleihez, _ azoknak, akik név
összetört becsüle/ek és szét- telenek óhajtván maradni, - II

zilált családok maradnak. mozi jegyen kivül 5 pengő 14
Kéjjel szinte lnllldizmussal fillért adomlmyozlak, ÖrHy

vájkálnak mások életébe, be- János igazgató urnak, ki a
csiiletébe, ruházkodásába,modo- vHlanyáramot - tekintettel a
rAba, hbtartásába, szórakozá- ~~~~~~""_""""""-"",,,,,,~,,,,,!-~,,,,,_......"""'-"""_"""'-,,,,,!-~,,,,,!,,!,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,......,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!,,,~"""""",,,,,,,,,,,~
sába.

Minden cselekedetedet még a
is félre magyarázzák, hogy

adán boldogan tovább adbas
sák. Tönkre teszik az emberek
életében II jól és a szépel tönkre
teszik magukat az embereket
aztán lesajnálják őket és félre
dobjálí.

A káromkodás ellen országo
sIm badjárat indult nem-e le
hetne ez eHen is egy hadjáratot
illdilani? Ha meggondoljuk en
nek még sokkai nagyobba
romboló értéke talán.

Szinte bihetellen, hogy ma
mikor ugy is olyan sok bánat,
gond, baj szakad az emberekre
ez fl gyom, amely elöli a szep
és nemes cselekcdetek<et, egyé
niségekel s törek vő dolgos
embereket ez él, nagyra nő s
tüvább szaporodik.

Ma mikor a harc!ereken em.
berek miHiói küzdenek az oH
boniak szebb és boldogabb
jövőjéért akkor akadnak embe
rek, akik ahelyeH, hogy egy
mást támogatnák, jóban, rossz
ban egymást segitenék, meg
hecsülnék ahelyet! gyülölik,
irigykednek, pletykálnak. Liba és

Ezek az emberek talán el-
telejlik, hogy pont a mai világ
han van eunél sokkal szebb és
értékesebb cselekedet hazafias,
szociális, nemzeti mnnlul s ba
van idejük mást szapuloi és
tönkre tenni, akkor annál joL
ban kel! legyen ezekre is.

Nem tudom iellélelezni a mai
időkben, hogy ba mindnyájan
összefognánK ezek eHen neme
tudnánk eredményt elémi és
ezt a zavaros folyamatot meg
állihmi.

Ma talán rajtam van II sor,
de nem ·biztos hogy holnap ia
lán rajtad, tehát fogjunk össz,~

ellenük és lökjük ki közülünk
ed a kártékony gyomot minden
szépet és jót megölö pletykát

T·né.
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Születtek: Hanyecz András és
neje Fabulya fia András ág.
ev., Dávid Antal és neje Juhász
Mária fia S~ ref.

Házasságot kötöttek: Sz,
Nagy Lajos és Gránicz Erzsébet,
Hajdü Sándor és Kovács EteI.-..-.

Eihaltak: Peyer Mihályné
Beinschróth Zsuszáni1la 71 éves
ág. ev., Izsó Lajos 51 éves ref.,
özv. Béres Józsefné Kruchió Zsófia
83 éves ref.

Tolnai Klári és Kiss
Rádió novellái! hozza a Szin házi
Magazin uj szenzációs száma,
melyben Rácz Vilmos ir cikkel a
mai szinészetrői, ifj. Ambrózy
Ágoston li Balatomól, Hortobágyi

I

VidálD. SilIor.kel
- Hallottam, hogy téged. jóska

háromszor pofonüiöU.
- Igaz,
- Hái ezt nem éltem, hiszen

neked mindig járt a szád, hogy
nyomorékká vered azt, aki téged
egyszer pofonüt.

- Na jó. jó, de engem Jóska
nem egyszer liUm pofon•.•

Fíirdés mindenesetre.
A páciens elmegy az orvoshoz

és azt kérdi tőle:

- Mondja, doktor ur, okvetlen
fontos, hogy gyógy!IJ.rdóre men
jek?

Az orvos végignéz rajta, kiilö
l'1Iösen a nyaka tdján és azt
mondja:

- Magának már egy közönsé
ges fiirdó is jót tenne.

Árverés.n.
Az árverés vezetője Csendet kér

és igy szól:
- Uraim, itt a teremben elve

szett egy pénztdrca. A tulajdonos
a megtalálónak száz peng6t igér.

E,y hang közbekiáli:
- SJdzttz I

Érteliitem III ll. é közönséget, hogy a

diAk-tAni:i.kola Ujitások a Nemzetközi Vá-

/
. ideje alatt vlUlArnap délután !5·től Q-ig sárra vonatkozólag. Az ezévben

. öllliztánc:ot tart, megtartandó Budapesti Nemzet
az Uri-Kaszinóbíl%l. közi Vásár idöpontja egybeesik a

Kfi.IaJ,:n~rAn kaJ,:nnyen budapesti Szent István-ünnepsé
elsmjátilhatl6 m6dszer szerint tanitja
az öllllzell tAncokat. gekkel,· mivel a Vásár augusztus

14-tOI 24-ig tart A féláru kedvez
Hldnatrl. hhnAI is.

mény érvényes: Budapestre au
HAVANCSÁK tánc és mozdulllt-

m1l.vészeUanltÓképzöt végzett okI. gusztus 12-nek O ólájálól augusz-
tánctanitó. his 26-nak 24 órájáig. Vissza-

. utazásra augusztus 14-nek 16
~~ril~I~IEI~lm~~ órájától augusztus 26 nak 24

órájáig. A vásárlási iga7olványok Ujraszabályozták a konyha- Jenóérdekes tudósítása a fábor-
Kirindulá-s Bihar és ára 3 pengő 50 fillér. Kapható a. kerti és virágmagvak forga- ból, Szörényi Éva a Kékesen.

Kololsmeguébe Gyomai Ujság Szerkesl1ösége és lombabozaíaláí. Bánffy Dániel ~ngeteg tréfa, móka, ripori, divat
~ Kiadóhivatalánál. Tekintettel arra, báró földmivelésügyi miniszler tu.dósítás érdekes, ujszerü rejvény

A kiJzeli napokban egy kisebb hogy él Budapesti Nemzetközi most kiadolt rendeletével ujrasza- teszik a lególvasot/abb a Szinházi
kiránduló társaság indul Bihar- Vásár sokkal kevesebb vásáriga- bályozla a konyhakerti és virág- Magazinl, melynek szindarabja a
és Kolozsmegye magyar területi zolványt fog rendelkezésre bocsáj- magvak forgalomba hozalalál. A Madácz Szinházi nagy sikere 'a
érdekességeinek megtekintésére. tani, mint az előző években, fel- rendelet szerint a jövőben konyha- Domi Gyermekmeiléklete pedig a
Vázlatos utiprogrammjuk a követ· hivjuk a vásárlátogató közönséget, kerti és virágmagvakat csak zárt gyermekek kedvencze a Kis Ma
kező :. vasuton Nagyviiradon át hogy akik ezen igazolványokra csomagolásban lehet ipéfrszerüleg gazin.
Révig. Itt a pompá~ Révi szikla- igényt tartanak, már most slhriS- forgalombahozni. 5 kg-nál Wbb A kerékpárgyártásban forra-
szoros, TiJ.ndérvár, az aggtelekihez . kedjenek elöjegyeztetni, és árát .magot tartalmazó csomagot fém- ujitást jelent a 8erUn-
hasonló Zichy cseppkóbarlang be- előre kifizetni, mert az igazolvá- zárral, 5 kg-nál kevesebb, de ben most bemutatott "Lahnu
járása. FiJ.rdés a Sebes· Körösben . . nyokat csak julius hó 30-ig lehet gr-nál több·· magot tartalmazó rendszerű kerékpár. A bemutató
A Idd-völgy remek részleteinek árusitani.csomagot papirszalaggal, végül él alkalmával élénk érdeklődést kel-
megtekintése. Jádiól Csucsáig ~16 100 gr-nál kevesetlbmennyiséget teU a kerékpár rövíd, összenyo-
kilométer vasutan. . Az .elragadó Megjelent az uj termésren- tartalmazó csomagot szintén papir:- moH formája. A kerekek szorossan
szépségliszoros bejátása. A ró- delet részletes magyarázata. szalaggal keH lezárni, vagy él pa- egymás mögöt! foglalnak helyet az
maiak korából fennmaradt Sebes- Azuj termés felbasználásáról szó~ó. pirzacsl,{ót kell megfelelően papir- uj konstrukción. A taposó kar
vár romjainak és környékének rend.eletek a legközvetlenebbül ér- szalagga.LleiagasztankA fémzáron, csapágya nem él. kerekek között,
megiekintése.A Drágán- és Sebes- dekhk a ~ermel~gazdákat,ame~Ő- >illetöl~fl papirszfilag?fil a forga- hanem a hálsó kereken kapott el
patakak tsddavöJkye"cAnéprajzi"gazdaságt munkavállalókat és F~~,ii f>Jo1b.&;IlQzqJ!(.H~Yi~LJ~I! ~~ll !19n~~tp4. I",helij(~z~ ; a taposás iránya ezzel
szemjJfJnlból érdekes rKa:lotaszeg és: kal,btazoUakal. a >9S~PIÖg,é~tlJ~J: \ A tendeljj;t m~llt~de~ében,felsiOrolt lett,-ami nagy erö-
főhelyének:Bánffyhunyadnak meg- dono$okat, a csépJésnélfogalkoz,~ .(~o~Y~2!ker!i:\:é$;)vÚ~gmagvéjlmak telt lehetövé. A hátsó
tekintése. Vissza a Királyhágón át. . tatottakat, .malmokatés azok aI- .. megkeU fel~lni a rendeletben meg- a taposó karon kivül csak

Turaidő 3-4, esetleg tljbb nap. kalmazottalt, de fontos ~s. felelös- határozott mértékll tisztaságnak és még egy 20 cm. dob látható, a
Éjieli szállás cserkész sáiorban.A .ségteljes kötele.sségeket u~ak. elő. csirázóképességnek és ezt a körUI- mely a csapágyon kivUl ill szaba-:
kirándulókhoz 1-2 tag még csat- él közigazgatás~ és tanOgYlköze- . ményt az áru burkolatán is fel don futó berendezést, a fékeket
lakozhatik. Érdeklődők lordul;a- gek számára IS. Ezért végeztek kell tüntetni. .Ez a rendelkezés és él lámpát tápláló dinamót is
nak Szeghalmy Gyula igazgatóhoz közérdekü és hasznos munkát d~. biztosítja, hogya jövőben csak magában foglalja. Ezeknek él fon
Horthy Miklós· ut 28 szám alali. Holecky .End~e ~S dr. Kard~s TI- teljesen megbizható konyhakerli és tos alkatrészeknek az időjárás be-
É/elmezés hátizsákból, illetve előre bor mlmszten titkárok, akik. CI viráO'magvak kerüljenek vetés cél- natásailól való megövásával a
elkUldött póstacsomagból. rendeleteket ismertető és gyakOr-járaE>forgafomba. kerékpárosnak nem kell törődnie.

lalilag magyarázó formában dol- • Egyszerű a kerékpáros feiadala él

gozták fel. A rendeleteket kérdés felvétel szőlészeti és borá- tömlöfoltozás eselén is: mig
és felelet formájában tárgyaló és· 5zaUszakiskolába. Bánffy Dá- a kerekek kiemelésél1e;:: a
a fontos haláridöket naplári pon.:. niel báró földmivelésügyi minisz- lánGot le keHel! az uj kon
tossággal összefoglaló .füzet most ter él bihardiószegi: ~ecs~eméli és strukci6nál elegendő kél csavar
jelent meg. A 84 oldal terjedelm li . sopronim... kir, szöleszeh és boráe eHávoiitása. Ujszerii és rendkivlil
kis kézikönyv 1.20 pengős áron szati slakiskoiák 1942/43. tan- praktikus az áttételcsere is, amit
rendeUlető meg az ár előzetes be- évére felvételi pályázaiot ~irdele!t. néhány pere alaHkönnytlszerrel
küldése mellett "Az Ui Termés-. A háromévfoJy~mu' szalnskolába végre lehet hajtani. A kerékpár az
rendelet" Kiadóhivatatánál: Buda· tanul6kul azok· vehetők fel, akik

eddigi legkönnyebb tipusnál is
pest, V. Katona József utca 23/a. -17. életévüket betöll~tlék, az. elemi mintegy 25 százalékkal ~ önnyebb.
Telefon: 111-098. népiskolák VI. osztalyát Sikerrel

Az uj találmány sokkal kényelme-• . . elvégezték és gyakorlati. munkák
Len~lSlzantot~ák a ~aJuszát végzésére alkalmas festalkatlal bir- sebbé teszi a kerékpározás!, annak

- tesbsértés miaU feljelentést nak. A szakiskolAk intemálussal gyors elterjedése biztesitoltuak
tett. "Testisértés " mi~tt tett fel- ká pcsolatasak: A havi ellátási díj látszik.
jelentést a nagyyáradl csendör- .személyenkint 20- pengő. A tanév :n.y~aUlt..I/4!~Jnr.,.,VI

őrsön egy derék mesterember~ mindegyi~ szakiskolál1ál október
akinek ismeretlen tettes kocsmaI l-én kezdődik. A pályázati haIár
szundikálás alatt remekül ápolt idő augusztus 2o-án jár le. B5
hatalmas magyar bajusza féiszárál vebb felvilágositással a nevezelt
levágta. A derék polgár azt val- szakiskolák igazgatóságai szolgál-
Jotta, hogya felháborító sérelem k

. é na.
előtt olyan bajusza volt, amit m g
Pesten is megbá_multak. Azzal
nyuglatták meg éi kiilönös fel je
lentől, várja meg, mig kinő a

.bajusza és szokjon le a kocsmai
sluiJdikálásról s akkor többet nem
leSI baj abajusszal.
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JLltányos áron vállal mindennemű

ácsmunkát, továbbá egy jó családból
való ügyes fiut tanulónak felvesz
Molnár Elek képesitett ácsmester. .Lakik:
L Arany János u. 14. 2-6

A HOMBÁR szövetkezet ér
tesiti a gazdaközönséget, hogy

augusztus 5·igabuzáját
Hombár szövetkezethez be
száUitja, korpa utalv~~~t kap.

i. ker. uarzó Gyula·utcii'-1 szám J
alatt egy férfiőltöny ruha van eladó.

Tandí Imrének Hősök Emlékulja
109 szám alatti italmérése berendezés- j'
sel, jogfolytonossággal eladó. 2"'-1

Ne üljőn fel senkinek, amig meg
nem győződik személyesell arról, hogy
KISS kályhás - Mezőberény, főtér 
tényleg árulja és késziti is a kömyék&
ben a legszebb cserépkályhákat, kan·

vda1l6kat, kemencéket, átrak, javit min-
dennemü fütőeszközöket. 5-1

Hoffmann Ferenc pék Endrőd, egy
jó házból való erős 16 éven felüli fiut
tanulónak felvesz, 2-Z

Tel"ijgeridaráló, 3 lábas mely liszlre
darál és másfajta felerősilI'iető tengert
daráló 19.pengötől, továbbá vendég
ágyak, összecsllkhalós dupla vörösréz
sodronnyal 24 pengő 85 fiilértől, kerilés
drótfonatok minden. számban,kályhák,
tűzhelyek, lejszeparátor 6 havi .rész,,"
letre és más vasáru kapható Schwarcz
józsef vaskeresked.őnél Endrőd, Szent
Imre ut 6. 2-2

Rákóczy utca 3 szám alatt 2 egy- ~
másba nyíló üres helyiség és 1 butoro-
zotl szoba· kiadó." 3-j

10 szóig 40 fillér, minden további szó 4 f.

kk. Dávid Gizella és társai vetlek
tanyafölc!i szántó J/6-od ,'észét Dávid
Lajostól 900 pengöért.

Tóth Lajos és Nagy Erzsébet vett 3
hold 924 n-ö! pocoszugi szántót Gaál
Eszter és társaitól 10,000 P-ért.

özv Gaál Dánielné vett pillcoss7ántó
ingatiant Gaál Eszter és társaitól 1833
P-ért.

Kl1l1Jr Erzsébet megvette a Wagner
Péter házát i1.500 P-ért.

Jenei Bálintné vett egy révlapesi bel
telket vitéz Győri Láilzlótól 1000 P-ért.·

Szujólstván és nej€: Korcsok Piroska
vett egycsodaballai számtót Farka.
sil1czky Imre és társától 3000 P·érl.

Kun Lajos 1 hold 636 n-öl csergettyü
laposi szántóját 1000 pengő értékben
fiának Kun Sándornak ajándékozta.

Homyák Viktória vett Rósz Ádám
tól egy fél beltelkes házat lOOq P-ért.

Szabó Bálint és neje fekete Erzsébet
vették Kató Gergely és neje pocoszugi
ingatlanát 6000 P-ért.

id. K. Molnár Sándor és neje vettek
pusári szántót K. Molnár Andrástól.

Varga Gábor németzugí szántó ingat
!anát vette kk. Kiss imre 110 P-ért.

kk. Csáki Lidia vett zsófiamajori
szántót Bartik józsef és társaitól 1320
pengóért.

Barok Istvánné Cs. Nagy Ilona vidó
laposi szántóját 2000 P-ért velle Kovács
Elek és neje Cs. NiJgy Margit.

SzerkeBztésért és kiadásért felel;
WAGNER MÁiRTON.

Készült 'akönyvnyomtatás 501-ik esz,

tendejében aHungária könyvnyomdában

uyomán, felelős vezetöl Teket Sándor.

óriási sÍ1'.:erü

t

Szünet utál! Gyik ostrom kövellH~zik

és mégis a Kote szerzi meg il. gólokat.
A szabadon hagyott Hajdu lefutja a
védelmet és megszerzi a vezetést, 1-2,
Alig telik el 5 perc ujabb gólt fug a
!{ote Bikfalvi rélrén, aki lesről indult.
igen hangos a nézőtér. A Gylk csapata
átveszi az iramot és elsöprő lendülette!
!rá:nad. 30-ik percben Pacsai harminc
méterről iriózatos bombát ldild a kon
dorosi kapu jobb felső sarkába, 3-L A
gól még több erőt ad a gyomai csapat
nak és igyel{szik a gyözelmet megsze
:remi. 35·ik percben a Kole kapus le
boxolja Olajost, aki elterül. A partjelző
int és a büntető pontra muiat. A játék
vezető Hem ad ll-est. A Gytk igyekszik
mindent leküzdeni és tovább támad. 38
ik percben Czifrák megszerzi él kiegyen
mési, 3-3. Még néhány perces lüzijálék
és vége él nlérkőzésnek.

lVIindkét csapat nagyon küzdött. Az
eredmény kedvezően alakult él Kote
csap3tára. A Gytk megérdemelte volna
a gyözelmet. A mezőny;'legjobbja~

volt Az i3 védése a Gytk góljait 90
Si'rzalékkal csökkentette volna. Utána
Császár, Csalah, és él táradhatallan Po
csai következik. Győri ma is vesz~lyes

csalár volt. Olajos szép labdákat adott.
A Kote le2jobbja Bikfalvi volt. A

soron következőVass, Hajdu és Magyari,
de általában mindkét csapat jót nyuj
1ott.

Énekes ross<: napot fogott ki.

Ta1<int és Laposnyikot egy-egy évre
!liltotta el a játék/ól a Gytk fegyelmi
bizot!sága és a itéletet feHe,jeszielle a
Kerületi Elnökséghez. Kár, hogya két
derék játékos hallgatott a rossz tanács
adókra, mert cselekedetükkel nem csak
ön maguknak ártottak, hanem egyesü
leWknek is és ezen felűl annak az egye.
sületnek is, ahová esetleg az uj sze
zonra gravitáltak. A szabályok értelmé
ben a ké! játékos az év letelte előtt nem
szerepeHethető és nem igazolható se-
llová sem. Ni

1ni•••l1ilInillnoo•••
Domokos Albert üzletében uj férfi

és női kerékpárok érkeztek és minden
Jkerékpáraikatrészek kapható. Megszűni

a gumigond, iti van a "Nép" kerékpár
abroncs Ugyan ő egy ügyes fiut tal1uJó
!'lak felvesz. i-l

l l
Egy csoGlálatos szerelem regénye.
Gyönyörii l Művészi Megrázó!

Magyar Világhiradó.

s

A magyar filmmüvészet kimagasJ.ó eseménye,
Kedves, hangulatos, romantikus történet.

!'izerda
A baJtársiasság és hazaszeretd hőskmternél1ye:

A hétéves háboru kishőseinek szivbemarkoló története.
Főszereplők: Mathias Wieman, Carsta Löck, Andrews Engelman.

UPA vUághiradó.

Julius
Char]es Boyer és M<, ..",·",.. ,,,,1i

végződött az
1941..,...,42. évi baJnokság 'Utolsó

mérközése.

GYTK-KOTE 3-3 (l-t)
I. o. bajnoki. Vezette: Énekes.

GYTK~
Czifrak, csal, __"-

Jer, Villányi, Császár, yód.
KOTE: Hudák - Magyar, Bencsok

- Vass, Kolompár, Kugyela. - Berger,
Hajdu, BiHalvi, Kolompár ll., Nagy,

Mindkét csapat iudatában volt a mér
kőzés fontosságának és mindent bele
adtak. A. mérkőzés igen meleg légkör
ben zajlott le. A Gytk volt a többet
támadó, de a Kote sem hagyta magát.
Az első gólt a gyomai csapat szerzi
meg Győri révén. A gólrle erős Kote
támadás a válasz és igen belemenösen.
A közönség nem szívesen nézi it kon
dorosi játékosok játékmodorát és meg
torlást követe!. 30-ik percben Bikfalllit
az ötösig hagyják befutni és a center
nem hibáz, l-l. Erős mezönyjáték ala
kul ki. A játékosok idegesek. 40-ik
percben a Gytk-nak adódik nagy hely
zete, de a kondorosi védők az utolsó i
pillanatban tisztázl1l11ak, 44-ik percben l
ll-es a gyomai csapat ellen. A büntető

nek Hajdu áll neki és nagy Jövését
Gálos gyönyörüen védi. Ezzel vége is
a félidönek.

hogy a giimőkórral fertőzött

tehén teie és tejferméke nemcsak
az állatokra, de az ernberre is
veszélyes. Ezért a teheneket évente
legalább egyszer tanácsos megP

vizsgáltatni.

hogya levegő 32 ezer méter
magasságban százszor ritkább,mint
a tengerszinen. Apró kisérleti lég
gömbökkel dllapitották ezt meg,
melyek ember nélkül 35 ezer méter
magasságba is felmennek,

hogy a fagyott burgonyát, répát
!lem kell kidobni. Me.": lehet men~
teni. Használat előtt 24 órára hip
deg vizbe tegyiik és utána nyu
godtan felhasználhatjuk takarmá
nyozásra.

hogy aki nem akar munkába
állanf. azt könnyen katonai munka
táborba utalhatják.

hogya középkorban a emberek
milliói még lIem ismerték az in
get. A lenvászoning a 16. század
ban oljJan ritkaság volt, !zogy a
leggazdagabb és legel6kelőbbpf{

sem tartottak belöle egy párnái
többet.

Tu

KÖlíösvidékli Kerület
- hogy Franciaországnak volf Th t .i

ll, osz ill y.
első és harf]uidik Napóleonja, má-
sodik Napóleon császárról azonban l, N AC 26 20 3 2 lJ 7:2843
ilern tud a történelem. Francia- ? MTE 25 16 4 5 81:3936
ország ezt a egy sajtóhibti 3, B MA V 26 15 6 6 80:42 35
nak köszönheti. Amikor Ill. Napó- 4. !vISE 26 15 3 8 69:5033
feorl, Franciaország akkori elnöke 5. GyTE 25 14 O lj 73:4428
fe1velle a császári cimet" il belüg)'- 6. Hunyadi 27 10 6 JI 55:6326
miniszter kiállványban tudatta a 7. GyAC 26 II 312 41:4425
nagy eseményt a néppel és kiált. 8 Rokka 26 10 412 43:5824

9. N MÁV 26 10 313 72:6123lJdnyi ezekkel a szavakkal fejezte
be: 11) Tend! ez legpen a jelsza- 10. GyTK 26 10 313 46:8623
lJunk: Éljen Napéleon 111" AlI. KaTE 26 10 214 52:8222
Napóleon neve után következő" 12. OM.TK 25 8 512 43:6521
három felkiáltójelet a szedő a· 13. OTK 26 5 7 J4 41:7617
római Mrmassal tévesztette őssze 14' OFC 26 3 023 19:95 4
és igy kerüli Napóleon neve ufán
a hdrmas szám, Amikor a sajtá
hibát észrevették, már késő volt a .
csás.zárt lll. Napóleon néven éltető

tömeg felllilágosUására, ugy!zogy
a császár végiil is jobbnak ltJlta
a nem saját jószántából választoll
név használaiába belenyugodni. ._

hogy az égboltozat legmagasabb
pontját is egy sajtó,~iba keresz
telte el zenitnek Amikor a spa
nyolok a 16. században kiadták
az első csilJagászaitant, az arab
"zemt" szó m-jének harmadik
lába fölött a szedő, lJalá.sziniileg
egy légy tréJája következtében
pontot látott és a szót zenifnp{(
nek olvasta. A könyv nyomán a
zenit szó minden európai nyelvben
elterjedt.

hogya megkövesedett marad
ványok tanusága szerint a cson/
héiia gyümölcsök Európában,
Kelet- Ázsiában és Észak· Ameri/ai
ban már a kréta- harmadkorban
is el voltak terjedve. Az egyetlen
harmadkori leper-maradvány Ma
gyarországról került ~lö.
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ELOFIZETÉSI ÁRAK:
N"l!ye(!l'vre !.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész évre 6.24

Befizetések poslacsekken:
•HungAria-nyomda Gyoma- csekkszál11 18.280.

Lapzárta c 8 Ol Ö ri li k este 6 óra

FeielÖlIi szerkeszt6: WAGNER MARTON
S~el"klls:riölllég élll klil!ld6hBvatal:

IIIHUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m ll. Kossuth lajos utca 84.

Tel.fon: 22.

Hirdetések. dijszabásal:
Egyballábos (55 mm széles) l cm. magas lHrdetea
50 fillér. Éves hirdetésnél lD százalék kedvezményl

adunk•
Megjelenik minden szombaton reggel.

Búcsút mo dtak és elindultak
a gyomai honvédék is I

Beliczey Miklós főispán vezette
öt törvényhatóság küldöttségét

a miniszterelnök· elé

állomás egyik százado'>a tartott
izzó hangn buzditó beszédet,
melynek során - többek kö
zött - az alábbiakat mondotta:
"Ezerével! multjában a magyal'
mindig az Igazság z:bzlaja alaU
harcolt l Ma is az Igazságot kell
megvédenetek Bajtársak '"majd
az áldozatosságról szólva igy
folytatta : "Hol vagyunk .még
mi a nagy á!dozatoktól ? Hiszen
gondolkozzatok csak Bajtársak l
Most, amikor peng a kasza II

határban és jól látjátok, hogy
az aratás napjáig fehér kenyér
jut :fl szalonnáboz, ugy·e meg
nyugtat benneteket is az az ér
.zés, hogya közellátás ily jól és
biztosan gondoskodik iUonma
radó bQzzátartozóÍíokról isI Lát
Utok Bajtársak, hogya Haza
sobzo!'űs2m hálás lenni
fiainak áldozatosságáért I Ma~a

tok ohrashaUátok, hogy hadi
gondozó tiszt urak vannak; hogy
épül il sok ingyen, sokgyerme
kes családi ház j ho~y osztják
már a sokszáz pengőket kitevő

házllssági kölcsönöket és hogy
simogató, zöldkeresztes nővérek

kezei védik, óvják, ápolják itt
honmaradt családlagjaHokaL."

Ezután Gyoma község kép
viseletében és nevében dr. Le
geza Tibor ügyvéd 8 kövel
kezőkkel bucsudaUa - többek
között - a Honvédeket : "Ma
még csak a külső tront az élet
veszélyek, a virtus és ill lonc
giasság magyar katonai erényei
nek komoly találkozása, de le
bet, bogy jön idő, Imikor a
belső froDtot is annyi veszély
lyel ken majd tartani. Az III

nemzet, melynek hdoyomó álo
doz.tos fiai viuuiak, halad a
népek onzágutján u élen. A
Ti áldozato!! kitartásotok, . le
gyeimelek és az ellenséggel
szemben őrtáUástok adja ne
künk a belétek veteUbizalmlln
kat, bitünket a jobb jövő ma
gyar reményének teljesítése felé.
És amint most eHnrluHok a
legtelsőbb Hadm: parancsára a
becsület mezejére, Hazánk jö\'ö
jéért és ősi szabadságunkért
harcolni, veletek lesz és min
denüvé elkisér az egész magyar
ság féltő szentele, hüséges
gondoskodása, soha el nem
muló hálája L••~

ápáinkat, fiainkat, véreinket
hosszu utjára elkíséri. De bi
zonysága annak is, hogya gyo
mai társadalom igenis, mégis
csak tud lelkesedni akkor, ba
olyan Szent dgyrel van szó,
mint Honvédeink ügye!

A bucsuztatás ünnepségét a
leventezenekar indulékkal nyi
tolta meg, majd az állomás'
parancsnok Ur megérkezése
után al elvonuló alakulat pa
rancsnoka jelentést tett. Ezután

az áHomásparancsnok Ur bu

csuztaUa a honvédeket, majd az

vizektől károslllt földtulajdno
soknak a'l: eddig érvényben lévő

és adókedvezményt biztosító
l'legélyezéseken kivül nagyobb
al"ányn további segélyez.éseket
határozottan nem tu.doH kilátás
ba helyezni. mert - mint a
hogyan válaszában mondotta, 
az ország anyagi helyzete III mai
rendkivüli erőieszitések_ idejé
ben mindén jóakarat mellett
sem birhat el külön é9 az
államháztartást rendkivüli mó
don ujabban megterhelő segé
lyezési akc:ókat, már csak uért
sem, mert hiszen épen az ér
dekelt tőrvényh~tóságok javára
most folyamatban levő csator
nádsi munkálatok is, - ame
lyekre minden erőt konct:ntrál
ni kell, - rendkivül nagy ki
adásokat jelentenek az állam
báztartásnak.

A minisderelnök ur egyéb
ként minden vonalon való to
vábbi megértő jóindulatáról és
segitő szándékáról bizto~itoUa

az érdekeit törvényhat6ságok·
nak a küldöUségben megjelent
tagjait.

mellyel az UJj erős és becsületes
magyar jövő építése közben
szembe találja magát.

BensŐséges, meleg iinneplés
sel, a héiköznap eU('nére is
i ~en szép sdmu közönség je
lentében, ünnepi hanguJatban
;idt bucsui a bét folyamán
Gyoma társadalma Honvédei
lől. Az igen jól előkészített és
megszervezeU bucsuztatás nagy
számu résztvevője, a meleg és
mégis könnyekben uszó han
gulat, a sok-SOK virág és ciga
retta a gyomai asszonyok és
Jetmyok munkájával ósszegyüjt-

ve mind-mind hmubiz4í:myságai

annak a izeretetnek, am.ely

képes bátran és renditheteUenül
meHet szege:imi minden nehéz
ségnek és veszedelemnek, Il-

A vármegye iőispánja Békés
Csanád, Csongrád, Hodmező

vásárhely és Szeged törvény
hatóságainak nevében küldött
séget vezetett a miniszterelnök
elé azon árvizkárosult gazliák
érdekében, akiknek a földjei
még ezidőszerint is megmun
kálhalaUanok a réazben még
most is ott tároH vizek vagy a
vizek okozta nag}' mértékd.ki
lllgozódás és elsásosodás követ
keztében. A békésmegyei fő

ispán által vezetett küldöttség
ben az érdekeit öt törvényható
ság föispánjai, isszes felsőházi

tagjai és országgyűlési képvise
lői is résztveUek.

A miniszterelnök nagy meg·
értéssel és jóakaraHal fogadta II

kiildötlséget, nagy figyelemmel
hallgatta meg a főispán előter

jesztéseit, majd különös meleg
séggel érdeklődött az összes
problémák és az egyes részlet
kérdések iránt is. Egyes és 'a
tovabl~i csatornázási munkála
tolmak még gyorsabbá tétele
érdekeben azonnali renJelke
záseltet is kiadoU, azonban a

Az egyik német Hjusági veze
tővel beszélgettünk nemrég.
Érdeldődésünkre, hogy milyen
szempontok szerint válogatják
össze a küHöldi tartózkodásra
küldendő ifjak és lányok cso
porljait, igy válaszolt: "elsősor

ban jeUempróba alapján s. Az
tán kifejtette, hogy külföldön
minden egyes német gyermek
Németországot képviseli és en·
nek teljes tudatában is van.
Tudják, hogy ha viselkedésük
kel, magatartásukkal szégyent
vallnak, akkor országuk, népük
himevét rontják, viszent a be
csületes helytáHással egyenkint
és egyűltvéve is dicsőséget sz e
reznek hazájuknak. Áz uj né
met iljuságnak ez az erkölcsi
magatartása igen figyelemre
méltó. Nem véleUen, hogy a
genfi beszélgetéssel csaknem
egyidejűleg az egyik harcos
budapestilolyóiratbao a követ
kezőket olvassuk: "Az uj Eu
rópa elsősorban uj lelkiségel
jelent, a gondolkodásmód, az
értékelés és az erkölcsi maga
tartás megváltoztalását Lelki
értékeket mindig csak ne>relés
ld hozhatunk létre. A biológiai·
lag értékes ember, még ba
születeU zseni is, csak nyers
anyag. A nevelés teszi a lelket
ériékessé. Az individuálista fel
fogással szemben az uj nevelés
alapelve, bogy csak az egymás
sal összefüggő és na.rmónik us
világnézeti egészet alkotó tudo
mányos és erkölcsi ismeretek
fejlesztbetnek ki harmóniklls
lelkiséget és halározoU erköiesi
magatartást. Mag3sabbrendii bol
dogsá.gol csak az érhet el, aki
folyton fejleszli, tökéletesíti ön
magát A nemzet tenmaradása
és iejlődése szempontjából élet
bevágóan fontos erkölcsi neve
lés feladatait 21 közösségi er
kölcs törvényei batározzák meg.
Az a nemzet, amely sorsdöntő

időkben sem veszi tekintetbe a
közösségi erkölcs szabályait, el·
vész a történelmi erők csapá
sai alatt".
Meggyőződésünk, hogya mai

sorsdöntő időkben csakis a
közösségi el'köles szellemében
nevelked~!t magyar ifjuság lesz

UJ f\<1AGYAR JÖVŐ



si törvényjavaslat

un so 1<,:

a

a rnezőgazdaság

tejlesztésél .és ezl
n,a a körmány

ehbnek, a luező

közi;;!2Izgatiis terüle
kis haláskörrel he

szerepet
sZ~lk~,ér,zett gazda. Ennek

l€:iJ~flt:ös'~í:!e agf8.fOl"s:ú:gban (el Q

méd:;e1eUen. E!s6wJrhan bilO
meri II jövőben

érdeluesehb lesz a rá-
tenneU embereknek gaz~

oklevelet sze
multban. Szak

az ország egész
mezőgazdasági termelő munká

arn i azt jelenJi,
több és jobb

lesz az országnak.
:Fl ,,,I "'A is több jut, lehát be

veh~!eilJk is Dövekedni jognak.
Eli mezőgazdaság hjlesz-

tése az egész ország
éi.etének ÍeHendl11ésé

fokozás:\. val.

gazdasági
és megielelö

rendelkező s~",t·

keH ki neve2:ui. Ahol
mezőg2lzd21sági ter-

melés SZÍ!HOlHlL" megkivánja,
81 kademiát vég:l':eU

:>úlll,emk1ereket keH alkalmazni.

A rn. kir. minisz-
körrendeléíet adoU ki a

l~özelhHási kormány biztosokhoz
les/j Hll.uJikát végző

IJOllmkások tej
sze·

szeri nt a kenyell"gabonajegyre
jogosultak évi lejadagja és
60 év közöt[ 240 (;:g kenyér·

bűlJb!. r"'Hnthogy a ivüli
következtében

szi] ksegessé válik az,
éven ielüli térliak vé

g~úék ei. a hevo!éluílak munká
a minisli..:,:R' teJj9gositja a

közeJJátási kormánybü~tosokai

arra, hogy a nebéz tesli mu.n
kát végző 60-65 éves

gazdasági cseIédek~

és időszaki ffil1.nkásoknSlk
is, évi 240 kilogmm- kenyér
fejadagotállapilhassanak meg.
A :rendelkezés a
községi elöljárósá.g CPI)i~;árrnel~·

az engedélyes eddigi évi
ISO kg-os 15 kHogramas)
kenyéll"gabonajegyét évi 24 kUo

kHogramos)
keinY'§hQ.alb'o[!:aje~Vlrecserélni ki.

gyában
De
6gye!őségek

bövi] mert

a mező ..
gl:u:dasági teUend!iHésére és ok·
szerűen h21Sll.:U1] fel.

sőt mas

földön.

gazdálkod:itsM e!1;;aórrzi. elő-

mozdítja az okszenl ko··
dá3~ minden Ő 81 köz

lHkór'1 és hi\laital~}ói

közsegi
Gaugdasá~i

ngy ezüstkalászos

A

It i; megrre!m"'flá!j8a
me:tógazd@sági közigazga!ést is,
Ez ~Z tézkedés ftermészetes I

és logikus an-
az 2iHami eHen6n:éO',

a törvény után lé·
nyegesen nagyobb ten]~e[re

,
I
I

Országos Mezőgazd8lságiTanács, I
elnöke! II földmí"e- I

l
lésügyi nevezi ki. l
nek il ianácsnak tizenö! tagja, I d"!I"""l'>,,"'

2,. ?azd.a láT.,s81d~. Imi, szervez.~!;.k-ll
n el{ egy- egy lnval.o egyémsege .
lesz. A fOI)[O- i
sabb mezőgazdas::'lgi liermeIési

Uj inh§zmén)'! /éíesH 21 ja\'f21s

bt a g21Zdas3gi előljáJfók sze
mél'yében~ akiket atöldnrüve"és-
ögyi nevez ki és

- cl lmm en I.

b.e. e.gyal, !dse!bb ."öZSégbe pedig ll:

kÖJr7.€~enkjnt egyet-egyet A
gazda.sági előljáró a község egé.Gz

JlpJclJ!.Ü>1 l

képesek, és

iarlozik a
keztében
le, kosságeHl,eiy~~zés:e,

ilietve az ele'Dl lel:adIHÍid

rende:mj.

A Ugaa ana
hogy :ll légHámadások
va! eiőforduló sérí.i!ések,
lélek és eseUeges Q9;d!Íimíld~!.sok

állalokozoU megbelegedések
azonnali ellá

tására oktassák ld a hallgató
kat

hatóság te~'mészete- I és élftélzesitési vo~n-

sen továbbra is a Inw! 3~l)i és ezze! ?IMá,
ijgyi. miniszte. azonban a \':ormsu m'nokn
a decentraiizálás jelelJMkeny i ,:'gyes Jközú-dekü intezkedéséi.
lesz, A rn!niszl,erium eddigi l Kibővül a közíg21Zg8!ási bi

. munkakö)fének nagVJrészét a I zoHság mez6g21zd9.sági al.bizoH-
gazdasági fehlgyel őségek, lU~lL,IJ'<1 I sa~;an,at{ hizo-
g.azdasági Kamarák és más! nJos
megbizoH gazdal3rsadaími ér
dekk.épvjseieti szervek Rátják el.
Meg91l'ik~Tli ezenkivül, millt leg
!őhb véleményezŐ az

A LégoHalmi Liga nai 811-
csopodja egy 50 álló
leáDyg2rd:?l~ beszervezni.
telkén~tnek nért azol.<: 32 1922,
1923, 1924, és
1928 években sziHeleU hj)"HJPI,

akike leánygárcHhll.
belépni k sziveskerlje-
nekaél
hivatalos órák 2Ialt a Liga hj

.vataios helyiségéhen l

kezni
A .leánygárda tagjai lagdijat

nem fizetnek,
A Liga célja ezze! az:

a légoltalom és örnvédelem
ada!aÍI.i2k
!őeukiképzeltutánpÓUás
mindenkor rendelkezésre,

bogy amikor al alcsoport-
Jnak valahol fegyelmezett egy
séget kell ene kellól',l)
k ioktatoH és begyakoroH nő 11:

áiljanalr rendelkezés! eo ..
E feladstok .• ' teljesHése érde -'

kében a gárd81 !agjai 5-ös ! lUo

nusokh311 elvégzik a LégoUal:ni
Liga által :relldezeHhhparancs~
noki és részt
vesznek fl Liga ál;a.i renJezeH
elsósegélynyújtási és hJzoH ási
tanfolyamokon i~ ti
gflrda tagjai azobkiviil egy tesl
nevelési tanárnő felögyelele és
irányitása alá helyezieinek.

A hölgyek állal végzeudő

propaganda íeladi.1t célja, hogy
a légoHalom nagy jelentőségeI
21 köz/uda helevigye és meg
értesse fl csaladlagjfJival, szorn
szédokkal és igy fokozatosan
az egész társadalommal, hogy
fegyelmezeUségg~1 és cSálík 31:

összes társadalmi osztályok he
"'onáshal lehel kielégitő ered
ményt eUmi. Ezzel kapcsolat
ban tagokat gyüjteni, teák és
mubtságok rendezésével.a Li
gát segíteni, é~ résztvenni az

A beszédek eH:llilngzasa
fa katonák elfoglaH~J{ hAh,ill",l-

a .vasuti szerelvényben,
rövid, de annál éJ:tzékenyebb
bucsu köveikezeU, s röviddel
elután, mene~1'endszerüpontos·
sSJggali ismél. ki gördült Orosz
ország !eléegy katonavonat ..

Szem nem maradi szárazon
és a bemgos zokogásokal is csak
a leventezenekar indulóinak
hangja nyomhalla el, bogy mint
egy jelkép fájó érzéseinkben is
fljgyelemre lanitson ben LJ! un
ket akkor, amidón meg keBett
tan iiI n :a
és 2: tájdaiom könnyének nincs
helye akkor, midihi. mieink
ilyen SzenJ ügyért indulnak
barcba és mi
tos me~győződéssel,

HiUel és erővel ug',' lolbol~~atjlj!k

kendőinke~ utámmk,. hogy:
boldog visionUiltásfa!.. ~
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R. T. BUDApEST

A Magyar Föld heti képeslap
képekkel és értékes cikkekkel je
lent meg. A magyar falu képes
lapja, mely gazdasági cikkekben
számol be. Továbbá elbeszélése
ket, verset, kisgazdák szakcik-.
kf'it,-piaci és vásári árakat és
rendeleteket találunk benne. Mu
tatványszámot ktllda Magyar Föld
kiadóhivatala., Budapest, VB., Er,,:
zsébel-köru.t 7.

Ujitasok a Nemzetközi Vá
sárra vonatkozólag. Az elévben
megtariandó Budapesti Nemzet
közi Vásár idöpontja egybeesik a.
budapesti Szent István- ilnneps~
gekkel, mivel a Vásár augusztus
14-töl 24-ig tart. A féláru kedvez
mény érvényes: Budapestre au
gusztus 12-nek O órájától augusz~
tus 26-nak 24 órájáig. Vissza
utazásra augusztus 14-nek 16
órájától augusztus 2tj-nak 24
órájáig. A vásárlási iga2.0lványok
ára 3 pengő 50 fillér. Kapható a
Gyomai Ujság Szerkesztösége és
Kiadóhivatalánál. Tekintettel arra,
hogy él Budapesti Nemzetközi
Vásár' sokkal kevesebb vásáriga
zelványt fog rendelkezésre bocsáj
tani, mint az elöző években, fel
hivjuk a vasárlátogató k~zönségel,

hogy akik ezen igazolványokra
igényt tartanak, már most szives~

kedjenek elöjegyeztetni, és árát
előre kifizetni, mert az igazolvá
nyokat csak julius bó30-ig lehet
árusitani.

~.

egés:JCségét.

oD O L .fogpé.!1pef iell fogatkat ápolni. ~

OD O L fogpép megőr~i a fogak s:;cépségl.1

A gazdák most szerezzenek I
egymástól gabona.vetömagot.
Az idei termésrendelet alapján a
gazda kat. holdankét számítva
buzából 120, rozsból, vagy árpá
ból 110, zabból pedig 80 kg vetö
magot tarthat vissza magának a
cséplés után. A rendelet megen
gedi azt is. hogy az a gazda, aki
nek megfelelő vetomagja nincs,
gazdatársától magol cserélhessen.
Felhivjuk tehát a gazdák figyeI
mét .arra, hogy már most szerez
zenek be egymástQl vetésre aikal
mas magot.

Tilos levágni az éretlen
zabol. Arra az igen fontos hon
védelmi érdekre tekinteHel, hogy
a magnak vetetl zabot a gazdák
be nem érett (zöld) állapotb,fn le
ne vágjá.k és levágottáttapotban,
vagy legelletés utján fel ne takar
mányozhassák, a ~ormány ren
deletben tiltotta meg a be nem
érett zabnak lekaszálAsát, lellágá-.
sát, vagy bármi módon a földtŐl ~
való elválasztását és levágoH álla- ,
pot ban, vagy legeltetés utjá~ való.
feHakarmányozását. Természetesen •
nem vona!kozika rendelet hatálya
az olyan kevert vetésü zabra, a
melyet más növény támasznövé
nyeként vetettek el (pL zabos
bükOÍly), Elemikár ésetében, vagy
akkor, ha avetésnek szemier
mesztésre való meghagy3.~a nem
gazdaságo3, a rendelet alól ayár
megyei m. kir. gazdasági feJ(jgyel~-

ség. ad lat felmentést.' .

Személyi Dr. Bir6 János
kir. ügyészségi megbízott f. hó
4. napján Budapesten a m. kir.
Kuria birói és ügyvédi Vizsgáló
bizottsága elölt a birói és ügyvédi
vizsgát sikkerrel kiállaUéi. Orahla
JáJunk.

Bajtársi Szolgálat eim alan
megalakuit egy 32 tagból álló, s
a gyomai társadalom minden téte
géMl kiválasztoU tevékeny rársaa
ság. A tagok mind.en héten szom
balon este 8 órakor jönnek össze
-az Elnökség engedéiyezéslböl
az Uri-Kaszinóban. A társaság fö
célja: a hadiJavonultak itthon ma
radott szegénysorsu családtagjai-

- de más szegényeknek is 
némi anyagi segélyezése és ügyes
bajos doJgaibaR való eljárás. Pa
naszok és kérelmek felvételére él

társaság községünk .Eléljárósága
áHai feiajánlott mérnöki iroda
helyiségében minaen vasárnap d.
e. 9-ll' óráig tart szolgálatot.
Örömmel értesüllünk e dicséretre.
mélló vállalkozásrál és készséggel
hozwk községünk lakosai tudo
mására.

Iparosok és kereskedőkhitela
ellátása. Tájékoztató a kedvez
ményes feltételek mellett folyósH
hafó kölcsönökr51 eimmel dr. Bodó
József, az Iparlesltiletek Országos
Központja s. fogalmazója az ipa
rosok és kereskedök által kedvez
ményes fellélelek mellett igényel
hető kölcsömól nyujt világos ma
gyarázatokkal ellátott .tájékoztatót
Részlelesen ismerieti, hogyan kap
hat iparos és keresetnélküli, kis
ipari, kiskereskedef mi, keresztény
kere!Okedelmi, középlejáratu, áru
vállóleszámilolá.si, termeiési és
munka-, garanciális, szövetkezeti,
export- és egyéb különleges hite
leket, hogyan julhat a Nemzeti
Önáliósitási Alap kölcsönhöz, LAB
és FAKSz kölcsönökhöz, stb. i8- I
merletl a keleti és erdélyi részek
hitelei!álását lebonyolitó pénzinlé
zeteket. A munka részletesen, gyae

korlati példákkal megvilágitva is
merteti az egyes hitelakciók célját,
a kölcsönök elnyerésének feltéte
ieit, a kérvények kilöitésének és
fels:zerelésének módját a kamat
magasságát, a visszafizetés módo
zatait stb., általában a legmesz
szebbmenö részletekig menő tájé-.
koztatást nyujt nemcsak a kölcsönt"
igénylő iparosok és kereskedők,

de az érdekeltek részére felvilágo
sítással szolgáló érdekkéflviseleti
vezetök, hivatalok intézmények ré
szére is. A tájékoztató munka ára
4 pengő. Megrel1delhetö a szerző

nél (Budapest, VU., Erzsébet-körut
9. If3. IPOK) és az ipartesUHetek
nél.

A tengelycsapatok tovább
üldözik a megvert és szétugrasz
lolt Timosenkó bandáH a Don
folyó déli részén.

Korpajuttatlui
a. enyérgabona
§zAllitAsok. utAn

Nem vágyam én dicsőségre,

Nevem ugyis halhatatlan:
Honvéd vagyok, hősen halok
Majd egy győzelmes rohamban.
Nem pap temet, a bajtársam
Ácsöl majd rám egy keresztet
Habár egy márllányhegy járna,
Ki a Hazáért elesett !

Elfujja majd a keresztet
Egy-kettőre a forgószél,
De nagy, szabad lesz a Hazám
Hősi nevem örökké él ...
Honvéd voltam. Hajtókámon
Sok-sok versem lesz a csillag,
Valahányszor olvassa majd
Jó Édesanyám - megsirat.

1942 május 2-án.

KRUCHIÓ ENDRE
szakaszllezeió..

--:"=k-"-~--·l-·ue'
Költő vagyok, elégedett
Bőven jut a tiszteletdij.
Elég nekem dicséretnek,
Ha jó Apám levelet ir:
- Szépen iriadj Nagyon szép volt
Ez a versed, kedves fiam! 
Vagy pedig az Édesanyám
Ifja: - Versed megsiraitam !

Az ország augusztus lisz/-
ellátását már az buzábó! és uj
rozsból kell b.fztositani. Hogy ezen
a téren semminemű fennakadás ne
lehessen, a Közellátási Hivatal fel
hivást intézeti az ország délibb
részein fekvő gazdaságokhoz, 
ahol az aratás és a cséplés koráb
ban megindulhat - hogy az el
csépelt kenyérgabonát mielőbb

szolaáltassák be cr Hombárhoz,
ó

illetve az órléssel megbizott
legközelebbi malomba.

Ennek a munkának a meg
gyorsítása érdekében cr gazda cr·
julius hónapban leszálliiott kenyér
gabona mennyiségek után a rendes
kiutalásdn felül killön korpajutta
tásvan részesül éspedig az, aki
julius 20-ig szálltt, 15 százalék,
aki julius 21-25-e között szállít,
10 százalék, aki pedig julius hó
25-31- e között szállit, 5 százalék
korpát kap a leszállitott kenyér-

.gabonamen rl.viség után.

A Hombár vasuton természete
sen csak teljes kocsirakományokat

szállit. Mivel azonban a Közellá
tási Miniszter Ur a emlitett akció
ban, illetve kedvezményben a ki
sebb gazdákat ugyanl1gy kivánja
részesiteni, mint a nagyobbakat,. cr
Hombárt utasította, hogy bizomáa

nyosai a korpajl1ttatást azoknak a

kisebb gazdáknak is biztosítsák,

akik kenyirgabonát nem teljes
kocsirakományban adnak át cr
fentkiJz9it határiáökön bellil.

,=:, _.~ .. -.
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tart,!>

SzerkesztéSért és kiadásért felel:
WAGNER. MÁRTON.

Készült a könyvnyomtatás 501-ik esz

tendejében a Hlingária könyvnyomdáball

Oyomán, felelős vezetÖI Teket S,ánder,

Jutányos áron vállal mindennemű

ácsmunkat, továbbá egy jó családból
való ügyes fiut tanulónak felvesz
Molnár Elek képesített ácsmester. Lakik:
t Arany jános u. 14. 2-7

A szövetkezet ér-
·ksm a gazdaközönséget, hogy
aki auguszíl.1iS 5-ig a buzáját
Hombár szövetkezethez be

kap,
i. ker. Garzó Gyula utca 1 szám

alaH egy férfiöllöny ruha van eladó.

Tandi Imrének Hősök Emlékuija
109 szám alatti italmérése berend<lzés
sel, jcgf0Jytonossággal eladó. 2-2

Ne fel sei4lkinek, amig meg
nem győződik személyesen anól, hogy
KISS M!yhás - Mezőberény, főtér 
tényleg árulja és készíti is a kórnyék
ben il legszebb cserépkályhákat, kan
dallókat, kemencéket, átrak, javit min
dennemű fütőeszkőzöket. 5-2

Kossuth lajos-utca 26 sz. alatti
ház eladó. 3-l

I. ker. Baross-utca 24 sz. alatt egy
férfi ruha van eladó. 2-1

10 szóig 40 fillér, minden további szÓ 1& 1.

az Uri-lKaszinóban.

könnven
eJsajáWh<lt6 mr'~szer szerint tanitja

öz össze!ii t.8ln@[:o.!K:oiilt.

Kivánatra háznál is.

I-IA.VA.NCSAK táncésmozdnlat
müvészettanitóképzöt végzett 6kL
tánc\anitó.

az termésren-
részletes magyarázata.

Az uj termés felhGl,szná!ásár6i szóló
rendeletek a legköl1lellenebb!il ér
deklik a lermelö gazdákat, a mező

gazdasági munkavállalókat és al
kalmazollakall, a cséplögéplubj
dOtJ\Osoka\, él cséplésnél fogalkoz a

íaloilakat, malmokat és azok al
kalmazottait, de fontos és felelős

ségteljes kötelességeket irnak ell)

él közigazgatási és tanilgyi köze
gek számára is. Ezérl végezlek
közérdekű és hasznos munkát dr.
Holecky El1dreés dr. Kardos Tia

hor miniszteri titkárok, akik a
rendeleteket ismertető és gyakor
latilag magyarázó formában dol
gozták fei. A rendeleteket kérdés
és felele! formájában tárgyaló és
il fontos haláridőkei naptári pon
tosságga! összefoglaló füzet mosl
ieíenl meg. A 84 oldal lerjedelmU
k~s kézikönyv 1.20 pengös áron
rendelhető meg az ár előzetes be

küldése meHeU "Az Uj Termés
rendelet" Kiadóhivalatánál: Buda
pes!, V. Katona József utca 23/a.
Telefon: 111-098.

s.atra

GO

e

IR
Francia különlegesség:

ÁK

Richard Oix és Brenda Joyce.

MEGÉRTÉS

A áv. nyári
6yomáról a következő vonatok indulnak;

órakor személy Békéscsabára
" motor Nagyváradra
" molor' Szolnokon át csallakozás. Budapestre
" molor Békéscsabán át €satlakozás Gyulára
" gyors Budapestre
" motor NagyváraGol1 át csatlakozás Debrecenbe
" motor Vészlöre csatlakozás KötegYiÍfi-Gyula
to személy Budapestre
" gyors Békéscsabára, csatlakozás Szeged-Gyula felé
" molor Mezöluron át Szarvasig
" motor Nagyváraíllra
" motor Békéscsabára.
Oyomára a köveUKező vonatok érkeznek ~

órakor személy Budapestről

'" személy Békéscsabá\ról
" motor Szarvasról Mezöturon át
" motor Nagyvárackól
" gyors Békéscsabáról
" motor Nagyváradról
" személy Gyuláról Békéscsabán át
" motor Nagyváradról
" motor Gyuláról BékéscsabAn át
" gyors Budapestről

fil motor Budapestről

" motor Vésztöről

@yönyörü társadalmi szinmü a diákélet kalandos, szerelmes,
ifjuságt61 duzzadó éveiről.

. fOX HIRADÓ.

(HajtóvadAgjza()
Hajsza vadra, nőre és pénzre. Izgalmas mese, pompás humor.
Főszereplők : Vivian Romance, Elvire Popesco, Jules Berry.

UfA viiághiradó.

A könny és mosoly filmje. Hangulatos, kedves, romantikus történet.

k Magyar Világhiradó.

2.31
5.14
6.27
6.55
856

14.13
14.51
18.00
1826
18.31
20.07
23.27

2.41
3.42
5.24
6.31
8.57

11.10
14.31
15 Ol
lS.31
18.32
18.41
20,12

Juliu:!iI 1.9-20
SzeJeezky Zita, Páger Antaa), lázár Mária,

Nagy István, Mezey Mária:

Egy éjszaka Er

Juliu!!> 22

A zsidóknak megtUtják ke- aWlely meglillja él zsidóknak bizo
resztény cselédlányok aJkaJ- I nyos· korhatáron aluli - valós:&;i·
mazását. A faj'iédelmi törvény ~ nüleg 45 évesnél fiatalabb - ke
élelbelépése óla szerzett tapasz- I ·reszlyén cselédlányok aJkalmazá-
talatok alapján több oldaln~1 aza ,sát

Nyári :szintiázi ujdoaságok
kivánság OyUVAlUlIt meg, hogy a Budapesien. A nyári idény 8zio-

. zsidókat tiltsák el bizonyos kor- ~ Mzi ujdonságáról irásban és
határon aluli keresztyén cseléd- képben sz<imol be a Délibáb szil'l
lányok alkalmazásától. Az illetékes I MzI hetilap legujabb száma. A
hatóságok helyeslik ezeket az el_legfrisebb ]mlis\SzamögöHi plely
gondolásokat és megakarják szün_Mk, magyar irók remek elbeszé·
tetni annak leI1etöségét, hogy a'lései, riportok gazdag filmrovaf9 ·

fajvédeimi törvény állal érintettek ,divat rovat, rejlvények,
visszaélhessfnek a náluk szolgála_tökéletes képes heti rádióműsorés
tot teljesitő, tehát tőlük függö vi- ; rengeleg szebbliiéi szebb kép ez él

szonyban levő keresztyén cseléd. Délibáb legujabt1 száma. A leg
Jányok helyzetével. Értesülésünk i szebb színházi he:Wap egyben a

legolcsóbb is, me,rt a ára csak 20
szerint már készül az intézkedéi, JilJér,

Német őrnasdd önfeláJdo
:zása. HÖsi önfeláldozással men leli
meg egy némel őrnasz.ád egy nagy
némel luállit6 gözöstBri't tengeri
haderők meg támadtak egy némel
hajókaraván/. Az egyik ÖII11lszád I

parancsnoka észrevette, hogy angol
tengeralattjáró lorpedója a viz alatt
egyenesen a német szállitógG}Zös
felé tart. Csak pillanatiggol1dol-.
kozoU, azután cselekedett. A nagy
hajót csak azzal menthette meg,
ha a saját naszádjával felfogja a
kilőtt torpedót Nyugodtan meg
válloz!aUa kis jármiivének irányát
és egyenesen a torpedó irányába
kormányozta azömaszádot. Az
ömaszádból önfeláldozó leUének
emJékén kivül semmi sem maradt
meg, de az értékes nagy izállító
gözös megmenekUlt.

Felvétel a debreceni egye
temre. A debreceni mi. kir. Tisza
Islván-Tudományegyetem hit-, jog
és állam~,orvos-, bölosészetludo
mányi, ennek mathemalikai és ter
mészelIudományi csoportjára a
rendes beiratkozás a 1942-43.
tanév t félévére l3zeptember hó
}-15-él1 estig tari Dékáni enge
déllyel beiratkozni szeptember hó
16-20- ig, recktorl engedéllyel
szeptember 21-30- ig lehet. A
felvételi kérvényeket ai illetékes
karhoz dmzelten 1942 augusztus
hó 1 és 31 közt kell benyujtaní.
Eredeli okiratok szükségesek. Rész
letes tájékoztatás jelent meg él

Budapelí Közlöny 1942 junius 24·
iki számában, s felvilágositást
nyuj él rectori hivatal. Az egyete
men férfi és nöi internátusok mü
ködnek.

felvétel szőlé8zeii és borá
szati szakiskolába. Bánffy Dá
niel báró földmivelésügyi minisz
ler a bihardiószegi, kecskeméti és
soproni m. kir. szőlészeti és borá
szati szakiskolák 1942/43. 1an
évére felvételi pályázatot hirdetett.
A háromévfoJyamu slakiskolába
tanulékul azok vehetök fel, akik
17. életévüket betöltötték, az elemi
népiskolák VI. osztályát sikerrel
elvégezték és gyakorlati munkák
végzésére alkatmas testaikattai bir
nak. A szakiskolák internálussal
kapcsolatosak. A havi ellátási dij
személyenkint 20 pengő .. A tanév
mindegyik szakiskolánál október
l-én kezdődik. A pályázati határ
idő, augusztus 20-án jár le. Bő

vebb felvilágositással a nevezeit
szakiskolákigazgatóságai szolgál-

. nak. .

·f'eJhivás a gyomai fodrász
szakosztáDytót TisztelelIel fel
hivjuk vendégeink figyelmét, hogy
54.040/1942. számu miniszteri
rendelet folytán személyzetünket
napi ll; szombaton pedig 12 órál
szabad foglalkoztatnI. Üzleleinket
tehát il következőképpen tartjuk
nyitva: reggel 7-töl este 7-ig (1

Óra ebéd Idő), szombaton este 8 ig,
vasárnap' 7-től déli 12 óráig.



30 szám.

ET

EgY!;«f>láb'J8 (55 mm 8zéles) l cm. magas ·i'J.ifd<:lti!'!~

50 ·mér. Éves hirdel;,slJél W g:;:;izalék kedvezményl
adun!;:.

Megjelenik rnindern sZOl\ll1atoll reggel.
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E t 6 f l Z IE T É S! ll; A~~----T--;:I:~~szerkeszt6: W~~NIE-R rJJÁRTON
ri~téyed6He Ui.'; t,·, -e~l évre 3.12 f-" ,óv!'.? 6.24 és Id!ldí6h1vat.al;

h·,;f~_zet(~sek P{}g-~::cs-í2;li::ken:

.' i""g<1il"',c.;oyo:wl;l Gyoma· c§eldwdn. 18.28(1.

Lapztrh, c s ti ! 1j r í U 'r. 'l3\e fi óra

k

els

kenyeret igyekszik III

nehezebb tesl.i munkát végző

fogyasdóknak,űlyan méHány
talan,. hogy egyes szellemi togo
lalkozási] ;egyének. tekervényes

rövitiiiésére irányuló kisérlete
ket olyanok ré!'izér61 is, akik- I

nek pedig magasabb kép2eU
ségiiknél és tekintélyesehb tár
sadahni áUásuknál fogva jó
példával kenene előljárniok a
a lemondásban."

"Különösen id6szerü erről

beszélni most amikor a magtA~

rak utolsó, sziikös készletei! kell .
előkotorni, hogy III mostoha
időjárás tHal késleltetett uj ler
mésig kihuzzuk valahogy keD
nyérrel és amikor javában
folyik a háztartások összeirása
fl z uj kenyérgabona arányos
elosztásának megalapodsa cél
jából."

"A. kenyerel adagolni keH és
ez a feladat sobasem volt ne·
bezebb, mint most, a harma·

vizkáros esztendőben I"
"Amilyen méltányos, hogy a

termés lehető legigazságos2hb
felhasználásának .biztosítására
törek vő kormlimyrlenc:ll.elet

I

Joggal n z
;j' ~.. Q ...

arUjOja a
elő yöket

BeJ.iczey Mi I

Ie~yik tagján~k önmaga -;ö~:t Iécv-:'ései, sokszor áUátszóa:
I rendezni tudását dolgozni, al- I hBmis indolwlással, vagy éppen

kotni, teremteni tudó erejét Icsak állásuk sulyával igyeksze
Nem beszélve arról, hogy meg- nek az őket meg nem illető

fertőúk :Ei hozzájuk tartozókat, "testi munkás" vagy "nehéz
körülöttiik élőket. Tanulság: tesli munkás" minősHéstkj·

Vége a régi világ l'Jsz3..badságá- verekedni, bogy igy nagyobb
nak". Tehát nem II szabadság- fejadaghoz jussanak."

de szabadosságána.k. Ami· III Ez 2rulás 19
kor a nemzeti közö~ség, nem· "Gondolja meg mindenki, aki
zeli vagyon, nemzeti erkölcs) őt meg nem illeM kenyérada
nemzeli lélek rotbadói szaba- got fogyaszt vagy igényel, hogy
don és fele16sség nélkül rot· II többletet egy olyan nehéz
hasztoUak! Az uj Európáhan a testi mun.kás szája veszi
megjavHhatókat javulásra keilY' aki II kenyeret egyszeriibb
szeritik, a javHhataUanokat ki- és sziikösebb életkörülményei
kapcsolják a nemzeti közösség miaU nehezebben, vagy egy-
életébőL általában nem tudja "

~~ ~~ ~_""'""""'''''_,,_ (Tovább olvassa:)

"Ha azt akarjuk, hogy az
itthoni front méltó legyen a

t
. barctéren küzd(jk frontjához a

legkÖnyörieleneBbül számol·
junk le az árulókkal.

A bels6 frontnak is csak az
lehet a megdönthetetlen alápja,
ami a harctéri tronté: az er

d. közigazgatá~i kölcsi nagyság., amelynek oU
vála.§zát egyhangu keH lakoznia mindenki lelké

ben és meg kell ayilatkoznia
mindnyáju.nk mindennapi cselee
kedetében. It

(Befejezi az olvasást:)
"Egyszer már megbünhödöU

ez a nemzet, mert nem tudott
elég korán leszámolni az áru
iókkaL Most bönhödjenek az
árulók ,"

"Ki kell vetni az áldozatosan
kiizdök soraiból mindazokat,
akik a moshmi Ilzükös időkben
igy, vagy amugy, másoknak a
beh~vó falatjára spekulálnak."

Dr. Sebők Elek letéve az
az bjágot igy folytatta :

- Ez a cikk Békés kÖlép
osztályában nagyméltatlankoo

dástváUoH ki, amely társadal
mi oszlály a hivatkozült cikk
egyes kitételeiben a középosze
tály elleni támadást vélt látn:.
Dr. Sebők Elek ezután a közép
osztálynak vitalhatailanul nagy
nemzeUentartó érdemeiről szó·

majd azt mondotta, hogy
örül annak, amit most ludoli
meg, hogy a cikket.. nem a lap
szerkesztője irta és az is meg,
nyu.gtatja, hogy lJ! cikk az összes
vármegyei lapokban megjelenI.

(A kérdéses vezércikk a Bé
késmegyei Hirlapból s~jtóteeb,,:

Vita. eg'Y ujliag
hizoit§ágban -A

nem hoz érte mhlden ál
dozatot, vagy éppen rosszra
neveli, a nemzet közösségi éle
tének legnagyobb eUenség0. 5.)
Kikapcsolják a nemzeti közös·
ségbéP az l'Jiszákosokat". Akik a
nemzet egy tagjának munka
erejét vonják el a közös ter
meMs~ől, 3 nemzet egyik tagját
minőségben leépítik, s6t tönkre
te~zik és általa esetleg a fiaiban

.a következő generációt 6.) Le
kapcsolják továbbá az 7)erkölcs-
telen éleh1eket". Ezek tönkre·
teszik magukbán a nemzet

A közigazgatási bizottság szér
dai Iiilésénaz aHspáni jelentés
fölött meginduló vita szónoka

-dr. Sebők Elek volt. FelszólalA·
s{mak kiemelkpdő része az a
kér~és volt, melyet a vármegye
íőispánjához intézett.

- Két héttel ezelőtt - mon
doUa Sebők Elek bizottsági tag
- egy vezércikk jelent meg a
"Békési Ujság"-ban.. Ennek a
cikknek "Árulás" volt a cime
és ilyen kitélelek foglaltatnak
benne (olvassa fl Békési Viság'
ból) :

n I\z itthoni front katonáitól
nem kivfm önfe!áldozást oa haza,
hanem csak komoly munkát és
a háborus helyze!tel járó gaz
dasági nehézségek le-rhének
m~gértő, testvéries v6ilalását.

Ki meri azl mondani, hogy
aziUhoni fronlon is mindenki
annyira oda adóan és olyan
fegyelmezetlen teljesíti köteles
géget, mini a harctéren küuió
katonák ezrei 'l"

"Naponta haHunkméUalhm
kilakadásokat, látunk boHáso
kat és az ittboni front többi
küzdőinek kijAlszás9.ra, meg·

A legujabb német fogalom
kifejezése e szó JelenH meg·
rendszabályozását,bekapcsolá
sál azokml!{ az elemeknek, akik
ilyen nehéz időkben a nemzet
közösség élelónek nemcsak ja
vára nincsenek, de halározol
tan kárára v;;unak.

Előző cikkünkben bes~éltfir.;k

a minőségrőL N 10 mcsak 3Z egyé
nek, de a nemzet minősé;zbeli

felemelkedéséről is b,-széihe·
tünk. A nemlEe! min6scgét nem
csak ugy lehet javítani, hogy
az erre alkalm;!s egyének tehel
ségeit kifejleszjtök, de ugy is, ba

a minőséglehertételeit, lehuzóH,
rontóH, javilhataH~n elemeit
megren-dszabályozZlJk, lekap
csoljuk, a nemzeti közösségből

kikapesoljuk.
Hát ~ németek most ezt csi

nálják! A nemzeti kÖJősség

életének tehertételeH külöluzi
goru intézkedések erre
rendelt szervezetekkel, táborok
kai megpróbálják megrendsza
bályozni és li javithatatlanokaL
kikapcsolni a nemzeli közös
ségből. Föi is sorolják kik a
közösségképtelenek ? Legelső

sorban idesorozzák "a panasz
kodó-hajlamuakat". áUandó
~n panaszkodókat, elégedetlen
kedőket, másokat izgatókat, lá
zHókal, vészmadarakat, kik a
közösség amugy is nehéz életét
még nehezebbé teszik, 2~) Ide
sorohmdók a "munkakeriilők",

kik vagy kihu.zzák magukat
mindennemű munkából, 'Vagy
c'ak immel·ámmal végzik a
kiszabott közösségi kötelessé
geiket 3.) ldetarlm,;nak az "élős

diek ". Akik az ajtóról· aj lÓl:'21,

bivatalból·hivatalba járnak kü
löniéle intézményekben s min·
denün munkanélkül szíjjak a
nemzet életerejét 4) Idelarloz-·
nak a "rosz háztartásvezeKők.,
nemkülönben a gyermelmeve
lést elhanyagolók". Hanyag,
rendetlen, p;.iZ3rió báztartás
vezetés nemzeti vagyon puszliló,
eltekintve aHól, bogya család
tagjainak életét;03 nebézzé teszi.
A nemzet legdrágább kincse 3

gyermek. At, i a gyermekét nem
gondozza éber figyelemmel,



lenne
Az :!ll szeretet,

~Z oUhoniak
II

9Z orosz
ve! [iik <ll ka:rácso

és imsllélra a

CS~lk eljutna
csak megkapnák I
megli;zHik és· háiá-

Jeszerelé~ ""lőni piHa-
D~~oíd);~n, szül ei ked veseitek

,!éHzi1! ide ki,
mert ugy kjv:~nt2 a akkor,
midőn szá.l1('H a busza-

gondot viselsz :JI leg
al! őserdö leg

fájáig, kinek tudta
nélKül levél sem esik le a
fáról adunk Neked,
hogya mai napon is gondoltál
rai1Hi 1l1eglerHeHed szá
munkra asztalod. Kerank té
téged, áldd meg oHhonlévő

s2Ö!eiD:k~t, ~l ill3gy811!" asszony
testvéreinket, akik szerelő sziY
vel gondolnak reank, az oUhoni .
éle!lik gondjai meHeU is

igyekeznek
termi iUeD~ napja

öket jó Isle
hOZZáj ll!l: bá

hogy ne
eljövendő ne-

hiszen egyszer
h2i2amtgyünk és

Magyarbaza
.leszÜiak. Most pedig

Atyánk, légy vendégünk,
.áldd meg, kérünk,

S2ijtársaim !
WC!r:}J(]i1l, mh:HI2i1[]~'5an, velem

ké~·. é'lli'JÍ k2d~o,~:itskodás

bel.gélri: ieszerelési. Azonban a

események miaU a
ünnepeket is iU tölt

3J jó hteiJnek e,gész
akkor, mikor már több

ól« nehéz
vesz )<észt és solum.

m2iJr nem is mennei\, haza soba,
legQKágább i.,:.lincs'Jket I"dv21, meg-

a Tudom,
sokaknak a súve, hazagon-
do hJJ 8l1" a ző>ldelő mezőkre, 2

kecskefeszkes kis házakn-~, BlZ

öreg SziHékre, testvérekre,
meny:esszo,nyolu'@. De ne feled-

@. Hazának
kivarwi mindent .ioga van, min·
deDi szépet és a honi
tökd hstáraiu belal
És ink@bb Regyünk ml mio[·
bogy orosz ho~dák

iel, megc5u!foljá[{ ma
és ezer·ezer ház

kÜSlöbét -~~-.".li

erőt a
közí.etek

nem

bizü,d:sagi
~ildDmá..

!)u:o[[sa.!!! tag
L:Ji-:esedésse~ liO"

mejye~ Sebők Eitli
h,g is kőszőlleHei 'Ii

sul.

é~

vagy vétdét.
A

jai

Saj-
van.

foook mea.n b

válauom dr. Se-
hhoHsagi lag ur kérdéseire

iJ fi mag8~R11 is
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';:7 él n y o k csak:

tüz, Julius l1ó 19-én
Ki,dá;- Jánosné Ko

pá,;i:{c~mi ilanj1iiján tűz

110 keresz! huzá',

eloHa.l1i nem si·
az as;w;g meJ!eUi

Mint
hogy a

<!'JIllil()~2itáE okozia a. nyomo-

kötöttek ~ SÓClÓ

P,nlila.
Gergely 73 éves

iÓl'Se[rté Olajos EleHHI

jános l na~

pos ev., Zöld Dáni€l 51 éves
rd, Ö7V. Pl:l~i1o/{ki Lajosné Zöld

71 éves ÖlV. Biró
8alázsné Ho Szabó Klára 74 éves

ret

és
József

SUl10la
ev., Nyitrai

Erzsébet fia
Imre és neje

ilona fia imre rk. j Me
gyed János és neje Turóezi Mar.
git íeál1j1l1 Gizella ref., Vig hme
és Molnár Mária leánya
IV'l21ria . ref" Nagy
,!J""rii(",~ és neje EKe Vilma leánya

.sz.

lesz a ~~ellH!E;~'

A ~eríés ~{ill!JW,,<::III"!!

•
j

t·d..

maiomrakiárba az eladó f({}íi'sei~én.

15 tonruJs bera-
kott árura VOiulikomok.

A

A várm -egye~

1942 16 ár: kelt 741
rende~etéve~ a 2'V'i:Jméll

kiséretében dr.
fá rás

t)eIICZi:V Mildós föi.soá:rJ
mint a SZ3NiiSi <Ji

gazdákat és a gazJas<\gokal láto
ga~~a meg s az egész utat lóháton
íesz~ meg \;'jllválrót··j21!l,várs

hajózdshoz való
községi dóllátósdg
{l közelltJtási1:!lJ i .'1nms,~ter d ilef
jólldhagyoU 'JjTéjé/{oziató"-banjei
tűnteieit költsigtt.
""--""~~''''P''''

egánapitoUá!~:

uj g naz

Az 1942. évben termett 65
hl. sulyu szokványminöségii lakar
mányárpa lennelől ára az ország
bármely feladóállomásán 100 kg .
ként 24.50 P. 'I"

Mindén id;es 112 kg. hl. suly
többlet után 66 kg, hl. sulyig be-l"
zárólag 100 kgoként 12 fillért kell
hozzáadni, mig nlinden íeZjes 112

1

•.. a
kg. hl. suly~hiány után 12 1 kára, aki a
kell !f>vonni. I.

Amennyiben a takartnányárpa 3 i
százalékkná! több keveréket (üsz" i
köt, idegen magféléket stb) tartal
maz, 3 százalék felett min.den
megkezdett l százalék óriésre és

tafarmányozásra alkalmas keverék
után 100 kg-ként 12 fillért. mig
az egyébkeverék után 25 fillért
kell levonni,

Zab:
Az 1942 évben termett 41 kg.

hl sulyu sokwjnyminóségii zab

termelói ám az ország
feladóállomásán 100 kg-kén 27

A 41 kg-rui! magasabb hi.
z!lbért felár nem fizethetó.

Minden teljes 1/2 kg. hl, suly' re~nl 4 fiHéuei.
hidny után 100 kg-ként 13 filléri e!édási árát !>',;Hi'" ".,,!>

~ fillérberl á!!i@pitoliakell levonni.
Amennyiben a zab 3 százalék

lIlii mM keveréket tartalmaz, 3
százalék felett nlÍnden megkezdett
l százalék örlésre és takarmányo
zásra alkalmas keverék után 100
kg ként 13 mig egyébkeve
rék után 100 kg· ként 25
kr II levonni.

Magvarázat:.
A fenti megállapított árak vasuti ,

kocsiba, illetőleg uszályea, vagy {]J.

!
A julius 23 i Budapesti Kőzlörzy- I

ben megJelentek az uj f!abol1C!(1raf<o
Ezek szerint a 78 kg. ht sulyu I
szokvánpminóségü buza termelői i

ára az ország bármely feladóállo 6

másán 100 kg-ként 30 pengó. 78
kg-tól 80 kg. fajsulyig érvényes ez
az ár-

A 80 kg-nál magasabb hl. sulyu
buza ára 100 kg-ként l pengöveI,
a 81 kg-nál magasabb sulyu
buza ára pedig 100 kg-ként 1.50 l:

pengóllel 30 pengönél. Ha buza I
kifogástalan minöségfi, állapota I
csira, doh és üszögmerdes; 1 szá- j
zaMknál több idegen ne.m I
tartalmaz és a szemek I
legalább {j0 százalékban aCéloso.k I.

és általában fejiettek. !
Amennyiben a buza 3 szriza!ék- I

nál több keveréket (iiszogöf, idegen I'

magféléket stb) 3 sz6- ;
zafék felett minden megkezdett l
százalék órlésére és takannányo
zására alkalmas keverék után 100
kg-ként 20 fillér, mig az egyéb; I
keverék után 100 kg-ként 30/ü
Iért kell levonni.

Amennyiben a buza 3 sztizaMk~

nál több csirás szemet tartalmoz,
3 százalék felett minden megkez
deit 1 százalék csirás szem uták
100 kg-ként 20 fillért kell levonni.

A cséplés teljes
gázzal folyik
a határban

Szerelő 1iszlelellel:

KRUCHIÓ ENDRE
szakaszvezető..

kedves miskold ,árda leánynö
velldékeire, akik érmeiegitűket

küldtek 3 csikorgó téiben, a gyo
mai leventelányokra, akik husvéti
ünnepekre cigareUát; - és mosl
megini a gyomai kedves, jó asz
szonyokra, akik csigatésztál köld
tek a p!.lnkösdi ebédünkre. Sze
rein~k bennünket. és imádkozik
oahon éreUünk mindenki, igy ne
kUnk itt öriilni kell, hogy kűzd

hetlink azokért, akik már egy
világégésben kivellék részüket,
mert igy kivánja a Haza, a becsü
let. Gondoljatok azokra a kedves,
szép magyar lányokra, akik haZ2
várnak minket szerelmes csókkal
és egy szebb .jövőbe veteU hiHel.
Azoknak is fáj ez a szép május,
de nézzelek lajri.ll ebben a szeren
csétlen országban. itt láthatjátok,
mit je:el11 vörösnek lenni! Nézzé
tek itt meg a lányokat és tudom,
mindegyikö1ölmek az lesz él szava:
"Harcohmk és gyözünk!"

- Most pedig ürils!ik pohara
inkat a kedves gyomai lányok és
asszonyok egészségére l

Megelégedve hagy luk el aszta
lunkat. Teje volt II hasullk ésa
lelkünk, s6t, még a fejünk is, mert
a ritkán fogyasztott szeszesilal ke
zet fogott velünk és nagyon szép
ukrán Jányok sélállak az azon a
délután a , ....-Í föu!cJn.

Gyönyörtien zöldei az egész
vidék, de még fl tavalyi halalmas
asziagok sok helyen egészbe áfi;~

nak. A kék égen ci felhők között
zugnak a repülőgépek, az ország
utakon beláthataHan gépkocsioszlo
pok menetelnek kelet felé: nagy
aratás lesz a nyáron. de él lurá
csonyunk már boldog lesz l

Kedves Szerkesztő Ur I Jól Vil- ,

gyak, egészséges, amit kedves
Szerkesztő Urnak is kivánok és a
kedves gyomai asszonyoknak. Jó
ságukat nem fogjuk soha elfelej
leni.

A cséplési trIunkálalok zavaria/a-
. nul folynak. A kedvező időjárás

is hozzájárul, hogy ezt a nehéz
testi munkál a szerződtetett mun
kások elbirják. Minden cséplógép
nél a kijelölt cséplési ellenórök
tapintatosan végzik munkájukat és
reméljük, hogy a párhétik tartó
cséplés alatt nem lesznek panaszok.

Nem hiába volt a buza érésére
a legkedvezőbb idő;árás, a buzdk
nagyrésze a 82 kg. fajsulyon fe
lüli sulyban keriilnek eladásra. A
buzaszemek teltek,acélosak és
valósziniiifg a legjobb sikértartal
muak.
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SzerkesLtésért és -ki,adásén relel:
VVAGNER

Kés1.üll a könyvnyomtatás 501~ik es,;

tendejében ól Hungária köny.vllyomdáball

Gromál1. felelős vezető: Tekel Sándor.

.h.JJitárIJjC'S áron vállal mindennem H
ácsmunkát, lovábbá egy jó családból
való ügyes fiut tanl1lónak felvesz
Nlolmí.r Elek képesitell ácsmester. Lakik:
l Arany János u. 14. 2-7

A szövetkezet ér- '
~esiti a gazdaközönséget, hogy
aki. ilUgIL1sztus 5-ig a buzáját

szöveíkez-ethez be-
szálHtjap kQJrpa kap.

t ker. Garzó Gyula utca '1 szám
alatt egy férfiöJtöny ruha van eladó.

f'~e fel senkinek, amig meg
nen; győződik személyesen "Hól, hogy
KISS I\ályhás - Mezöberény, fötér 
teny!eg árulja és készit i is a környék.
beli a legszebb cserépki:\I}:hákat, kar!!
dall6kalt, kemencéke!, Urak, javít min
dennemü fütöeszközöket. 5-3

Kossuth ta.ios-utt:t2 26 Sz, aíatli
ház eladó. 3-2

I. kel"< Baross-utca 24 ~Z. alatt egy
férfi ruha van eladó. 2-2

10 szóig 40 fillér, mhiden lo~ábbi szÓ 4 í.

Si\rhegyi Károly és neje eladtái< 1800
P·~rt zs6fíadii!öi s7ánt6jl1kat Wolf NU·
hály és nejének

Weigert 1ózsef és neje fre i Magdolna
veHek lelki szántó! Oláh Istvántól 200
pengéér!.

Szilágyi Lajos nős Molnár Sárával
csereszerzöóiést kötőlt Rácz ferenc és
nejével, 5000 c){mgö értékben házra és
szántóra vonatkozóan.

Kovács 3ándoHlé és társa elöhaJmi
szánt6ját megvette Molnár András 1600
pengöérL

Kiss Jánosné Dékánj' Er~sébet velt
félhalmn dülői szántót MártCln Bálin! és
társaitól 1350 pengöért.

Ladl1ai Sándor és neje Bosnyák Esz
ter velt egy hold 1289 n-öl szánlót
Izsó Lajostól 5000 pengöért.

kk. P"tal{i irén javára vétetett egy
beitelkes lakóház Szaniszlai László és
ne.iétöl 5900 pellgöért.

Keszhelyi Jánosné Gellai franciska
vett '2 hold 1100 n-ől nagyállási szántót
Svábi Margittól 2250 pengőért

Táncos Kálmán és neje Pál Ele! vet
lern 2/j2~ed házrészt Papp Endrénétől

2300 pengőért

Kocsis János nős Ágoston Juliéi:rmá
val vett 545 n-öl zöldlaposi szántó! K,

I Kocsis Imrétől 400 pengőérr,

Miklovitz Imréné T. Kiss Róza" veU
egy beUelkes ház j/6,of! részét Miklo
vitz Endrétől 450 pengiíért.

Ágoston Lajos megvette Kristóf Jó
zsefné Lehóczki Zsuzsánna kölesrenéki
szántóját 5000 pengöért

Kiss Mihály veH egy hold 1575 n-öl
csergeUyülaposi szántó! 2000 pengőért
Kristóf Józsefnét61.

Kocsis jánosné Csáki Margit veU
1282 n-öl kölestenéki szántó! 1000 pen
gőérl H, juhász józseftől.

Csapó Mihályné 'lett egy tehénjárást
, és másfél sertésjárást 280 pengőéri Ka
rakas Vilmától.

l

e

i\ heli képeslap
, l{épekkel és értékes cikke~kel je

leni meg. A magyar falu képes I
meJy gazdasági dkkekben I

számol be. Továbbá elbeszé!ése-!

kel" ""sel. kisgazdák szakök- J,

,piaci és vásári árakat é~ I
,eildelelekei találunk benne. Mu- I~

L'lványszámo! klJld El Magyar Föid i
kiadóhivőqala, Budapest. VII.. Er
zsébeí-köm~ 7.

á

Ujszerü!

l

Békéscsabára
Nagyváradra
S!.Oll1okon ál csalla!:ozas Budapestre
Békescsabán át csatlakozás Gyulára

Vész!őrői

kacagtató kalandjai reptiJögépen és léggömbön.

IS

Szörényi Éva~ Svéd
Gerő, GÓZOri

motor

"

Csak
Merész!

i\zelmUilt szezon legnagyobb siktrü magyar WmaHmtása.
m'gy szerelem megnízó története

Magyar Világhiradó..

gyors Bud2peslre
molor Nagyváradon át csa líClkozás Deb,ecenbe
moíor Vész!Őrecsatf3kozás Kötegyán-GyuLa
személy Budapestre
gyors Békéscsabára, csatlakozás Szeged-Gyula fejé
motor IViez6;won ár Szarvasig

" motor Nagyváradr"
" mOlOr Békéscsabáré1.

Oyomára a következő vonatok érkeznek:
Órakor személy Budapestről

személy Békéscsabár61
motor Szc;rvasról MtzÓluron ji

Nagyváradról
Békéscsa!:Járól

Nagyvá\ adról
Gyuláról Békésc,'.abJ!1 át
N'lgyváradról
Gyuláról Békéscsabán ál
Dudapeströl

Egy balkezes

857
6,37

241 ór,,!wr személy

.'3.42 " moíor
524 " moloí

'11 W
14.31
15 ül
1831
1832
18.41
20,12

231
514
621
6.55
856

1413
1451
18.00
1826
1& 31
2Ü.07
23,27

Van-e visszalérés a ]ejlörő!? Az igaz &Lcrelemben megtisztlJlva vissza térhet· e
él bűn uljáróJ él rnegtéved\ .leány? EjTe ad teleJe/et ez il lel1yügöző film!

főszerepíők: Paola Barbara, ViHorio de Síca.

Mi a ponyva? - a Színházi
Magazin uj s!ámában nyolc ma
gyariró rele! erre kéfdésre. Ere
deli a Kállay..:Vásarhelyi
eskűllöröl, P~ger Anlal megcMoIia,
hogy vissza vonul ét

-Simor Erzsi a~ Csorba-ióról ir ~;é

pes Dénesnek
Dayka MargH tesz bizalmas nyi
latkozatot. ~izentgyörgyi Elvira Lu
kács Margit Szentendrei nyaralá-

, sárói számol be, Vasi ewltal cl

:i m!.l:v:észekel veszi Ceruza-
hegyre, Kiss Manyi kecskéje
egészség,;::s ilrireknek ado!! étekL
Érdekes viccliJ}J di

szillk az uj számo!, melynek szin
darabja a "Domino"'.

a

számUV;2·

Nemze'i

b61 1W. :'30bói pedig 80
ma20t ~~rHha.~ V~S:::;:3 magmB!{

nek

c,ép!és után. A ;endelet megen-
aLt hogy az·a gazda, ak~-

l!elÖma,gla nincs,
magot c~eréjhessen.

Felhivjuk teIJát a gazdák figyei
mét ano l hogy már most szerez
zenek be egymásIól vetésre alka!-
ma~ ,m,B!go~. .

Tilos levágni az éreUen
zabot. Arra az igen fontos hon
védelmi erdekre hogy
él magnak veteH zabol a gazdák
be nem érelt áHapolban le
ne vágják és levágoH állapo!ban,
'Jagy legelfelés fe! ne íakar
mányo"hassák, a kormány ren
deieiben tiltoUa meg él be nem
érelt zabnak lekaszálásái, le'Jágá
sál, vagy bármi mÓd",n a föld'öl
\TE:ié elvá!3S7.íáscií és ana
poibaiil~ vagj! !egeileies vaíó
feHakarmányozását TennéELeíesen
nem VO;1a,!~,W<l.ik a r~I1,deL:t h,alálya !

IC~\ierl velesű i.abr!J, fl-!
ma§ lárfcaSZl1öve- !

nV,f:Kí:i1! veteItek el (pl. zi\bO':.-

hii:i{<1,lV Eiemikár ese/éhen, 'lagy I

ci 'fle~ésnek szenP.~ere i

mesztésre való meghagy~sa i"K:m

gazdaságo;, a rendele! alÓl il. vár
IIl'(:t'V'Cl-lItl. kir. feifigyelö
ség ad Jat fehnentésl.

ím~n))sokés kereskedőkhitei- I
Tájékoztató a kedvez

menv~;s feHeteJek melle!! íolyósíi
hellÓ ll:OICsl)l1(ífcnl), eimmel dr. Bod,"

merleli a ke!':;li és erdélyi

msok és kereslled6k áHa; kedvez-
feHé'elek meneH igényel-!

heH) nyujt vi:ágos ma
;warázaiokkal ellá!oU tájékoztató!.
Rtszlelesenismerlen, hogY'l!1
IBi ipaws és kereselnélktili, lds

Idskereskedelmi, keresztény
keireske,(\ei' m 'l, l-:özéplejára ill., áru

'J.'iJiólesz,ámi!olási, le'melési és
.garanciális, szöve!kezeli,

és hitc-

hilele!!áí.4sái

egymástól gabOna'fietömagot
Al idei tenn f'srendeie1 a

buzáböll20,

I
zele!~eL p" rnurhl gy?' i

is- !
merle',i az egveshileJakdók Célí2i," l,

il kölcsönök ell1yerésének felléfe-

él kérvények kilöHésének és
felszerelésének módial a kama i
mgasságát, a, ViSSZ,oJiZelé,s l,

zataii áHalábal1 él legmesz- I
szebbmenö rész!elekig m:=nŐ lá1é-1
~OZialás~ nyujl ~emcsak él k~JC~~!!\
Jgénylő lparOSOl\:' és kenesKedok,
de az érdekeltek rá::;;zére felvilágo
sítással s:wlgáló érdekképviseleH
vezeiök, hivalalok ré- ;

szére is. A munka ára I
4 pengő. Megrendelhet6 a szerz/l- I

nél (Budapest, Erzsébei-körul I
9.J/3. IPOK) és az íparlestillelek- I
néj. I



XVII. évfolyam, 31 sz6m. 12 PILLER. Gyom8,~
L
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Egyllasábog (55 mm 8zélellJ ; cm. magaa rü,det~!l

50 'mér. Éves !lirde',i;snél .ID gzáZ2~ék kedvezmény!
adunk.

Megjelenik millden H'lombaloll reggeL

ELOfiZETÉSI ARAI'<:
''le/,!yedévre 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész (,yre 6.24

8eli:zelések poslacsekken:
•Hungária-nyomda Gyoma'" csekkllzálll 18.280.

lapzárta c s ti l li r l i5 II este fi Óra.

.~!~-

Felel6s szerkeszti): WAGNER MARTON
SZQll'kuz16l1iég és klad6hhl'atal:

...HUNGARIA" KÖNYVNYOMDA
G "If @ ~ 3, K@$:!\uth lajeill utelll 154.

Tillllefon: 22. .

~------~------.- -;:;:::;-----

nincsen számunkra bely, nem mitől elszivhatják az életet
ugy, mint éppen a ",vékony és Keresztény magyar ember
áUátszó" réteg tagjainak, akik Inem lehet rémhírterjesztö, nem
~ bb:onyság rá történelmük - törbet a nemzet ellen, hiszen
aszerint változtatják hazájukat, valamennyiönknek, akik inbon
amint érdekük kivánja. Nekik vagyunk,vagy testvérünk, apánk,
mindegy, bogy boI élnek, a gyermekünk, rokonunk kint van
fonlosszámllkn az, hogy bár· II fronton. Akiről a miniszter
boi is, de jól éljenek, nekünk elnök szólott, nem tartoznak a
bölcsőnk, élelet adó édesanyánk, nemzet testéhez, csak II nemzet
és szent szemiedőnk a magyar testén élnek. Bünös üzelmiik
föld, Bennünket az ősök véré- tényleg nagyon átlátszó, de té
vel szerzett és apáink 'IJérével vednek, ha azt biszik, hogy
szen;eU és apáink vérével vé- sokáig özhetik közlünk csel
dett föld köt össze, melyben szövésükeL
őseinkporladócsontjai jelentik KáHay Miklós kimondta II

egymásba ölelkező gyökerein- szót: nincs helyük közöttünk !ll

ket, ők olyanok, miot a parazi· ez a szó ·mint nagy vid hang
ták, melyeknek nem fontos a zoU el, mely után nem késbet
föld, csak II rajta élő növény, a végs' itélet IUlm. Sz.

NINCS HELYÜK
KÖZÖTTÜNK

A nemzetvédelmi szervezetek
él'tekezlétén elmeadoU hatalmas
beszédében a miniszterelnök
többek között szólott arról a
"vékony és átlátszó" rétegről

is, amely szavai szerint !élét
bsm:i.shirek terjesztésére, bazug
ságra, a gyanusitásra, a des
trukc!óra alapozza. Kereken
kijelentette a miniszterelnök,
hogy ezek II lelkek rendjének
legnagyobb ellenségei II ezeknek
nincs helyük közöUflnk I Kilej-·
tette a kormányelnök, hogy
ezekkel szembe keU fordulnunk,
ba a nemzetet megs.karjuk
őrizni II maga tisztaságában.

Egyenes. batározott, m9gyar
beszéd volt KáUay Miklós be
széde. Érthet belóle mindenki.

Nem pusztán az :! kötelessé
günk tehát, hogy mi magunk
becsülettel végezzük feladahm
kat munkahelyünkön, fegyel
mezeUen váUaljuk az áldozato
kat, miket a háborus idő rakoU
váUunkra, hanem egyenesen
kötelességünk szembefordulni
auala "vékony és áUátszó ll

réteggel, mely II nemzet lelkének
rendjét akarja megbontani

A miniszterelnök felesleges·
nek tartotta, hogy név szerint
neVizze mega bamis birek
terjeszt6it, a lélekrombolók ha·
dát, kiszen jól tudjuk mind
nyájan, kik várják, veszik át és
adják tovább a moszkvai él!
londoni rádiótól a Zs-vitamint,
kiknek lenne érdekük, hogy
ielboruljon II nemzet egysége.

A dolgozó keresztény tÖme
gek tudják, bogy maguk, csa
ládjuk élete és jövője ellen
vétenének, -ha egyetlen pilla·
natra is.megtánlorodn{makőr
helyükön. A gyári munkás
éppenugy, mint az iparos vagy
a rendőr, csendőr, hivatalnok,
minden dolgozó magyar érzi
vállán az idők slllyát s tisztá
ban van azzal, bogya maga
191'88 csak akkor fordulbat
jobbra, ha a nemzetgyözelme
sen kerül ki az uj vUAgbáboru
ból. Életünk elszakUbatat1amil
forrt ölsze s. magyar földdel.
Egy hazánk van,Magyarország,
e n_IlY vilái911 ~kivil valóban

Tűzvédelmi Ó

a cséf)lés
1. Csak a hlzbiztonsági kö

vetelményeknek megfelelő és
hiwnyitvánnyal ellátott gőz

cséplőgéppel, traktol'll'al, villa
moserövel hajtott motorral sza
bad csépelni.

2 A gőzgépet, traktort a
cséplési munkahelyen csak eh§·
zőleg keH6en feUislUtoU helyre
sz.abad áHitani.

"3. Csépelni csak virradaHól
szarküleUg szabad,

4. A cséplés - helyén dohá·
nyozni, tüzet gyujhmi, nyilt
lángot basználni s z i g o r u a n
tilos.

5 ÉteHőzés céljából rögtön o

zött Hizuelyet az aszlagtól,ka
zaUól csak 100 méter távolsá
gon kivil lehet létesíteni. A
Mzés befejezése után pedig a
tüzet el kell oltani, a parazsat
vízzel gondosan le kel! locsolni.

6. Gözgépel és nem villamos
erővel hajtott motort ugy keH
feláHitani, bogy az az asztag,
l,azal mellé ne kerüljön. A
hajtó és bajtoUkerekek között
legalább 8-12 méter távolság
nakkelIlenni.

7. A. gözgépból kikerülö ba
mut, salakot vizzel azonnal jól
és gendosanle kell locsolni.

8. A gözgépnek más munka
helyre való átAUitásakor az
e!ózö helyeD mara4t bamut,

rendszabál O

unka 8lyén
salakot le kell locsolni.

9. Szalmával való tüzelés
esetén a hórd'sra bas~mált utat
idökőzönkint tel kell gereb
lyézni, s azt tisztán kell 'tartani.

10. Gyakran kell ellenörizni,
bogy a gőzgép tüzel{) és szikra
fogó szerkezete 9. tüzbiztonsAgi
követelménynek megfelel· e még,
Amennyiben az időközben jaa
vilásra szorul, annak megjavi
lásáról haladéktalanul gondos
kodni kelL

11. Robbanó motomál meg
hU követelni azt, begy II ki
puffog' biztonsági edénnyelIe
gyen felszerelve;

12. A robbanó motor územ
anyaga hordóbél ~sak robbanási
gátló szivattyuval emelheta ki
A mohn közelében üzemanyag
ból csak 1-1 munkanapra
szükséges mennyiséget lehet
tárolni. A tartalék készlet jél
zÁrbató vashordóblln, a motor
tól, 3sztagt61, kazaltól hívol s
elkülöniteU helyeD tartható, a
melyet fl nap hevétől meg kell·
óvni.

13. A targoncatecskendöt a
gép mellett könnyen megköze·
lHhet6 helyen kell tartani,ahon
naD azt késedelem nélkül
igéuybe lebet venni. Cséplés
ideje alaH hordókban oliAsra
aUalhinas viZEit tartaai. A.

kazalfecskendö tartányában az
üzemi idő alaH álbmdóan vizet
ken tartani.

A cséplés munkahelyén egy
kerékpárt keH tartani, amellyel
tüz esetén a tüzet gyorsan lehet
jelenteni.

A cséplés belyén netán kelet
kező tüzet gőzgéppel három
három bosszu vészjeHel kell
jelezni.

Sertés izl ás
AI a gazda, aki a közeHátb

részére sertés t bizlal árp:&e
beszolgáltatás alól felmentést
kaphat.

Az idei gabonarendelet ren
delkezése szerint a termelő

teljes árpalermelésének 22 szá~

zalékát köteles a Hombárboz
beszolgáltatni. A 108.100/lg4i.

számu rendeletben a
közeUátásügyi mioiszier lebe
tövé teszi, hogy az alább meg·
határozott beszolgáltatási köte
lezettség alól a vármegyei kÖZe

eUAtálli felügyelőség részben
vagy egészben felmentést ad
hasson annak a terme16nek,
aki a Magyar Állat és ÁUaU
Termékek Kiviteli Szövetkezet
tel (MÁ.Sz-szal) szemben arra
váHal kötelezettségei, hogy leg
alább 10 darab és egyenként
145 kg sulyu hizoU sertést be
szolgáltat A 10 darab sertés
beszolgáltatás'ra több termelő

·közösen is vállalhat kötelezett
séget

A termelő II felmentést az
árpa beszolgáltatásáraközellá
tási felügyelöiégtól legkésőbb

az 1942. évi augusztus hó 15.
napjáig kérheti. Nem lehet fel
mentést kérni arra az árpa
mennyiségre, amelyet ES termelő

a Hombár-bizomanyosnak már
megvételre telkinálL

Sertésenkint számítva legiel
jebb egy és mázsa árpa be·
szolgáltahls alól lehet felm en.
tést adni. A fel meutés alapján
a termelő igényt 2l!"ra ,

hogy sertésenkint szátmitva II

menteU árpamennyiBégen te
Iül az 1942. évi termésü
és beszolgáHatandó kuko:dcából
három és fél mázsát megtart~

son.
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Felhivás!

1000 (ezer) pengő .jutalmat

: Viíarrfif1 förrá$ok
Az ország jelenlegi gyümölcs

faáilománya kö;>el 50 millió
darab. A l'osszminóségii, régi
gyümölcsfajták . !dcseré!ése és
az elem.i csapások következté·
ben IdpusztuH fák miaU 20
millió l a átülleté"éről kell gon
doskodni. Kiterjesztik II gyü
mölcsfák törzskönyvezését, a
tel"melöket mintegy 150 törzs
könyvező egyesületben tömörÍ'
Uk, 50 törzsgyumőlcsös lélesül.
A zöldséglermelés fokozására
árkedlJezménnyel palántákat és
velőmagvakat osztanak kL Fo·
kozzátc a primörök termelésél.
A tönrényja ?aslat munkalerve
alapjf.n hiUöMzakat, gyümölcs
lárolók3l és aszalókat épílenek.
Vajna Bt:la IUlmarai b. igazgató
ismertette a földmi velésiigyi
miniszteriutHnak a gyümölcs
értékesítés előmozditása érdeo

kében a közelmultban leU in
tézkedéseit. A gyümölc·,;-, zöld·
ség- és főzeJékek friss és tel
dolgozott áHapotbarr való érté.
l~esitésére megfelelő egye?mé
nyeket köWWink Németország
gal, Svájccai, Svédo:rszággal és
Fim7ofszaggal, a protektorátus
felé pedig kompenzációs meg·
állapodás alapján bonyolilják le
az exportot. Marosvásilrhelyen,
Kecskeméten, Kolozsváron és
Győrött hütőblÍzakal épilenek
és számos gyümölcsesomagoló

. létesül !lZ orszá~ több .részén,

az egtGz országban továbbra is
lendületesen folynak. Nagy
eredményt érlek el legutóbb
Nagybányán, ahol a 3 napos
vasnap alatt több, mint 60
tonna bulladékanyag gyiilt ösz
sze.

Az európaszerte <egyre növek·
vő méretekben induló vas- és
fémgyüjtésre jellemző érdekes
bir érkezett Németors;z;ógból,
ahol Speer birodalmi miniszter
most ielhivást intézett a Biro
dalom lakosságábOl, amelyben
II hazai vas- és fémhulladék
gyüjtés fontosságá.ra hivta fel az
ország tigyelmét. A miuisder
megállapította, hOH a harcte
reken felhalmozott nagymeny
nyiségü hulladékanyagok baza
szál1Hása helyett az ottani vas
és fémhulladék gyüjlés hivato!t
a termelés folytonosságát bizto
tani.

értelmében el kellelt hagynia II

Khöne-gépgyár bódmezővásár-

. belyi vezérképviseletét. Hogy
méRis megmentse II menthetőt,

rábeszélte Balogh Mihályt, hogy
váltson iparigazolványt és szé
pen fog k.eresni Balogb Mihály
megszédű!l és Lévai tanácsára
kikárl@ al!: ipariga~olváBYt. Az

agybányán 60 tonna hulladékanyag
gyült össze 3 nap alatt

•
Avasnapokkal IrapcsolatbBn

II Fémgyüjtő közegei nemcsak
II hulladékanyagot veszik át,
hanem mindazokat II háztar!á
sokban nélkülözhető és elavult
tárgyakat is, amelyeknek nyers
anY9ga felhaszmHbató. Számos
levélre és érdeklődésre !ol il3j)i

sajtó ulá:.:;, közli II Fémgyüjtő,

hogy megbizoUai a jövőben

szivesen veszik át azokat a
tárgyakat, amelyeket ha~ali1l8

közönség a nemzetgazdasági
szempontból fontos ügy érde
kében felajánl. Átveszik tehát
a nélkülözhető badartási cikkek
közül II csHlárokat, bronz
hamulartókat, mozsártörókel,
vázákat, lJyertyalartókat, vasaló
kat, füg~önylllrlórudakat.szob-
rokat stb. .

A tárgyak ellené.rtékét épp
ugy kifizeti, mint a hulladék.
anyagét. A vasnapok egyébként

A ~_lsidótörvény kijátszása miatt
internáltak két hódmezővásárhelyizsidót

az: olasz
","·n·~·"'naszádokat

1942. augusztus: 1
V~~?;f;'~~f~7fl'~':~V~'jl~'~#\~::~~~~~~~~~~~~::"':::~::"~~~:::::~::'::'~~::~::::::::::""::"":::"'--:::-'$t...,::"~P::.J"::.J't-:::,,::,.__::~~::_:::_~~::.~":;;::.~-=::::.:::::::: .~~~

-::,e::; .::eotesitó KoSSU th LaJ" OS hintóJ'a Iidők fO~yamá:-::::-~Ogy
19azolvarJyt kapott köteles II az üzletbez péaz is kell. Ekkor

községi előljáróságtól (polgar- utban Budapest felé kapcsolalódoU a dologba Ánisz-
mesierIől) kérni, bogy gabona· feld János, aki 14.000 pengő

iapjára (a hivatalo'! feljegyzések A bán.iH mnag"'drtlfág szerezte mneg Szerbiában folyósított
rovalál.n\) III mentesitö igazol- a nemnzet értéke'i tÖ1I."ténelmni ereklyéjét~ Végül milJdezek kiderüUek
ván}' szamá! és él beszolgáltat!!s d!nel'rben Törökországha D'i.l{"nel..űU a lefolyratott nyomozás adalai
alól mentesileIt árpa mennyi. igazoHák li! büntetendő c$elek-
"égél jegyezzék fel. A megszáHoH Bánát egyetlen balárt ereklyeként megödztékményt

GYUi2, 1942 julius 24. magyar napi lapja a IITorontál" és az a legutóbbi időkig Szmi- A szövetkezés eredményeként
BEUCZEY MIKLÓS sk. érdekes magyar vOlJalkozásu Jyanic8 Z'iivojin paratyini lakos a rendőrség ugy Lévai' Zollánt,

tőispán, hinól számol be. tulajdonáb~n volt. mint Anisz!eld Jánost intemál-
kÖHlIátási kOHnánybiztos. K ,to L' b J. - lOSSUw 9J08 atarJs, ame Y- Jugoszlávia összeomlása és a taUa. Ellől függetlenül lef'mé-

lyel annak idején a szabadság- német megszállás ulán a bánáti szetesen lefolytatják a bÜnte!ö
harc leverése ulán Szerbián magyarság mozgalmat inditott eljárást.
keresztül TörökorszlÍoba mene- a kocs; meg ze"" é é e A

ll> • S 4Z s r. moz- ~~~'i!I~I~~I·f'~I~I~'~~~~~
1\1111, ulban van Budapest felé galom vezelője Lotz Akos Pál ~~~~I~~~.. ~ ~~~;~%,,~

és ott a. Nemzeti Muzeumban dr. volt, aki a megszáUó német
helyezik el. csapatok parancsnokságának

Kossulh kiséretével 1849·ben segítségét kérle. A szerbiai né
Orsován keresztül érkezet! met főparancsnok nébány nap
Szerbiába. Előzőleg Orsován pal ezelőtt megadta hozzájáru
elásaUa III magyar Szent Koro· lását III kocsi elszállitásábo·z. A
nál, mivel nem akai ta kül- bánáli magyar népcsoport már adok a gyomai lanyai asztag-
földre vinni. Szerbián keresztül birtokába veUe Kossuth egykori I gyujlogatóm n,}'omravezetöjé
egy nagy batárban teHe meg az batárját és előkészületek már nek. Felkérem azokal, akik
ulat és III batár Paratyinban megtörténtek, bogya kocsi mi- nelalán tudnak ilyen személy
maradt. A megszállás alatt a előbb Budapestre kerüljön. Bá- rői jelentsék a csendőrségnek
belgrádi szerh lapok közöHék nátban valósago!l, diadalmenet-., ." ,. .
ennek a batárnak II fényképét ben sdllilják ti ba tá!"!, a ma- KADhR J ~_NOS~E
is és bivatkozlak arra, bogy gyal' lakosság megcsodálja és Gyoma,
mennyire tiszteli ék Kossuthot kegyelettel emlékezik meg a VI., ker. 256 szám.

Kossuth, a nagy szabadsághős . nagy magyar szabadságh6s- *) E rovatban közöl!<~kérl a ::izer-

népszerüségére jelemz6, bogya ről. kesztöség és a kiadóhivatai feleósségct
nem vallaI.

a iF~~ke;~e-tengerre

A GiOnlll!e d'!taUa érdekes
cikkben ü-ja meg, hogy miként
szállHaták 2IZ olasz gyorsnaszá
dokat II Fekete· tengerre, ah01·
a:m1án awk oiyan eredménye
sen avalkozlak be Szebasztopol·
nak l:l. t~nger felől vl;lló elzárá
sábli. A cikk szerint a naszá
dokaI szárazföldi utOD, az Alpe
seken és II Semmering-szoroson
llt aDunához viHék le, oH
nu/áG a dUDai uton jutottak Ic
Galac román kikölővárosig. A
gvo.snaszadok törzset két-két
t~herkocsira rakták, amelyek
hatkerrc küek voltak, ezeket aztán
vontatókocsI hu.zta.

MinUlOí2'Y a gyorsu2.szádol{ 18
méternel hosszabb és mintegy
5 méh" széles, sulya pedig
l,ereken 200 métermázsa, a
iengelyen való 5záHilás meg·
lehetős nehézségekbe ütközött.
l{iHönósen az alpesi utak gör·
hüleftein ke!k-!I nagy dövigyú
zulossággal és ügyesséi!gel ha
laGni, f.Z autók hosszu
kM2vánját séde!lenii! leh,gssen
álvinlli. A hegyi falvakban, 11

mclyei:!ben az ulak a paraszt
kunyhók között összesLiikülnek,
különösen nagy akadályt alkot
tak a kiugró fedelek és erké-

nehezebb voH az át·
.utá, a v8'wti aluljárókon, ha
;).wk nem érték el a megkivánt
Dégy méter magasságot Ilyen
esetekben méiyebbre keHen
ásni az ulat.

.rvIinthűgy a parancs ugy szól!,
11 K'jiOrSIHH1'l>ádokat egy

bónapon. bel iil barcrakész álla
poloan keL eljuHatni a Fekete

a szá!lilás müveleté
Bek !l2lgv gyorsasággal kellett
lehonyolódnia. Az olasz autó
lZ3raván a 700 km. hosszu ut
slakaszt 21 heilyi utak minden
nehézsege eHenére uégy nap
alaH teUe meg. A. Duna partján
azután a gyorsnasd.dokat pon·
l.onokra rakták J?s igy indult A hódmezővásárbelyi rendör
meg a szálWmány a blyamon ségllek tudomására jutott, bogy
lefelé, Három napig tartot[ a Balogh Mihály Bethlen Istvan
dunai fi czalaU a pontonok ulcai cipész, továbbá Lévai Zol
tedéJzeiélJi éljel·nSlppal dolgoz- tán és Ániszfeld János közölt a
12 k, hogyanaszádokal össze- zsidótörvény kijátszására irá
'.hiiísák § minthogy fl. száraz- nyuló megállapodás jött létre.
földi szálli~il8ra mÜlden alkat· Az eset előzménye az, bogy
rész ÜI.H: ! S~\!dl:li, .. LéV~i Z'H~g9~~! ~lJi~~lörV;ft'



zi

EST

e!s:rfni!!=

fogpéppel

most
siessen

:ti n yát

is

e

a mács[.táka~ m_egaka~

rl~ 1'\1oz'zá!-l: a városka érH~kliJmad,i

rainak pl.l.szkifásában. -De mii
szé~lm;,t'r ehhez az egerek?

ér~iel!:es!géecelll; lal §zin-

l ŰVEl<

iUl.ll macskának
cs~~nlli~öt !",eU A poriu-

V81i1'Oska előijárósága

a város minden
ma,csk,5íM iTlv,~I,ára akaszfoHcsen

ellálni. Az intézkedés

P... szinházi
érdességerő! szines

kéIJt,€m számol be a szin-
száma. p,

ple,v
remek elbeszÉ"=

cl

és fogripo!risfioJe ha~~I':ifjt.rr:k ODOl-fogpr!pel

:; éj nŐK - Kőnnyen me~lal{adályo;;fja!já.i{

~ - a;;:okat naponta rendsJEeresen

O D O L - fogpép nemcsaK akr.lJo,sCln

mJárbalfl, a má!soldlik U2;1vánaZ(H]

decemberébe ri.

a háboru
eddig 20
bá! Enne's él

men!1yi3ég"1ek ledob!~s;:\r"R

15.840 vasuti kocsit
meg a ·It,melék
TI 1879.250 kil()m~§1er

InzÖrd:'égel
é

. az
MOlgÓ

v2ie1(e a kabát" cimti
vidám 1ejáfszi3sát a
GyTK felsz2reMse jaV31'ii larlall1dó
mozi elék,d{1sl. Ew(on i§ meg-

ked,cs kö-
awaus:Lius hú 6-2.01.
e~j mozi t2lői'ldá·

m'2:glel1 fl.llU1\:, amn a földj
ne!" 296 SlOroS3ltr ,ieszi

parancsnokság
Debrecen, 2 szám,
Lóeröre be' ende?ell haszr!á!l

g?rnyos szérl8 p."réseke. t vásárol. I
~i"',.,l~·al·n·al ~d.;dl~·j~OJ~. tt, - ~

a dmre post2!Or-!

Koriander

lencse.
Az együttesen legfel;ebb 5 szá

zalék idegen anyagot és léhasze-'
met tartalmazó élő zsizsikmerdes I
lencse legmagasabb termelöi ára
10 tonnás vasuti kocsiba, vagy
uszályba rakva kg-kérd a
következő:

Kis szemű 54 P
Közép szemü 64F '
Nagy szemü 74 P

96 százalék ttsztas;ga szöszös I
biikönv ára 1J5 P, 96 szazalék I
tiszta;águ pannon 50 P, I

96 százalék tisztasága tavaszi'
bükköny 40 pengő.

Köles és hajdjm;a ára:

Fehér, .őrös, szürke 1Iag.y japán 'I.

köles 32 pengő. .

Mál{J . stb. I
termeHH :§;ra: ,

lVlák 175 P I
Mustármag 160 P I
KöménpFnag 380 P I.

Édes 300 P
250 P

80 P

A Szózat éneklése *4'"N'.,<\I_
ban. egyes énekkarok a Szózatot
a könnyebb énekelhetőség kfdve~·

ért Vörösmarl~y eredeti s7.utregé
nek megváHo~i3tásáVaJ éneklik.
Ezek a szövegmódositások swk
szor annyira lényegbe vágóak,
hogy nemzeH hitva1!ásun~r értel
mének ellorzitására vezetnek. Az·
első versszak utolsó sorá! !J1;'!!J!iJlII:U

igy éneklik: I1t élned és meghal
nod kell. A hEison)ö ViS.,SZáSS3 g0k.,
elkerülése vége!! elrendelIék, hogy I
a S1ó7at énekes elö"dásában Vö- I
rösmarthy szövegél I'állozailanul,
meg keH h::lgyni iS azt érlelem-I
zavaró hozzá toldásokkal kiegé- ,.
~zileni nem szabad. I

fi. idők I
megváitoztatasa. A földmiveiés- l
Ugyi miniszter él elkövetkező V3- ~

dászati évadra a mull vadá-
szati lilaimi időszakokat

mértékben
. szarvastehén és szanrasborju va-

dászatának idejét 15 reb- :
már 15-ig meghosszabbiloHa, va
lamint a vadászkö;<ö::ség ~!vánaj- !
mait méltányolva a mezei nyuj I
vadászaiának kezdtél 15 nappal i
ei6bbre helyezle, ugy. hogy az I
idén már oklóberhó 15·IEl I
nyuJra vadászni, A elmult I
folyamán nagy pusztulást szen- I
vedett fácánállomány védelme ér- I
dekében II fáeánk 3ikas vé,dásza.ti
idejének váltolall'iind hagyása
mellett a fácánlyutr vadásla!ál
hónapra - decemberre - korlá~ ~
tozta.

Német hadsereg álo

lépte a Oon-f0lyól.

Borsó:
Legfeljebb 2 százalék idegen

anyagot tartalmazó - egyszóval
élő - zsizsikmenies borsó legma·
gasabb termelői ára 10 tonnás
vasuti kocsiba, vagy uszályba
rakva 100 kg-ként a következő:

Sárga (Victária) 53.- P
Z'/d (BXp"SB) 45.- P

Kenyérár:
Gyomán az egységes buzakenyér,

rozskenyér, rozsos buzakenyér és
árpás buzakenyér legmagasabb ára
kilófjramonkénf 42 fillér legmaga
sabb viszonteladói ára a vevő

ilz/eiébe szállitva kilogramonként
40 fillér.

Élősertés-árak:

A hizlalás céljára eladott egész
séges, ivartalanitoti orbánc ellen
beoltott, szimu ltánozott, élőserlé~

sekért számithat6 legmagasabb ter
melői árak a következők:
25-:::..30 kg sulyu. 320 P
30-35 kg sulyu 2.95 P
35-40 kg sulya 2.75 P
40-45 kg sulyu 2.60 P
45-50 kg sulyu 2 48 P
50-55 kg sulyu 240 P
55-60 kg sulyu 2.32 P
60-65 kg sulya 2.26 P
65-70 kg sulyu 220 P
70-75 kg sulyu 2.15 P
75-80 kg sulyu 2.10 P
BO-85 kg sulyu 2 06 P
85-90 kg sulyu 2.02 P
90 kg sulyu sertés 2.- p

A tej ára:
községekben literenként 34 fillér
nél, viszonteladái és piaci ára
községekben 32 fil/érnél magasabb
nem lehet.

Bab:
A legfeljebb 2 százalék idegen

anyagoi tartalmazó bab legmaga·
sabb termelői qra a gyiijtő, keres
kedő, vagy bizományos raktárába,
illetve vasutra szállitva 100 kg
ként a következő: fehér szokvdny
és gyiJngybab 50.- P, fehér hosz~

szu és lapos, gömbölyü és hosszu
farj és egyszinil szines 64.- P, ,
tarka, vegyes és egyéb bab 56.
pengő.

egállapitották
az uj árakat

Olajos magvak termelői ára:
Repcemag 68 P
Vadrepcemag 52 p
Lenmag 75 P
Rostlenmag 57 P
Napraforgómag 50 P
T~m~ 65P
Szójabab. 60 P
Ricinusmag I.' 100 P
Ricinusmag ll. 75 P
CJlajözönmag 53 P
Oombolkamag 65 P
Kendermag 120 P
Rostkender vetőmag 150 P

HeremagféIék termelői ára:
90 o/fj-OS tiszt. heremag 280 P

~ 90 " " lucernamag 385 P
90 " " baltacin 80 P
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lYUkar Jelettes llatosrjgom ren
delkezése sw int megválok a gyo-.
mai állami polgári jiu- és leány
iskolától, hogya szegedi ll. ker.
áliami polgári iskola vezetését ve
gyem át. mély tisztelettel bucsuzom
el ezuton is Gyoma község Elól
jriróságától, Tdrsadalmától, az
iskoldmat látogató tanulók Szülei
től és minden kedves Barátomtól.

Oszinte hálával és tisztelettel
köszönöm meg irántam tanusított
barátságukat és pártfogó támoga
tásukat kérve, hogy jóindulatu el
bit'dlásukat tartsák meg továbbra
is II gyomai állami polgáriiskola
és l:1wiri testülete iránt.

Hálás köszönefem ismételt ki
fejezése mellett a legkiválóbb tisz
felette! búcsúzom el.

O)Joma, 1942. évi julius hó 28,

BUS ANDRAs TIBOR
áll. polg. isk. ~gazgat(J.

*) E rovatban közöltekért a, szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősséget

nem vállal.

Gy a község
inqat.ldniorqahna

Izsó Benedekné vea egy tehénjárás
és egy sertésjárást 290 pengőérl Tarí
Oánieltöl.

Molnár Istvánné Fekete Erzsébet 6
hold 1480 n öl; póhllmi sz~nlót),atol1a
Sándortól 5000 pengőért. -

]uiis Lajos és nejePoiányi ·Verona
vettek Hagyállási ingatlant GY1.lrisJstván
és társától 1650 pengőért.

Hama Gábor vett pocqsi ingatlant
B~goly Józseftől 1650 p~ng.Qérf.

..."-~~

IOszóig 4J fillér, minden lO'iJ bbi .szó 41,

Jutányos áron váilaJ .mhldeimemli
ácsmunkát, továbbá egyjócsa!ádból
való ügyes fiut tanulónak felvesz
Molnár Elek képesitett .ác"mes!er. Lakik:
I Arany János u. 14. : 2~8

Á HOMBÁR szövetkezet ér
tesíti a gazdaközönségef, hogy
aki augusztus 5-ig a buzáját
Hombár szövetkezethez . be
száHitja, korpa utalványt 'kap.

I. ker. Garzó .Gyula utca 1 szám
alat! egy férfiöllöny ruha van eladó.

Ériesitem a n<Jgyérdemü lWzöiiséget,
hogy . aszegedí állami csemetekert
összes szőlő- és gyiimölcs-ollványai
náLam megrendell1etöküzv.Vass And
rásné doMnykisárus. I

NeUljőn fel senkinek,.<1l11ig meg
nem. győződik személyesen arró( hogy
KISS lIályhás - Mezőberény,'Fötér 
téíJyleg árulja és kégzili is a környék.
ben a legszebb csereflkályhákat, kan
dallókat, kemencéket, átrak, javít min
dennemű fütöeszközöket. . 5-4

Kossuth Lajos-utca 26 sz. alatti
ház eladó. 3-3

Sz",keszlésértés kiadásértlelel:
WAGNER MÁRTfJN.

Készűlt a könyvnyomt-aíás501 :ik esz

tendejében a Hungáriaköfiyvnyomdában

-Gjlomán, fe~elős\\Fe;j;etö :J;;eket $ánoer,

.
n l

Kitilnö kiegészítő míísor.

k a b á t

.
l

Vasérctermelés homokból.
Szorgalmas munkáskef!ek és bá
illU latos gépi berendezések segi!
ségévelállilják e1ö a vasércet a
tengeri homokból Olaszországban.
Erről a vasérc!erme!ésröl rendkivül
érdekes képekkel iiluszlráH cikket
kötöl Tolnai Világlapja leg
ujabb száma. A legjobb ma n

gyar irók noveliáin, a szÓra
koztató és ismeret-terjesztő cikkek
dus során ésa közkedvelt rovato·
kon kivOi száz kép található a nép
szetti,kápeslaphan. Tolnai Világ
lapja egy száma ,csak 24 fillér.

A Gyomai Testedzők Köre 1942. évi
auguszius hó 1O,én, határozatképtelen
ség esetén 1942 augusztus hó 18· án
enIe 8 6rai·kezdetlei az Iparos Otthon
ban lévő Club helyiségében részleges
tisztujilással egybekötött rendkivüli köz
gyűlést tart, melyre tagjait ezutlal ;s
meghivja. Az elnökség tekintettel a
targysorozatban feltüntetett, valamint az'
egyesület érdekében folytatandó egyéb
ügyek letárgyalására a (agók minél na
gyobb számban való megjelenését kéri.

Tárgysorozat:

L Ügyvele,ő-elnök beszámolója az
elmult 1941/42 bajnoki szezomóJ és ilZ

ezzel kapcsolatos [ür:tosabb esemé
nyekről,

2. Titkári jel entés.
3. Pénztári jelentés
4. Részleges tisztujitás megejíése.
5. Eselleg<ls inditványok.

ELNÖKSÉü,

MEGHIVÓ.

őAz ..
r ag

A kisebbségi sors megrázó törlérete.
A leguagyobb német és magyar kitilntelést .nyert remekmil.

Nehéz apá ak le
Könnyekig nevettető vígjáték attrakció.

UFA viJághiradó.

A féláru utazásra jo§ositó
Nemzetközi Vásári i g a z o I v ál n y o k csak

6-ig k.aphatók·
Domokos Albewt,
üzletében.

Pepita
Remek magyar burleszk-vigjáték.

augusztus
Wagncer 'M'áJtonFiai cégnél,

Varga Pál és il Hangya

D'O ji :li li!]ll! Iln Ilii II II II I IJ]l JI! I'i. II U ll\! lCUjfJl!i1 lilll>: 1.Qi!;JULtJLlJOlJl

Gyoma község Előljáröságától.

ad. 40/1942.

Vás.árihirdetDl.énv
Gyoma községben a legközelebbi;or

szágos vásár a következő n1l.pokon
.tartatik meg: .

augusztus 6 cán, csülörWkönszarvas·
marha, juh,.kecske(és "sertés,

augusztus 29-én, .pénteken .ló, sza-·
mAr, öszvér,

augusztus 30-án, szombaton kira
kodó vásár.

A vásárra jövöíparosok tartoznak
iparigazolványaikatmagukkal horni. Az
1939. évi IV. tc. hatálya. alá tartozó
zsídókereskedök az országos vAsár
területéről - mint kereskedők - kivan
nak tiltva, a vásá.ron ki nem pakoJhat
nak, semmit sem vehetnek és semmit
nem adhatnak. Az igazoltatásokra való'
tekintettel'az Ig.-gél/LIV. tc. hatálya
a'á .nem larloz.Ó :J.sidók lanusHványl,
vagy ll. községi előJIár~S~ll:t61.nyertiga
zolást.hozzanak m~gllkkal.

Az állalvásárra szabályszel'Ü marha·
levéllel mimien1É:le állat felhajtható. 
Minden· serlésröi klHö3hklUön marha
levéláilitandó ki.

Gyoma, 1942 i\1.lius hó 24.
Dr. Szász Lajos sk. Kovács Gábor sk.

főjegyző. biró•.

Augusztus Z-J va.sárna.p-hétfő

Csak'~+napig !
Páger Antal, Szörényi Éva, Szilas}' L.ászló, Zsilley Margit, Biliesi, Földényi L.

RÉGI KERIOŰ
Kalandos, zenés, romantikus Ifigjáték. Csupa humor, ötlet, vidámság.
Budapest legna~yobb filmszenzációja. Magyar Világhiradó.

p O Ilo tvl O

Auguszus Ó (:~ü.törtök

Azelöadás tiszta jövedelme a GyTK felszerelésej.avára forditt-elik l
Bgri Mária, Latabár Kálmán, Kiss Manyi:

Augu§ztu§ j §iz~rd<ifi

Szeleczky lita, Páger Antal, Egri Mária, Mály Gerő .. Vaszari Piri,
amcsi Tivadar, Pethes :

A MagyarFöldneliképeslap
képekkt:: i és érté.kes cikkekkel . je
leni meg..A magyar falu képes
lapJa, meJy gazda8ágicikkekben
számol be. Továbbá _elbeszélése
ket, verset, kisgazdák szakcik
kelt, piaci és vásári árakat és
rendeleteket találunk . benne. Mu
latványszámot küld a Magyar Föld
kiadóhiva!aIa, BudapesttVII., Er
zsébet-köru! 7.

;2iZ11!$!...Z44"""".wziiaiiiiiiiiii....... iiiiii>iiiiiiii=iiiii<iiiiiiiOiiiiiiiiii..ijii.iiiiiii,i~~";;;;':>~iiiiiO~~~-"""~~-~~4",,:::;J~

f\.ugu§2':~US t ",,,,,,un!:h"f!
Paula Wessely és ,Attila Hörbiger ;iilllóriasa;

/10'!Y az illdidnok a fJbrm ,:mety
CSillL U 16. század Q spaJfjlOi
hóditákkal jutott el Amerikába,
töldőnluli lényt láttak. Egy sebe
sült ló, melyet Cortez .kénytelen
voit hiltrahagyni, Mexikó indián
jaiban olyan váltott ki,
hogy csak virdgokkal mertéketei
ni és igya természetesen ha·
marosan kimult.

hogy Perzsia égyes részein a
könnynek csodálatosgyógyitóerőt

tulajdonifanak. Gyászünn.eps~gek

alkalmával Perzsiában a gyászolók

ezé! i kis szivacsot kapnak {{DnY-I
nyelk felszáritására. Aszivacsokat
azután gondosl.7-n összegyüjfik és
tartalmukat egy edénybe csepeg
telik és gondosan megőrzik.

az ebédlő kli!önerre
ci célra berendezett szoba csupán
a 16, század vége felé jött di\!at-.

Iba. Addig a gazdagok, ha egyedül
meglehett5.sen kezdetlegesen

berendezetlelt5.szobdban étkeztek,
ünnepélyes vel1dégláiás idején pe·
dig G " • A szegé-

niposztá{ybl'liek.a konyhá
ban é/kezlek,

már II régi Rómdba'n is
voltak Seneca és
Plufarcf10s szintén a meggyőződé

ses növénye.vők közé tartoztak és
az utóbbi irásában is hevesen
ostoroz/aG huseL'ésllisszásnak
minósiteit szokását.

hogy az antialkoholizmus moz-
már régi Egyiptomban is

ismeretes voU. A Bibliából is jól
ismert Ramses fáraó, aki
Krisztus eláll a miÍsodii: évezred
ben é!l, már alkoholellenes egye·
silletet a lapitoil az egJ!iplomiak
is2dkosságra való fwjlamossdgá
nak leküzdésére,

ilOg)! a régi hiede/me
s2erintlIap~ és holdfogyatkozás
alkalmával a kél égitest éle/rt·
hDliilra -egymdssalés ha

IVIJ.7fW'/( sikerülne a holdat el
lIj!(nnIJan bekölIdkeznék (1

világ vége. Aszerencsétfensé:.;
megakadályozására a pokoli
lármálJal akart a hold segilségéJe
sietni és hogya zenebonahafáso
sabb legyen, a kaszákat, edénye
ket és többi vasból készült háztar
i<isi eszközeit is szóhoz juttatta.
A klonarkiábanez:o szokás még
szúz évvel ezelőtt is divaiben
voU,'

hogy voltak esetek, amikor. a
'.J: t· r, 'Fil' ··t,·f haszm~szeKet nem ldl' (yu. elr, !/(lm

/(hrsiloUicÉk, Ez is csak a miivelt
nek hit'! angolszászoknál történ
hetik meg.

hogy a cápa egy alkalommal
képes másfél métermdzsa halat is
elfog paszlani.

hogya madarak között a vere
bek a legrosszabb repülők.

hogy Grijnland jégtakarója he
lyenkint 2700 méter vastagságot is
elér.
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Cl!VHZl~áb(}~ (55 mhl tlzéie;:;) ! ::171. mag"'; Il!f(.h:[e~

5,) íiHéL Élres hirdeleflnél lU Q::~za]~k kedvezményi
adunk.

Megjelenik minden szombaton reggeL

-~r--

FelellSs aZerkf!l5zt61 WAGNER MÁRTON
SzerkesztlSliJég 6& kladóhhilllt!!l:

"HUNGARiA" KÖNYVNVOMDA
G'I CI ft'! lll, Kessuth L.aJcs tItell 64.

Telefen: 22.

E L. Ö f IZ E TÉ S I AR ti K :
r"egJ"ed~vre' 1.56 P,f'él évre3.12P,Eg~!l7évr!: 6.24 ;>

8eiü:elések jl08li«:sekkeD :
• t hmgádlHly!omda Oyomal'csekkszálll Ut280.

Lapzárta cs U t ör Ui k e8le 6 óra.

voU: az első napon meglátogatta
fi Főispán ur Telek-pusztán
Csermák Kálmán uradal~i tiszt·
tártö Mép. kerületi vezetőt, majd
Póhalomban Racz Lajos kis
gazdát, II póhalmi gazdakörben
összeseregleU póhalmi gazdákat
és munkásokat, akikkel hosz
szabb ideig az idószerükérdé
sekről a legközvetlenebb han
gon elbe~zélgeteU. Utána II Fő

ispán urat és kiséreM! Zs. Timár
András kisga~da látta vendégül,
majd Endr5d község csudabaUai
tanyáján a Főispán ur és kisé
rete elfogyasztván szerény ebéd
jüket a következő állomás Csejl-
puszta volt, ahol II csejti iskola,
illetve országdszló eMU ngye
szólván Csej! egész lakossága
kiváló vezetőjüknek Lesniczki
István községi tanítónak az -élén
várla II Főispán ur Őméltóságát
és egy felejthetetlen ünnepséget
rendezett a· Főispán lU' tiszte
tére. Az' ünnepség lezajlása
naim Beliczey főispán ur rövid
ideig Le:miczki István hmitó
ven~ége voU, majd az iskolá
ban elbeszélg~teH az oU meg
jelentekket Meg kell jegyezni.
és ki kell emelni, hogy il esejt
pusztán spontán elhatározásból
és kizárólag a Főispán Ui" iránt
érzett szeretetbőlmeg rendezett .
ünnepély. a maga egyszerüségé
ben és. öszinteségében olyan
szép voU, hogy aki azon részt
vehetett sohasem fogja azt el
felejteni. Majd tovább haladva
látogatást teU Őmélt6sága Varjn
Elek kisgazda tanyáján és Ko·
vács Sándor simai tanyáján,
ahol a vendégszeretetükr6l hires
Kovács házaspár uzsonnával
kemveskedeU a Főispán nr
Őméltóságának. Onnan a Fő
ispán ur és kísérete ll.· Nyilaid
Olvasókörbe ment, abol II

nyilasiak népes csoportja élén
Farkas Sándor tanító ödvözlése
ulán a Főispán ur elbeszélgetett
a jelenlevőkkel majd onnan is
tovább haladva este 8 órakor
érkezett a járási . székház . elé,
abol meg is száBt.

A második napon 21 reggeli
órákban ismét elindul va a Fő

ispán Ui" és kiséretebetért Kádár
Elek, Lukács László és végül.
Kovács Gábor községi biró
tanyájára, mely tanyákon a
hazigazdák meleg szeretettel
toglliin~lk Őméltc&ságát és kisé·

** *
BaiezaiBeliezay Miklós Békés

,vármegyeMispánja a mult héten
29·én lI'eagM.7 érakor szükkórl1
közvetlen kísérettel dr. cserne
falvi S~n'bAn Jenő járási f6
sJ:olga~iróval és dr. Darók JÓ"

,zseUel Békésvármegye Gazda
sági Egyesületének vármegye
szerle népszerü titkárával II

gyomai székbáz eUm nyeregbe
szállt, hogy il gyomai járás kÖZe
segeinek hátarlt megszemlélje
és II rendelkezésére álló' rövid
i4ib.öz mérten nébány tanyá-

IAlogl'tást tegyen:. A Fl§ispán
ur .kiseretélíez tartoztak meg
dr. Táby András szolgabit6: 'fe
zetéíJeYel dr. S.láilZ Laj@s köz"

·ségf'16jegYllltl, latöLajos kÖi1lliégi
'jé~yz6, Ko-váós GAbór községi
·biró, Üsó Ferenc közs. gazda,
'Metter Adám kö2íégi eskÜdt
'Gyomáról, mig dr. Tóth Libor
h. községi Mjegyző, Kalmár
,lmrekölségi biró, Kovács Sán-
dorköiségigazda, dr. Tóth Ist~

ván·llgy'véd Mep. fő(ifkár End
róaről, tovAb}}á.dr, Biró Zoltán
ügtv~;vátmegyeiMep. főtitkár,

kOl!Jsilj tették meg az alat
li lovasák, iUéheaz élen haladó
Főispán nr uh\o. A toispáni
ii~,.jlé uf következő

;lelkekben. De ismét tovább
m~gy a Főispán és láthatja őt

porosan, egyszeriien de mégis
·magasztosan Udv~rnok, Simai
zug és Nyilas népe. Rövid éj·
~zákai pihenő után már kora
reggel to:ribb megy :lll FőislJán

ismét lóháton hosszu utra a
g,ómai Páskumokon, Hasitáson,
Kesely6sön és Endródszenl
lé.s:d6n keresztül. A kép ugyan
az, Minden házban ahová be
tér meleg szereteUel és őszinte

tisztelettel fogadják, szeretehlk
minden jeIét adják a föld egy·
szeri mnskálói és szinte lát
szik a boldogság az arcokon
amint egy-egy tanyára II vár
megye Nagyura ·beköszönt. Ez
a Föfspán pedig baiezai Beli·

. czey Miklós Békésvármegye fő

ispánja, a mi fiSispámmk, aki a
.Kormányzó ur Őt6méUóságának
bölcs rendelkezése folytán ép
pen a mai nehéz időkben' ve·
zeti és k8rmányozza Békés
vármegye sokk bajjal küzködő

népét. .

, előtt álló eperfa előU a FőispiCn

leszáll . lováról és miut'o meg·
szegi Gyoma és Endród kö!s~-

. gek birái áHal neki átnyujtoU
és az uj lisztből készült kenye-.
ret, eUogyautja szerény; ebédjét
il hosszu fárasztó ul után. A
Főispán azonban ebédjét nem
egyediíl fogyasztja ei, hanem az

.egyszerU pusdai és falusi nép
Hai körében és az ebéd alatt
mindenki ugy éui, minlha ~Y
családi asztalnál ülne acsalá!dt6
körft'l. A Fóispáin rövidpihenő

után folytatja fáras!tó utját,
rekkenő' hőségben, porban. sz.í
keken, mezóifön, nagy legelő

kÖ'n át, mett ugy érzi; hogy
még' több, még sok embettkeU

'buzdHania és' m:ég' vArnak rá.
.' többen, S(iU'Öj akik I' Ő hité-
ből és erejéb61 akarnak meri-

I teni. Uljsl'kölben- eléri II csejt-
I pusztai öJ'el-J' iskol!át, ahál az
onz'gzbrtló eli$tt Clejtpulzta.

'népe élükön kiváló tanitó-
I mesterdkkd várja sok-sok í[!e
relettel, ~I teljes bizal&mmat A
csejtpusztaiak vezetője .!kiváló
taniló, .Il kitünő magyar ember
gyönyörübeszédben üdvözli a
Fl>isptmt, majd IUllu:onyok, ma·
gyartubás leányok, legények és:
gyermekek járulnak elébe vidg
:gal~ gyÖilyMü' buzakalásl ko-
szoruval, mely' nflD'Oletis:i!liati'
,szalaggal van' atkölve' és Ei sze~

'gé'ny pusztai' nép, mely IÍJten'
akaratib61" é"ek' a':légkeser~

'vesebb 't'iszonyok' közöU él,
boldognak" ntegelégédoeUnek'
Ilrtszik; hogy" megjelent' kö:zöt..:·
tük .egy' Ember, akinek 'szemé
ből" sugárzik" a' sietefet' melege'
és akirál túdják, bögy minden
emberileg. le'Detót elkövet II

megiegitésükreo' Majd, felhang"

zik a szó II F~ispán ajkairóIés
! a beszéd' közben, Ilriei'y csupa
szeretet' é~r megbecsüÍél II töM"
népe iránt hagyon SGk'l1tr öre
gek é.liatalok egyarántkönybé
'hotulh~émekkeIIUínatöS'egend~

bentlaUgahlakéj I'zinte hU:!ldllfi
bogy ezelt.'neki

, lOt stl.'VakJo.ak
~!lldegtike elr.ktáfOii:Ódil·

A F6ispán nyeregbe s1:aU
immár évről-évr6l bejárjI' II

vármegye egyes járásait, hogy
annak a fölanek sarjadékait,
melyből Ő és Ősei is lzármaz
nak közelebbről megismerje,
meghallgassa· kérelmeiket és
megismerje panaszaikat Teszi
ed akko!' amidőn a szó leg
szorosabb értelmében V'éve há
romszázezer lélek gondját baját
intézi, de nemcsak intézi és
igazgatja népének sorsát, hanem
vármegyéje minden egyes lako
sának ügyes-bajos dolgát, sze
mélyes ügyének érzi. A F6ispán
olyankor amikor vármegyéjet
járja komoly, nagyon komoly
munkát végez. Meglátogatja a
töld egyszerű népét, azta népet
mely termel és dolgozik, bogy
ez a Han az'ösök töldje to
vllbbra is .tenmnaradhassonegy:
njabb ezredéveil át. A Fóispán'
II szó . legszorosabb értelmében
homnen1ő esnemzeUenntartói
munkát végez ilyenkor. Beko
pogtat a gazdáember és az egyr
szeril tödínüvelö ember házába
és mindenhol aho'" betér az
első pHlana'lban már otthon
érzi magát, már beférkőiöU a
házigazda és!:üh népének szivé
be. A Fiispán megM.togatjlll li

nehéz gondokkal küzködő pÓ'
halmi telepeseket· és ehUogatas'
hirére, össlesereglik Póbaloh1
népe és spontán ünnepUa m!!.·
gas vendéget És elindul a szó
a buzdító, a bátorító az igaz
magyar szó a Főispán\ ajkairól,
ömlehek a mondatok, az em
herek. sadve megn.yilik és a
sok-sokbeesületesmagyaJ; szem'
belevési nézését a Főispán

meleg tekintetébe és az ember
ugy érzi, hogya lelkek csor-

dultig megtelnek szeretettel,
tisztelettel és nagyrabecsüléssel
Q Főispán iránt, aki szinte
plJszta megjelenésével szitja II

szeretetet, II hazafias össz~tar

tás, a tettrekészség ésa kitártás
érzését a lelkekben. A csudá
baHai puszták végtelen siksá~~

jain az egljJe~ü pá9ztor!~k~~

Béké§vAr~ev~e fBi8~áwfának

§!:l:eKnleutja a 9vontai jArásban
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nyiségeket szabad kiszolgáltatni, Ikörnyezetében és II viszonylag
fl1ggeUenül attól, hogy a zsira- meleg Izoba meghiHségében éli
dékjegy milyen mennyiségre át Az iUhonlevők erkölcsi kö
szól. telessége, hogy ne csak. gondo·

A rendelet augusztus 8·án lép latban, hanem tettekben is meg-
életbe_ emlékezzenek liu,akról II hős

honvédekről, akik él~tüket és
egészségüket teszik kockára

.. I' azéd, hogy II magyar földet
e zesnI, megóvják al háboru borzalmai

lóL A magyar katona IlIlegkor·
szerübb felszereléssel veszi tel
III harcot az ellenséggel. de lIZ

,időjárás sajátosságai sokszor
melegebb hangon beszélnek 81 ' külön leges wédőtelszerelést ki
főhadnagy ur bajtársi érzéséről. vánnSlk meg. S ez a védöfel-

A :rádió riporterének kérdé- szerelés II magyar társadalom
sére rövid, katonás válaszokat hálájAnak és szeretetének külső

adott Megtudjuk, h9gy eddig megnyilvánulása, amikor a hlvoli
husz repülésen veU részt, tizen. harciereken küzdö magyar hono
két esetben az ellenség telett g védek részére nigyszabásu téli
összesen huszonhat és féJ órát ruhagyüjtési akciót kezd meg.
töltött igy a ~evegőben.' Naponta ezrével érkeznek II

levelek II szerkesztőséghez s II
A rádióiporte1l" azt kérdezte

levélírók egyhangDlag annak a
ezután, hogy milyen feladatokat

szükségességét hangoztatják,
szeretnek legjobban végezni II
vadászrepülők? hogy nagyarányu társadalmi

. aktlió keretén belül intézménye-
- Minden repülés élvezetes. sen szervezzék meg a téH ruha

A külső körülményektől függ, gyiljtést. Egyszerü falusi embe
mennyire válik érdekessé, - rek ajánlják fel egyetlen meleg
váJaszolta a Kormányzóhelyet- fuhadarabjukat, hazafias érzésii
tes ur. uriasszonyok bundáikat, sporto'

A rádió riporterének arra a lók téli felszerelésüket, munká
akérdéséJ"e, hogy v0H-.e alkalma sok egyeBen meleg puUoverü·
meglátogatni a fÖldön liüzdő ket Ez az óriási érdeklődés,ez
csapatokat, ez voH a válasz: Sz áldoZ81kész felajánlas arra

- Eddig csak II hadsereg- készteti aziHetékesekel, hogy
paran.csnokS.ágOHátOgaUam.megol országos viszonyiaiban intéz-.
Nem szívesen hagyom az osz- ményesen előkészítsék, illetve.
tályt Az ember attól tart, hogy meg,>zervezzék II téli ruhane
esetleg valamilyen vállalkozást müek gyüjtését. Aadig is, amed·
elmulaszt. dig a gyűjtés részletei ismere·

Végül arra az utolsó kérdésre, tesekké válnak, már most cél·
hogy mit üzen haza az Hjuság. szerü előkészíteni azokat a
nak, igy hangzott II rövid, de I h~l~ik.at: amelyeket felaj~~lunk
annál többet mondó válasz: . I hŐSI fuunkQ.ak megsegrlesére.

_ Azt üzenem nehezen tudok IFelesleges rámutatni arra, hogy
szebbet elképzel~i,mint háboru. mindenkine,k első:endii kö!~I~s:
ban vadászrepiU6nek lenni. sége, valamit adm az akclO Ja·

váro, hiszen az eddig beérkezett
felajánlások afra mutatnak, hogy
a magyar társadalom minden
rétege becsületbeli kötelességé
nek tartja ezzel is részt kérni

Q háboru! terhek elviseléséból.
Rövidesen megjelennek az or
szág minden városában; min
den faluban, sőt :ai legtávolabb
esŐ tanyákon is :ai gyüjtök. Fo

gadjuk jószivvel őket és adjuuk
{ll nekik mindent, amit csak

nélktilözhetünk, mert azoknak

adjuk, akik értiink1 népünkért

és fennmaradásunkért harcol
nak.

nem váUaIlunk az uj Európáért
folyó küzdelembe és nem ke
rült arra sor, hogy véreink,
hozzátartozóink és fiaink is
megismerkedjenek az ellenség
nél is sokszor, veszedelmesebb
téli időjárás szeszélyeivel. Hála
Istennek, a korszerüen felszereU
hadseregek játszi könnyedséggel
szállnak szembe az időjárással

s a modem stratégia, a legujabb
kor hadvezetése nem hagyja·
befolyásolni magát a tél hidegé
től és a nyár forróságátóL

Mégis arra keH gondolnunk,
bogy- az elkövetkező télen a
magyar fiuknak helyt keH áH- Bizonyos vagy abban, hogy
niok minden körülmények kö- Akos mégegyszer olyan idős, mini
zött. Ehhez a helylálláshoz pe- te vagy?
dig segítséget keU nyujtani min- I. - Tökéletesen. Mikor én öiesz-
denkinek, aki a tél viszontag- iendás voltam, akkor ő tízéve
!!égaH odahaza, békés polgári j volt. " •

agyüj ési

108 deka háj, vagy börnelküli
zsinzalonna, iUetvi 120 deka
bőrös szalonna.

A julius l-ével kiosztott zsi
radék jegyek ellenében tehát
csak II fent megiUapilott meny-

Nehezen tudok szebbet e!
mint hábo ban

vadászrepOlőnek lenni
Szerdán este negyed 9 órakor

vitél!'; nagybányai Horthy István
repül6főhadnagynak, Magyar
ország kormányzóhelyeUesének
hangját hallaHuk a rádióban,
aki több bét éta II keleti iron
(eim teljesit szolgálatot. A rádi.ó
lI'iportból megtudjuk, hogy :!ll

szolnoki vadászrepiilőkvalahol
Oroszországban egy zugó tölgyes
mélyén elrejtve tanyáznak. Vitéz
Horthy István repülőfőhadnagy

éppen bevetésen volt a Don
feleU, amikor II rádió riportere
a szolnoki vadászok repülőterén

megjelent és II Kormányzó
helyettes ur megérkezését várta
II felad~t megoldáSI után.

Magyarország" kormányzóhe
lyeUese hetek óla éli· iU :!ll ma
gyar katona tábori életét, jóban
rosszban együtt van bajtársaival,
akik rajongó szeretettel és biza
lommmal veszik körül II '"16
hadnagy urat'l, aki njának élén
a legveszélyesebb fe1::ldatokat
oldotta meg és alárendeltjei lel
kesen beszélnek arról, hogy a
Kormányzóhelyettes ur Ht II

háboru veszélyes kavargásában
il> ugyanazzal a bámulatraméHó
nyugalommal, fölényes tudással
és II magyar katona semmitől

vissza sem reUenőbátorságával
ül :!ll gépében. Feljebbvaló és
alárendeltjei egyaránt II leg-

Kontinensünk időjárása pár
év óta .szokatlan ingadozásokat
mutat. Dermesztőenhideg
váltogatják egymást, fagyos ta~

vasszal és esős hiivös nyárral.
1tiIindnyájunk élénk emléke:ú~té

ben van az elmult három esz
hmdö téli időszaka, akikor ize·
Hió! bplunk a Sarvidékek és
Szibéria, eddig csak könyvben
olvasott hidegébőLMegismertük
a nagyorosz sikság fagyos sze
leit és tázósan összehuzódva
keserektink az időjárás e sza·
katlan megnyilatkozásai miaU.

Szinte el is feledkézifink arról,
hogy háb@ru van. Az ellenséges
hirverés által bejelentett "tél
generális" nnegjelenése nem vál
toU ki belőhlnk semmiféle ha
tást, Nem törődtünk h!ll tábor
Dokka! m.iDd~li1dig, amig részt

> - --,

reMi és a mai időkhözmért, de
magyaros vendégszeretettel lát
ták el. Az endró~szenth\szlói

jegyző] kirendeltség teriiletén II

Főispán ur Őméltósága megle
kinleUe az árvizsujtott terüle·
teket, majd IMséretével egyült
Kalmár Imn endrődi községi
birót és családját látogatta meg,
ahol hosszabb ideig tartózko
dott, majd az endrődi Hsngya
szövetkezetben elköltött ebéd
után - mely ebéden részt vet
tek a jegyzói kirendeltség köz
igazgalási és társadalmi vezetői

- befejezvén a gyomai járás
ban meglett· szemle utját, Gyu
lára utazott

A Főispán urat mindenütt,
ahol megjelent lelkesedéssel és
szeretettel fogadta a· gyomai
járás népe. A Főispán ur cso
dálatos szakismereUel és tudás
sal szólott hozzá főképpen ter
melési. és közeHátási kérdések
hez minden e témakörhöz tar·
tozó ügy érdekelte, meglekin
teHe il gazdák áUatállományát,
felment il padlásokra, hogy
meggyőződjék a termés minő

.ségérő! és mennyiségéröl. meg
állt II cséplógépelmél, hogy ér·
deklődjék II munka menete
iránt és a kiséret minden egyes
tagjának az volt al!: érzése, hogy
a Főispán ur Őméltósága II

gyomai járás viszonyait, az
iUenlakó nép életkörülményeit,
a nehézségeket, mely e népre
vár mind· mind megismerte és
mi biztosra vesszük, hogy a
Főispán ur segitő keze minden
kor ki tog nyulni felénk amikor
segitségért Hozzá folyamodunk.

Felejthetetlen két nap volt és
mi kérjük II Mindenhatót adjon
Főispán urunknak erőt és egés~

séget, hogy nehéz és felelősség

teljes munlu\jál -Békésvármegye
lakosságának és ezzel ft magyar
nemzet összességének javára is
a mai fiatalos erejével vé~ez

hesse tovább.

Au.g.u~ztu§ 8~án

lép életbe az uj
z§irrendelet

A hivatalos lap csütörtöki
száma közli a közeUálásügyi
miniszter rendeleté! a zsil'for
galmának és·· fogyasztásának
módosításáróL A rendelet értel
mében Budapest teriiletén, vala·
mini azokban a községekben és
városokban, ahol II zsirjegyrend
szert bevezették, ez évi augusz
tus S-tól uovember 30-ig bezá
rólag a zsiradag tej enként és
havonként 60 deka zsir, vagy
72 deka háj, vagy bórnélküli
szalonna iUel ve 80 deka bőrös

zsirszalonna.
A nehéz testi munkások fej

adagja a rendelet szerint ha
vonta és fejenkéBl 91 deka zsir,



Penzbeszedő: Egyszer azt mondjo,
hogy az ur nincs másszor
azi mondja, hogy az asszony nines
itthon. Hái voltaképpen melyikük
szokott fizetni?

Szoba/edny: Egyikük sem~

fl magyarreplUésügy nép
szerü folyóirata, a Magyar Szár

nyak, augusztusi első száma meg
jelent A lap gazd 19 és váilozalos
tartalmának jelentékeny részében
a keleli arcvonai061 kiizdő honvéd
légierők harcáró' számol be. Képes
oíd:]íak slines és érdekes elbe3zé~

lések be hős· reomöink
harcc~elekméf]yeit A j8i10SSY Isl
ván: szerkesz~ésében és SI Horlily
NlikiÓs Nemze!i Repülő Alap iá
moga:ásáva! megjelené Magyar
Szárnyak uj számának ára 50 fiI
iér. Mu!atványszámot hivánatra a
kiad6hiva fal (VU. királY'l.l'lca 93.)
küld.

Orvos: Van étvágya?
Beteg: Hol van, hol nincs.
Orvos: Mikor nincs?
Beteg: Mikor jól beehédeltem.

repüló
lapjánaj(, az "Repli!6"-nek
most megjelent 3l.lgllSZííJ!si száma
EI lezajlott nagysikerU országos
repülő modelverseny jegyében

meg. A Jánossy IStván fő

sierkesztő vezelésével szerkeszteIt
"Hju RepiH6" uj számának ám 30
fillér. Nl.ulalvál1yszámot a kiadó
nivatallól Király utca 93.)
kérjen.

M~;gindult a bomlás Szovjet
oroszországban. Kiszivárgó hirek
szerint " Pravda IlS közlése részlete
sen beszámol arról, hogy a szovjet
teiületél!1 néme!barál, szovjetellenes
mozgalom űJölle fel él fejél. Lenin
.grádban nagy taglétszámu szerve
zetet lepleztek le, amelynek lelar
tóztaloít résztvevői! már ki is vé
gezték. A %;zervezel tagjai Vasziliev
és Merkuloll nevü egyének veze
tése alait Némelország javára kém
kedtek. röpiratokat terjesztettek.
kormányzó bizottságo! alakiioHak
és fegyveres védöcsapatot szen/ez
tek, amelynek az letl lTolna a fel
adata, hogy a német csapalok
támadásávai egyidejűleg leküzdjék
a bolsevista csapatokat.

Németországban dolgozó 35
ezer magyar munkás husz milló
pengől hozott haza iiégy év alatt.

Kedvezményesáru. mésziszap
gazdák részére. A m. kir. föld-I
mivelésfigyi mÍ!liszter 144.920
1942. sz. rendeletével Békés vár
megye azon gazdái részére, akik
mészben szegény, sav3nyu, vagy
kötött természetütalajaikai cl.lkor~ I
gyári mésziszappal javítani akar-!
ják, kedvezményes áru méSZi!C.Jza- ~

pot engedélyezett a mezőhegyesi, l
illetve a szoln€lki cukorgyárbó! !
történő szállilással a v81suH fUITar- l
dij 50 százalékának visszaléri.lése I
mellett. A vonatkozó [)övebb táié- !. l
kozlató és az igénylésft]ez szliksé- !
ges l1yomtaiványok él községi elöl- l
járóságoknál (polgármesteri .hiva.
taloknál) az érdeklődök rendelke
zésére á!ianak. Az igényléseket a '
békéscsabai m. kir. mezőgazdasági

vegykisérleti állom3.s szakvélemé
l1yévelegyült a Békésvármegyei
Gazdasági Egyesülellilez Békés
csabára keH beküldeni.

Tenyészseriéseket
be Németországból. Hussertés- I
tenyésztésUnk vérfrissitése érdeké
ben a földmivelésfigyi miniszler
Némelországból a Hussedés
tenyésztők Országos figyesüleiének
közremUködésével 35 darab ldváló
minőségű tenyészkant és lenyész
kocá! hozott be. A miniszterium
ldküidö!!ei ezeket a ICíflyészserié
sekel, amelyek közül 23 darab a
német nemesserlés fajlához, . 12
darab pedig él berksl1ire fajtához
tarlozl!i, részben a magdeburgi
árverésen, részben pedig Sziléziáe
ban vásárollák meg. A behozott
tenyészkanok közül 12 darabot a
törvényhatáságok vásároltak meg i

a népies fenyésztés céljaira. A
Budapestre érkezett tel1y~szserté

seket Konkoly"Thege Sándor föld
mivelésligyi államtitkár is meg
tekinteUe Battha Pál miniszteri
tanácsos, az állattenyésztési iö
osztály vezetöjének kiséretében és
elismeréssel nyilatkozoli a beho
zoli tenyészészállatok kiváló min6-
ségéröl. i

Newyorkban az ottani érsek

nyiltan szemébe mondotta La

Guardia zsidó polgármeslerének

. a következőket: Ez a háboru a

zsidóság háboruja a világ ellen.

A zsidóság cél1a a kereszténység

kiirtása, ilIe!ve a nemzsidó népek

rabszolgaláncra való fűzése.

"Huzd le a cípöd, ha szá
molni akarsz".Megállapitott tény,
hogy a néhány nép. annyiféle SZílm
rendszert ismerünk. Mi magyarok
a csillagászati meg.;:ondolásokon
abpll\ó hetes számrendszert hasz
náljuk, a görögök és rómaiak az
ötös számrendszeri vezették . be
ezl a megállapilást olvashatjuk
Tolnai Világlapja legujabb szá
mában. A legjobb magyar
irók szép novelláin, a SZÓla

kOltató és ismeret-terjesztő cikkek
dus során és a közkedvelt rovato
kon kivül száz kép található a nép
szerti képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy száma csak 24 fillér.

Huszonöt évvel I
ezelőtt haltDi.eq
Gy ni Géza II

Di.uszka fogsá.gban· Felvétel a debreceni egye
temre A debfecenim. kir. Tisza

Még mindíg Szibériában Istváll-Tudományegyetem hit-, jog-
pihennek a nagynevű és állam-. orV08-, bölcsészeHudo-
szarvasi diák porai. mányi, ennek mathematikai és

természeItudom ínyi csoportjára él

rendes beira~kozás az 1942-43.
tanév L félévére szeptember hó
1-15 én esIig tarI. Dékán! en
gedéllyel beiratkozni szeptember
hó lG-20-ig. reclori engedéllyel
szeptember 21-30-ig leheL A
felvételi kérvényeke! a't illetékes
karhoz címzetlen 1942 auguszhts
hó 1 és 31 közl kell benyujlani.
Erede!i okiratok szükségesek. A
dékéni hivatalok csak kellőleg fel
szereli kérvényeket fogadnak el.
Akik tandijmentességért foryamod~
nak, kérelmüket él illetékes karhoz
1942 szeptember l-ig nyujtsák be.
Ürlapok az illetékes dékáni hiva
talban kaphalók. Részletes tájé
koztatás jelent meg a Budapesti
Közlöny 1942 junius 24-itd szá
mában, s fetvilágosilást nyujt a
redori hivatal. Az egyetemen férfi
és női internátusk működnek. Ene
nézve az internátus, illetőleg kollé
gium igazgat6ságanyujl részletes
tájékoztatást.

Az uj mezőgazdasági árak.
Dr. Horeczky Endlf miniszteri
titkár és dr. Kardos Tibor minisz-I
Ieri s. litkAr 76 oldalas gyakorlali
szemponlbó! igen áHekintheiö kézi
könyvben dúlgodák fel az uj
mezőgazdasági ter ményárakra vo
natkozó rendeleteket A kézikönyv
magyaráiatokkal ismerieti a ga
bonaárakal, a hilvelyeesek, mag
vak, fakarmányrépa, komló, ken
der, len, hagyma, szálastakarmány
szalma stb. árakat, de tartalmazza
a tej, vaj, tUfÓ. sertések áraH is.
A kis kézikönyv ennél fogva nél
külözhetetlen minden gazda. ke
re;!{edö; molnár és éi mezögazda-

,ságg<l\ összefüggö iparos részére,
de a fogyasztó közönség is nagy
használ veheti. A közérdekű kiad
vány megrendelhe!ö az 1.20 pen
gős ár előzetes bekUldése meliett
Az uj termésrendelet kiadóhivata
lánáJ.5udapest, V. Katona Jóuef
utca 23/a. Telefon: 111-09$.
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1917. éli nyárelőjén hunyta le
örökre szemét Krasznojarkszban
Gyóni Géza, az első világháboru
legnépszerübb magyar költője.

Przemysl várának kapifuláelója
után került fogságba sok tizezer
hósen harcoló magyar társával. Az
oroszok a távoli Szibériába hur
colták Q fogoly magyarokat és
Gyóni megtört testtel, háborgó
lélekkel 26 hónapon át várla a
megszabaditó halált arabkórház
bedeszkázott, vasrácsos ablaku
szobájában.

Gyóni Géza bátyjával, Mihály
föhadnaggyal kerüli fogságba, aki
két héttel korábban halt meg
öccsénél. Ez a csapás csak siettette
a költö elméjének teljes elborulá
sáto Sokáig állt szótlanul testvér
bátyja halotti ágya mellett, meg
mtgsimogatta kihült homlokát,
ujjára huzta jeggyürüjét s kihiilt
szivére tette a Mihály feleségétöl,
az édes hazai tájról érkezett leve
let. A temetéskor görcsös, könny
telen zokogás rázla meg a poéta
aliétatermetii testét, aztán apátiába
süllyedt, lehajtott fejjel járkált
napokig s szemeiben klilönös füzek
gyultak. Egy hét mulva már ielje
sen e/borult órál vannak, viziók
gyötrik, néha -kiáltozni kezd. hogy
nem hagyja ott Mihály főhadnagy

testét, hazaviszi, hogy otthoni rö
gök alat! pihenhessen. Az utolsó
napon szétosztja kisebb értiktár
gyait a jóbárátok között. Meg
érezte, hogy érte ;ön a halál. Késő

este teljes erővel kitört rajta a
téboly, ki akart ugrani az ablakon,
érces hangon a vitéz magyarokal
hivta, hogy segitsenek megvédeni
hazáját. Aztán fekete varjakkpl
viaskodott, amelyek virágos szeké
ren akarják elvinni a földről. A
halál közvetlen küszöbén még fel
csillant benne az égi szikra, fel
ugrott az ágyból és a barakk
fehérre meszelt falára ceruzájával
hatalmas betükkel irja e négy sort:

Térjetek meg
És szeresselek!
Elnyel mindeneket a hőség

És csak Istené a dicsőség ...
El volt az utolsó verse. Agyába

visszazuhan! - meghalt. Halála
napján töltötte be 33-ik évet. Azóta
idegen földben porlik. Tetemét haza
akarták hozni, e célra tekintélyes
összeg gyűlt össze, de a kegyeletes
aktust az uj világbáboru meghiu
sította.
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15-16-án, szombaton

A.napján 5-7-9 drakor,
va~ár.nap 3--5-7-9 órakor.

szezon megnyitó
magyar !

~ eEGc
Operett

föszereplők: Szilassy László, Simor
Erzsi, BiIi~si Tivadar.

c ked11es operett romantikus hangulata
ma is régi erovel fogja meg él szíveket.
Tréfáin mulahmk, érzékény jelenetein

megIHltÓ(:IUl1ik és a zenéjében
gyönyörködünk.

Pú műsor kiegészitve.
hkadókkat

Bfí,I!!4uJános "Szegény Ádám"
cimü cikke disziti az uj számot,
melynek iJelércikkél Rácz Vilmos

kiéL Tasnády Ilona elmondja
magyal'beszéd litkát. Ka-

ki ~ házat akar
vásárolni. A !Jévizén nyaralók éie
lér~)! nagy i&épes riport számol be.
Vasi 9, hires karikahuisía meg
söröz!eU él sztárokat. A srandolók
számára érdekes jálék a Csoda
ikerék H. Katú,· Kalinka a
színdarabja él Szinházi Ní3gazin
ieg!JI~abb számának gyermekmelJék
leHe a Kis Magaún.
""."'~._~-

Két szoba és kony-
ha kiadó, esetleg üzlet és műhely helyi~

ségnek is megfelelő. Érdeklődi lehet
Rákóczi uica 3 szám alatt. 2 - 1

Ta;.aritásért lakást adok gyermek
felen házaspárnak, vagy egyedülálló
nőnek. A Légoltalmi Liga hivalali helyi
sége takaritásáért pedig havi bért fize
lek. Jelenlkezni lehet Lovas Zollánnál.

ZÖld női-szabó tanuló-
leáilyi felvesz. Jelentkezni lehet Lehel
utca Á3 szám alatt. 2-i

Értesitem a nagyérdemü közönséget,
hogy a szegedi állami csemeiekert
összes szőlő- és gyümölcs-oltványa!
nálam megrendeJhetök özv. Vass And~

rásné dohánykisáms. I

l\ie fel 5~nllinek, amig meg
nem győzédik személyesen arról, bogy.
KISSkályMs - Mezőberény, Főtér 
tényleg árulja és kéBzHi is (il környék•
ben a legszebb cserépkályhákat, kan
danókat, kemencéker, «(rak, javit mih
dennemü fiitőeszközöket 5-5

ELŐJEGYZÉS!
Szuperfoszfát műtrágyára elő

jegj'zéseket felveszünk. Tekin
arra, hogya mütrágyából

csak· kötött mennyiség án ren
delkezésünkre, igy ajánlatos a.
szükseges mennyiség mielőbbi

lejegyzése. - lEiőjegyzéseket

Márton Fiai cégnél
keH bejelenteni, Péti Só már
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A Gyomai Tesledzök Köre 1942. évi
augusztus hó lO-én, határoza',képtelen
ség esetén 1942 augusztus hó liS-án i
este 8 órai -kezdellel az Iparos Otthon- .
ban lévő Club helyiségében részleges
tisztujilással egybekötött rendkivi.ili köz- .
gyülést tart, melyre tagjait ezuttai is
meghívja. Az elnökség a
t~rgysorozatóalJfelHil1teteti, az
egyesület érdekében ep'véb
figyek letárgyaJására a tagok l11i!lél~a
gyobb számban való megjelenését kéri.

Tárgysorozat:

L Ügyvezető-elnök beszámolója az
elmult 1941/42 bajnoki szezonrój és az
ezzel kapcsolatos fontosabb esemé
nyekről.

2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés
4. Részleges tisztujilás megejlése.
5. Eselleges inditványok, i

ELNÖKSÉG, l
'!"'."""-"""""'-"""-""-~'-"",-"",-"",'"",."""""".-""'-~"I"""""""""_""'c.T""",.c..""'_~~W I
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Gyoma. Vezetle: Matuska. !

Az első osztályba kerül! Tuml S. E. i
volt a Gyik vasárnapi vendége. A nagy ~
hőség d1cára szépszámu közönség gyiilt
egybe, hogy szemtanuja legyen a szarvasi
csapat bemutatkozásának. A Turui kissé
későn érkezve állott ki II mérközésre.

A játék tapogatódzássai indul és igera
lanyhán folyik. Az első félicíőben mind- I
két csapat egyformán. szenvedi a nagy i:

hőséget és ez II játék képében is kia!a-
~t .

A második félidőbenmár sokkalta
jobban mozognak él játékosok, Kű!önő· I

sen a Gyik csapJ/a mutat filrge játékOí\ l:
Az első gólt Györi a szokásos bizton
ságával szerzi meg, l-O.:

Alig kezdenek a csapatok ujMl Győri II'

II gólszerzö, 2-O. A Turul is át néha·
néha a félvonalon, de eredményt elémi ~
nem sikerül. A 30-ik percbén Olaios a ~
kapust is kijátszva megszerzi a ha~mar ~. "'--- ~~~-~.-~~""""""""""""""""""""""'j
dik gólt, 3-O. Nég néhány gyomai táma- Szerkesz!ésért és kiadásért felel:

WAONER MÁJRTON.dás. de ujabb eredmény nem adódik.
Matuska jól vezette a mérk~zést. Készi.i!l a könyvnyomtatás 501-ik esz.

. A Gytk-nak több jónevü játékost tendejében a Hungária könyynyomdáball

siketült leigazolni. felelős vezetöI Tel!:etSánder.
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K~prázatQs szépségü, keleti szenvedéllyel fütött izgalmas történet
Két nagy művész tökéletes filmje.

Egy minden akadályt leldizdö nagy, mélységes szerelem megrázótörléIlete.
Magyar Világhiradó.

J\..uguSztUfi <5
Charles Royer és HMy

Ol

Augus:l'tus 9-tO
A VÁRLAK testvérfUmje.

Carole Lombard, Cary és Kay Fl!1"!:Ilnl1'ü"

Augusztus t2
Jávor Pál, Bordy BeHa, Szilassy

MáJy Gerő és Bmcsi:

BE
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Nyirö József ismert regényének gyönyörű filmvállozaia. ! é'
~ .
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rAnyakönyvi hirek
SzmeUek: Soczó Oál;>or és

neje Murzsi Juliálma leánya Mária
ref., Szonda Bálint és neje Krizbai
Róza Klára ref., O. Timár Mihály
és neje Klein Erzsébel leánya
Eszter rk., f. Kiss Bálint és neje
Kéri Róza leánya Eszter ref.

Házasságot kötöttek:
Elhaltak: Vásári Juliálma 13

hónapos ref., Borbély János 71
éves rk., lJijff István 61 éves rk.

. .
~~~.,

Ml ujság a színházi világ
ban? A készUlőuj, színházi ese
mény~kr,ől, a nyár érdességeíröl
számos érdekes fényképes beszá
molót közöl a· Délibáb legujabb
száma. A sziházi képes hetilap él

legfrisebb kulisszamögötti plety-.
kAk, magyar irók remek elbeszé
lései, riportok, gazdag filmrovat,
divat rovat, rejtvények. humor,

l tökéletes képes heli rádiómüsor és
rengeteg szebbnél szebb kép ez a
DéHbáb legujabb száma. A leg
szebbszillházi helilap egyben él

. legolcsóbb is, meri II ára csak 20
fmér.

Rettegj Rommel! - mert az
angolok Palesztinában W.OOO-es
zsidó hadsereget szerveznek a i
német és .olasz hadosztályok fel
larlózlalására. No, ez menti meg
az angolszászokat a végpusztulás
tól.

A Magyar Föld heti képeslap
képekkel és értékei> cikkekkel je-

. lenl meg. A magyar falu képes
lapja, mely gazdasági cikkekben
számol be. Továbbá elbeszélése
ket, verset, kisgazdák szakcik
kelt, piaci és vásári árakat és
rendeleteket találunk benne. Mu
tahrányszámot kUJda Magyar Föld
kiadóhivatala, Budapest, VU., Er
zsébeHtörut 7.

ekes" ..

lapunkban I

É
hogy "A suszter maradjon a

kaptafánáls mondás már több,·
mint kétezer éves muUra tekinthet
vissza. Amint Apelles, az ókor
leghiresebb festője, egyik képét egy
alkalommal nyilvánosan bemutatta,
az összesereglett nézők közé egy
cipész is befurakodott. A cipész
kifogásolni valót talált a szandá
lokon, mire a müvész a· hibát
nyomban kijavitotta. Amikor azon
ban a sikeren felháborodott
most most már olyan· dolgokban
is hibát keresett, amelyekhez nem
értett, Apelles a következő szavak
kal utasitotta vissza: "Suszter,
maradj a kaptafánál!" Az anek
dotát Plinius őrizte meg az utókor
számára.

hogy az idén van éppen 450
esztendeje Amerika felfedezésének.
Ebből az alkalomból az Egyesült
Államok nagyszabásu ünnepségek
keretében San Domingón monu
mentális Kolumbus-világitótorony
leleplezését tervezik. Ezzel kapcso
latban érdekes megemlékezni róla,
hogy az 50 évvel ezelőtt kiadott
Kolumbus-emlékbélyegen a tehnikai
civilizáció;ukra biiszke amerikaiak
a bátor genovai hajóst modem
lcilcsővel ábrázoliák. jóilehet a
messzeláiót csak 1608-ban taldUák
fel. Ha a buvárhajóveszély ellenére
csakugyan sor kerül a teTvezett
iinnepségekre, az Ujvilág biiszke
polgárai most remélhetőleg nem
fognak ekövetni hasonló vaskos
.anakronizmus!.

hogy még csak alig 30-40 éve
szintartó a ruha/esték. Feltalálása
előtt például egy halványkék se
lyemruha már az első napon fakó
}.7ltokat kapott. Koburg Lujza
hercegnő, aki a legfinomabb
orchidea-szinii napernyőket ked.
velte, csak néhány óráig hordott
egy napernyoi és a méregdrága
divattárgyból nem kevesebb, mint
3000 darabot hagyott nrÖköseire.

hogya" Knigge'" az egy év
századon át számialan javitoti ki
qdást megért német iUemkönyv,
száz évvel ezelőtt a következő sza
bály! irta elő a fiatal szerelmesek
nek : "Az ifju ur gyengéd tekin
teti vet választottjára. A hölgy
elpirul, piUantása nyugtalanul ide
oda csapong. A szerelmesek leg
feljebb egyszer könnyedén meg
sioritják egymás kezét.. A fiatal
ur meg ilet minden ételt lemond az
aiV,rlSr,OL és boldog, ha lihegőkeb
léből dadogó szallakkkdl kiröppenő
vallomása félig elfult csukló han
gon válaSZTa

hogya világ legnagyobb harangja
japán második legnagyobb városá
ban, Olakábtuz van. A nyolc méter
magas, alul 17 méter kerületli, ha
rang sulya 140.000 kilogram. (MN)
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Hirdetések dUszabásat:
qybasábos (55 mm széles) l cm. magal> njraet"",
50 Iilléi. Éves l:Iirdetésllél 10 sz.ikz,Úék kedvelItményi

adunk.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Feleiöli szerkesztO: WA.GNER MARTON
SZCIlrklUzt6111ég és Idad6hlvatal:

"SYLvANiA" i NYOMDA
G Y o Rt il, Kossuth Lajos utca 84.

Telefoöl!: 22.
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EI..OflZETtSI ARA~{:

Ne;,:yedévn, 1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész éllr~ 6.U

Befizetések pOlltacsekken:
.SyJvánia-nyomda Gyoma" clleld18;zám 18.280.

Lap2áUa c s ti t ö r t ök este fi óra

Kint vakitómln süt a nap, még
a vékony vászonrubát is sokallja
aE ember - kinek julna eszébe
ilyenkor il bunda, a lábzstlk, a
hó~sizma és a tél egyéb rek
vizi!umai, amelyek békés nyári
álmukat álmodják, körüHebe~ve
a molyirlószer csípős m~láv81?

Más esztendőkben talán jogos
voU ez 21 Hicsökszemlélet - most
azonban, amikofn Apokalipsis
zord lovasainak patkócsaHogA
sára ébredünk nap mint nap,
annak a régi igazságnak, hogy
"kormányozni annyi, mint
előrelální", sokkal tágabb értel·
mezést kell adni. A magyar
honvéd kemény léptei ma még
a nap hevétől tiizesre forralt
horn.olwn dobb~HHlakl deholn"p
már reá szakad a nyirkos oro.;z
ősz és a szteppéken akaclályta
lanul száguldó szelek elhozzák
az el~ő hófelbőket is. Csikorog
II zu;mara a bakancs alatt, II

bóförgeteg miUióapró hlje
szurkálja a viharokban kicser
zeU katonaarcot, a jeges szél
bebujik a köpeny alá, sftpped
II láb a hófulla káiyukban. Gon·
dolnunk kell már ma, gondol
junk is erre már ma, amikor a
kánikula verejtékét töröljük az
arcunkról.

Kormányozni annyi, mint
előrelá!ni.Százszorosan igaznak
kell lennie ennek és szá.zszoro- .
san igali: is ma, amikor ft magYc:lr
honvéd kemény ke2e mindnyá'
junknak és mindnyájunk Hin
dérországának, ~agyarorsz9g

nak jövőjét és sorsát hordoua
a végtelen orosz pusztasagban.
A honvédség raktáraiban már
ma oH van a könnyü zubbony
mellett a bekecs, a szellős ing
meHeU a prémes meUény, a
nyári bakancs mellett a hó
csizma. De, ~. valahogyan ugy
hisszük, bogy ez ft szerelet és
hála, ami minden gondolkozó
emberben szi1kségszerüen ben
ne él a bonvéd iránt, jogokat
követel a maga számára is. Ha
valaki ugy érzi, hogy köteles
sége áldozatot hozni azért, aki
nek ft békés életél, a biztonsá
gát, önmagának és családjának
védelmét köszön heli, ám telje
sitse a kötelességét De, aki iga~

panaszolják, bogy SI kormAny
nem emelte il buza 'rát, a io
gya$ztóközönségnek pedig az a
pauuaa, bo..y árut nem a
hivatalt'»s áron kapt hanem csak
zugforgalomban, azaz feketén
jutbouá. Agazdákuak tudo-

keH venniök, hogy a
bl1zaárf~lemelé$e nem juHot!
volna a helyzetükön, . mert :ll

magasabb blJlzaára tisztviselŐi

fizetések, az ipari munkabérek,
8Z adok eií'.lelését jelentette
volna I igy egyáltalában drágu
lási fogyamatot inditott voloa
el. AkorllD'ny legileU a gazdá
kon bogy felemelte a tej
és II bizott árál, II eZlel
arra akarta aaadáut ösztökélni,
hegy a fáradtégosabb termeiés~

a nemze l számára több ér
termeljenek. A gazdáknak

tekintetbe kell vermiök. hogy iii

mIIi itlókben Bem az II jó gazda,
sokat akar keresni, blnem,

aki minél többet termel!
Az árszínvonal kérdésében a

korllány IfIrra töreklzik, bOJY
az ipari ft me!lőgalulasA-

giakkaUehetó hona,
A3 iparnak lis II kerillkedeleme

nek a mllirendki'füii id6kben
a legkisebb haszonnal keH meg
elégednie, éppen uért az ille
tékes kormányzati szervek II

gyári és· kereskedelmi árakat
ujból átvizsgálják.

Tudatáhan van a kormány
anbak, bogy a legnebezebb
bElllyzelhen a:rok a· melőgazda-

mmdráiok, cilelé-
Illek él kisemberek vaDnak, akik
ierményheD

i
kapják kerellletüket,

miut'n li :buza il kormány
maximáU•. Éppen ezért a kor·
m'ny gOBdeskodni ~iván arról?
bogyez·ek SI r'utaIt rétegek mi
nél olelÍóbblllu jllsnnak il uük
-séles Itbbelihez és ruházati
elkkekhel. O~tóher lS-éig 350
ezer pár olcsó bakancs fOl e
ki.emberek részére elkészülni,
ezenkivül tQrgalomba kerül két
millió pár tipuscipö, négyszáz
ezer méler gya.pjuszövet és egye
mimó méter H~mell. Ezek az
olcsó ruh'zati cikkek kizárólag
mez6gazdaság~1to~lalkozókis
embereknek tOj;\n~k olcsó áron
jlltDi. .

Ji kÖllnAU.s ·terén legfonto
laeti íeÍadataak jel~i~. kt ~

s

Nem alt, ami il !ele~legiink,

nemCsak azt, amit nélkülözni
tudunk. Ast ad.juk, 8lini hiá
nyo~mi fog nekiink;amiből ellk

. egy nn '-ne válogallWlk il

bundáink kOI.U, hanem adjuk
Od~f .8! egyetlen Izőrmekabé·

tunkat,meafen Vlle a -bélelt
kelrtyft is, jó lelI magunknak a
vékoa,abb keltyi Ili, vagy sem
mi keztyi. Cjilk a nlédl áldo
zat meg ut az érzMt,
ami melegitőbb mindennél: a
IdelégiteU lelkiismeret érlését.
Éi hamBjt! éUuj "Annyidt ki
báhmkeo II véros utdln lopa
kodó decem.beri iz'l, 'Iig), melE
borzoDgunk vékony gUDY4ink
ban a medk liaJnali hid.egé..
beh, gondoljunk arra, akit a
bundáDk, a beke.sünk melegit.
ÉI bilonyolilaB :nem hJI8Dk

ezenkivül II hábofllll8 id6k mea
lokasitották az áHiuni k'zigaz
Illatis feilubll.it Elck a szem
pontokfeH.UenGl l!lzükréie"'
teszik a maiJal' köZigazgatás
gyökerellátalakitál't. A legfőbb

szempent az, begy II kizlgaz
gatasnak kaul keH jutnia az
égyes emberbeli, alkalmIlIkad
nia kell a helyi vlslonyekhol!t,
Imi különösen a nemzetiségek
AUal lukott vidékeken fontolil,
de emellett természetesen min~

dig ~rk~dni kell u állami élet
e~Y8ége felett, hogy közigazga·
LAsunkban mindenkor I!i magyar
szellem énmyel€Ujön. Ezt il

célt 8101gálja II beHlgyminisz
temek tll f,tl.dga~gat!$i reffilrmra
vonatkozólag kidolgozott javas·
lata, de ugyanclIIak ennek a
célnak 81 érdekében fogják át
alakítani a földmivllélilg,l igaz
gatást ill, mert tényleg' lebetet
len állapot AI, bogy egy hérom
sdz peng69 tenyészéUat-iegély

például báromszor járja meg

Budapeltet, amig eljut il talubI.

Elsős~rhan II gazdaközönllé
get, de il t6bbi termel6rétege·
ket is mil f6kéIít au6nziBvelJRal
,e.!l'.'Il'i& 'r.lldi:tut

zi azg
ss a

jók
fon

zán mélyen - magyarul érel,
az nem kötelességet emUt, ha
nem jogokat bsngm.:tat_ Jogot
ahboz, bogy áidozatothozhasson,
bAr csak miUiomodI'észnyi ál
dozatot is adrl, aki üatal életét
kimHja aJ: ukrán mezőkön, a
Don mentfln, a Volga dombjai
között És ebbez II joguokhol
ragaszkodunk I Ahonvédnek
adhatunk eleget, adhatunk min~

dent, de lokat nem adhatunk. És
ba a rakté.rakban elegend6 is
9. holmi, mi, 6náluk
milUószor könnyebb körülmé.
nyet között állunk II hátsó arc~

vonal posztjain, mi azt akarjuk,
hogy a mi buü.dánk melegit.se
az éuaki hóvibarban órláUó
bonvéd testél, :fl mi meled
keztyünk simogasS8lneg a kezét,
a mi h6csizmánk tegye bizto
sabbá El akarnnk

Kánay Miklós miniizterelnök
látogatást teU Zalaegerszegen és
ez alkalommal beszédet mon
don, amelybenkilérl számos,
nemzetünket érdek16 kérdésre.
Főleg II háboruval kapcsolatos
gazdasági ·kérciésekkel foglalko
zott a miniszterelnök, azokra
a problémákra és mindanoyi
unk lelkében élö kérdésekre
adott diaszt, amelyek a hábo
ms nebézségekkel kthd6 és a
mindennapi" éltt gondjaival el·

fogl~H maeyar kisembert foglal

koztatják.

~indell országban, tebát ná·
lunk is a kormány egyik leg
fontosabb gondja ésteladalai;
il helyes szociális politika meg
volósifba, U8Z a dolgozó nép
rétegek, a kisemberek anyagi
helyzetének javihlsa, megsegi
tése., Helyesen állapitotta meg
errevonatkozólag II zalai beszé
dében fA miniszterelnök, bogy
II szociális kérdések legjobb·
megold6l!l8; II jóéUami köz:
igazgatás. Tekintetbe keH ven
nünk azt, bogy az ország hml
lele az utóbbi években örven~

detes módon és jelentós mér
tékben meanaIJ.bbedeU, de .

lességK Ö t



azonban papirko.

a!koímazoítaf

és D,bó Eszter

és
minisztpf G f;zakértök

azl a
gátat vei

utóbbi időben mar szinte lul
fiitsz::dalkolrnazásoknak. és

ipariizés2knek.
?Si,JO!i}f)},9nJ) hte/miben zsidó

iparjo[?o,')lit'án}'t mind·
zsidó ipariiz6k

hatsztXzalékos orszJgos

aid nem esik. A tör-
ezt rendelkezését egye-

sek ugy kijdiszani, hogy
nevére

ipa riiző!,

de egyébként mÍl1den maradi a
Az· ilpen ~'isszaérések ellell

intéz
,,'Pii,)~{-'f<pl a keresJá:delmi és ipIJJi

rendelete,
bcigazolódik, hogy

sún I,'ges ípúrüzésl ül vari SZÓ, ugy
az üzletel be-

Az üzlet
szef int el

kobcJZni es igénybeveszi a

hatóság az üzlethelysrSget vagy
lele,oei! és azt más igénv1őnekad;a

Külön büntetéssel suj/ják,nem
csak cl voU zsidó tulajdonost, de

azt, aki odaadta magdi
szín leges iparfJzésrf! és atnint
r/londoni szokták "strómonkénl"

rerldflkezések

óeturtdsdt egyrészt a.z ipar·
fogják ellenőrizni és

LiJ(,'On:CS(.i/C hivatalból lIégzi1c a

tídii!vizSf.'áiG1iot és az ellenőrzést a
)(P;'i",jiP(/iJ!!i'Ji és

fWl'(JSiÍ!J()/( el készi1lve arra,
jeije!enfések ér
!lO?:zájllk a ren

A nél'telen

Hirele szerin l a napokbem je!e~

nii< meg a kereskedelemügyi mi·
'JÍ'2l'ernek színleges iparűzés

U1H'IliO rU/delde és a ren·
egyidejüíeg a

ip"r!z,atósú)?ok és közü

a végrehajldsi
() rendeletben

alkafmazását

Lái'z!ón§ K.
-eszter 70 éves ref, CsH{óa
Zsuzsánn3 18 éves reL, Va

tai Sándorné Kesa lidia 63 éves
ref.részén,

n
rCJ;n i''''; i l

őrizte oUboü es
Nyiregyh21z3n is me;I?~E~rl(j)U~,k

gének

nyiségben.

amel'y(~k. III va§'l1al~lol,

kerültek.

Auguszhls
váron lre,?Z(fj,:JCH)el,

amelyek e~Vélok~~D~

kesitésére m!~gt'eleJlO

Ilyeket k.6tOWl1l:Ilk J.\j f;[IlTi:W.rS2ag'

gal, SvájGcal, ;:"vl~d()rs,i:aii:gaj

Finnonzággal, él

felé pedig kOllDpl;;[iZacj,ós

ázi

cár
be a

Több törvényh
elrendelték a sertés

kötelező dőo

i 16s
szolgáltatta

eg

bot, ricinust, roslient és ken
dert termel, hatósági áron biz
tosit kal boldanként 30 kg,

Az ország jelenlegi gyúmö!cs
faiHománya kÖlItel 50 millió
darab. A ros§zminoségii, régi
gyümölcsfajták kicserélése és
az elemi csapások következté
ben kipusztult fák miaU 20
millió fa áhlUeleséről kell gon
doskodni. Kiterjesztik II gyü
mölcsfák törzskönyvezését, a
termelőket mintegy 150 törzs
könyvező egyesületben tömöri~

tik, 50 törzsgyümölcsös létesül.
A zöldségtermelés fokozására
árkedvezménuyel és

vetömagvakat osztanak ki.

kOZzák a p:rimőrök termelését.

li munkatene

Befejezödtek .ti

Kiemelkedő eredménnyel zá
rult a nyiregyházi vasnap, ;3\

melyen a hatóságok, li leventék
és város lakossAgának minden
rétege közremö,ködött II na~y-

. mennyisegü vas· és fémbulladék
gyütéséhen. A nyíregyházi vas
napokon érdekes és kedves ese
mény is történt. Még az első

világháborubau egy jekateri
noszlávi hadi kórbálba került
lábsebével Turnai Béla őrve·

zető. AhadikórMz kertjében,
amely egy régi cád oros iskolA
ban voH, III magyar kalona egy

cm. mag!Jlssagu Miklós cár
meHszobrot Az érdekes
háborns emléket azóla magánál

Bánffy D,ániel báró földmi· r'
. velésügyi miniszter az elmult sá/;fejtc:,zlesí nrn,a1l'!i

évben i~g,enes áHami olló- már eZJuen """"'H.lI<on'O

anyaggal nagyaráriyu oHáiokat mivelésúgyi minisizhn'
végeztetett Ennek II széleskörü véllyhalosagokban
propagandának hatása ílokl~al és Bereg, ll",S:fl!0:'lQ-fH2l0-Tn'i"Olrnfi'l:i

löbb sertést oHottak, mint bár- k. e., e., Fejér és
mely n1á~ évb,en és ennek tud- vármegyékben
~ató be, bogya. serléspestis vásárhely és :SZI~!H,sH;lhérvjn
altaJ okozott veszteségek soha-
sem voltak olyan alacsonyak,
mint a muH évben. köteledi

A veszteségek további csök·
kentéséhez fiiződő neml!,etga:r:- mi ingyenes oHoall'-Y~lggai S"'h.I~'~'

dasági és közelelmezési érde&

ányrendelet
ipari növények

évi kötelező

eléséről

az
j

miniszterelnök a fekete piao
kiirtását, azaz a megszabolt
árak hJlHépésésére irányuló tö·
rekvését leküzdését A z\Jgfoll'~

galom ellen II kormánya
legeréjesebb eszközökkel fog
fellépni, hogy mindenkinek az
egyenlő igazság alapján jusson
rendelkezésünkre álló javakból.

egyes

A hivatalos lllip' vasárnapi
száma közölte II 4130-1.942. M.
E. számu kormányrendeletet,

már most inté~kedik az
növények kötelező ter

meléséról az 1942-43. gazda-
sági évben. A rendeleUervezet

• a gazdák ld vánságainak figye
készült, fonto

rendelkezési a követke
lők:

Minden olyan gazdálkodó, aki I
15 kat boldná! nagyobb szántó'

müvelés álló ingat-
gazdálkodik, szántóföldi

teríHetének 7 százalék/m köteles
ipari növényi, termelni. A köte
lező termelés kiterjed III aapra-

olajlenre,
rosUenre, kemierrre,

. repcére. Ezek helyett termeszt
hető mák, takarmáoytök, ös(;i
leo, esetleg gomborka ég perHa
ie. Az eddigi termelőkre köte
lező még a cukonépa és dohány
termelése is, ezek a növények
azonban nincsenek bent a hét
százalékba n.

A reI)(U,het megállapilja azo~

kat a amelyeken az
növéByeket

Lebet6vé teszi
hogy a kijelölt ipari

növények helyeit az olyan gaz·
dalr, akik egyéb növénye-

::~ket viszont I~~--..,_.-~-"
ilyen csere isetén II gazdáknak " ta .
valamivel nagyobb területen
kell ipari növényt termelnie.

BtAr:Bi kormány' a kötelező

te.meszlés százalékos arányát
felemelte, aal uj rendelet mégis
lényegesen ked!€zőbb a gaz·
dákra nézve, mint a mult gaz·
dasági évben érvényes rendelet
volt

A velŐmageHátb körül a
nmliban tapasztalt nehézségeket
:fl!. rendelet kiküszöböUe.

li jövőben is a szerződéses.

termelők kataszteri boldanként
50 pengő termelési előlegre taTt·
batnak Léllyegestovábbi
kedvezményt II

!ermesztesre köleiezeUeknek az,
hogy li kormány olyan
gazdán~k, aki sze:rz6dés mellett
napratorlét, olajlent, szójaba· t~rolé~at és aSlllalókal ípitlD,liIk.
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1M2. auguutus
e~ wu~ec_tt:/i»tf::~bii:~"""~

leliei fllrdi'lzéséröl hoz képes be~

számolókat a Szinházi Magazin
uj száma. Szeleczky Zila foaogra
fiákban válaszol Szentgyörgyi BI..
virának.. Érdekes Szörényi Éva
eljegyzési képe és az Magyar
Szinházi megnyitásáról készült fel~

vételek. Vasi ezuttai asztárokkal
rendez nagy riportot Ujszerü
rejtvényrovat, vicclap és szindarab
disziHk az uj számot, melynek
mellékiete a Kis Magazin.

Részegség ellen Egy
előkelö külföldi orvostani intézet=
ben beható kisérIetek fllynak ab~

ban az irányban, hogy a részegség
állapotát insulin-befecskendezéssel
szüntessék meg, - ez az érdekes
hir olvasható Tolnai Világlapja 
legujabb számában. A vérszegény
gyógyitása. A legjobb magyar
irók szép novelláin, a szóra
koztató és ismeret-terjesztő cikkek
dus során és a közkedvelt rovato
kon kivül száz kép található a nép
szerii képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy száma csak 24 fillér-

Ujuságunk kedvelt repülő.

lapjának, az "Ifju RepUló"-nek
most megjelent augusztusi száma
li lezajloll nagysikerU országos
repli!ö modelv~rseny jegyében
jelenik meg. A Jánossy István fő

szerkesztő vezetésével szerkesztett
"Ifju RepiUő" uj számának ára 30
fillér. Mutatványszámot a kiadó
hivatalt61 Király utca 93.)
kérjen.

AGYARORSZÁGI ODOlMŰVEK R. T. BUDAPEST

A Szózat éneklése tárgyá
ban. Egyes énekkarok a Szózatot
a könnyebb énekelhetőség kedve
ért Vörösmarthy eredeti szövegé
nek megvlUtoztatbával éneklik.
Ezek a slövegmódosilások sok
szor annyira· lényegbe vágóak,
hogy nemzeti hitvallásunk értel
mének e1torzitásira vezetnek. Az
első versszak utols6 sorát például
így éneklik: lU élned és meghal
nod kell. A hasonló visszásságok
elkerfilése végett elrendelték, hogy
a Só lat énekes elöadásában Vö
rösmarthy szövegél változatlanu.l
meg keH hagyni s azt értelem
zavarÓ houá toldásokkal kiegé
szíteni nem szabad, Tehát rendes
éneklése: "lU élned, halnod kell ".

Mivel nyitaak a pesti szin
hbak. A készülő uj színházi ese
ményekről, a nyár érdességeiröl
számos érdekes fényképes beszá
molót közöl a Délibáb legujabb
száma. A szinházi képes hetilap a
legfrisebb kulls5zamögöUi plety
kák, magyar irók lemek elbeszé
lései, riportok, gazdag filmroval,
divat rovat, rejtvények, humor.
tökéletes képes heH rádi6mUsor és
rengeteg szebbnél szebb kép ez a
Délibáb legujabb száma; A leg
szebb színházi hetilap egyben a
legolcsóbb is, mert a ára csak 20
fillér.

Bajll! Old balatonföldvári pi- I
henéséröl. fedák Sári évadnyitó
bevoulásáról, Lázár Mária tihanyi
nyaralásárój, Sennyei Vera balatQn·

mert Q s2ál és Q {oíJak e.;;;er ves.;;;ély Kö~öfl egésft napon

munkában vannak. A.;;; O D O l- fogpép cl fogakat lis~idn

egés2ségben tartja b a s:lájai felfriJslU. rendi Q mindennapfJs

*j- és fogápolásfio~ nas:lnáljuflk oD o l '" {ogpépef.

Öth6napos kereskedelmi tan
folyamot nyil Budapesteil, vm.
Vas-utca 11. szám alatt a Baross
Szövelség oly ifjak és leányok
számára, akik a polgári iskola
negyedik osztályát sikerrel elvé
gezték. de hosszabb ideig tartá
tanulmányokat valamely oknál
fogva nerq folytalhatnak. A. tl:ln-·
folyamon részt veheinek közép
iskolában érettségizett fiuk és
leányok is. 17 éven aluliak nem
vern vehetnek részt a tanfolyamon.
Tantárgyak :. kereskedelmi és jogi
alapismeretek, magyar kereske~

delmi levelezés. könyvvitel. kereg~

kedelmi és politikai számtan.
gyorsirás, gépirás. Az előadások

1. évi októberI-én kezdődnek és
délutá n. 3-tól 7-ig lesznek. Beirasi
dij 30 P. Tandij 100 P, mely havi
20 pengós részletekben is fízet
helő Abeiratásnál benyujiandó a
sztilelé;;j anyakönyvi kivonat és az

. iskolai végzelIséget igazoló bizo
nyilvány.

Kötelező s repcetermelés
Hollandiában. Hollandiában a
háborus viszonyok következtében
erősen csökent a zsírtermeJés. A
zsirellálás terén mutatkozó hiányt
olajosmagvak termelésével kiván
ják kiegyenliteni és ezért a repce
terme1ését kötelezővé tették A
repce termelésre alkalmas tertilelek
lulajdonosait arra kötelezték, hogy
vetésterOleUiknek 8 százalékát
repcével vessék be.

felvétel a debreceni egye
temreA debreceni m. kir. Tisza
istván-Tudományegyetem hit-, jog
és állam-. orvos-,-bölcsészettudo
mányi, ennek mathematikai és
természettudomlnyi csoportjára li

rendes beiratkozás az 1942-43.
tanév I. félévére szeptember hó
1-15 én estig tart. Dékánien':'
gedéllyel beiratkozni szeptember
hó /16-20-ig. reelori engedéllyel

szeptember 21-30-ig lehet. A
felvételi kérvényeket az illetékes

.karhoz cimzetten 1942 augusztus
hó l és 31 közt kel! benyujtani.
Eredeti okiratok 5zUkségesek. A
dékéni hivatalok csak kellőleg fel
szereli kérvényeket fogadnak el.
Akik tandijmentességért folyamod
nak, kérelmUket él illetékes karhoz
1942 szeptemberl-:ignyujtsák be.
Orlapok az illetékes dékáni hiva
talban kaphatók. Részletes tájé
koztatás jelent meg él Budapesti
Közlöny 1942 junius 24-iki szá
mában, s felvilágosilást nyujt él

reclori ~ívata1. Az egyetemen férfi
és női intemátusk mOködnek. Erre
nézve az internátus, iIlel51eg kollé
gium igazgatósága nyujt részletes
tájékoztatást.

Német és OI"Sl tengeri és légi
kötelékek egy erősen biztosiloU
angol hajókaravánt szórtak szét
li FOldközi-tengeren.

I
segit a

Magyar Vöröskereszt! A Vörös
kereszt Gyomai flókja a harctéren
küzdő Ms honvédeink és azok
hozzátartozóinak felsegélyezésére
f. évi augusztus hó IG-án vasár
nap délelőtt órai kezdettel az
Erzsébet-ligetben nagyszabásul'lép·
.ünnepélyt este pedig 8 órai kez
denel ugyanott müsoros táncmulat
ságot rendez) melyre Gyoma kOz
sé~ kÖlönségét hazafias tisztelettel

. meghívja. Belépődíj a népünnepé
lyere tetszé!'. szerint, a mUsoros
esti"e személyenkint IP, család
jegy 3 személyre 2.50 P, Táncos
és diák jegy 50 fillér. Mindenki ott
legyen. Támogassuk adományaink
ka! a Magyar Vöröskeresztet, mert
haiánkat szolgáljuk vele.

A földmivelésügyi miniszter
ujabb segélynyujtása az orosz~

hegyi tüzkárosultaknak, Bánffy
Dániel báró földmivelésUgyi mi
niszter az oroszhegyi tüzkárosul
laknak kiosztott ekéken kivül to
vabbi segélyképpen el rendelté, hogy
al elpusziuil takarmánykészletek
pótlásá~a haladéktalanul 2000 mé
termázsa szénát juttassanak a
tűzkárt szenvedelt g!zdáknak. A
szénának a helyszinre való s:lálli
iása augusztus 10 én kezdődöli.

A Hlzvész során elpusztult 1000
darab ~yümöJc~fa póllására elév
öszén 800 darab szilvafa- és 200
darab almafaoltványt osztanak ~ i
ingyenesen. A fö!dmivelésügyi mi
niszter rendkivUli fahasználatot
engedélyezett az oroszhegyi köz
birtokosság áJtal a károsultak ré
szére felajánlott 1500 köbméter
épliletfa kilermeléséhez. az el
pusztult gazdasági felszerelések
pótlására pedig továbbisegilséget
nyujt.

Gondosan ken rakni aszai·
makaziakat. A hábows viszo
nyok szűkségessé teszik, hogy
készleteinkkel takarekosan gazdál
kodjunk. Nemcsak a gazdának, de
al egész országnak is érdeke, hogy
a most folyó cséplési munkálaloK
után a szalmát azonflal kazlakba
rakják. A kazlakat gondosan kell
befejezni és lekötni, hogy azokban

. al eső vagy a szél kárt ne tehes
sen. Aho! megvan rá a lehetőség,

helyesebb a szalmá! pajtákba,
csU ökbe, vagy szalmatartókba
rakni. Tekinteliel az egész ország
ban mutatkoz6 takarmányhiányra,
a gazdák a tavaszi szalmát ne
használják fel almozásra, hanem

. kizárólag csat( takarmányozásni.

A Magyar Föld heti képeslap
képekkel és érIékes cikkekkel je
íenf meg. A magyar falu képes
lapja, mel}' gazdasági cikkekben
számol be. Továbbá elbeszélése
ilel, verset, kisgazdák szakcik-

piaci és vásári árakat és
rendeleteket találunk benne. Mu
talványslámot küld a Magyar Föld I
kiadóhivatala. Budapesi~ VU., Er- ..
zsébet-körut 1, .
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Szerkesztésér! és kiadásért lelei:
WAGNER· MÁRTON.

Készült él. könyvnyomtatás 501-ik
tendejében a Sylvánia körlyvll1yo,mdlábill'iI

Gyomáil., felelős vezelŐl Teket

1942 aug.15-16-án, szombaton
N. A. napján 5-7-9 drakoll',
vasánu'lp 3--5-7-9 órakor.

Mozi szezon megnyitó
nagy magyar mmje r

MÜTRÁGYA ELŐJEGYZÉS
Szuperfoszfát műtrágyára
jegyzéseket felveszünk.

arra, bogya miitr:áe:'wálJól
csak kötött mennyiség án
delkezésünkn), igy ajánlatos
szükséges mennyiség mÍlelölbbi
lejegyzése. -
Wagner Márton Fiai
keH bejelenteni. Péti Só
kapható,

Két egymásbanyiló szoba és
ha kiadó, eselleg üzlet és műhely

ségnek is megfelelő. Érdeklődni

Rákóczi utca 3 szám alaH.

Ta"aritásért lakást adok gVI:nnek
telen· házaspárnak, vagy
nőnek. A légoHalmi Liga hivatali
sége takilritásáért pedig havi bért
tek. jelentkeLni lehet Lovas ZoHánnál.

Zőld Dánielné női-szabó

leányi felvesz. ]elenH,;ezni lehet
utca 13 szám alatt.

Értesitem a nagyérdemű i;Öl~Öl1iséglet,

hogy a szegedi állami
összes szőlő- és gytimcilcs-oll:várlyai
nálam megrendelhetők özv. Vass
rásné dohánykisárus.

10 szóig 40 fillér, minden további szó 4

EGH

Operett
föszereplök: Szilassy László, Simor

Erzsi, Biliesi Tivadar.
E kedves @!SlereU rOl'naniikus hangulata
ma is régi erőve! fogja meg a sziveket.
Tréfáin mulatunk, érzékeny jelenetein

meghatódunk és a zenéjében
gyönyörködünk.

fi műsor idegészitve.
Vígjáték és UfA biradókkal

....

A Gyomai Testedzők Köre 1942. évi
augusztus hó 18cálJ, P o J:l t o s a n.
este 8 órai kezdeltel az Iparos Otthon
ban lévő Club helyiségében részleges
iisztujilássaJ egybekötött rendkiviili köz-

I gyűlést tart, melyre tagjait ezultal is
meghívja. Az elnökség tekintettel a
t:'lrgysorozatban feltűntetett, valamint az
egyesület érdekében folytatandó egyéb
űgyek lelárgyalásara a tagok minél na-

, gyobb számban való megjelenését kéri;

Tárgysorozat:
L Ügyvezető-elnök beszámolója az

elmult 1941/42 bajnoki szezonról és az
ezzel. kapcsolatos fontosabb esemé
nyekről,

2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés
4. Részleges tisztujitás megejtése.
5. Ese!!eges indílvány(}k.

ELNÖKSÉG.

e.

,

lamarr :

f

"

"

A

Gyomáról a vonatok indulnak :
órakor személy Békéscsahára

" motor N~gyváradra

molor Szolnokon át csatlakozás Bli1.dapeslre
molor Békéscsabán ál csatlakozás Gyulára
gyors Budapestre
molor Nagyváradon át csatlakozás Debrecenbe
molor Vészlőre csallakozás Kötegyán-Gyula
személy Budapestre
gyors Békéscsahára, csal!akozás Szeged-Gyula felé
motor Mezöturon át Szarvasig
molor Nagyváradra

" motor BékéscsabánI.

Oyomára a következő vonatok érkeznek:
2,31 órakor személy Dl.ldapeslról
5 14 " személy Békéscsabáró!
627 ,; molor Szarvasról MezŐturon ál
6.55 " motor Nagyváradról
856 " gyors Békéscsabár61

J4.13 " motor Nagyváladr61
14.51 " személy Gyuláról Béké§csabán al
18.00 " molor Nagyváradré!
1826 " motor Gyulát61 Békéscsabán ál
18.31 " .gyors Bud@pestről

20.07 \ll molor Budapestről

2321 " motor Vészlöről

2.41
3.42
524
6.37
857

11.10
]4.31
1501
1831
1332
18.41
:::0,12
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Spencer Tracy és

Augusztus
Páger Antal, Gordon Ziü'll, Ráday Imre,

Rajnay Gábor és Komár JuHa:

É

~~~"""'!!!!!!~~~~~~~~~!'~~~~ I
mértékben megválloztatta. . A I
szanraslehén és szarva~borjll va- I
dászalának. idejét 15 nappal, feb- I

fuán- 15·ig megbosszabbilolla, va
lamin! a vadászközönség kivánal~

maii méHányolva él mezei nyuH
vadászarának kezdtél 15 nappa~

előbbre helyezte, ugy, hogy a~

idén már oklóber hó 15· tt I lel1et
vadászni. A elmult tét

folyamán nagy pusztulást szen-

vedett fácál1állomány védelme ér

dekében a fádok "kas vadászatB
idejének változatlanul hagyása;,
melJeU a fácán lyuk vadászalát egy

hónapra - decemberre - korlá

tozta.

A vadászati tilalmi idők

rnegváUodatása. A földmivelés

Ogyi miniszler a elkövetkező va·
dászati évadra a mult évi vadá
szati tilalmi időszakokat kisebb

Az első igazi, nagysikerli magyar kémfilm. Kémek-eJlel'lkémek.
Nemzelközi szé!Mmosok Izgalom, szerelem a kémkedés szolgálatában.

Magyar Világhiradó.

==

Izgalmas, megrázó emberi történet. Könny, mosoly, fájdalom, öröm.
A legmi.ivészibb magyar film.

urA vHághiradó.

Romantikus társadalmi Iilmregény a MetrofiJmgyár nagyujdosága.

vaSilárnap-hétfö
Simor Erzsi, Földényi lászló, Hidvégby Valéria,

Dajbukát Ilona, Pethes Ferenc:

Berliaben Göbbels német bi
rodalmi miniszter mondotta: "lit
zsi.ctÓknait nincs joguk, hogy kö-

. zölfünk egyemangu polgár szere
pében tetszelegjenek Ha az utcán
az iÍl~Jelek előH. a közlekedési
eszKözökön megszólalnak, nyom-!
ban el keH némilani ökel, nem
csak azért, meri elvben soha sincs
igazuk, hanem azért is mert, zsi
dók és zsidóknak nincs szavuk él

gyülekezetben" .

lapunkban!

Érdekes,. ..
hogy az első bankjegyeket a

kinaiak időszámitásuk 2800 évében
hozták forgalomba. Ezek II ban/(·
jegyek már sok tekintetben hason
litoUak a mai bankjegyek.re, a
mennyiben {eltilnleüék a kibocsátó
bank nevét, a .kibocsátás idópont
já!, a kibocsátást elrendelő pénz
ügyi főtisztviselő nevét, az értékét
számban és irásban egyaránt meg
adták és meg számozva.
Szélükön a k.övetkező felirás volt
olvasható: "Termeljél, ha tudsz,
és kiadásaidban légy takarékos".
Papirjai<. eperfa-ros/ból készült. Az
első kinai bankjepJ'ek egyetlen
példányát a szentpétervári muzeum
őrzi.

hogy Plinius jelentése szerint
Cirus perzsa királynak volt a
világon a legjobb emlékezőtehet

sége. Cirus állitólag mindenkalo-
nevén. tudta szólitani,

hogy a gyászruha szine nem
mindenütt és nem mindig volt
fekete. A kinaiak -gyászszine
dául fehér, a törököké kék, az
egyiptomiaké sárga, a francia
királyoké lila, a francia királytw-öké
gesztenyebarna volt, fl római nők

pedig a császárság korában fehér
ben gyászoltak.

hogy az i betű. pontja az olasz
ujság megállapitása szerinf 0.01
milligrammot nyom. Eszerint egy
gramm tintával 100.000 i-re lehel
pontot

hogy fl Mars hőmérséklete dél
ben átfagosan 15 fok a fagypont
fölött, éjjel pedig 30-40 fok fagy
pont alatt.

hogy a nyirfa 'kérgé! kőben

szegény vidékeken sokszor utkészi
tésre használják, mivel gyantában
való gazdagsága következtében -az .
enyészetnek igen sokáig ellenáll.

hogy az óceánok még a partok
tól 800-1000 kilométer távolság
óan is apró rovaroktól nyüzsög~

nek, éppen ugy mint a szárazföld
kisebb-nagyobb áUovizei és folyói.
Ezeknek a rovaroknak szaporodá
sát sokáig nem tudták megma!;ya- .
mrm, mig legujalJbansikeriilt
megállapitani, hogy vándormada
rak lehullott tol/aira rakják petéi.
ket.

ho!!y a csigák a növényi mér
gekkel szemben tel;esen érzéketlenek
Az ismeretes mérges növények és
mérges gombák mindenesetre nem
ártanak nekik,

hogy aranyszarko-
fágját, amelyet eddig a kairói
Egyiptomi Muzeum pincéjében
órztek, a fenyegető légiveszélyre
való tekintettel, a kairói nemzeti
bank különlegesen kiépifett pincé
jébe szdllitoiták. (MN)
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. balála

A jelenti: Viléz nagybányai Horthy István, Magyarondg kormánY:i!óhelyeUese, csütörtökön reggel az orosz bll.rcléfilien,
repü16gepen, hősi balált

El!: II tragédia mélységes gyászha boritja az egésl1! magyar nemzetet. Vitéz nagybAnyai Horthy Istv/m
nagy és szent Aldozat a létért és a jövőért küzdö haza oHArin.

A KormányzóhelyeHfs ur Őt6méUósAga baloUja az igaz magyar kötelességleljesitésnek. alkotó
katona<naiála legyen vilagító példaadás mindnyájunk számára il haza iránt tartozó kötelességünk áldQzatos és öntelál~I02:é

tésére,

Aki pedig j6vllnknek ég legszebb reménységünk
éltető eszmévé finomul, hősi példaképpé válik és

lesz minden köteleslégtel,jesitésbeu éi a balálos hazasze
telet minden megnyilvánulásában. il földön kibunyt egy
élet világa, de történetünk égboHján kigyolt egy csiHag, amely
tényével átsugárzik a sdzadok éjjelén.

MiklÓ!!il D1I..inlii!i:d~~F~~b"l.ök

rádióhE"§~édben

do kOFID.án-yzóhelyettes

Kánay Miklós dr. miniszterelnök Szent István napján este
7 órakor aradió sindiójából szózatot intézett II magyar nem
zethez. A miniszterelnök UUeio·Reviczky Anta! dr, rendkivüli
követ és meghatalmazott miniszter, sajt6t6nök, HaeHer István
minisztereJnökségi osztálytanácl'los és Kristóf miniszteri
titkár kiséretében .jelent meg II rádió abol vitéz
Nány Antal tábornok, 3 rádió elnöke fogadta. A minis2.ter~

lIil.nök azonnal li 2. sdmo BUla!, l'

E gyászra ünnepnek kialudt minden vigasztaló fénye:
FettEmeles dicsőség kiillözte egiinket Mint augusztusi égből a

sujtoU le szivünlne a tekel e bir:
nagybányai Magyarouzág kormánYló-

belyettese hősi gyászhire. hogya Sas fia
azok fölölt a mezők föJön szárnyal, abol a kölelességtelje-
sHés mindennapi kockázata a bal ál, de a tragédiák népének
reményével biztunk 82 milliók kincsáre. vigyázó Gond- A urra.l a. ezel'ie
viselésllek bíztunk egyetemes szeretehlnknek utAn közölték. a le§ujtó 9-yá§zhirt

meglartó l:iatalmáhan, Az önszeretetnek makacs hité.vel hiUönk Szent Istvim napjan reggel egyszerre két jelentés érkezett
jó A szeretet és fi. BoltIéje vetett reménység által Budapestre a tragikuliI bírrel, bogy az orosz harcteren hősi

egy egé~41 nemzet azono.sult Vele, s életének sértbeteUenségé- hahUt baU-"W'itéz Horthy Ishán kormányzóbelyeUes. Az egyik
ben az önfenntartás ösztönével bizakodott HiUök, hogya jelentés a Katonai IrodSihoz, a másik KáHay Miklós miniszter
s;eretetnek ez a népszavadsa, a pIJpUUIl8 hung30rieus szava elnök eimére jött. Keresztes-Fiscber Lajos vezérezredes, a
az 1::t8n Sll'ava Mert nyugodtabb jövend9k és hátrabb léhlnk Katonai Iroda főnöke, a körmenet előtt, 8 Zsigmond.kápoll1á
zálogát lálük Benne, aki holna,p örvényei és sziklái között bam közölte a halálbirt a miniszterekkel, majd Gerlóczy Ga.
révkslauzunk lesz és segit majd a teremlőélet biztosabb pont- bor enedes, szárnysegéd il körmenet alattteU részletes jelen
jaihoz kormányomi dereglyénket tést a minisztereloöknek, akivel ezután bárdházi Hárczy ht-

Istenfélő nép vagyunk, mert kereszthordozó nép vagyoniL ván miniszterelnökségi államtitkár közölte a miniszterelnök-
Utunk a Golgota tövén vezet, de az Egek ellen nem lázadunk ségre érkezett tartaimát.
soba. Most mégis nehézzaboiát vetni fájdalmnuk lázongó Horthy Miklós kormányzó osak a körmenet befejezése ulan
indUlataira, ba sziven ver, mikor egy gyönyörii és igére- érlesült fiának hői baláláról. A Kormányzó urral Keresztes
tekkel teljes fértiélet fonalát eHépi a Idfiirkészhetetlen Sors Fiscber Lajos vezérezredes, föbadsegéd tudta II tragikus birt,
keze, - most minket is körülvesznek és megborzongatnak II bogy fia hősi halt· az orosz barctéren.
halál angyalai, mert El szivünket elboritó gyásZc besötétili nem- Nem sokkal ezután Kállny minisz[erelnök és Szom
{keH holDapunk látóbatárát is. Fájdálmunkal megsokszoroua bathelyi Ferenc vezérezredei, a vezérkar főnöke együttesen
a holnap rettenete. A sziget, amely e gyászos napon ga mulan· " jelent meg előUe kihallgatáson. A minisderelnök a kormány
dóság tenge:rében alámerült, örökre ma.gával vitte e virágz-ó részvététtolmácselta, a vezérkari fónök pedig a bonvédség'
tédiélel gazdiSig gyiimölcseH is, amelyeket ill szenvedések népe mély együHénését fejede a Kormányzó ur
bita!mállak és jóreménységének napsugarával érlelt Nemcsak Horthy Miklós kormányzó egy óra tájhan autón Gödöllóre
az Atya büszkesége, egy nemes törzsnek legszebb ága lett ament, bogy maga közölje a Főm.éUéillágu Asszonoyal tiuk hősi
mulandóság zsákmánya, banem egy nemzet legkedvesebb balálát
reménysége is. Életére a nemzet t'lirlelke vigyázott és halálán A fiatal F5méUós'go Asszony, aki e pillanatban is egy
az eg~:§z nemzet sir gyászosöUözetben. vöröskeresdes kóraázvonalon teljesít szolgálatot, messze ide-

Dicsősége veszteségiinkérl még nem vigasztal. De lázong6 genbe, valabolOro8zorsdgban értesiilt II megreadilö gyász
Uil,UaUlIII.UJIK könJl örgéssé válik, amellyel megoslromoljuk az hirrőL

zsámoly&!, bogy irgalmának balzsamát önise ki
sziv,ü Édesanyára és a keserü pebl:l,rat immár

fenékig kiiiritő Édesatyára, akinek atyasága alatt egyetlen
eS2iád annyiszor kéveként széthulló magyarság, A min
den magyaroknak Hortby Istvan. hősi halálán érzett fájdalma
forrósitj a magyaroknak szeretetét Horthy Mildós, a

_ ...._ •.,._ li Haza iránt. Ha sajgó seb,
amely másért véneit, volt szeretet,. amely mOlt vigasztalt,
most e mdleU és min-
den szeretet a Hua Atyjának szivéhez görgetik vigasz-
talásukat. MiIuJ.ell a szeretetnek, bárhol a világon
miíllQlVIU Ii1lUV'ItiIIH kikél~ most ,ontlük ődzijének Ilé



l0h:prlluMU"l1\ teremitett,· mely-
nek a munka

tekintetébe"
és lelkébe

Jl)e~~su,!eUU:lk ~s Usz-

vegiCkuél ? ~, - tovább foh'tat.ó-
a moshmi vHé.d rend JeI-

nhős fiali
112PVBllRI<:" - si valabogy ugy

éltem át, hogy ennek
legmaga

ti

v3n egy ma
1]OJln3p e.lmlilló tör.vény,

a rohanó idő keresztül
A !.mHuráH mez6gazdao

örök .ereje lüktet ebben II
amely tel akarja

UJ"'UV'U iH Kelet
kaJj:)'IJ,iiában a mezőgazo

knhu!3. olyan szintjére,
amint fényleU pa magyar

dicsóség~

messze sug:íllronék az uj
a mezőgazdasági

hH!ásball si ennek kivetkezté~

<J jólétben· ig $ e3:
mint !il 2 §. mondja

éspedig helyesen mondja : nem~
ilOi[Jvl~de:lmi, gazdasági tör
lJoldo,galJlb jövendőre I

lliű:löll1ö.,en Idemeli .. óhlljtom
III minta

ga2:d"H;21g(~kkal foglalkozik, Ugy
hogya:/:) egyik legszebb

törvénynek. mely III

hasonlatos lesz a vitézi
a tönényterve·

a fészét olvastam,
onl~eny[e.len;iil !lJllenl1be csendült

örök szép
\lil<5."",17 !

ed az értéket és
remijévé

CSlszo,ml jgyek!S2i'ik ezt il drága
'n1.li<1il1<>1l'· tóldmivelá

m!.Il<Cl.Cl:l szereteUel, min-
mJlill,~HJIO§á.ldloz.aUitll s mint

mBllil,'j'l:lr népnek fia és
e atörvény=
házáaan egy nagy

képvilOeleje,
százezrek és mi!Hűlk navében
köszöntöm a
meglereoniő és képvisel@ föld
I)JHvel!ésüR~VJl miniszter urat és II

énésii egén
:ti kivánsággal,

hamllnibh val@ győ-

zeQ:!·eimI3§ béke után gyá-
nYIó>rl1:o11Jerleik ílJ mezí50

R2Ilidais:dJ!<l vitézi
lésl~ben és
s sdzadok
magyilllr honban: .

általánoso

§a~;b<1ln és résdeteiben elfoga-

sZ~lks;zeirfa§ie~geI és 1S
mCIIIH!CHn !(;lell;:K:2! TJl3lk:~

föld-

ahogy
[eH a
ga[.á~{d,

nemesebb
ahogy megnyiíja
utakat, rendezni óbaHII81 !l~!a[ll~

segítséggel a bi:rloit~21;[:lo~,~I2ISii)ik;\il;

mindez
(jél kHih:és,

~ költő szavai
jog és erő!"

kő.zeim\dUJlI.n és li .jelenben
és

akik pedig kint vannak, az or
szágért és a maguk bettsületéért
ugy teljesítik és mindenki ugy
teljesítse, ahogy azt magába
szálU, de meg ulm tört, nlm
csüggedő, öröklétre hivatott,
csapásban, balsorsban ujra ke
méilyedó nemzet minden fiának
most még inkább teljesítenie
kell. Példa van előt/ünk.

- A nemzet pedig gyAsz
napján még rajongóbb, szere
több, könnyes szemmel néz
Kormányzója és hitvese felé.
Érenék, hogy mHliók vannak
velük gyáílzukban és borulnak
le az áldozat előtt, amit az apa
és anya adot! nemzetének. Mind
nyájan és egyenkén járulunk
Kormányzónk elébe, kérve
kérve, hogy wint országalapitó
Szent István, maradjon erős.

vezessen, mert li a n.:lmzet hite,
bizalma, biztonsága, ereje.
Hor~hy Miklóst nehéz órák

adta nekünk a Gondviselés,
azóta is mint egy áll
melleUe II nemzet, ma
mint És mert ilyenek
az apák éi;; ilyenek a fiuk:
örök a magyólf!

eres, fels
beszéde

i javaslat táj

mon-

az
Ö7.'>lpr;Vp kicsi fia.

egész népünk.
mostan

magyar anyá
a legnagyobb

ve~!zh~sé:gét ;"zenvedjiik.
II ~,;zent, az

intésre
felé.

de nemzet~

lett A
lát-

3rC\l0liL lbB!l1 hősi

dU~:SÓ'Sel~es törMnelmi napon a
lrell1i:1lériVSIElQ'e éleiét

mezején.

én fel a m.!i~z(~g;;:,zü1ast!g

léseJro!

szó

magyar
'\I Hl:llg;!li, buzakalásza,

fényes nap·
mUHj1;:i!. és jövője, -- a

szivem köllelez a felszólalásra,
melynek sze;relme 9:l'; én drága
magyaJ' népem í'lX 45 n:!lpharoj
toUa, verejMkázllaUa orcájáró},

ekeszarvától
kérges Kenyérével, szántásban,
vetésben egyaránt

bősi

átél'G Imagyar fMdre és népre, mint
szóval meg az ebben ft tönényjavaslalban

egybetoglaUatQtt és ldfejezésre
fejlesz- jut. A törvényjavaslat szerke

zete már maga egy valóban
D8Igyszerii kodifikátori munka
nagyvonalu felépítésében és át
tekintheiöségében is, ahol blil
vezetésében feláHHja II nemzeti,

Itils:ga:í!:áiÜ mlQHI10 I honvédelmi és gazdasági tételt
i li megmondja, bogy irányelve

ket és eszközöket terem
teni ezek megvalósihba íIIl"a:1Ió'\IrI':'.

-azután az első részben
foglalkozik II gazdasági milve
Iődésael és ezek érdekében álló
ked vezményekkel, 81 második
II háboru!! viszonyokban köve
telte parancsoló irányHással 
ll. harmadik részben pedig a
termés értékesih~sévelés meg
szervezésével: de mindflzeket
áUengi a lélek, a magyar lélek,
li magyar jobb és boldogabb
jövőért való lélek ugy. bogy én
nemcsak nagyszerü koditikátori
munkál látok e törvényjavas
halban, b2ille~ mindenek feleit

föl 21zt a lelket látom, mely mUl}-

iként &Hó nemes gOjcH::i\~:)H~:od!ás:á= káIni és lángoltatni törekszik
11 annak és igazságát,lsten-

van ebben az isteni ren·
magyar földben és

az
népben

sz~;rült "élni

félelmébe!], h21.za§:zeoc'ellelébell,-
aszi vemköte!ez a telis:zóhil!é!sfa,



- Hazánkat mosi az egy
szer határainkon védhet

jlik meg. f~indenmagyar hon
véd az erős és nagy Magyar-

" országért IU'lircol, Könnyitsiik

meSE emberfölötti feladatát,
""

liiHd,jünk ii'leld minél mbb meieg
téliruhM t

"'JYOIlAI tUSA. .
~~~"-~-~~~~~, '

Jól ~ike:ra.lt

ék -Vöröljlíere§:l:t

1llü.8oros est
és népünnepély

HI
Záróra 11 órakor. Vitéz nagy

bányai Horthy István, II kormány
z6helyeltes ur öf6mé1tósága hősi

halálával az országot éli nemzeti
gyássnll kapcsolatosan vitéz Ke
resztes-Fischer Ferenc beiUgymi
niszter elrendelte. hogy az egész
ország terUletére további intézke
déstig semmiféle tömegmozgalom,
ünnepség, felvOImlás. előadás,

s1.inház. mozi, hangverseny, sport
verseny. gyUlés nem tartható.
Nyilvános helyen a zene tilos. Ez
alól kivélelnek helye niucsen. A
zárórál esíe II Órában ál!apifot
ták meg.

Mindenkinek szól ez II

figyelmeztetés: aki Whon, nyu
goJI kényelmel bizlosiló polgári
kör nyezetbel1 és nem minden perc
ben reá leselkedő veszed jmek
között végzi polgári munkáját,
tartsa erkölcsi kötelességének, hogy
bőségesen adakozzék a honvédség
téli fi,hllgyUjlŐ akciójára.

Már most gondoskodni keH
jó vetömagról. A földmivelés
Ogyi miniszlerium ismételten ez
ulon is felhivjl II ga1d:tk figyel
mét, hogy II termés rendelet értel..
mében a gabonalermésből mindent
mrgellhöen a veiörnagszükségletet
kell bizlositani A"t. a gazd~, aki·
nek lermése mil1Öségénél fógva

vetömagnak nem alkalmas, lermé.,.
nyél ugyan olyan mennyiségü és
az azonosnemü gabonavelömagra
lilás gazdával kicserélheli Akinek
Q. vei:Smag céljára sl-ükséges ga-,
honája sem termelt meg, vagy'
velömag»l6kségleíét csere utján
sem tudja fedezni, a' községi
eíöljáróság igazolványa alapján él

Hombárlól vásárolhat velömagot.
Mindén gazdának saját érdeke,
hogy a saját maga idejekorán
gondoskodjék a szükséges jó
vetöma·gról. l

lfjuságunk kedvelt repülő

lapjának, az "Ifju RepUlö"-nek
most megjelent augusztusi száma
a lezajlort nagysikel ü .országos
repülö model verseny jegyében
jelenik meg. A jam:~ssy lslván fő

szerkesztő vezetésével szerkesztett
Hju RepUlö" uj számának ára 30 •

fillér. Mutatványszámol a kiadó
hivala!tói (VII., Király u!ca 93.)
kérjen.

Gondoljatok azokra, akik
távol a hazától a legzordabb
télben is helytállnak Magyar
országért l Adjatok téUruhát
hadseregnek!

. A rendőri büntet~eljárás I
egyszerIisitése. A közlgazgalás
racionalizálása terén nagy halacliísl

jelenI a belügyminiszter legu~6bb

megjelent rendelete a rendöri bün
tetö eljárás egységes szabályozá
sáról. A rendelet szerint az ugy-

·nevezelt pénzbünletéses kihágási
ügyeke! korlátozás nétkUi büntető

paranccsal intézik. Igy az eddig
hos>zadalmas tárgyaláSI igénylő

ügyek nagy tömege és számos
mellékkérdés a bonyolult eljárás
helyell egyszer abb elintézés alá
kerU"l. Ezzel az ügyek nagy részél
gyorsabban fejezik be, anélkül
azonban, hogy a gyorsa~ág az
érdemi elbirálás rovasára esnék.

A szőlö- és borértékesités
bb:tositása. S'l.őlögazdáinköröm
mel látják", hogy az id~l1l végre
szép termés igérkezik és megfelelő

értékesítés mellett olyan jövede
lemmel kecseglet, amely Icgcd4bb
is részben kárpótolja ökei a mult
évek gyenge eredményrifi t. A filld
I'nivelésfigyikorrnány ludaláhan
va II a1\ n.,1;, hogy pár hél mul va.
kialakul a v<bgleges helyze!, hogy
m~kkol"a le: mésre számilhalunk flil

akkor mégfclelÖ rendelkezések Wr
lénnek, hOi y a nagy szö!őtermés
következtében eJöáltó ldnálatot
senki se h lsználhassa ki az árak
letörésére, hanem szőlősgazda

hozzájulhasson fáradlságos ffil.ltJ

ká;ának megérdemeli haszná hoz.J .

Az-öszi színházi ujd-onságok
ról érdekes színházi cikkeket és
riportokat közöl a Délibáb legujabb
száma A magyar írók kilünö el
he5zélései, gazdag filmrŰVijt,

divat rovat, rejlvél1yek, hum(.d,
!ökéleíes képes heli rádiómüsor és
rengeieg szebbnél siebb kép ez a
Délibáb legujabb száma. A leg
Solebb súnházi helilap egyben a
legolcSÓbb is, mert a ára csak 20
fillér. .

Mindnyájunkon .. segít a
Magyar Vöröskereszt t Tehát,
mi is tartsuk kötelességünk,
hogy adakozzunk l

Öthónapo§ keieskeddmi tan-
nyU Budapesten, Vm.,

Vas u/ca ll. szám :, Baross
S,övelség oly ifjaI-; és leányok
számára) c poJgári ~sko~a

negyedik osziályá! sikerrel eivé
gez!ék, de hossü:bb ideig tilrló
tanuImárlyukat valamely oknál
fogv;" nem foJylalhatn,'<\<:, A iém
folyamon rész! vehetne!; közép
isko!étFm éreUségizeH fiuk és
le:iIlYUl< is 17 éven aluliak nem

vcm vehetIlek réSZt a tanfolyamon.

Tanli'irgyak : l<ereskeclelmi és jogi
II lapismerelek, mq~sar kereske
delmi levelezés, könyvvitel, kere~·

kedelmi és politikai súmlan,
gyorsi rás, gépírás. .A.z eJöadások
f. évi október l-én kezd6dnek és
délnián 3-ló! 7-ig lesznek. Beirási

díj 30 P. Tandij 100 P, mely havi
2Ó pengö:; részletekben is fize!
neW. Abeiratásnál benYl.ljtal1d6 a
szillelésl őnyd\önyvi kivonat és az

iskolai végzeUségeI igazoló bizo
nyítvány.

flt magyar társadalom nép
szerü repülólapjának, a "Ma
gyar Szárnyak"-n3k aüguszíl.lsi
második példánya megjeienL A
lilp ezuHal is hű tükre az egész
világ repl.il6eseményeinek, de e!ső

sorban honvéd I'epülőink harctéri
tevékenységéről számol be Számos
kílünő felvéte! és képes oldalak
tarkitják az éi ml.lgy is változa!os

. ujságot, ame1y fiataiflak öregnek
egyaránt éjvezeles és wnuiságüs
olvasmány. .A Janossy István
szerkeszléséoen és a Horthy
Miklós Nemzeti Repüió Alap tá-'
mogaíásával megjdenö Magyar
Szárnyak uj számának ára 50 fil
lér. Mulalvál1j1számOl kivánaíra a
kiadóhivatal L király utca 93.)
ki.l!d.

Ahol csak gyalog vagy ösz
vérhá.ton szabad utazni.. A
liáromujju Cha!didike félszigeíen,
idilli csöndjében burkoiozvil, tör az
ég felé az 1935 méter maga,;
Át/308?; hegység. Husz kolOSIor, liz
szerzelesek áHal lakolt tölu és

százülven elszórt s, egényes reme
telak képviseli ill él. lakósságot ;;~

ez I az ötven kiíoméier hossz;l

föidnyelvel 115 lába líem érinthe: i.
A s,eneleselmek erről a biroddl
máról érdekes, képekke: gazdagor,
iilusztrált cikkel közöl a Tolllj
Világlapja legl.ljilbb szárna Legjobb
:nagyar irók szép novelláin, a SZÓI a
k,zlaló és iSHwet-terjeszlő cikkek
d LIS során é3 a közkedvelI rova!o
kon kivül száz kép laláihi1IÓ" nép
szel Li képeslapban. Tolnai Viiág
lapja egy száma csak 24 fElér!
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i

vadá·
kisebb

A

g

vasárnap

50l-ik e;sz,

va.,
II 'l jJ l)iJlI, feb-

R

egy

A földmiveU:I;>
nisz!er a elkövetkezö va,

8 órakor.

Kaca,gt:Eitó magyar vEgjáték I

dá.~zali éV6\olra él mult
szaíi iilaimi időszakokat

mértékben
szarvastehén és 8Z3n,,,~hr\o/1,,

dósratának 15
rl.]ár 1

tOLla.

Ta'-(a:rUásérl: lakást adok gyermek
telen házaspárnak, vagy egyedülálló
nőnek, A Liga hivatali
sége takaritásáért havi bért fize-
tek Lovas ZoHánnáL

Zőld Dénlelné női-szabó tamdó·
felvesz. Jelenlkezni lelhel Lehel

utca 13 szám alatt.

!aminl a vadászi{Q}zönség itl\J:>ln>l,I.

maii a mezei nyul
va(:laszill,anaik. kezdtél. 15 nappal
előhbre ugy, hogy az
idén már október hó l lehet

vadászni. A elmult Mi

szen
fádmMlomány véd(~!me ér

dekében it fáeánk 'lkas llad~§zati

viillozallBmul hagyása

mellett ZI vadászatát egy

- decenlberre - korlá-

Előjegyzéseket

Fiai cégnél
Só már

főszereplők: . Klári. Cser/os
Gyula, Hajlmássj/

DajbukM ilona.
Aki nevetni akar, azt nem éri csalMái,
ha megnézi ezt az elleml.1Jhatallanul

jókedvü filmet

kiegészitve.

A vadászati

Szerkesztésért és kiadáserl felel:
\VAGNER

tendejébea a MnyvnyomdábaJil

Gyorfiti.r" felelŐS \'"ez~tój Teket Sándor,

Ért'filsl1:em a n~f.l'1Jér",emii közöns,egeti/
hogy 51. szegedi állami csemetekert
összes szólő- és gyUmölcsooH_ányai
nálam özv. Vass And-
rásné 2

a

Közlöny 1942 junius 24-ild s7á~

mábal1, s felvilágosilást a
redori hivataL Al eil'\lel\':C;ll~n

és női internálusk Erre
nézve az in!ernáÍl.ls, illetőleg kollé
gium igazgalósága nyujt részletes
tájékoztatást.

Kedvezményesáru mE~szisz:ap

gazdák részére. A m. kir. föld
mivelésűgyi miniszter . 144.920'-;
1942. 5Z_ rendeletéve! Bel{és vár
megye azon gazdái részére, akik
mészben szegény, savanyu, vagy
kötött természeíü talajaikal cukorg

gyári mésziszappal akar
ják, kedvezmény;~s áru méslisza
pot engedélyezett a mezőhegyesi,

illetve a szolnoki cukorgyárból
történő szállitással avasuti fuvar
dij 50 százalékának visszatérilése
mellett. A vonatkozÓ bő'iletib

kozfató és az igény\és!:lez szükse-
fI1v()mtal'lfárlvok a községi e161

jár,ósÉlgo,kn,ál (polgármesteri hiva-
. taloknáí) az érdeklődök rendelke
zésére állanak.

I" "

Romnnlikus, zellég~énekefj vigjáték, a magyar· filmgyártás büsl'kesége

UPA vHághiradó.

Lélegszetállitóan izgalmas, lebilincselöen érdekes mestermű, álszöve egy
meghatóan szép szerelem tragikus történetével.

Enenkivül KARÁDY KATALIN énekes, ka1tonafilm;je
TÁBORI LEVELEZŐLAP.

Magyar Világhiradt;),

áv. y
Gyomáról II vonatol.: indulnak:

2.41 órakor személy Békéscsabára .
342 " motor Nagyváradra
524 " motor Szolnokon ál csatlakozás Budapestre
6.37 " molor Békéscsabán át csatlakozás, "'''laia

S.57 » gyors Budapestre
11.10 " molor Nagyváradon át csatlakozás Debrecenbe
14.31 " molor Vész!őre csatlakozás Kötegyán-Gyul@
15 Ol " személy Budapestre
18.31 " gyors Békéscsabára, csatlakozás SE€:ged-Gyula felé
1832 " molor Mezőluron ál SLarvasig
lS.41 " motor Nagyváradra
:;:0,12 'I motor Békéscsabára.

Oyomára a köv~tke:lő vonatok érkeznek:
2-.31 órakor személy Budapesiról
5.14 " személy Békéscsabáról
6.27 " 010101' Szarvasrói MezÓtuwn ál
6.55 ." motor Nagyváradról
856 " gyors Békéscsabáról

14.13 " molor Nagyvá18l1r6!
14.51 " személy GyulárQI BékéscsaMn át
18.00 " molor Nagyváradról
18 26 " molor Gyuláról Békéscsabán át
18.31 " gyors Budapestről

20.07 III motor Budapeströl
2327 ,. motor Vészlöről

Szeleczky Jávor Szalay Karolól,
MakUi.ry Zoltán és Kőmüves Simdor :

e

felvétel a debreceni egye
temre A debreceni m. kir. Tisza
Isfván-Tudományegyetem hH-, jog
és áHam-, Orvos-, bölcsészettudo
mányi, ennek mathemaHkai - és
lermészetludományi csoportjára a
rendes beiratkozás az 1942-43.
tanév I. félévére szeptember hó
1-15 én estig tart. Dékáni ena

gedéllyel beiratkozlli szeptember
hó 16-20-ig, rec:lori engedéllyel
szeptember -30-ig lehet A.
felvételi kérvényekel az ilIeiékes
karhoz cimzetlen 1942 augusztus
hó l és 31 közt kelJ benYl.ljlaní.
Eredeti akiratok szi1kségesek. A
dékáni hivatalok csak kellőleg fel
szereli kénrényekel fogadnak el.
Akik tandijmenlességért fOlyamoct-I·
nak, kérelmi.ikel a illetékes karhoz
1942 szeplember l-ig I1Yl.ljtsák be.
Ürlllpok az illetékes hiva
talban kaphatók. Részletes lájé
ko:dalás jelent meg a

A..u.gU!i~tus :lj-24
Anna Damman és Paul Wegener:

a tehenet.
Egy makói tehéi1!arló gazda, aki
töl sokan vásárollak tejet, mega
döbbenze vette észre, hogy tehene,
amely 10-12 !ilerl adott naponta,
az utóbbi időben csak 2-3 Wer
tejet ad, Elöszer csak átmeneti
állapotnak tartoHa, később azon
ban gyanakodni kezdeit a csordá
sokra, hogy talán azok fejik meg
a tehenet. Figyeltette a pászloro-

de semmit nem tapasztalt
Valaki azonban még is csak fejle
a tehenet, ezérl az istálóban is les
ben á!Hak. Furcsa dolog derfill ld
azután. Éjjel, amikor a ház elcsen·
desedelí, egy"zer csak kinyílott az
íslál!óajtó és éhes röfögésse! be
furakodlak rajta a gazda malacai.
Nekiesiek az alvó tehénnek és
csámcsogva sl.ivták Wgyéből a
tápláló A szegény malacok
kevés korpát és élelmezé
sükel ilymódon akarlák M1egjavi
tani.

A Magyar föld heli képeslap
képekkel és értékes cikkekkel je
lent meg. A magyar. falu képes
lapja, mely gazdasági cikkekben
számo! be. Továbbá elbeszélése
ket, vers",t, . kisgazdák szakcik
keH, piaci és vásári árakat és
rendeleteket találunk benne. Mu
tatványszámot killd a Magyar föld
hiadóhivalala, Budapest, VI!, Er
zsébel-köru! 7,

Román~a megbünteti ilh~tlE:n

áUaiti/,lcIlg,ánlU. A román minisz
terelnök közlemény l bocsátott

rnegállapilja, hogy a hábo~

ros ellenére az országban
akadnak embelek, akik harch~ren

küzdő katonákhoz méHa!ianoknak
-bizoi1yuJnak és tékozló életmóddal,
vagy illetlen viselkedéssel botrán
kozlatják meg a közönséget. An
teneSCll tábornagy ezért elrendelte,
bogya hatóságok eilenárizzenek
és torol janak meg minden illetlen
viselkedést: azokat, akik idejüket
sétálásra, vagy szórakozásra hasz
nálják' akik kicsapongó visel
kedést tanusitanak kényszerileni

megértsék a valósá-
got a rendelkezésbe ütköznek
a következő cselekmények: ha a
nök fe/!ilnö hajviseleHel, rikitó
ruhával, meg nem el1gedelt maga
tariással, önmaguk tu\zott festésé
vei. rövid szoknyáva! stb. numnek
mosiba, közkertekbe, vagy közfel
tünést kellenek az utcán, továbbá,
ba a férfiak kinyiiják inggallérju
kai, levetik kabátjlJkat, feHürik
ingujjakat, sportversenyeken- bot-

okoznak, csakugy, mint a
csavargók ésa foglalkozásnélküliek,
ml.lnkatáhorba kerülnek. A dohány
ZÓ kiskoru gyermekeket a rendö
rök kötelesek elfogui. Azokal a
gyermekeket, akik ebbe a hibába
visszaestek, javilóinlézetblf utal
ják ...
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nőnek és
és agg-

téli rllllo.l3.2:atí

nv~~ksj~L bÓs2Ici\i:a. kötöU-s1:ÖVÖa
~ju po~

hó
szemüveg; szőtméskesztyi,szőr
més sapka, férfi nili

§zórmés
kocsi-

A

ggt: érljaeJ1e,gil:ő,

harisnya; láIJISlfilfVlédő

mÍi:Jld~2t a téH
mh $lmire ftelltéUeniij!

nincS!.
A téli ruha

vezeU JlHlOt[Satsi,

ellenében iH. A gyűjtés

ideje alaU a községhádn ct e.
9 és 11 d. u. 5
és 7 óra között <ilH<"nI;IO ÜlJvf.~letj

sz(~i~~~iat lesz, ahol szintén ál
lehet adni az adományokat
.Főképpen vonatkozik ez azok
ra, akiket egész nap

es akiket
II ~yti.it(ibüwtl:sáli! nem oU-
hon,
községMzán iG; l}~í31e::l.lJ1UI~;~HL

a ne,rnzetr.lek

g..,.-aroT§arágon Jm.áIl"'

régen a
ütötte v@lna fejl

meg
ma joga van uj alc(02.:atl)!{():t
kérni r"i,,,.rl,>,., v,onI1!on nllnrfp.ll-

kitŐl, a régi a/(t02:a[(7'~

ményinek a íenntarfására. É.n
hiszem amit
hogy Békésvórmegye közö/Z
sege ebben. az adakozásban
való részvételével is méltó
lesz hagyományaihoz,
elődeihez és önmagához, hogy
ez által is tettekben váljek
kiváló tényezőjévé a mind
nyájunk által hőn óhajtott
szebb, békés magyar jöven
dőnek!

BELICZEY MIKLÓS
főispán.

A harc mtg folyik és folyni
fog mindaddig, amig il minden
emberiességböl kivetkező bolse
vista rendszer - II szé
gyene - legyőzöUen éli össze
lörve porba hull.

A nyár már vége felé köze
ledik és ismét el készüJ
nunk II rettenetes orosz télre
ahol csak akkor fQgják tudni
hős fiaink a baz~ i.ránli szent !
jzötelességeiket teijesHeni, II

'iront és az oUhon szive össze
dobban és az otthon megh 'Jus
minden áldoza lát a fronton
küzdő honvédei érdekében,
A magyar haza ismét
hozataira fel 3Z

lé'föket. azokat,

testétől elvonva azért, hogy
azokfwk a testét melegithes
sük vele, akik ezért a vérüket
áldozzák miértünk.
tőbb van, az többet
- de adni mindenkinek
mert nem. létezik még
olyan kicsiny pors.z:em
amelyikqőLmét(egy

darabkát ne lehetne elvenni!
Vérrel szereztük és

évezreden harccal

i

I
Ili

mindenesetre békés környe
zetben élhetjük a magunk
polgári életét. Ennek az itt
!loni frantnak magyarjához
fordult most egy kéréssel
külső frontnak ott
álló m(lgyarfG!

Talán szerénytelenség nél
kül mondhatonz, hogy ha
valaki, ugy én is ösmerő;e

lehetek Békésvármegye kö
zönsége minden gondjának,
bajának és problémá;ának,
meri.- hiszen az elmult négy
esztendőnek minden esemé~

nyében és sok mostoha kö,ül
ményében együtt osz/oztunk.
Éppen ezért tudom, hogy csak
e/vétve lehet városainkban
olyan lakás,jalvainkban olyan
ház, és tanyáink között olyan
otthon, ahonnan egy keztyüf,
harisnyát, sapkát, nyakrava
lót, meleg alsót, vagy egyebet
ne adhatnánk a magunk

A magyar honvédek győledf:l~

mes harcot viselnek a bOI!leViZ-1
mus [érne ellen és harcolnak
messze idegenben azért, hogy
II vérrel szentelt magyar rögöt,
a családot, az uj generációkal
és mindent, ami szép és nemes
megmentsék az emberi lnlltura
és civilizáció javára és lekiizd
jék az ázsiai rémet, amely millió
es millió katonájával, l"epüle~

gépével és tankjaival azért in
duIt harcba, hogy az erópai
ku1turáf végérvényesen letipor
.ja.

NeID. vitás, hog.," ha
az ázsiai hO'rdák
jl'U§zti.tó §eregeilu,el<
neDl volna u.t
ját dl. hataln"las Né
l:netbiJro~d,tl:I'i)Ilfi. ~~. dl.

vele !'1!ZÖvet:!iiég ben
lé....ö ne:rnzeiek Ma-

++
OZ

A messzi keleti harctéren
. küzdő honvédeink téli ruha

felszerelésének kíegészitése
tárgyában legfelsőbb helyről

elhangzott kérő szózat a rádió
és sajtó utján eljutott mind·
nyájunkhoz. Nem élllet olyan
ember közötttink, aki az
augusztus 25-én' meginduló
gyüjfésnek lényegét - ha
akarta - meg ne hal/otta,
meg ne értette volna.

Az állam minden emberi/ep"c>

lehetőt megadott és meg f[ig
adni a [ronto11 hClfcoló kato
náknak, de a minden vonalon
érezhető nyersanyaghíánymi
att ezen a téren is nélkülöz
hetetlen szükség vált azo', ra
a téli ruhanemüekre, amelyek
ma az itthon békés életüket
élő polgári társadalomnak il

tulajdonában vannak. Hon
védeink - békésmegyei apák,
fér;ek, testvérek és gyerme,
kek, - az emberiség törté
netének legnagyobb és leg
véresebb háborl1ját vívják
fennmaradásunk érdekében, a
háborunak minden hősi meg
próbáltatása között o/van
harc/éren, ahol a félnek köz~

ismert - és minékünk n1in
den fogalmunkat meSS:le felül
muló - dermesztő hideg vár
reájuk Nálunk, ak!k az itt
honi {ronton dolgozunk, az
itthoni életnek minden gondja,
átmeneti nehézsége, hiányok,
lemondás és nélkülözés mind
el kell, hogy törpüljön és
minden panasz el kell, hogy
némuljon a külső {ronton
küzdőknek az áldozataival
szemben akkor, amikor
itthon a magunk otthonában,
fedél alait a szobában; -'
vagy bárhol máshol - de



és

téliruhát

kísérik IlIközeHá..

Ü(~jjciúliS\tok ""'<blz..", akik
legzordabb

kapcsolatban khlJl'!oU ren-

A belyi
valamdnt a maganosok kÖI~

és egy·
részt . intézik . ei,
másrészt azok levezetésére meg-
telelő kenu::k.

A alkal-
tekintetben a

~inis~ter

szervezetének fokozot
törlénő kiépi

bogy a
kebelében Köz

Főosztály

lDléven dr. Jenő mi-
tanácsos yezelése alaH

W()l}Zlály' §zervezlessék,
·~nc""Ji"r."lz balásl~örébe tartoznak

kormánybidosok· .
kapcsolatos ügyek, at táj

egységek közeBátá,i problémái,
a szé~dlelyekel1

kic Kéizellátaü Fed'
ügyelős~gek, v2llamlnf III jt;rási,
es megyei voirosok közeHátási
eIieü.óreinek tevákelDlykedése vel

feladatck eliátá~a

közellátád
yaló kŐl/;v:eUenebb

kairHi5iOlí'ktí~mnlal'hl\"a,Hymódon
K(lll'!in~lt.ásül!l'ijMin.is7;ter vidéQ

álló szervei·
irányitása.

A közei!lál:ásl]!!'Vl miniszternek
lr.ózell.alásl igazgatás gY0I'ssbM

rlllilHlllli"i törekvése azon·
ered

termelő és II

l<b,n",,~';!ú, elJv:!U'fml megérti, hogy
visionyok

közeneUe hon védelmi
érdekek htloll'1i.lek III ködogyasz- .
lág zavalrt81I~UlsélgAnak biltositá

minillzti~r ""II V Oli ri l:! min
köz- .

ellenőrök tá·
mogas"ák, mert clílak al hatóság és
a közönség példás egyúUmükrGi·
dése eselén sikerül elérni a ki·
tüzön célokat Mindazok
akik a mai nehéz is
egJéni érdekeiket érvénye!üUk
il'!. köz róváSlára, .számolhatnak
azza!, hogy SI kormány III köz
érdek védelmében kénytelen

megtorló intézkedése
amelyek alkalmasak

arra, egyes lelkiismeretlen
nyerészkedőknek elmenjen li!

a ~~özeHátás ellenes cse-

k

álló

ki:lrérn~ a
kö:::e! íá[;~s a!8!kulását és az
~é.zkedést kivámó miei~ljg=velésí:k.-

. i
!e~ ::

13 h;Sjdsl~ree:l1lek

a

sével is

vez~'tő

sok táícnCli!:BIl2ust

S21j!l1l0S811Li ;~e!~e:[t

tőbb eHitocm

és
sZő1cd,; lel;SZelDl!teiJdb

r(eh~le:~ és kölönóEen

veliik
. tetet!
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meg !il

1942 24-Hd szác

s felvilágosilást é1

'iivalal. tn egyetemen férfi
mierl1li'!!!lSk mukOdflelL E!le.

in!~'rn;'itn!". iIIet51eg koll;\-

igazgatósága részletes

győlr Slalrnyak"~nak auguszad
rnásodik A
I, P ezuHal is hü tülue az egé~z

repliiőeseményeinek,de első·

sorban honvéd harcléri

A
szerü reIJiUöbrP.iának,

FeXvétei ~l d~brec<oni egye
temre. A d::breC!dlÍ m. cr. Tís;;a

UQ,)mánjlegvelem I'JH-, jog-
OTVOS-, b0icsés2el!udlo~

mányi, el1rJek mali'lemaiik::li és

természeHudom csoportjára a
rendes beiralkozás az 1942-43.
tanév t szeptember hó
l-j5-én e,,!íg lart. Dékáni en
gedéllyel beira!ko2l11i szeptember
hó 16-20-ig, reclod engedéllyel
szeptember 21-30-il!, A
felvételi kérvényeke! ,az illetékes
karhoz cimzeller: 1942 émguszh.ls
hó 1 és 31 küz! ken benyujianL
Eredeli okiraNok szükségesek. .A
dékáni csak ke1l61eg fel
szerelí kéfvényeket el.
i\kik ~andijmentességértfo!varnoij
!1Iék, kérelmUkel a illetékes karhoz
1942 szeptember be.

az illetékes dékáni hiva
Részletes

még. nem töUletes K.o,;;:m'ell.ia. Cll'é'hI'ti1 (JJt

nő íegsJ:e6b ékessége. !fCls.;cnaljofl

eflől nemcsak s;;épei<: !e~~ne.r;, a

lefiellgfet is bi;;tos[{~

... ~~~~~~

AGYARORSZÁGI ODO L ŰVEK T.

Már "most gondosl{üdn~ l-=~1I l
vetömagról. A Jöldmm;les-I

ügyi ~bis?~el:ium' isméleiien ez- I
uton IS feIlJívJ~j. a ;gazdák flgyeI-'
mél, hogy a .termés rendelet ériel
mében a gaoonaiermésböl mindent
megelözően a vetömagsziikségleiet

keH biz!osi'ani Al él gazda, aki·
nek termése minőségénél fogva
vetómagnax nem alkalmas, ;enné- I
nyél ugyan olyan mennyiségű és I
az azonos ~lem!i gabonavel6magra l
más gazdá/al kicserélheíi. Akine[" I
a "',el5m3g céljár3 SZÜKSé,ges ga-I
bonája ~('n' lermel! mr;::, vagy.
ve'őmag'iJ':Lkségleté! csere
sem tudja fedezni, 3 községi

e!~ljár6ság igazolványa alapján II

Hombárlöl vásárolhat veiömagot.·
Minden glzdán8k saját érdeke, i
hogy a ~iliát maga idejekorán I
gOl1doskodiék il szm:séges I
vetömBgrÓi. I

A szalmábóJ készült '
A mfiroslgyártás csodáiról,
mából és 1 különbözó növények
koroibó I készült texíilanyagolnő!

rendkivül érdekes cík~tet

Tolnai Világlapja uj száma,
változatos és gazdag tartalommal .
jelent meg A felhőkarcolómnapti:r, I
Hőhalál, üzenel él mullból - I
üzenel a jövöbe, A fortyogó I
címü riportokai, valamin! a l
magyar irók szép !1oveHáin, él SZÓl;.J- l
kozlató és ismeret-terjesztő cikkek I
dus során és II kÖzkedvelt rovalo- il
kon kivül száz kép található a nép- •
szerU képeslapban. Tolnai Világ- l
lapja egy száma csa~ 24 . ~

Beiratások a községi isko
·Iákban.' Értesitem az iskoláztató
szülőket. hogya cSlJdaballai, hal
r'agyi és nyilasi községi elemi
iskolákban a beiralác:ok szeptem
ber hó 2-án és 3-án lesznek, a
tanítás 9 én kezdÖJlk. A kÖ'lségi

mezőgazdasági népiskolában szep
tember 13~ál1 és 14-én írunk be,
a tanítást t5-én kezdjük. A beírás
minden iskolában délelÖlI 8,.--1
óráig tart. A mezőgazdasági nép·
iskola I osztályába csak VI osz
tályt végzell tanulókat ves1:ünk fel.
I~a,gatóság

A községi Légültahni vezető
felhívja az I. JI. és III lli:)rzel
öSSzes IdképIelt há!csoport pa~

rancsnokdi1 és helyeliesparancs
n01(a:L hogy al aratás és cséplés

, miatt abb"l1laradí hálc:óopnrl hkói
nak aitlpkihélésé! sUrgGscn hcuj- ~

jék meg akkén', hogy az s/.ep- I
temne,. I~ ér~ befejeó€ot .nyeqen, l
ann~l lS WkRob, mert éi Lego Li~a'l

máskénl nem fudja az ellen!"rzest

gydwrolnj és éi h~iE\lé'c·{. JV és J

V Lűlzel hdlcsoport p..:rJOC;iJO,-"I

o:>k hö dedi kiktp:ésé; szep'em
be; 15 tl1 JlJegkezd,:n; A ház

C50POrt péli'dnCSnokok él ldkép,.és
ideJé!, n~pját és óráját valamint

a kiképrés helyét a Légo. Liganá!

a kiképzés előtt 5 nappal irásban
bejelenteni kötelesek. Bővebb ~el

világosHást a bejelentés alkalmá
val il. Liga csoport iigyvezetöjénéi
kapnak az érdekeHek A községi
főjegyző, légolt. vezető.

Pályázat. Országos liIenei és

irodalmi pályázato! hirdetnek 1.
magyar nótára, mű és táncdalra

(szöveggel, vagy anélkül), 2. ma
gyamóta-szövegre, mű és tánc
dals'lövegre, 3. versekre. A pályá
'ld Iilko5. A magas díjak oda

iléléséröl pártá!lan, szakteKintélyek
ből álló hírálóbizotlság gondos-
kodik. Részletes felvilágosítást
küld levelezőlap érdeklődésre:

'" Allegr6 '" Kiadóvállalai és hang
versenyiroda Budapest, VO., Bar
cQay utca 11 szám.

M~!1denkinek szól ez !Il

figyelmeztetés: aki iithon, nyu

god! kényelmet biztosí.IÓ polgári
környezetben és nem minden perc- l

ben reá leselkedő veszed;;;lmek I
között végzi polgári ÍlHmkáj:§f,
tar/sa erkölcsi kötelességének, hogy
bóségesen adakozzék a honvédség i

téli n,hc:lgyüjlö akciójára, I
Ifjuságunk kedvelt repülö

lapjának, az "Hju Repülö'''-nek I

mosl megjelent augusztusi száma
a lezailol! nagysikerii országos
repülö modelverseny jegyében
jelenik meg. A Jánossy Islván fő

szerkesztő vezetéséve! szerkeszlelt

"Ifju Repülö" uj számának ára 30
fillér. Mutatványszámot a kiadó~I
hivalaJiól (VII .. Király ulca 93)
kérjen.

/\.nyakönyvi birek

Születtek; Lullács E"dl e és
neje Muib Eielka fia Béla Endre
;\~. ev., B<lí(a KamIl' é~ llejeCsáki
j,én leánya Jlén dL, Schwalm
Ádám és, neje Weigert ,'\!\dgdo:na
fia Laj()~ ág ev•. Oyuric',,,,, András

t:s neje Szabó M1ria fta L':!1')~ Imre
lk., Erdö Zsuzsánna leállya Lidia
reL, Bálint S3ndor és IH'je K'1IÓ

Klára 1(1nyaKl~ra rk., Oy UI ;c'a
jínos és neje Swrovecl íVEr!a ha
i"tván ik, Oláh Lajos es neje
Putnoki Mána fia Las'ó islván
I ef., BirÓ Gerz50n és Beje Nagy
Rózafi8 Gyul:! ref, Garai Sándor
és neje Tótka Estler leá.nY4 Homl

ref., Cs. Szabó Janos és neje R.
Nagy Róza fia László fef, Nun
Mihály és neje Turóczi JUliánna

fia András Ik.

Házasságot kötöttek ~ Nagy
Gyula és G. Kiss Lidia, Biró
Lajos éshsó Teréz.

ElhaUak: Fridrich Ferencné
Hirt Angéla 81 éves rk, Kiimó
Lajos 69 éves rk., Kasuba György
.9 éves ág. ev., Kasuba lvláIia 8
éves ág. ev., Kató László 1 éves
rk., Cs. Szabó László 2 napos
ref., Tóth Endréné Láda Gizella
30 éves ref., VörOs Ferenc 6 éves
rk.

A. KörÖ!§ewfol.,.,-ó

állandóan szedi áldozatait. A héten
Vörös Ferenc ielekkönYlivezetó 6
éves kis fia és kisleánya fürödtek.
lent felilgyelet alatt, amikor kissé
beijebb merészkedtek és elkapta az
ár. A kisldnyt kihozta egy' rokona,
de addig a kis füu belefult a
lJhbe.

Kasuba György 9 éves és test
vére Kasuba Mária 8 éves gyer
mek pedig a Kubikgődörben fil
rödtek. Mindakettő be/efalt. Min
den részvétlink a bánatos szülőké.

Szigoritani kell a Körösben való
ffirdést!

- Ebból II levesböllegalább tíz
tdnyéfTCl valót készilheltél volna.

- Armyim izlett t
- Nem mondhatnám, de cl tiz

tdnyérban sokkal jobban eloszlott
volna az cl sÓ, amit most cl

kettőbe beletettél.

Törvényszéken.

JiJiró: Ön kiiitötte cl felperes
fogát. Mit tud védelmére felhozni?

Alperes: Olyan lyukas volt, hogy
ugy is kellett volna huzatni.

Borbélynál.

- MOo'?dja, mesfer, miérl tart
maga' a miihelyében sl1ndisznót ?

- A tüskéi miatt.
- Nem értem.
- Ha nincs vendég, az inasom

t;2DT4 tanui heTItválnJ.
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Elkés

Szerkesztésért és kiadásért lel=:i;
WAGNER

I I
30 31-éf!9 vasárnap

3-5-7-9 órakor,
hétfŐi< egy előadás 8 órakor.
A legbájosabb magyar !

10 szóig 40 fillér, minden tov ábbl szó 4 ff.

(I', rohamzászlóaljas t. tiszt.)

ifl!8n1!I1Mlffinfifflillll.MffliJififil

resisz ás

Kovács Imre ~s Belle Mária álruház
zák beltelkes lakóház 1/3-ad részét
Solymosi Dezsőné javára WOO pengő

értékbtIl.
Birtokelkülönitést eszkÖzölt Molnár

Bálintné és MegYBri jánosné egymás·
között 3000 pengő értékben.

Molnár Bálintné haszonévezeti joggal
3000 pengő. értékben 2 hOld 641 n-öl
tanyai szántói átad Nagy Antalnak.

Wolf NEhály és neje Piltz Zsuzsánna
vett egy pusári ingatlant Baráth Ger
gelytől 9000 peng;öérl.

Dr: Legeza Tibor velt 213-ad ház
részt vHéz Czapáry jenőnéMányi OJgá
tól 21 OOO pengöért.

főszereplők: Szörényi Éva, Uray Tiva
dar, Teleki Sári, Kamarás Gyula,

Makiári Zoltán.
Egy háborus ievele21őiap :;15 év után
el II cimzetthez, amely végili[ izgalmasan

leköti a nézőt

A műsor kiegészitve.

és hiradókkal.

hideghegesztés és
§haph'lg·gyaiu fejpadmunkák,
lyukasztott lemezek, graepei

ka!apácsos örlő

öntöző

is, nagyhegesztések.
n.

PÉTI SÓ a Wagner

Fiai fatelepén.

Tal.:ariihért lakást adok gyermek
telen házaspárnak, vagy egyedülálló
nőnek. A LégoHalmi Liga hivatali helyi
sége takaritásáért pedig Ilavi bért fize-
tek lehet Lovas ZeHánnál.

Eötvös Józ1ief utca 19 szamu ház
Érdeklődni lehet

ugyanott l-l

Petöfi ut"a 1~ szám alaH l szoba
kiadó. l

lehe!· utell 3 számu báz. eladó.
Érdeklődni lehet kedd estig a tulajdo
nosnál. Szerdától Hunyadi utca 14 sz.
alalt l

Ké::rdilt II 501-ik esz.

tendi:jében a 3.ylváfilia kőnyvnyomdában

Glfomán; f~h:löB V~Zfiíl:il Teket SánG!@f.

egy-

Debrecenbe
Kötegyán-Gyula

A heli képesiap
tS értékes cikkekkel je

leni meg, A magyar fal·u· !lépes

lapj;), gazdasági cikkekbel1

számol be. Továbbá elbe;:;zélése-
Ilet, vers!'I, kisgazdák sZ2kcik

P!Kj és vásári árakat és
I rendeleiekel laláltmk benne. Mu-

I küld él Föld
Er-

a

Páger

31 CSO!''''KU.e:Il::>

VészlÖre csall '.i kotás

BékésCflsb:'in

Nagyváradra
Swli1okol1 ál csailakozás Budapesire
Békéscsab1n át c:,;a!laKozás Gyulára
Budapesire

Kitűnő párisi vigjá!ékujdonság.

:l
Francia kmönlegesség

l

I<:iss NIanyi ég Peihes mókás J övid filmje.

motor
személy

motor
nwlor
molor
gyors
nlofor

~yors

motor

motor

"

"

"

"

"
"

"

"
"
"

~slá

gyors Békéscsabára, csatlakozás Szeged-Gyula felé
motor Mezőiuron ál Szarvasig
motor Nagyváradra

" motor Békéscsabára.

Gyomára a következó vonatok ~rkeznek:

Órakor személy Budapestről

" személy Békéscsabáról
motor Szarvasr6! Mezőturon át
motor Nagpláradról
gyors 5ékéscsabárö!
molor Nagyv5\adr6i
személy Oyulár6! BékéscsaMn ál
010101' Nagy'váradról

Békéscsabán ál
Bl.ldapeshöl
Budapeslröl
Vészröröl

Az eimulI s;;.ezon legnagyobb magyar filmsikere,
ötlet, humor. két órás kacagás.

Magyar Világhiradó.

Claude fanére viLágtürü regénye, izgalmas érdekfeszítő történet.

U~

Charjes Boyer és Anna

231
514
627
655
856

1413
1451
1
1826
1831
2007
2327

241
3.42

524
637
857

1110

14.31
1501
lS 31
1832
1841
20,12

Az őszi szinházi ujdonságok
ról érdekes színházi cikkeket és
riporloka! közöl a Délibáb legujabb
száma. A magyar irók ki1Unő el
beszélései, gazdag filmrovat,
divat roval, rejlvények, humor"

Wkéleles képes helí rádiómUsor és
szebbnél szebb

s:,-áma.· A le:l?;-'

szebb szinMzi helil'!p egyben a

Jegoícs6bb is, mer! a ára csak 20 "

fillér,

hord
nyaka
bogra

bajuszu

legszebb
vala·

bankó, nl·ert a

fr:frnlf.iá!~" ! Igy győzte

a pénz jize!ési esz
viltWúk pétl:Zrcítegdök

fL, •. "
uOUlOnatC

hog)!
köz, a.zóta
is és amiáta

n.ek a
szokásos kép egy
daliás da,!nokot

mikor katonai ,,,,,,,,,,,,,.,,1",,,1 dis'zitett,

Először a magyar hadseregben
szolgáit horvát katonák kötmték
át nyakukat farka barka kel,d()ve!.
A paraszt ma is szívesen
egyszinű piros a

de azt egyszerUen

a legendás hiriivé vail azóia
ez n

minta papirpénznek. Most azon
ban a németek megszálU

egyik keleti teriiletén alkalmazott
ij,,, '/"""~" döntötte ezt

oz b's,ztizados A .~7()iJ{,m-

ieriileien az egJ1ik
módon kiment él

hogy ezt a
fnl'l'I~Jl'lliifil.l" ! De miért, hiszen

értéke:! képvisel
keresztül végzett me,g-

thivel'ésé'K arra hogy azért
közsze{etet~

köti.

wj'záz'ati cikk, Régebben az tr

hogy csak arany,
vagy dugnak az em~

berek a "szárába, mivel
ezeknek a nemes féneknek H~'" ~'~V'~

száz éves multra tekint

vissza a német Az
német tomaegyesfifetet

alapitotta és ő taláUa fel ci nj}iUjtl5t

és ci korlátot tso

a ruha feszi az embert és
beszéd. teszi. a kafOfuíL német
nyelv védő egyesület"

kiildött szét a csapat.
testeidlPz és 840 válasz érkezett
be. A bekiildöft katonai kifejezések
száma 250.OOO-t tesz

sok hasonló van közöttük.)
A hatalilws kiragadunk
~";";.n".",f rnulatóba: az altiszt ne-

vét az olasz rmmkások
fe/JijplJ[h'jfé;'1ék elnevezésétöl kapta.

jelent. A
magasrangu tisztek ci kútonai rang-

kíiiső megjelölésének lor-
után ,Jzemyo1Jontato Q

névnek , A gépesitett
egészségügyi csapat neve "aspirin·
kötelék".

u.z e/sS

gyüjt6k először ra,!?Q:,2tJ~al'tá!<
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,'legyedévre U'íG P, FéJ eyre 3.12 'P, égés" éliT" 6.24

Sefirelések [lostll.csekken:
,$yJvánia-nyűmdll. Oyoma" cseldIsz-Am 18.280.

Lap:ú.árta c 8 ti t Ö r t Ö k este fi lím,

érdlek
Mi-

fontos-

rézdetek elengedését
réll:!:

let~~mE;Jk p4:mt~)S t()rlf~lzlé§e ese·

összeg 20-25
el is engedi. S az

akcióban megjavitott

{H~;mben miBi
szilk

hI.
il'llJ.'J>ft,.,. idejében kezdték

II súkeseink javita
me:m.Ilen még most sem

megjavHva.

A megjavHá§a,
tellrnó hozata~a ugy
m~gálJl, mint

gő:ig terjedő

állami kedvezményes
bocsájt
csün évre
matmentes és a
2 kamatozás ml!1iUeU

részletekben
tör'les;z14m«:lő, A köhiJSönt bliilke

egysz"nlen kő

telezvényre II ha :el

kölc5Öll fészleKeinek visl'lzatize
tését 81 ibdrtokos 3 éli
8 é~

elél~é&e céljjáh,M a szHdlllV'í
külőnböző

ke,d vE~7.I]!lér!yl1~en réllzesHi. Mivel
",~iI7i"",I"" meglehetős költsé

igénylő

mlmt,éJ:at a javítás
lede~é-

sil.gu,
hatni első

is. Ezért a 1ö!dnüvelé:sü,l:\J'i
nis:der !lU

arra,
jobban
évente minéU

61~!zt~~rület,et kHevő

javitsanak meg, hogy II

ménnyel javHható

szike.
százezer

mégis csik
cs~k Békés

megye
déli részén II szikese
ke&, évente összesen csak alig
~O-300 holda~ 13vihulak
EE !rendkivül kevés. a
méii'i:beo s2€gény szikeseinek
össiterflletét kat.

gr.
g

á.ra

és ngaz§á
vivott küzde

~ri!'lI!F'hl~ll'!ln vérüket huJ-

szóló meg·
SZi3[)[E~ml)e:r kü!d~

sza él

lezése

.
J

nyom·
feHmf[a

eddig

Fe19(jíhiIZ alelnöke, a~ Evem
feWgYl:'Mje

kes talaj
len tu1I1jdonsá;íl;ait
mia i és
teljesen megváUoznak,

ml.mkáISllu:,
és termelÉs!;:

ép ugy haszDálhaKó,
terméseke[ ad,

az egyéb föM, amelyik
sem volt $Zik!!!!>.

lék széjjeL
12 óra 10 nPlr"~'2·,~lr

Sámael
leleplezése a
téren.

A szojborlelephil~éíli únrU~p(3.1vt

pU,l)Hllr észreveU<&fk, hogy a

métene ért :,Ii főldhöz,

egyik A
k;í.'.:uh3nl, ra a
pilóMra, A!2zm:mai

tt§ét aDnak il

gossbb
lemnek~

laUák.

la i vel
szfkestalajo

Tessedik Bá
Ü nepélyes I l

Szarvas

Számtalan gyakorlali flipal>Z- I
bizonyitja, hogy fl. mész- I

ben szegény szikes talajainkal I
meszezéssel meszes aHabjjal
való rnegteritéssel, amH digó
zásnak is neveznek,cukorgyérl
mesziszappal, mészkőporral
igen. jó eredménnyel, tartósan
és jövedelmezően meg
javitani. Ha II i <n,'HQQi

Hj. Károlyi Gyula gróf, a.
Kormányzó ur veje sz,srdim
déhü9,n 4 óra 7 mű-

repiHesre énH
repülőtéren Nagy
László kiképző egy

lóerös repülőgépen.Károlyi
gróf 1 éve IB mint

kiválé gépkoc!liver~

senyző is volt Harminkét p@r
cig tiu[ózkodoU l>J gép a lel:i'e&'i()
ben amikor hoz:;;:áfogtak a mó
repöléshez. A gyakorlatot ezer

Repülőszerencsétle

ál aletta lett ifj.
a á

'fessedik Sámuel szobrAt 1942
szeptember bó 13-án, vasárnap
déleU)U 12 óra perckor kez·
.d9dö llnnepélyen leplezik
A szoborleleplezésre
Dániel i:Gldmivelésügyi mtnis.z
ter kisére[ében
érkeznek Szarvasfa II

mez6galclalég legelőkelőbb ve·
zelői. AI Egyetemes EV8ngeli
kus Egybbat báró Rádvánszky
Albert m. kiJ'. titkos ianáeilos,

közöl igen sokat
be tudnak tölteni III

sebesült hősök, akik
ilymóaon élvezhetik fl< O'vIMlMl'll,;;I_

A kormány és a gazdasági
élet vezet6 tányezőinek törek
vései, a most folyó vHag
hjlhll'U"l1 sebesiHtjeiuek és sérült·
jeinek g@ndodsára egészen uj.
az HH41-1918-as vHágbáb;)ru
rendsJroreitól eltérő hadígondo
dsi m~dszert léptessenek élel
be.

At; rendszer
nem és alamizsnák-
kal, hanem és allandó
kenyérkereset, biztos megélhe
tés e16segitésével akarja k2r
pótolni ,a nemzet akik
legdrágább kini3li<ükeir

a hazaért,
Ezt az elgondolást

II legnagyobb lelkesedés
sel teHe magáévá a
élet is, Egyes énjeldl:~~p,risl~!etek

körében, elsősorban II Buda-
Kereskedelmi és Ipar

kamara kebelében mar hóna-
óta mozgalom indult meg,

hogy ft harctéről testi togyat
kozé.!lsal hazatérő honvédeket
slul.kmajuklól esetleg eltérő

olyan p'AyAkra képenék áti
amely pályákan al. illetők tesli
íogyatkodllai nem jelentenek
lek:ftzdheteHen akadályt,

.b e célból léhisitendő szer·
veknek rendelkézésére
Ip8lfOllOk és kereskedők bevo
nulásávlU orszagszerte "átképző

létesítenek. Ezek
lUZ intézetek, ~ körvonalazott
eliiiondotás szerint már most, il

haboru folyamán volnának meg
szervezendők,éspedig nemesak
a fővárosban, hanem minéllőbb

vidéki városban is, bogy oU III

körzelükben lakó sebesült oon
védeket felépülésik át
képezbessék, II nekik alkalmas
kenyérkereső pályAkra.

A komoly egzisztenciát je
lentő, nem segélyszerü
b\mogatással egyrészt számos
mukaeTöt lehel megtartani, sót
esetleg 'lJjonnan szerezni a ter-

gazdasági munka szíllml~ra

másrészt, mert
II köz különösebb megter

ll'Mullr:illJ le II nem
hős fia iránt Jelen

lU:~rt is, mert
életben k8re!u:lény

uj pozicilik

adi a
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A

sok egJrell1jog:usjitá~~a

Értesités, h::d\'es
betegeimet és az
hogy távollélem alaH állandó ne- ,
iyettesem van, aki l1léJpu:ma

és 3-6 órák közölt kc~

ze!ésüket

az .
11átra tiv6 QV, és I

körzet házc~;op!orl paraneSDoI-.ai- ..
nak kötelező kiképzését 3zepíern- !
ber 15-én megkezdeni. ts l'iéz;o!
csoport a kiképzés ~

idejé!, napját es valamint!
a kiképzés " lLégo. lLigárlá!
il. kiképzés 3 nappal irásban

kötelesek. Bővebb rei- I
vil,íí!(,silást <li bejelen!és aikalmá-.
val a csopor! ügyv.ezetőjénéí I·

kepnak az érdekeliei.: A községi I

főj~gyzö, !égoll. vezeio. "

p~ n:~özsé~i

id!úvja ",z 1., It
összes ;,:iiiépzeH
rancsnokz.ll és
noka:í, hogy áZ

miaH abbamaradt házcs:op,ort
nak alapkiképzésél sÜl'gösen

meg """',~lj",

íennber 15 ére bejrej~~zési

a ~é.ny!eges kaiona~ §zoJgán3.ira
bevonult esaJáclos aJka!mB:LoHak
rói ki]EJTI í;; gOl1doskodHr. a
1üzelöanY2g .beszenésénél soron·
kivül U'i2~ványozzáli: $:

güt 2. bevOiH.nl1ak bOlzált3illo;~ójnaitL

az a

nemzeti
hogy mii'ldenkl
és ahcí,Q"vcm

Sokszor okoz nehézségei kelle
metlensége! és sértód3ttsége! a
nevek irása, pedi/; igen ,flagy
tévedésben élnek, akik azt gondol-

hogy ha a "ts", "iz", ,'/1)1"
llel és egyéb különleges végzödés
sel irják nevüket, akkor föltétlenül
nemeseknek hiszik. óket. Pedig
Mrmifyen fdiUJnleges, cifra és
kacskaringós legyen is Q családi
nél! irása, az magába;: véve még
nem bizonyítja az egyén nemessé
gél. Hiába jajtanák meg egyes
emberzk akik neviikból

mássalhangzó
egyet vagy az "y"
egyszerllen ,,[,,' tesznek, mert ez
zel csak kétsi.gfelen

:szefiseri nem

tul sok olyan akad ezek
között a irására annyira

és sértődös magyarok kö
nemese.k., hogy nem

semmit armak a nemze!·
és felemelkedése

amelyre nevükben olyan
gogősen rn/nr/irt!? hanem a nem
zet megpróbáltatásai

iünYQsdgban és közőm-!

·°1 ft,. " "7i1"1 ,~l-' 4; 1'0/ IIbő:'lSé,í!b,'n iD L" ip.o~,>ol.os ll: edd", ,
Ehhez a kérdéshe.z tartozik még az
is, lwg}' az nevII magyoiOk !
mOogyarosttűssák-e nevüket? TtJr- I
ténelmiinkbi!n elég lIail arra, I
nogy neílü

de a



graepei
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SZ'3rkes:tfcsé.rt és kiadásért felel:
WAGNER MARTON.

Készűl1 a 501-ik es:;>

t.;;ndel~be!l a Sylvánia könyvnyomdáball

Gyomáu j 1,,1<.;1&5 V~7e;tö, T~),-~t ~!Í-Jldor,

elei{iüomo§ hicleghegeszté§ és
sbapftI lf

killlC'tl2JJ16 fi ",",,'agner

fatelep_ér!.

A
tIyos harU111hil'!a
\lieg

deríi árad ft végig.

A. műsor kiegészitve.

és hira(iókkaL

Efzsf~

(v. rohamzászlóllljas t. tiszt.)

Takaritásért lakást adok g)'ennek~

teten házasflamak, vagy egyedüíálló
"önek. A LégüítalliJl Liga hivaíali helyi
s~ge takarilásMr! pedig havi bért fize
tek. Jeiel1tkewi íehet Lovas Zolláun!iL

Ifj Fazekas Pál az Iványi-malmok
bérlője értesili a lakossága! hogy
tra!ltorral való bérszánlást vállal. Sten
s"lak mindkét malom nál állail1:lóall kap
ható. Kenl'érgabonát Ilésőbbéni örlésre
raklárra elfogad A szénaörló minden
naj) üzemben van és darálás mindenkor
'Vé:~ezhetö. Kéri él közlhJség szíves párt,
fogásá! 2-2

Egy -év ~ta fennálló
mosor1á val bergndezetl hJ?, melv j p3r
r~l rendelkezé ös-kerei;:dény c"'.g, egy
pérlZe"iál·sat keJ;.es. l~rde.lHMök fordul
jal;ak CJy 0111 án , Tan.csics Mipály ulc<I
33 sz,ám a tuJajdonoshoz. l - l

Petőfi utca 46 számu ház szabati-
kézből eladó. 2-l

Rákóczi utca 3 s7am alatt két
szoba konyhás lakás kiadó. Irodának
vagy üzletnek is igen alkalmas_ 3 - l

Egy kért éves szőke, keresztezett
koca íelestartásra megkapható_ Érdek
lődni lehet a Wagller fatelepen.

Lehel-lJtca 3 számu ház elad6,
Érdeklödni lehet kedd estig a iulaíóo-
Ilüönál. Szerdától lItea 14 sz.
alaH. 1

enen;

érkeznek:

BékésCSé:háll át c:;2d!akozá::
t',uljericsl: e

át csatlakozás Debrecenbe
11 A"-·,!;",,-,,, cs,Jlhkozás Kölegyán--Gyuia

BékésCS2bár3, eS3.UallOZás Szeged-Gyula lelé
Me:röturrm :'í l Sz:nvasig

motor
m010r

molor
motor
molor

"V0rs
~ ..
molor

I l

Nagy riportfiím a magyar katona gyözelmi lH.rcárúl,
az oroswktól zsákmányolt ered.eü felvételekkel

UFA 11i l;áf!Íli aradó,

"

"

3.42
524
637
S57

11 10

14.31

1501
lS 31

" maIor Nagyvár3dra
" molor Békéscsabára.

iJyomára II követ!íező vonatok
231 órakor személy Budapeslró1

5.14 " személy BékéH:sabár6!
627 " molor Szarv;:lsról MezÖturon at
655 " molor Nagyváradról
856 " gyors Bé!cégcsabár61

14 13 " motor NagvváraJról
1451 " személy Gynlár61 Békéscsabán át
1800 " molor Nagy·váradról
1826 "maior E')ékéscsabán á!
18 3 " gyors Budape~ \1 ól

2007 '" moior Budapes'ről

2327 motor Vészlőről

1832
18.41
~O, 12

Szepten1!ber

A ml'l.gyar diadalmas ell}re:Hj;re~;e

és a bolsevista

j
i

I
I
I
l
!
I

__~i""",,,,,,,,,,,,,,,_,,,,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,__,,,,.!",!""""""''''''''''_~"!"''''"",m.~@jAA_,"" """" ""%'iü5"S'P'''''!''''.:~~ l
renge'eg szeobnéi :;7í;:bb ez a I
DéHb~b számJ. leg- !
szebb heiililp- egyben él ~

legolcsóbb is, meri a ára csak 20 I
fillér. ~

Kedvezményesáru mé3ziszap
g8tzdák réSZére.. A m. k.ir. föld- I

miniszter 144:.920- ~

1942. sz. l endeietével Békés vár- l
megye azon gazdái részére, akik I
mészben szegény, savanyl.l, vagy!
köiölt lermészetü cukor- i
gyári mésziszappal akar- I
ják, Lcdvezményes áru mész.isza- l

engeaé-IyezeH lJj mezőhegyesi, I
illetve a ~wl~old I
törlél1ö szállilással él vasuli fuvar
dij 50 százaléklHlElk vlsszatérilése,
mellet.t

AtIya a Jegpárisibb szi - ,
nés;,möből ez alatt a cim alaH·

muiafja be a S:dnl1ázi Maga2Íi1

~eies Terít. a legujabb színés7n6
anyát Sok bir a szinházi próbAk
rÓl. vicclap, gyermekujság, njl

venyrovat és színdarab díszilik az
uj számoL

M~ ujság a pest szinbázi I
Vil!álil:bl3I~1 ? A lH'szű!ö idény min !
den esemél1yél51 írásban és kép
be!1l beszámol il Délibáb
szinh2r"j hetilap leguiabb száma

színházi ripo~lok f~i.s~ p!e!~-I
ká~;. A magyar !fók inlűnő eu- I

beszé;ései, gazdag
divat rovat, rejlvéflyek, humor.
!ökéJeles képes heH rádiómü:;or és

Harsányi Zsolt világlJirü regénye. Lálváii)os. lebilincselé győl1\rörl:ödletGitörténet.
Magyar Viiághiradó.

o

Szeleczky Zita legjobb szerepeinek egyike.
Pazar ki<illitásu, izgalmas, kacagíató II Iagyar vígjáték.

=~-

~Oiii",,&-""'iiiiM<iiiliiiiiiiiii<iiiöiii""'iiiiliii~iiiöiii~~~~

Sl'epteíi:nb<if"JII' 5
SzeJeczky Zita, Pataki JetI '\ Simor Erzsi,

Csortos

vuló

Szer-

nemre
nélhii!

nagy
és

dof!ó
egy r;, i:~n'J,p"T!l i

ba 11' DUslcsőveí városról- vároolt' ,
faluról-falura vándorolnJik és rend
szerinl ct piac/ereJ,en ülik fel ü2le
lüke! hogy valamilyen

lenne szükségül<,
Vfszi

az ,,!fju Repülö"
száma. A magyar ifjuság

fJépszer!l repíHőuíságIa uj. szep
temberi s:dm~v~d kegyeletes han:;
gon repiilőink eszmény

mai;:rao::doSllH példal<épénd{,

h"I!) !-<;;ormánYlóhelyel'es
unmk emlékének. Sok érdekes
olvasni és 'udní való leszik tel
jessé ilZ RepU!5" legujabb
számát .A, Jánossy Islván fö
sz~r1{("szIÖ vezelésével sr.erkeszle!t
;> RepLJíú" uj számának ára 30
fHlér•.Mu1éklványszámol a kiaűó

hivalahól, Király ulca 93)

foglalkozás.
rnost ]s nagy köz

kedvcHségnek örvendenek a 116n~

52ánlára. akik a pojgári iskcda
osztályát sikerre! elvé

de hosszabb ideig tartó
tanul valiómely oknál
fogva nem foiyraihawdk. A tan-

részt vehe!ní::k közép
iskolában érellségizeH fkk és

is. n éven aluliak nem
vern \Tehetnek részt a tanfolyamon.
TanviJrgyak: kereskedelmi és jogi
a!apismereiek, magyar kereske
delmi könyvvitel, keres-

kedelmi és politikai számtan,
gyor.c.irás, gépírás. Az e!őadáf;oK

L évi o_kíóber l-én kerdödnek és
déhdán 3-lói 7 ig lesznek. Beirási

30 P. Tandij 100 P, mely havi
20 pengös részicfe~;ben is fize!
he!ö. A D.Eird'!1snál benyujlandó il

születési. anyal\unyvi kivonat és az

iskolai végzeHséget igazoló bizo
nyítvány.

Om~Ó~'la flC~S ]{I~re§kedelmi tan
BucLipeslen,

Vas- u(ca 11. sz,1m alat! él BJlüsS
k és leányok

kon kiví.il száz
dus során ~~S a

a betegség a
rákkuialas legujabb eredményeiről

3Z agYJ7elöküla/ás uljáról, a 1(,.lHVé'

rÓről és a roHsz !ogakról érdekes
cikkel köl.öl Tolnai leg-
ujebb száma, il lar~

talom.ma.l meg. A
HJ3gyZ" irók szép -a sz6,;;-
k02:laló és ciíiikek

szállnak a
ezer színben csiltog6

3 sZ<lppal1os VITi kifogy, a
már cSOlduhig

mHi a gyUjtöperselyi
és il szappanbuborékkeresked6 már
indulha[ is uj "placoí ci keresni.
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ma

z

:,rzeifvezés utá n
munkát a

ievenilék és ilii:: erre aid

a hon
I

"sza

és nagynak, szegénynek és
betösebbnek, - békében és

- minden idők

minden magyarjának !
ahol egy ország második köz·
jegi méltóságának viselője, II

Kormányzó
"tese; M!l,~yar()rszag Kúrmlányz()
jának
nemzet minden tagJán.aK,

fiának
kOl1!lolysággal
és megtanulnia azt, hegy mi
valóságban a magvar h~stvéri·

ség, bogy mi tényleg a
és mit jelent a anclel'VlK
ért élni és biilni

könnyes szemeinknek a kérdő

tekintete! a budai I

felé, mert hiszen a I
tásában tehetetlennek érezzük
magunkat. , szin.te a i
hallár4!l3 az az .ejt1yIJll:d05il'~ga

hogy éppen az a és az il

lélek, ame~yet il legmélyebben
sebzett meg ez a 5zörnyü tra- vitéz
gédia, ugyanez 8ugarozza felénk I ur
most is- mint már oly sok- emléket, akiben
szor máskor ls - la az " il magyar élei: csodálao
erői:, II bizalmat, az akarást és tOl A
a további ulmutatást. Főméltó- tölgyiatevél is
ságn Kormányzó urunkat idé·.1 bogy ffi]ndJlg llJi€glJJU.iO

zem, a keleti barctéren i ií!yiHu;rej·
küzdö hadseregnek hozzá inté· i nek, -
zeU r4sIlVéUáviratára azt. i hailblllhd:l:U1Sá!állJen

és e,gyes moz
Za[latí;nr~)l az alábbiakban be
s",amoljak.

Mindenekelőtt álJao

pi!ami, hog:" II

s~erve:zése teR'én aki
a szervezési r ~

részt " , !k,"'len
kötelességét, de ki , fá!'actliatatlau
emelni Lesmdc:-.:ky JÓ3sel 'S~áza~ II," KO.·lfi'i'U

dos ka.t A ,!2ViWÖU

Táby I. "''-'-''''••0/,

valamint az egyesületek és l'

. els6sorban a Női, Hgln"é~ltJlD:1.Í ~l;:IIOll,jIll) 1j"om~ln

t t e s r
e ülése

KormányzóbelyeUes urnnk az·
óta már a történelemé.

Ugy igaz, hogy meg41H egy
pillanatra az ország llzivverése
a döbbenetes hir és
ugy kérdeztük és
egymástól: Lehet-e, valóság-e a
magyar sorsnak ilyen szörny'l1
kegyetlen csapása? Tudtuk és
tudjuk, hogy vihar tépázta, sors
üldözte, megpróbáHatásokban
keménnyéedzeU nemzet va·
syunk, de II nagy veszteség fölött
érlelt mlHységes fájdalmunkban
mindezek a gondolatok vigasz
talódás belyett csak .a nehéz
valóságnak megösmeréséhez
bOJbaUak közelébb, Kevés neme
zet bilszkélkedhet bősöknek,

vértanuknak és kic!lÍkből ezáltal
lett nagyoknak elyan dicsőséges

koszorujával, mint II magyar!
Nékünk uem egy bősi balottunk
van még li k~rályaink közlll is
az elmult századokból és .
más országok népei is áldoztak,
véreztek, szenvedtek III maguk
ügyeiért, - de példanélkül
az egész világ történelmének
utóbbi évsdzadaiból, hogy csá- .
szár, király, áUamfö& vagy annak
hélyeUese, - hazájának !lIumt
ul1lyéért, crsd,gának fennmara
dásáért, népének szabads6gáért,
kint II harc mezején II csapatai
val· együtt küzdve, oU
az élén baljon bósi
KormányzóhelyeU8sünk áMoZlil

los bősi balála peldallel~n.u

más népek lörténelméiJli:lk
sLtu:adában, annál
nyesebb és raí~v(]'!2óbb

mmk a példa mi-
nékünk, árva magyaroknak.

Kimondhatathm l'ájdalmunk~

nál csak büszk.s becsületérzé
sünk és az öntndatnnk liehe!
nagyobb, hogy Hortby István
a miénk voU és pél~ájl a mi ..
énk marad mindörökké l Mert
kötelességteljesítésben, akara t
ban, bátorságban és önfeláldo-
zásban KormányzóbelyeUeSc
urunknak élete és hősi halála
világitó példa és felmérhetetlen
erkölcsi erőmara~ kiCsinynek

ispánu az el
, , ~

r a za ei
eme éltatta a megé

Ritka és talán még
19

ezek kö
zött a sokat látott és sokat átélt
patinás falak között is egyedül.

történelmi pillanatban zaj
lott le, - éppen most egy iél
esdenddvel el&~lőU - Békés
drmegye törvényhatósagának
uiolsóe15Ui ,közgyülése. AI,kori
kö!:gyl1lésünk töriénete!len még
a percekben is> egybeeseU a
magyar országgyülésnek kor
mányzóhelYieUest választó tör
Mnelmi gyl1lésével és, velem
együtt - hiszem, hogy mindenki,
aki akkor volt - nem felejt
heUe el azoknak a magasztos
felemelő érzéseknek a
nem felejtette el annak a forró
hazafias lelkesedésnek akitöre-

amelyikkel il haza Atyjának
Fiát - mi testvérllnket ~.~ a
közülünk való, de köz,ülünk
messze kiválóférfiut, vitéz
Hortby Istvánt kormányzó
helyeUessé történt megválasztá
iának legelsőpillanatában ebben
B teremben üdvözöltiik.

Űdvözöttök benne azt a kj·
v'lasztoUat, akit il magyar nem

!\lzabad akaratAból való vá
ialziasa folytán emeltünk ma

fölé, magas közjogi méltó
ia~ll:\ba. TisdelUlk benne ut a

akit országmenM és
e.tyja, Horthy

Mikl~íl!l fényes erényei élő leté·
ieményesének tartottunk Es
IzerelUlk benne rajongásig 8

magyar nemzdtön:sének azt II

remek fialal hajtását, amely~

ben mindíg magunk elön lát~

banuk fajlánknak miodazokat·
a ragyogó tulajdonságait, ame·

. lyeket szűntelenül keresünk,
amely.ket birni akarunk, ame
lyeket la tudat tatán ön
ma:guIQkl,an is minduntalan ku-

és amelyeket Ö benne '
JBegtah\lva és látva, orsdg
tilág szine elé böszén állHhat
hmli edat. ime: ilyenek
'fagyunk mi, - igen - ilyen
II magyar

VUézHorihy Ishán repülő

főhadnagy Szent Istvén napján
.. _és FőméUós~u



UJSAG

tels:z:erelésének
év alaH ki. A

kihirdetése napján ba-

Az 5. §. az eddigi hosszadal·
mas e!járás helyen se-

meg az át~

esetében

Ut('D!~.e(1ies,·e kö~eíezés kiterje§zt~

valamint al

haszonélvező állat
lll!':3m,aJllyáj["3l és felszerelésére is.

és nagyközség területén II

z.sid.ó házát -és a hozzátartozó
szokásüs nJ'.gyságu ~elí>óséget,

ld il zsidót más ingaUauai
fiak aiengedésére is kötelezni
keiJ.

törvény
fi!ilülVaao. ameny

már
ug',"_H'toh.IHI't:muelol:, de a té·

fitt::> összegét még teljesen nem
UL';U<O::'" ki

§. szerint @z átenge-
kö!elezeU csak <leon az

élhet p:u12sszal a kir.
hogynem esik a

hatálya vagy az
átengedésre nem

hi. A panasznak ha
niuc;;;,
megfelelően gon-

a termelés folytonos
továbbá

"'-.;''''71!,6",,, ingaHan-
azt a jogot,

ba(~z(JlnlJlérjlőj,é!ől az:
a hatályba

lépésétől alatt
a folyó, vagy a legközelebbi
gazdasági év Irégére. felmond
hass~ és azt házi kezélésbe,
vegye, kishaszobérlelek

A ha-

na
gyümölCsös,

Dr. SORBÁN JENŐ
iőszo! gabiró.

Mindenkinek szól ez II

figyelmeztetés: aki íuhon, nyu
godt kényelmet biztosító polgá ti
környezetben és nem minden pe! e
ben reá leselkedő veszedelmek
kö!ül! végzi pol~ári munkáját,
tartsa er,kölcsi kötelességének, hogy

. böségesen ;;dakozzék a honvédség
léJi r~~h~gyUj!Ö ak\;iólár~!
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polgári U~olúb8U történt meg, I kálnak. és ll~égL;. áldozaiot hoz- ;nn.- *I'....,~' .' :" -J.

sok fárads3Q.ol és odaadó mUIl- tilk a Baza erdeKében. i Eud l ai Jai j SZO C' énuc kk. _~ o u·

kát i"É'fYf:H 3z"knak a hölgyek- A [úrgyiitigos igazság kedvé- a tö énu
"ek a rész',\ről, akik ez! af. ('ri meg keH aionban áHapHani o
i11dozah:ll3 munkát önzetlen !lzt is; hogy bAr kevesen, de Kállay MikUis mil.lszterelnök
n<;·'·~,\·l,"" érzésből, nagy 80:0,- mégis akadnak olyanok, akik bemutatkozó beje-
galommal és az ügy inlrlti sze· lil.l áldozathozatal elől jodokolat- lenteHe, a
reteHel teljesHeUék. tanul eldrkóztak. Nem lenne zsidóbirlokok

A'& áldozatos mnnkának, a- igazságos eljárás az sem, ba gyors"! bb
mely az orosdronton harcoló ezekkel szemben lelki retorzió· fajvódelmialapon álló
hes hon.védeiok érdekében, de val nem élnék és ed oly for- megoldást biztosHó
mindnyájunk érdekében tolyt, mában kívánom végrehajtani, javaslatQt terjesz[ az ország
meg is volt az eredménye. bogy sajtó utján közzé tétetem I gyúlés elé. Ebben a nagy
A gyomai járás közönsége meg- azoknak II neveit, akik a mai erejü kérdésben a törvél:ntl:!lő

értvén és átérezvén azt III fontos vértől zivataros idókban nem készités munkája igen rövid
céH, amely a gyöjtés ereclmé- értették meg azt, hogy köteles· alaH megtödénl. A
nyéhez {öződölt, nem várt mér- ségteljesHésr61 van IZÓ II legszen g javaslatot Bánffy
lékben adakozott az érettünk tebb. ügy, a háboru győzelmes földmivelésügyi minisder

hadsereg ttAgjainak, befejezése érdekében. nyujoUa, azl: az
. dk a mező-Minden dicséret megilleti azo- Az alábbi kimutatás tünteti mm·.il l",frQ""",~"

4 téri 1ési ÖS~-
kat, akik ~dományaikat II haza fel számszerint és pontosan a !ogadla. A törvény su:ph,mber

g h - korona lnü H,szta-
oltárán elhelyezték, de különö- begyüjtöU téH holmi meonybé- ván uhdeUelett ki. A min-iszo

G E d d
• 1 '01. b . I • í;onak minden ko-

sen nemes és felemelő voU get yoma és n fŐ köz- .ereanotl.· eJeAentese után kor-
I. d i 60 pengő, SI kat

azoknak al. áldozatkészsége, ségben : manynm e.eUel már 1,öi:beeso
. . d és 15 korona

A g\llíjtöU cikkek m€g;levezése Gyomán; Endrődön: mtézke és történt annak meg-
J I. dAl ' h koronája után

"",rm"'leal"'A: pÁr 128 !ll2 ha i!:I, yozz.sára, . ogy Hl()I~ű.zDe;nr, ..., c lU ll' sil koronán felül
GyapJ'u harisnya ~ár 220 12" ta törvény relld~~lkcz.;~§eit!!' o . I... · ft.. után 40 pengő.

Li.b"""&rve'do" 51 13 t8 ölJalszuassa.
ill " .. '" A . össze~ al, i llgallailon levő

F i:i i "'6do" 62 22 törvény kihirdetése
~.<> "'- In~lZÖgili,~dBISá,!üépölelekretekin-

Nv"'ks"'l 410 218 most már néhány napon
.. J~ "" <J • l "l legfeljebb
Hósanka 1'10 24' megJe emí.{ egyes reraiel-

t" k é i_ i-i b kat hotdig
.Ko-'o-t'.""'o·ov;;'l~ n"drÁa 50 5Q .et selii teli nleté en a végre-

t • """ "" ~ ..... &l:il.,," sliliázalékkal. habajtási rendelet is, '
KötöU·szövöH ujjas (pulover) ~22 383 ennél is na-

.",i''''rA 65 32 tőwé teszi azt, hogya gY:llU)••UliU
'''Ill.", u UI százalékkal

H' ó'~qeln.' "vall 4 megvalósitás munkája
-'" ,.u", 'V~ é sematikus

Sz(h'més 129 70 t ren azonnal megiodlJlljcllI.. .Ii

102 100 kOi'illánycélkHüzéseit fl szó el a tör-
Szőrmés mel!ény ;;;Al~ 490 szoros értelméhen vény 2:': 'en:l!o~~aJg'i181sa~!í ingatJa-
Szőrmés sapka "'~,; nol- le!{:HJ,ít:e:h~be:n -

bunda 22 87 grammnak tekinti és a. köz-" Hl.
véle é l •_. II A 7. §. érlel iJOlN)eiil a térHest

No"i bnnd.... 15 m ny ezze a .orvennY(:l 3
• ul eu .5 százalék kam~,toziHm. év

Bunda bélé!? 94 63 kapcsolatban is megelégedéisel alaU

S"'6,"'''''s bo"r 30 tapasztalja, hogy sürgős k;-:j! IlH;g:Y'enuH~l.H, kötfé,"myel
'" ""... '= • _ a köhrénye-

S...I:"'mé" l"n...",,,,r.,- 2 sek gyökeres rendezése a rend·,,'U, '" "'lllh,,,,l:ill!'i. ol k al{mrc~81rli droH2in keH ke·
Szőrmés kocsitakaró 1 -ivöli viszonyok ellenére
Muff 22 5rozouan és gyorsan történik azok rendes torga-

&8 W 1 m~
Gyapju fonal 20 dkg 16 dkg A törveny fontosabb rend.e!·

kezései a következők:
Gyapju iDg 71 39
N b " 241/:. 10.7 Az l. §, an-yer5 61' - . UI <1/

SzórmésgaHér darabok 89 drb 20 drb nak megállapításában, ki tekin
Női szőrme kabát uj darabok 16 drb tendözsidónak, az
Haskötő 6 5 t. C., vagyis az ugynevezeU
Teli csizma 4 védelmi törvény 9. és 16. § anak
Bokavédő 10 1 rendelkezései irányadók Pon-
Kapca 10 1 tosan meghatározza ezzel
Térdvédő 2csolatban ad js,
Szövet nadrág 4 liIlemély mikor lekiDtendőzsídó-

Szövet kabát 17 7 nak.
Szőrmés meHény 7 3 A 20 §. elrendeli, hogy ?:sidó
Gyapju 35 kg 40. kg nem szerezhet jogügyleUel, vagy
Szőrmés bŐrhulladék H6 kg 40 kg árverés utján mező- vagyeraő-

Textil (rongy) hulladék 79 k~ 33 kg gazdasági ingaLJaot
használati illetőséget), kis- és

Gyoma, 1942 szeptember 10. nagyközségekben pedig egyéb
ingaUllnl sem.

A 3. §. értelmében zsidót
összes mező vagy erdőgazda

8ági ingatlanának és rajla levő

vagy vele kapcsolatos mező

vagyerdőgazdasági ipari üze
mének és üzemi berendezésé
nek tulajdoDol átengedésre keH
kötelezni, Ha 3Z

kötelezés kat
gyúbb uőlő,

500 kat

- GÚllJóljatok azokra, akik
távúl a hazától a legzordabb
HJben is h~iytáilnak Magyar

orsz~géla l Adjatok iéliruhiít

a hadseregnek!

~..;.~.~....,,~..~.·."I~~I~··~"'~I~."''''It-....''''')I~~~~~~~~~~ ~~~~I~~~
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R, T. BUDAPEST

szinházi iBu-
dapesten. Al. induló 5:z:il1há:zí
idény most bemutatott uj darab
j<iiból érdekes, ké,es beszámoló
kat, kritikákat kÖZöl a Délibáb
száma. A magyar irók kiiünó el=
beszélései, gazdag fílmrovat r

divat rovat, rejtvények, bumor,
t(lkéletes I~épes heti rádiémüsor és
rengeieg szebbIlé! szebb kép ez il

Délibáb legujabb száma. A leg
§zebb színházi heHlap egyben a
legolcsóbb is, mert a ára csak 20

foglalkOíllaija
mája. Allll~l\lek

tesiteni
ban. Em5l
cikkei közöl él Tolnai
legujabb száma. A
gyar irók szép l'Jo\l<illiáin, 2:'Órra

koztafó éi; cikkek
dus során és a közkedvelt rovalo
kon kivül száz kép található il néD
Bzerü képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy száma csak 24 filiér.

A föld heli képeslap
képekkel és értékes cikkeldtei je
lent meg, A I1Jzgyaf falu képes
la~jó1, mely gazdasági cikkekbell
számol be. Továbbá
kel, versel,
kelt, piaci és vés:V:
rel1de(.2;e1,ce~ lalillhlí!i

Az (j;lioszok bombatamadásai.
Szeptember 4én és 9-é"! orosz
bombavetök jöttek be az országba
és több bombát dobtak le. Sudan
pesten voU a timadás legerősebb.

A légelhárító Hl!ér:ség erőteljes

mükMése nagyobb magasságra
kényszeritet: e '); és
a bombákat eSr): '

le. Katonai €éH eg
találtak et Tudó:d:
lései szerint a légit;i;; '~alaH a
budapesti lúKo:3ság {egyr ,,;;zcHen
viselkedik. Az f;l;:,5 slirén'ljehésre
mindenki bevonul al

ahol a helyzeihez mért
sággal várják be, amig él támó,tás
befejeződik. Annál több s7óbes :~

det folytatnak aztán másn8.p és I'

persle ez e5etben sem maradnak
el a rémhirterjesltök, akiknek I
azonban nem nagy sikerük van,
mert mindenki végzi a napi mun- ,
kAját és örül, hogy megmene~ ült
Máris látszanak a jelei annak, hogy
kora· este mindinki a lakádra
igyekszik és mire az elsötélHés!
ideje elkövetkezlk, a máskor élén
ken lüktetö város halotti csendbe
burkolódzik és siri sötétség leph\
vel van bcfJoritva.

MAGYARORSzAG\ OD

_ Hazánkat most az egy
szer haiárainkon kivül védhet
jUk meg. Minden magyar hon=

vllSd az erŐi és nagy Magyar
országért harcol. K6nnyitsUk
meg emberfölötti feladatát,

IdUdjiink neki minél többJ1I1e1eg

téluuhát I,

- ame/v e/ŐrTÍ//ontJá "l' 11'- .. .. .~ Ja apa logart - !egliafásosabb nód'r"
es':<:KO!l.etnK eO'CJiJÍ:e. F",,! ' . . , l ()

_ ,. •. vo' • '-"'- a D1:zfonsagof csur~á!7 f:fJJ! ODOL-á olt
3.<QJ nyuJtJa O D O L fi.' .. p o, .. - ogpep a!QI~OS077 fis;;:fftja a fogoK. JÍ:ö~ött.·
res:zt IS menö/[ b 7~ , .'.. . u, v o omlUs;;:to baKterWi~)Ol:.a· a- -d ~ p, , • • ...... 1<. I, '" II eSefJ es a~

~po/ts~g :e~r:zé~~et~~ ér:;téséf bLdosf!ja. S:zájánoJÍ: kellemes illa lu
es eges:ueguggl fleaelmérőf a,;c O D O L - fogpép 90fid(Js~.dik.

.,,'

I
Érteaités. ~rtesitem kedves

betegeimet és az üTI tagokat,
hogy távollétem alatt állandó he
Iyettesem van, aki naponta 9-12
és 3-o órák közölt folytatja ke
zelésüket. Dr. Karácsonyi Agoston.

Iskoláinkban megkezdődött

a tanitás. Ujabb tanévvel I.t ezdő
dik a nemes mu.nka, hogy gyer
mekeinket a betüvetésre, számtama
tanilsák és értelmüket kifejlesszék,
hogy majdan, a mai vérzivataros

. erölködéssel kimunkált jobb élet
ben megállják helyüket.

Statárium alá esnek az el
sölités alatt elkövetett büncselek
menyek.

Zenetaaulók figyelmébe. Fel
hivom a zenét tanu!nl óhajtó ifju
ságot ésszülöiket, hogy ól. zene
tanítást az iskolai évvel párhuza
mosan ez év szeptemberében ujból
megkezdem. Jelentkezni lehet I90

gora és hegeda tanszakra Kossuth
Lajos ut 29 szám alatt, ahol bár·
!Ulnemü ezirányu fel világositásssl
IS szolgál Benke Lajos okleveles
zenetanár. .
~RTESITtS I Pelhivjuk il

gyümölestermesztök egyesUIete
helyi csoportiának tagjait, hogy a
gazdasági népiskola révlaposi
tanyájában elhelyezett aszaló ke
mencében megkezdjük a sIilva
aS2alásl, mihelyt elég jelentkező

lesz arra és a besztercei szilva
aszaJásra elég érett lesz. Az asza
lás költségei; Minden 100 kgr.
nyers szilva után 60 kgr. kemény
dorong tUzifa, az aszaló mun!{ások
napokban megállapítandó Órabére
és 2 pengő kemence használati
dij a tagok és. 2 40 pengő a nem
tagok. részéröl al egyesület pénz
tárába. Legkevesebb aszalható
mennyiség 50 kgr., amely egy
cserényre fel tér, C.sak jól érett
szivit holzunk aszalni, mert az'
éretlen nehezebben aszalódik, több
fa ~s érabér kell hozzá. .Rossz
minöségü nyers szildból csak
rossz aszalvány lehet. Minden
aszaltató az általa behozott nyers
szilva asz.alványát kapja vissza. M
aszalást a jelenlkeiZ.és sorrendjében
eszközö!jfik. A kijelölt időre pon
tosan szállilsuk ki éi bejelentett
szilvát. bogya sorrendböI ki ne
maradjon az, IS bogya kemencét
mindig pontosan be tudjuk rakni.
De bárom-négy nappal előbb ki
hozni sem tanáGsos él gyümölcsöt,
mert kasban a szilva pár nap alatt
is erjedésnek indul. Minden ka
sunkat név és lakás jelyzékkel
lássuk el. EIOjegyzéseket vitéz
Pajor Gyula gazd. ntpisk. igaz
gató, egyesüleli ügyvezetö fogad
el, aki bővebb felvilágosítással is
szolgál. A jelentkezés alkalmával
az aszalni szándékozott szilva
m~nnyiség is bejelentendö, hogy
mmden kemencéhez csak annyi
szíivát hivjuk be, amennyire éppen
szükaég Vén,

Anyakönyvi hirek.
SdUettek : Farkas Károly és

neje Mohácsi Ilona fia Lajos rk.,
Varju Elek és neje Kardos Margit
leánya Mária rk., Adamik Gyula
és neje Csath Jolán fia Tibor jáQ

nos ref., Hollósi István és neje
Tóth Mária Terézia leánya Teré~

zia ref.
Házasságot kötöttek: Gyód

Lajos és Kölcsei juliAnna.
EUudtak: özv. Csáki Lajosné

Tarnóczki Mária 13 éves ref.,
Varju Márla 1 napos rk. Ronesek
hén Ei hónapos rk.

_.....
Hirdessen

I nkban

---~

VldálD. ilorok.

Az ügyvédhez beállit valaki és
el6adja, hogy válni akar.

-Rerujben van kérem. Bs
milyen válóokot tud felhozni?

- Azt, hogy nős vagyok.

Néhány diák egyttit utazik a
vasuton vakációra. Sokat tléfálnak,
heccelődnek, utóbb kártyapaklit
szednek elő és verni kezdik a
blattot, Mikor a kalauz belép és
a menetjegyekel kéri, az egyik
yf«ámkedvü diák tréfásan nyujtja
oda a vasutasnak Q jegy helyett
az éppen a kezében lévő - tök
filkói. Még nagyot hunyorit is
hozzá:

- /it a jegyem kalauz ur!
A kalauz nev,we vág vissza:
- Bocsánat, nem az arcképes

igazolványát kértem J

Te_liedlk SclDl.uel l
szobrát holnap leplezik leSza!vason
Dr. Bárányos KálmánflHdmillelis
ligyi államtitkár képviseli a kor
mányt. Dr. Rajjay Sándor ellan~

kelikus püspök vezetésével Buda
peströl II Szarvasi Öregdiákok
Szövetsége lesz ott a leleplezésen.

Tessedi~ Sámuelt nem kell gyo-'
mai olvasóinknak bemutatni, öt az
ó nagy jelentöséjlü munkája zárja
be minden gazdálkodónk szivébe,
aki értékelni tudja az akácfa, II

lucerna és a szlkdigózás jelen.tősé

gét.
Azt hisszük, a szarvasi Tessedik

SIObor csak bevezetője lesz lElak,

hogy országunk minden. községé
bw, ahol II gazdák öntudatra éb
rednek, II legszerényebbtól a legI
'pazamM k/áUltásu Tessedik Sá
muel szobrokat emeljenek és Ilir
dessék a jelennek és az utókornak,
hogy az első akác/át Magyaror
szágra Tessedik Sámuel hozta be,
wl/amint az els6 lucernát orszáw

gunkban szintén ó telepitelte.
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rlti!l)i~rú~••&.nnm'~iinl

isz ás
hideghqgeszféség

3hiUpil1lg gyalu fejpadmunkák,
~:y'[lkasztott ~eme2ek, graepel
törekrosták, kalapácsos örlő

gépek, öntöző

motorral is, nagyhegeszíések.
!li yán.

BÉKÉSCSABA.

•• a Wagner
M~i-toni fiai fatdepén.

Ta" é;rításért j2ikásl adok gyermek
,e!e'l h~z"'spárl"!ak, va,Ó' egyedülállÓ
nön2k. A L-égolialml Liga hivatali helyi
sége tc,k~lil;i"áérl pedig havi bért fize
lek. je1cnlken\Í lehet Lovas Zol!ánnáL

Petőfi utca 46 SZálllU ház eladó,
!'gyiwoít egy fél fertály föld ;> eladó.
Érdeklődni lehet ugYanoíl. 2 l

egy lekele férfi
ruhn, egy f~rfi télikabát eladó. Erdek
IMni Jehet özv. ZÖld DáníeJnénál, Lellei
Utca; 13 SZJI1J alaH. 2-l

;:'Ci1l"U"SK 9yiJml:llcstelepao hullott
alma állandóan kapható Ugyanott egy
sí:;.jomszed~sben jártas férfi ke(-:sietílr, ~

érdelil0ai lehel a- telepvezetöné\ a
telepen. 2 l

S&:oba, ponyhaspei:zes !i<k:i.s kiadó
Deák fereiJC utca 31. Ugyanott bula
rozotts:wba kiadó. 1-1

1942 szept, 13 --14 én, vasárnap
3-5··7-9
egy előadás 8 órakor.,

F'öszerepl5k : Henrích Georg, Hilde
Krahl, Siegfrid Br~uer.

fl. hólepte orosz siksiágoll játsz{)dik le
ez óriási sikert aratott Wm,melYl1él 5"1:eb
bel, tökéletesebbet elképzelni gem lellet.

E
csak 16 éven felüli\7i:knek !

li. kiegészítve.
és UFA hiradókkat

~~

5~terkeszté5éft ég kiadásérí f"el-;:l:
~lA(~~!EH

rohamzászlóll.ljas I. tiszt.)

10 szóig 4J iillér, minden íovábbi t>LÚ 41.

Egy husz;orinégy élt óta fennálló
m050d:hal berendezett há?, me!y ipar
ra! rendelkezo ös-kereszlény cég, egy
pénzeslársa! keres. Érdeklődök fQrdul
janak Gyomán. T,mcsics Mihály utca
33 SZ.á~l ölatt a Illlajdonosh~__ 2-2

_P~tőf~!o~amúháZszabad
ké1.b<?.!-_:,z.J.<rcr3S".,,' 2-1

Rék6c:d IJtc~ siám alatt két
szoba konyhás 1~ká~"k"'-16_ lródámlk
vagy ü1.letnek i5 igen aíkalmas_ 3-l

Egy két é'Jlils szőke, keresztezett
koca feJes!;atásra kapható. Érdek-
lődni lehet a Wagner fate!epen. --

Készűl! a könyvnyomtatás 501-ik e32~

tendejében a Sylvánia kOllyvnyomdáball

G~-,om;iCi, tel(;lős V«::ze:tÖl Teket 5..lodor,

is

s

l
CarroU:

MEGJELENT il "M a g y a r
S "3 á r n V d k"-nak szep;emberi
els6 száma, pi magrar repil!(i~

lárgadalom néps:::erll ~a e
§zámánJk ,najdnern
deln"jé! ci kelen rremlon nösi halal!

l1a !(onm\í1~'zólltlyeHes Ilf emlé~

kének ég vnéz honvéd
szenteli. Nt~r c3alc ennél
fl magyar nemzel minden ef;yes
tagi,~nak slám,\.ra érdekes olvas
mány a Szárnyak legujabb

szám.'! ElőliÁrtih::'fi Ember SfJndor
dr., il Nenn.eli Repíilö elnl'lke

nek gyászsorait közli a
eb")ké;MJ, :3 rronjról jáborl
val ludósHálil közöl a
Kormányzóhelyetles wról . N Igy
slerll magyar képes oldalakat k;::
punk,eredeli izgalmas turc/tri f~i

véleleker, ;: melyek fényes b>Lwny i
tékai repWöink nagyszerU höstet~

leinek. A Já fl o S S Y
szerkeszlésében·, és .ti

Mi!{!ós Nemzeti M,::p
mogalásával megjelenö

Szárnyak ui számának éra 50
lér, Muledványszámot kivánaira a
kiadóhivélia! [ Király utca 93c)
küld. ~

Megjelent az "Hju Rcpiiio"
legujabb száma, A magyar ifjuság
néps1.er!i repül6ujságja szep
temberi számával kegyeleles hal1

gOIl áldoz ifju repüJöink eszméi!Y~

képpé magasztosult péld~képének>

hősi haláli hal! Kormánylóhelyelles
ur unk emlfkének_ Sok érdekes

!el-

g
Ann Sothern és

S:l"epteWiber 1J-14-15
A legnagyobb magyar filJrnsiiker l

Pál, Tasnády fekete Kiss Ferenc~

Oyúla, Szilassy László
Bea, Lebotay

eszélő

Me~őber:~ny.

!
i
I

Óriási k~kesedés5el gy5zöft a l
;'~juság Mezőberél"]}'ben.

VezeHe; Pánczél. I
l

Tikkas"1:i6 hőségben a Gytk Hiuság I
igy áH fel: Máté -- <:zifrák lll., SÓÓl I
- (ie:s, ~i, Czifrák IV., Kató - Szendr~i I
II., Dooo, Oláh II, D, KovÍlcs, Hal=
bach II

A MSE nagyobb eró fölényét a Gyik I
nagy lelkesedése kiegyensulyozza. Me
zöberéllY egymás után vezeti veszélyes '
támadásait, de a jó védők és él jó védő

Máte minden támadást ártalmaliarmá
teszllek. A 36. percben Oláh It forintos,
előre huzai! Jabdájából Haibach II, meg
szerzi Oyomának il vezetési, l-O.

Szünet után igen nagy az iram, a
MSE igen erőszakos já/ékkal egyenli
feni szeretne, de il jól mtlkÖf!ő gyomai l
védelem minden támadást visszaviílr.
A 28 percben Szendrei IL szögletéböl
D. Kovacs kapufára feje! és az: Ollnan
visszapattanó labdát Dobó él Mlóba
v.ágja, 20.

Ezután is nagy lelkesedéssel támad I
él MSE, de él jó gyomai közvetlen vé
delem lIlind<;n! men!.

A GyIk minden tagja lelkes játékáért
dicséretet érdemel.

Pánczéi jól vezetett

SzepteDllbeliL"
Rendkiv1Ui fiimkülönlegesség!

él

A dzsungel mélyén lejátszódó izgalmas lebilincselő filmtörténet.

Ezenkivül kitűnő kiegészítő miison.

=-~-------------"""'",~-

Az első magyar, részben szines
Mikszáth Kálmán történelmi regényének csodálatosan szép filmváiiozata.

Magyar Világhiradó.

Regényes történet egy félI/ér férfiról és egy fél vér farkaskulyár6L

fö~zerep!ők; Signe Hassaó, Georg Lökkeberg. UfA világhiradó

Pályázat. Országos zenei és
lrodalnii pályáza!ot hirdetnek L
magyar nólára, mü és tál1cdalra

(szöveggel. vagy anélkűl), 2. ma
o.yarnóla-szövegre, I11Ű és iánc- I
!". I olvasni és tudni való teszik
dalszövegre, 3. versekre_ A pályá- . pf' _"
zat titkos. A magas díjak oda- I Jess_ a1. Jlu Repülö leguj'lbb

Héléséröl pártatlan, szak!ekinlélyek- I _8zámát. A Jónossy István r5
böJ álló bíráJóbizoHság gondos- l szerkesr!ö veleléséve! sze,keszleU

kodik. Részletes feivilágosilást "Ifju Repülö" uj számának ára 30

küld levelezőlap érdeklődésre: fillér. Mutalvánvszamol a !dadó-

"Allegr6" KIadóvállala! és hang- IliliataHól. (VU' K' .,. I 93)
verseny iroda 8udapest, Bar- ., !ray !.I C'l ,

esay utca 11 szám. kérjen.

Fe

Őthónapos kereskedelmi tan- .
folyamot nyil Budilpesien, vm.,
Vas-utca l . szém alat: él Baross
S tövel,ég oly ifjak és leányok

:;;ámáro, akik a polgári iSKola
negyedik sikerrel elvé
gezték, de hosszabb ideig liirtó

lanulmányokat valamely oknál
íogva nem blyiall'<illnak. A tan
i<Jlyamon részt vehetnek közép

i840lába II ére1tségizeii fiul( és
:eányok is. 17 éven aluliak nem
vern vehetne!-, részi a tanfolyamon.
Tantárgyak: kereskedelmi és jogi
'alöpi"merelek; magyar kereske
Jelmi levelezés, könyvvi!el;keres=
keddmi és politikai számtan,
~:yorsirás, gépi rás. Az előadások

f. éVi október l-én kezdödnekés
déiuL;;) 3-lól 7-ig lesznek. Bejr~,si

d:j 30 P. Tandíj WO P, mely havi
20 ptngÖs részletekben is fizet
!letÖ. Abeiratásná! benyujtfmdó a
szüle!é-i anyakönyvi kivonat és az I
hkolai, végzeHséget igazoló biZO-I
nyHrány,

::lö~d Véd.Gn~.H

1fönfolyd.Dl.liL"d.
je]entkezé~iHte!

Folyó évi szeptember hó második
, felében a M. Kir_ Országos Kóz

egészségtigyi Intézet az állami
Apo/ó és lNdónőképző Intéze/ekben
három éves védőnói tanfolyamai
rendez.

Az Irztézétekben kiképzett egész:'
ségiigyi és szociális Véd"n6 az
áUaiános (Zőldkeresztes) Egészsé,g
védelmi. Szolgálainál, valamint az
Országos Nép- és Családvédelmi
Alap külön helyi (községi, városi)
gondozó szerveként fl}'erhet alkal
mazást

Az Intézetekben a bentlakás
kötelező.

A kiképzés eimételi és gyakorlati

3
betegápolást, egészségügyi és szo
ciális gondoz.dsi. A gyakorlati
nwnka egyrészt az Intézetekben,
másrész! e célra kijelölt kórházi
Osztályokon, egészségilgyi
és szociális !nlézmény"kbw törté
nik.

Az 1000/1941. B. iHelve
1051/1941. B. M. sz. rendeletek.
értelmében a kinevezett Védcrllik a
fanftónókkel azonos fizetési oszldly
ba sorolt nY1.lgdijas tiszt~

viselők, akik az Országos Nép és
Családl'Melmi Alap megbizásából
végzeU szociális munkájukér! külön
dijazásban részesiilnek

A felvétel fei1'éte!e: 18-30 élJ

közötti életkor, kifogástalan egész
ségi középi5~olai érettségi,
tanitónóí vagy ólJónái oklevél,
keU6 indokolás mellett 6 Jcőzép,

vagy Qllnak megfeleM iskolai vég~ I

zettség.
Közelebbi felvilágosiJással a

Tisztiorvosi HiMtaf, Gyoma, FiJ
-5zo1gabiróság.



Gyoma,

zÉSlfp O l T J K A I,

t:!gyl1alilábo8 (55 mm széles) cm. magas iI!Jl'det~.,

·50 lillé:. jÉyes hirdeMsnél 10 százalék kedlve~,ml!!~nyl
adunk.

:l!egjeie!lj~; minden szombaton reggel.
II 'jf 4') lll'! l!I, KO$$!JJlh

T€lllillfon:

feleiöli lizerkeliztö: WAGNER MÁRTON
613' Id>'!F~óhlvatl!ll :

ELOFIZETÉSI ÁR4U~:

N"(;:Vedévre .1.56 P, Fél évre 3.12 P, Egész éVH: 6.24

Befizetések postacsekken:
.Sy'lvál1lill~n~'oll'!da Oyoma~ csekl{szám 18.280,

c II fi t ö il" t ö k este 6 óra.

meglenni. A~

Ietl!'ltI5s€~g ",,~IJ.}J1.!!U"U a folyó

má.r nem

IDll:~~Jrar mezőgazdasági és
mnnkás gon enyhUo

II dolgQZÓ
tOI:ne~elr kHartá"át és a kevés~

beérését az

baidlroti"a'!1ihd~at, HleUHeg azo·
2 ahol a e!laíl~(l·

harctéri
·-'JI~-". Ezze] is leak:flrjllk róni
CS€,lkl2;~J'looértiÉ~ki:len is azt a
amelyet azok irani én,ünk,

blu:eili,re!ren élelüket és
III haza boi·

vagy cl

év ve-

t

ber hó 5.
het telllllond:!iuü a

szú ksége!!L
- Örömmel hogy il

gére és ugyanezen ld~§pl)ni!ok,ra

lehet az éM· és hol! I

Qa,!d:Jisá;gj feiszerelés áta!d~@át
fl

a lőnény a I.

hirdettetett iHetékes Ih <lll Ulr"" II I
figyelmeztetik az ke- I

resztény ha I
III év ~

a z§idó bas!:on- l
eM- és hoH gaz- i *~~:inlhii.t

gaZlJhUlágll fel:!lzíiilrelélt luH l .,

gilZ

foly
ta~i)i, lds
baszonbér!etek alaikHas~~raszÉln·

A ha
évi novem

n!)Pla~g hezár6'1a$i1 le-

r
a

indul meg,
sorso
ml.wkások gCOelj3.inili.li.

sél céiiozza.

kemény

szükségletére
Ami ezen van, fU II nem-
zet

-. A II

közeimulIban
hogy van ba:e:atjas

köLelességével, u
gYüre be!lzoigálltatéss,'l1'ld

leheL6vé LeHe a
gok csöldl:.entésének megszilnte
tését. E is lJaiilR!mlyo,ml
kivánom a termés
tás nélkül, a is-

és ga [l. szüks>ég.
Sz€relnék 21 magyar g~zda ba
gyományos, szinte kO:urrotl.d.íissá

vAlt józanságárga hivatkozni és
arra kérni nézzenek nyi-
taU szemmel, a lássák

miért most II Kuza,:-
lern és döbbenjsnek rá arra,
hogy az ország fennmaradása
érdekében áldozat ke
vés.

- A nehézségek
végeH uj
pokra helyezzük.
kezel ünkkel azon leszünk,
flősegitsúk a tokon uk
a és elő[eremt~

sük a hizlaláshoz szükséges ta
kan·mányt. A közellátás érdeke
az, minél önálló

legyen, melynek zsir-
szükségJeté:ről nem gon-
doskodni. akik
II mai időkben ké·
nyelem szeretből az
ön~~Hálhis§al és arra
n(jlk, hogy minden téren

hogy ba
vilsár01na llJgban,
részét gyökeresen
tant Ebbez

a

n-ag"y

Lossooczy István közeHálás
vasárnap Sza

beszédben foglal
kö:;;;;eljláti~s kérdései veL

elején II nagy

rniljJ szavait:
Hl'!ihnlrn~ ídők közepette 

mondoUa - az ország poliHkai
é:!i vezetése egysé-
ges I egységes
g2d és feltételnélkiili kölelesn

- A balarszag
wdj nem vesz
kuzJelmekbeo,

vinni,
áruló, aki katoniiÍ j .V€i>!víoari

ad el élete l,wc~k~zt:atá.sá-

az ellenségnek. Az
Dak ez a pénzért dolgo-
rik, de A
feli 3zélbámo.sai awnban
önző mohó
ka jJzsiságlJ,ll;kal, életük ko~káz·

tatása nélkfil akamaka nemzet
ro vá5ául gazdagodni. Nem tu
dom, hogy a két fajta
melyik azelvetemúltebb és becs·
telellebb.

- Aid hazaaruló annak bün
tetésül balál Utoljára Hgyel
me:delem tebát azokat, akik a
köz megkárosHástÍVal ~yengHik'

országonk és erkölcsi
nejét, . bogy rövid idő alatt
érezni fogják IJJagiJkon az osztó
igEzságos§lág kemény,sujló
Inert fl kormány gondoskodni
fog anól, az árulóknak ed
a fajtáját kiirtsa II

nemzet testéből.

- A magyar ember élelme
:ze",ének alapja II mindennapi
keDyér. Ezt csak ugy
h:het elérni, az adagok biz-
t<):f,iláqH!Oz szükséges mennyi
!ifgek-ös8ze is győinek•.
deuld megkapja
Izla mcll

fel
adat lk végzése és teljesítése.

- Szeretném a



A segélykérelmekbell ·jogor
vosial iön,énybaloság első tiszt
viselójébez nyujtható be.

HH{ortól Dlleddig jár
d .hadi~egély ~

A hatóság által megállapított
hadisegély t II bevonulás bónap
jának elsö napjatól kell folyó
sHani, ha ebben a bónapban
az anyagi rászorultság fennáll.
AlIalálian megszllnik a foiyó
silás, amikor lill bevonuH lesze
.rel A hihi halált haU, a szol-

megszÜné!HJl előtt a katonai
szolgálat sajátossága foiytáll
meghalt, valamint a hadmüve-
letek során személyek.
igényjogosuH családtagjai egy
évig, i!le~őleg a hadigondozási
igény megáll81pitahát követő já
radék vagy segély folyósitásáig
kapják II hadisegély t. : .

Végiil meg még jegyezni,
hogytsak az kaphat hadisegély t,
akinek igénye II fentiek alapján
megállapítbató, más személyek
minden jogtalan követeléstól
hutózkodjanak, mert kérelmük
ked vező elintézést ugysem nyer
het

az érdeiéeH családtag pedig
fl lakhely szerint illetékes köz
ségi eL'Hjáróshgnél, a drosi
pel~tfmegtetüél.

A családtag, hadisegély kérol·
mével a
helyén i:negszervezett Bajtársi
.::nlllg~lIlill einevezésö szervezet
hez is fordulhat

Községekben az elöliáróság~

vlllfosokban li polgál'mester bi- .
rálja el III hadisegély kéreIme
ket és abol az jgényjogesuUsá-

wegállapitoHa, e segélyt

Bulgáriában bevezették:
a magyar vasnap

rendilizert.
jelentős nemzetközi

sikert ért el már III magyar
ócskavasgyüjtés. r-endszere s
ezekhez mOllt érdekes esemény
kénl' kapcsolódik Bulgária fém
és vashulladék gJ'iijtésének meg
szervezése. A közelmult napok
ban a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara közvetitésével
bolgár szakemberek ker~sték

fel III Fémgyüjtőt és behatóan
tanulmányozták a magyar gyl1j
tés] eljárást, szervezéli mód·
szert Réőzletesen érdeklődtek

!ll vasnllpok iránt; majd pedig
személyes Játogatással végig
kisérték II vasgyöjtés meuetét
és a Nagy
megelégedéssel nyila lko:da lt ll.

tap",szlaHakról és kijeienteUéli,
hogy II lanuimány eredménye
alapján történik meg Bulg4rhl=
ban II vasgyöjlés megszervezésef

melyet most intézményesitenek,
Magyarországoft kölönben erŐi

ütemben a v.asnapok s
i6ként

északmagyarorsdgi községek és
,városokban rendexik meJ.

p

20 P
24 P

15 P
P

HI.
P110

I.

10 % 0/1:1 %

csak akkor adható ujból elő, h[fj
a család vagyoni,
viszonyaiban változás éH elő,

Ki é§ kerbefi

A b.a(l.!li;~l'fo!nl1U csapatparancs
nokiagánál ;

}\ katonei szoloálatra
'-'

bevonultak ozzátartoz él

segélyezése
A hadbavoDuUak és általában közllzeml alkalmazottak, miután

a katonai szolgálatra bevollul- HLetményeinek egy bizonyos
tak ellátatlanul ilthol)marad~ SdZllllék&! muokaadójuktól meg
bozzátartozóinak támogatására kapják, fi feleség, gyermek és
a kormányz.at 1942. évi mareius unoka után hadisel'lél),t. nem
bó l·től II hadisegélyezést lép kapbahmak.
tette életbe. után lehet iiérni

A hadisegély a nemhivatásos a hddi!'ieq~J.y~ i

állományban .szakaszvezeiőnél ( feleség,
nem magasabb rendfokozaiban b) törvényes, törvényedtett,
teljesHeH ka!onai vagy közér- örökbeto,gadott mO!lloha~ vagy
dekli munkaszolgálat alapján nevelt gyermek,
jár, de csak akkor, ba a be- szülő, nagys:llüió, mostobll.-,
vonult nozzátartozóiról, család- örőkbefogadó~, vagy nevelő

járól bevonulása előtt gondos- szülő, após, anyós
1

kodaU és azok III hadi:§egélyre d) unoka,
rászorulnak. Termé!lze~esen,ba e) testvér, mostoha testvér is
a bevonult szolgálata alaH jut testvérének teljesen árva vagy
olyan helyzetbe II család, hogy félárva gyermeke,
ellartásáról II bevonuHnak keBe- f) házasságon kivül .születeH
ne gondoskodni, szintén meg- gyermek,
áHapithaló II segély. Közszolgá- g) házasságon kivül született

közlestiHeti, kozintézeti és gyermek anyja,

A. hadisé9é1yek ö~szegei !!izeJ.1nlli!~l'Yenként

és :

Feleség részére: (lásd fenti pontot)
I. 12.000 lakosnál nem nagyobb lélekszám u községben 16 P

12.000 lakosoál nagyobb lélekszámu községben és
mef(yeí vagy törvényhatósági városokban

HI. Budapest és környékén . ,

Családtagok részére: (lásd ll! fenti b)-g) pontoka!)
(a harn;nadik gyermekig bezárólag)

J. 12000 lakosnál nem nagyobb lélekszámu községekben
II. 12.000 lakosnál nagyohb lélekszámu kÖLségek és

megyei vagy törvénybatósági városokban,·
Budapesten és környékén

Ki kaphat feleollelt hadiljegél1't
és Dl.ekkora annökös§zege ~

Aki az ujabb bebivást meg-I hónapon át szolgált, al alábbi
előzően 1938. évi szeptember felemelt ölslegü hadisegélyt
hó l-e óta legalább kétilhen kaphalja (rendes ténylegesslol
volt hevonulva és ezen idő alaH gálat, vagy II póUarlaléki ki
összesen legalább három három képzés ide nem ·számh be):

. I II III.
Feleség részére (lásd a) pont) 24 30 36 P
Gyermek vagy unoka részére (lásd b), d), f) pontot) 15 15 18 P

A bevonult gyermeke, iHető- reskedői vagy gazdasági tanonc,
leg unokája u.tán állalában csak ugya tanulmány tartamára, de
16 év'e8 korig utalható ki hadi- legtovább 24 éves korig lehet
segély. Ha uonban közép- va~y Illegélyl kiutalnL
főiskolai tanuló vagy ipari, ke·

Hilyen jövedeleDl. e!!ietén illetéke§
a hadi'iegély:

Ha ll. család (az összes család- nem haladja meg az alábbi
tagok) bármely fonásMI szár~ összegeket, badisegely éllapit~

mazó jövedelmének vagy be- meg,
vételének egy

Gyermek-, l'lllokanélkl1H családnál
Gyermek és unoka esetén személyenként a

fenti összegek emeleDdók

Akinek. jövedelmi és kereseti
vi§zonyaibsn3 családfő hadbs·
vOíll.dása változást nem okoz, a
fentemiHeU jövedelmen alul
sem meg hadisegély,

Az egyszer már és

ad a
Megkapó kép

a KormányzóhelyeUes

harctéri életéből

A hősi hl1lált baH vitéz Horthy
István harctéri életének meg
kapó résdetét irja le nagyobb

ti

szánd egyik riportere. A rész
letet lIlZ közöljük:

Az étel különben ugyanaz,
II legénység es~ik.

Kivétel cSük akkor adódik, ba
valaki csomagot kap oHbonróL
Hyeokor a boldog csomagtulaj
danos szokás szerint vendégül
hUjll! El többieket, avagy amint
iH mondják: vérpadra küldi ill

ha?ait annyit természete
sen nem tudnak küldeni a ma·
mák és ll! feleségek, bogy a
társaság együUében el ne fo
gyassza az egész csomagot A
muHkorában ll! nagyétkü zászlós
egyszerre három helyről is ka·

csomagot s III hazai falatok
tekinlélyes mennyiséget tettek
ki. Hét pen:: alaH semmisitették
meg az egészet. Voll azonban
már ugy is, bogy kétésW perc
alaU végeztek valakinek cso
magjávaL

Hortby főhadnagy lU leg
utóbbi csomagjával is vidám
dolog történt. Vacsoránál üU ilZ

egész tisztikar, ulána mint bol-
csomagtulajdoIlos Hortby

tolJlal.1]na~:y ur volt a "sorosu a.
vendég!áiáshan.CsiUogószem
meI várlák, mint mindig a
többiek is: mi lesz a csomag
ban, Nem is csalód!ak. Jó dol
gok kerültek elő. Többek közön
nlami szalámitéle.

Horthi főhadnagy ur oda
YU]totla a rudat a melleHe üLő

úszlósnak:

A kis zászlós szerény akart
lenni s ",.o.l,,,,...,,"

ma~;iHH\k,

Hortby főhadnagyur ránézeU,
azután igy slÓlt hozzá:

-- Igy aztán rosuul jámát
.Majd én viÍgok Neked öregem

Azzal lekanyaritoU egy hatal
mas szeletet Azután továbbadta
a szalámH egy fiata[ hadnagy
nak.

Ez gondolkodott egy pm81
n:iljg, majd vis§z2íld~!Q a rudal
szi ves vendéglátójuknlJlk,

- Légy
U!\.i'l1l10Iliil ravasz m(psoHyal

vAgjAl nekem is, én sem aklI. rok.

JrosszuljámL ..
Harsogó kacagás.

vaJamenll]yien
ugy:mazt kérték s rnindenldnek
Horthy főbadnagy ur szelte a
szalámH s rnhel jó szivvel
teHe: magának aUg maradt
bel61evalami.



halhatatlan Hanak, ha!'Ílm'la2:-zekés
halárörének, 'lUh és élelét aldozó
kator:ájának, ágyJJJöntö- és had-
seregszervező szabadsághösének

Az actomtlnyotat a 11335 sz, posta
takarelipénztári csekkszámjára, la Sepsi
sZlilntgyörgyi "Háromszéki Tal.\arékpénz
tárnái" llezlilMt folyószámlára kérjük

befizetni l
Az 2l.dományokalt hirlapilag nyugtánuk f

hogy 11 székelység ré~i vágya mieHibb
valéra dlj0n.

Sepsiszii:nllylrgy, 1942, SZlllpt. havában
székely testvéri lidv~zleUíll :

" ADOR RON
SZOBOR IZOTTSAo,G

Sepsiszentgyörgy.
Dr. BARABÁS ANDOR ilk.

Háromszék vármegye fóispánja,
az Intéző Bizottság elnöke.

sk.
kirendeltségi vezető,

a Bizottság ügyvezető titkára,

G

. Felkérilnk minden magyar honfit éli
honleányt, érezze ál, a példaadó
hősi önfeiáldozás megörökitése soha
sem volt időszerűbb mint ma, amikor
a magyarság ismét életnalál harcát vivja,

5epsis<esntgyörgyJSn szobrot állit.

Az emlékmű miívészj elgondolásban a
SZÉKEKY ÖSERŐT fogja megszemé~

lyesiteni és azt az elszán! akaratot jut-
.. tatja kifejezesre, hogya sdkely lJatár~r,

Szent István birodalmának ezen keh~tl

végvárán, az Örök Magyarság védeimér@
mindörökre ki fog tartani. .

A szobor megalkotásának kllUségét iii

M. Kir. BlIlltigyminiszter Ur
állal engedélyezett

szárazság

azt

2UJOO pl'jngö szántás! segélyt
kaptak vármegyénk kisgazdái,
holdanként perigös átIagga L

Közhiztaló szervezte
meg a szentesi kisgazdákat a
város polgármestere. Az akció
nak az cl célja, ho2'Y él város 8000
főnyi eJlálaUanja részére biztosii
sák a szükséges zsirt él téli Mna
pokra. A hizlalásban résztvevő

kisgazdák sertésenként egyelőre

fél mázsa árpa és két mázsa ten
gerit kapnak, majd pedig a hiz
lalás befejezése után maxim ális
áron vásárolják meg a szentesi
hentesek kimérésre a jószágokat
A hizlalóakeió megszervezése nem
várt eredménnyel járt, meri eddig
már több mint 400 ldsgazda je~

lentkezeH hillalásra, akik három
négy sertést akarnak hizlalni köz
fogyasziás!a.

Vizkárokból kifolyó hánon
gálások henyreáUHására 1,800,000
pengő összeget kapott vármegyénk
eddig.

Tótkomlóson föjegyzöválasztás
lesz, eddig hal pá!yázó . adta be I
kérllényél. ••••~.WJl~I~~I~'Jltl!1l

Még egy mdsik jelenség
szemünkbe, ami a szárazsággal
kapcsolatban önmagától kinálkozlk
gazdáinknak, a szikes
jeink alaitelteriill5 mészdusagyag
iéteget termesztéssel lehe!
legjobban hasznositani. A vonatról
Mezötunól Gyomáig ugynéz ki a
határ, mi~tha leperzselték volna.
Csupán egy- kéi helyen, ahol lu
cerna van vetve, ott üde zöld a
növényzet és beszédesen hivja fel·
gazddlnk figyel~éi, hogy ezeken a
területeken ne kukoricával ktsérle
tezzenek, hanem minél több lucer
nát vessenek.

I
Értesítés. Értesilem kedves

betegeimet és az OH tagoka!,
hogy távollétem alal! állandó he
lyellesem V/UI, aki naponia 9-lJ
és 3-6 órák közöl! folylatja ke
zelésüket Dr. Karácsonyi Ágoston.

Statárium esnek az el-
sölilés alatt elkövetett bflncselek
mények.

Zenztaalllók figyelmébe. fel-
hivom él zenét tanulni óhajtó ifj1.1- ~"'_"'-"'''Alft.,.'''"""","'''''''''''''",. ,;;,_\.",. ,y_
ságot és sziilöikel, hogy éi. zene
lanilás! az iskolai évvel pál hlLl~a

mosan ez év szeptember~ben ujböl . foltnak a
megkezdem. Jelemkewi lebel z.oo-I ". tP t ez have_s, il onv n a
gara és hegedil lali~zakra Kossuth miatt nehezek ezeh
L~jos ul 2~ szám a~aH,.·ah~1 bár- I és iasscUl yolimak.
iI1memti eZlfányu felvllagoslíá.ssal : ..
is szolgál Benke bjos okleve!es Egyedul a
zenetan'ár. élér?kség, A ,'cö;'os,toI-1ái?\J1

ERTESlTÉS reihivjuk a
gyümölcstermeszlők egyesülete gazdálkodás gYiLín;iHcsét

helyi csoporljának tagjait, hogya be. II őt
gazdasági népiskola révlaposi I és a fUllarusok
tal1yájában elhelyezett aszaló ke- I sora
mencében me~keldiük a szilva-! a gyomai Ó

aszalást, mihelyt eiég jelentkező IBékésre
lesz aHa és él besztercei szilva!
asza\ásra elég érett lesz. Az asza-I"
lás köllségei: Minden 100 kgr.
nyers szilva után 60 kg!", kemény
dorong 1üzifa, az aszaló munkások
napokban megállapítandó órabére
és 2 pengő kemence használati
dij a tagok és pengő a nem
tagok réslér~1 az egyesület pénz
tárába. Legkevesebb aszalható
mennyiség 50 kg!", amely egy
éserényre fel tér. Csak jól érett
szilvát hozzunk aszalni, mert az
éretlen nehezebben aszalódik, több
fa és órabér kell hozzá. Rossz
minöségü nyers szilvából csak I
rossz aszalvány lehet. Minden
aszaltató 3Z általa behozott nyers
szilva aszalvál1yát kapja vissza. Az
aszalást éi jelentkezés sorrendjében
eszközöljtik. A kijelölt időre pon
tosan száilitsuk ki a bejelentett
szitvát, hogyasorrendböl ki ne
maradjon az, s hogya kemencét
mindig pontosan be tudjuk rakni.
De három-négy nappal előbb ki
hozni sem tanáGsos a gyümölcsöt,
mert kasban a szilva pál' nap alatt
is erjedésnek indul Minden ka
sunkat név és lakás jegyzékkel
lássuk el. E.löjegyzéseket vitéz·
Pajor Gyula gazd. népisle igaz
gató, egyesületi ügyvezető fogad
el, aki bővebb felvilág6sitással is
szolgáL A jelenlkezés alkalmával
az aszalni szándékozott szilva
mennyiség is bejelenlendö, hogy
minden kemencéhez csak annyi
szilvát hivjuk be, amennyire éppen
szlikség van,

Békés vármegye 31 községe
közül 15 községben befejezódtek
a zsidó bil'tokokra vonatkozó el
járások, mig két községben e
munkálatok részben nyer/ek be,
fejezést.

maradt parlagon
megyénkben a· mult évi \fÚ miatt \

A következő level I
kaptuk:

Tekintetes Szerkeld6 ur l

Az alábbi soraimnak . becses
lapjoknak cl hasdbján mélióziasék
helyet adut.

Kedves Magyar Testvéreim l
Nagyon jól tudom, hogy ezen

soraimmal egyes olvasó testvéreim
reszéról, akiket mint érdekelt félt
érintek az alábbi soraimmal azok
részéről darázs-fészekbe nyulok.

Kedves Magyal Testvéreim Mi
kor eUón az a1l idő, hogy törvén.y
hatósági .tagokat választunk akkor
minden jobbérzési1 gazda társam
és az uri osztály is törekszik, sőt

még versenyfuiási is rendez érte
csak UJTl'ényhatósági tag legyen,
Mikor pedig meg lett vdJasztva,
akkor nyugodtan ill itthon a pá
hoiyba, de cl meg.vei gyülésre már
nem megy el, mert az fáradtság
és kliltséget hoz maga után, itt rá
mutatok: folyó hó ll-én tartott
vármegyei közgylilésen a gyomai
járásMI dr. Sorbdn Jenő fó
szolgabiró és Endrödröl Kovács
Libor vett részt. Kérdem én azt
összes választó polgártársaim nevé
ben az igen tisztelt törvényhatósági
tagoktól, hol voltak a nevezet!
napon fl Azért leitek megválasztva,
hogy a megyén II mi ügyünket
képviseljék, tehát ebből világosan
látható, hogy Gyoma klJzség azért
van .igy elhagyatva, mert a. tör,
vényhatósági tagok személyél a
megyén, a gylilésen nem is isme
rik, De az igen tisztelt olvasó ne
gondolja, hogy csak a· törvény,
hatósági tagok nem jelennek meg,
ugyan igy járnak el egyes klJzségi
ktplJiselók is. Egész éven keresztiii
sem jelenik meg legalább is 50
százaléka a gyiilésen.

Kérem az igen tisztelt valasztó
polgdrtársaimat itt van égy tanu
ság az eljövendő választásnál
éberebbek legyenek! Kl.

VidáD'll .orok.

Fekete látogatóba megy Fehérék
hez. Fehérnének nemrég kisfia
sziiietett. A 15yermek kocsijában
fekszik és rettenetesen bömböl.
Fekete idegesén kérdezi Fehértól :

- Miért ordit ugy ez a gye
rek?

- Mert fogakat kap, - feleli
Fehér.

Fekete csodálkozva kérdezi:
- És nem kell neki?

.Csonttörl) kerestetik.
.4z .enyvgydr dlldst hifEl,t, amelya

'11 rögtön jelentkezik egy fiatal
-ember. Kikérdezik :

- Nekünk arra kellene
hogy az enyvgyártáshoz szükséges
csontokat törje. Tud maga csontot
tőmi?

4 Hogy tudok-e? Öt évig voltam
a bdaTugójátékos.



é

24-én,
ón:akor.

film!

szeptember
csütörHH{ön 6-8

Fő§zereplók: Carl Raddat:l;, Alber! Heho,
Hannes Slelcer, Helbert Wilk.

Egy zuhanóbombázó század izgalmak·
ban bővelkedő életét rajzolja elénk

e csodálatos film.

El\!
1942 szept 20-·21 én, vasámap

3-5 0 7-9 órakor,
egy elő2.did~ óralwf.

A német

Korrnán'yz(íhe:ly"U(,;; ur te'lletése.A

Idegfeszitőell izgall1l1as

rendez.

és

Főszereplők :
Foscó Giacheili. C'Dllchilta Montez.

Egy egymástó! elszakilot! jegyespár
llD~ies klizdelmém~k megdöbbentő

története.

A nH1So, iegészitve.
és

Mártorl

Tahs!ri~S\6éW't lakást "uuk gyermek·
telen házaspárnak, vagy egyedülálló
nőnek. A LégoHb.1rni Liga hivatali helyi:..
sége takal'itásáeri pedig havi bért fize
tek JeJentkenJi lehet Lovas ZoWinnáJ.

PaHHi utca 46 számu ház eladó,
t egy fél Wid is eladó.

JelJel ugyanott. 2 . 2

52abógép, egy fekete férfi
ruha, egy férfi léJik3bát eladó. Érdek
lődni !ebet özv. Zőld Dánieínénál, Lehe!
utca 13 szám alatt. 2-2

Schulek !Hl.Ho!t
atma álJanlió:m :\ Ug}'AllOH egy
sujomszedesben iárlas f0rfi kereiilteíik,
érdeklődni leilet a telt1:p\1@íletiínéi a

"2 -2

P~tőfl utca 46 számu ház s7abiid-
kézből eladó, 2-2

$z"rkes7Jésér! éf. Idadásért fe!el:
VJ AC:i\iER

Rif.kóczi utca :3 s7árn aiatt két
szoba kooyl1as laliás kiadó. Irodának
vagy üzletnek is igen alkalmas 3-2

Egy két éves szőke, keresztezett
koca felestadásra Érdek-
lődlli lehet a Wagner ta!elepen.

Készül! it könyvlJyomtalás 501-ik es:!:,

tenc!ejében il SylvalJta könyvnyomdábail

í.iv'GJmán_ feldős 1I1:%;;e~tl; Teket

is

~z Endrődi cs; pat

Arnold:

Josiftllmk: g.j

javára.

J6:,brU8Ik: eldöntetlen eredmény.
A Gyik-N, t\'lál'. méikő,óést \Hr:.rnmri

jlv. vezeii
Az Eno.rődi L6Ve'lle SE Gyulán ,'eo

dégszerepel, és a Gyac H csapata lesz
a.z ellen"fere..

A Békéscsabén sorra kerlili) CsAK
I\l-vásárheiyi Székei\' :::c NB. Ii bJ.i-

lloki! Halai ;'ue\!.

szenteli. Már csaL enl1t'1

ne!;

iíí 'CJJ3gyar nernz,,':! mindi') e~:\/es i
Sl~~inára éjdek~::.:, o~\'as-,

,. <::7/'.1' .~1.1
~ '-'·.J0.t J~YW"~ ~

Ember SÁndor!
l\LpI.IIU einöké- If!.yás·zs()raH közli a majd;

a hon1rói 13bon postá- l
va: érke7d! ludósiláE[ kIJ,,!)) al I

UHól NJgy- I

sze!!! agyar. oldJb~a!. k~-I
!zf!:alrnas pare f'. ( fe/-

lékai nagyszerű h5ste:~ l
I · 1 I'< J' i , . Ieane~~.!"'i a nl o S s jl J4 \'lv3r.1 ~

S'lei1\c .~) iéseben és ~ Hori

Két 'vi!ág IJ3JCa 3, becsület nH,zejélJ"
AOl'erikad fii:nkíilönl"ge;;sé.

I
i
I
I
I
I

Pompás iulbali ijőb~!1 futnak ki a i
csa!Jatok 1 a
kÖ7ön:ség veszi köriH.

A Gy tk a következő őssz.e-

áiJifásba sorakozott f.el középre: Máté
-- Cz.eglédy, BMi - Tari, Szeliéirei L.
Gecsei - Szendrei II, Dohó, Oláh ll.
Rcf'sz. Haibach H.

kezd és igen hevesen
rolJamozza a gyomai kapu!, azonban a
védelem jól áJI a lábán. A ]Q·ik perc
ben Oláh ll. bomba szabadrugása, <I

ielső lécről pattan vissz?l. Igen nagY;:lz
iram Oláh ll. nagszerti irányitásávaj·
pompásan működik a gyomai I
A i8·ik pel'Oben Szendrei I. 30 méteres
s:l;abadwgása a jobb feísö sarokba hálóI l
ér, lOvezet (]yoma. EZ!.llán nagy l1~j- II

rába ke7 1j a köröslJdányi közönség,majd

~rós~akos játékkaL Kö~ősl~~á?ye~yen~ 'I

htem akar. am, az elso íelJdo u,olso I
piUanatában nleg is V3n~ Ko/ák fl kö:~ép

csatár 2 méierről bomba gólt ngaRzi il I
gyomai kapuba. I

Szünet után, nagyoll eldufI'ld a mér- I
közés, mindkét féi a gyözíes gólt sze- l
retné megszerezni, de .,~ jó köz.vetlen
védelm.:k mindent mentenek

Gyik ifjuságiból jók voliak: Máté,
Szendrei iL, Oláh II., Dobó, Szendrei!. I

A játékl'ezeíő ig~" erélytelen voHés '
ezzel kiengedte!:ezébő! a mérkőzést. I

l
Keitős mérközésben lesz része Gyoma

L , io' , .. :< <, é l ' MikI6~. Nemze!!j)cl no KO:l;vI1S,.g neL
3 órai kezdeHel il Gy!k kombinált mfo'lll,eienö

csapata jál szik az ujcmc mezőluri MSE ! 50 fiI-

csapahipíaL l' ki V,A!1.aira :ca.. 1'1

fél 5 órai kezdeHel a I csapata G
U'C(l~3 )

áll nehéz feladat ek,
kűJd. l

a nagy képviselő nagyváradi l "" i
vasutasokk;;l A csapata ollhllná· I """"'" n""_~,, _
inn győzte le a vasutasokat, mig Gyű- l 5ll7",tr... ",

, nü~ eldöntetlen eredményt ért eL ~ a hazát:bl je:ft:zll)rd~~bb I
l1a az I A.' n' I

akkor igen erős iramll mérkőzésrs lesz I ~e.ben is I
kilMás. A Máv. rutinosabb. mig a Gyik l '

.a halrllSereg:neli~:

lX

kórházi

18-30 é;;

B.
sz. relidefelek

kineveze it I/p,i1onn!,

felvilágosítást ad a
Fő·

n. ik.

értelmében.

Tisztiorvosi
szolgabiróslig.

uthonapol!'i kere§j.~ede)műtan-
Ví

Vas- i.líca ! l. szá m alaH a Bcuoss

S"övel:;ég é~

ö!:ik a isiro!a
elvé

tarló
oknál

tm·
közép-

lillk és

és szociális

eldUs
munka
másrészi e célra

vagy óvón6i
kellő indokolás mellett 6 közép,
vagy GIIrlak iskolai vég
zettség.

Közelebbi

iiiWlzcist
Az Jnlézeief.cben a óeili!n!u1s

kötelező.

A

is. éven al uliak nem
vehetnek részI él

TanláU!V3k

iskolába"

delmi keres~

kede!mi és számtan,

gyorsírás, gépírás. Az előadások

f. évi oklóber -én és
délután ,3-1ól 7-ig lesznek. Beirási

30 p, WO F, havi
20 réS7.1e!ekben
heW. JA

'" és az
iskohl bize-



. töhb

nehezen

HET LAP

szineződése.

A késői szedésnél figyelem6

lenni ill madar~k na~

gyobb kártételére lis, ezért ma~

a termes őn;ésé·

:ről gondoskodni Szegély-
nÖYénykén~ termesdéskor

miaU

támogatva
eUIBnillhJ,ak a szél ktu'osjtá~

időben arassunk, baneliD Ui;llelle~
j i! "eg
j gezzük a IlIHlinkát.

III. A'" ""f"'''.'' ""l.k ..",,nt;::, a "",_"" :olli. ':: töriténik,
I szár-
I a tányé-I eléggé
i a fl. tányérok-
Iról a 2lzolfmal idcsépelhető.
I Hill azonnal

ai'.. nem C~E~pe:!J])~3H1![lk,ill tányérokat
, csak n81gyon szellős helyen,l fészerben
I, valamennyire9 ak-
I csak feWlzve,

csak rétegben
t.a!r"..,.' ~~ kiszári_

~g'vn~lj21"J0!:3 {55 ~iíif!i1\ .§z~]es) ~ CITL Hlagas hirdete,~

50 mltk. É1Ies hirde:[;~fmél Hl 6z~~jék Itedl\1.e,mil!!i1yl
3d>:>nlL

alatt
2, napra=

ok aratásra
ldteU fekvés- nem elég érett la termés és

mégis arahli kényszerülünk,
2:1, kor megszárilbatjuk

cél- amint az Orosz
szokásos. E <célból

iH'n",,'''' egen termesztési ut
vnlaooint fl. szárHóüze

igénybevételére VOnlllHu)zO
U1iléll:OJl:tatol is minden

fel
rosainli::;! Dem l}(1lrHotilt~lJ:

ba

s a
rabb

bogy először jelentek
őszi cSjHIfII4G,li;li:oil

. vagyonér~
és

nem tudta
már

népe a
tűzke',eslé tségéJfL eszten
deig csak II ho?:zánk érkező

hírek, szii!rsz;pm je-
vagy szines leirások

nyomán ál toHtlis bad
viselés nek ezt az arcál~ s bllr
milyen a.vatoU voU is II axt
a valóságot, a közvet
len emberi me~ismerés, a ma·
glluk Id«~Reml2:t:

az életért és
szorongás
érzése

NegyedélN6L56 P, fél "',ie 6.24

I!lefizeteg;~k r;oJ31;J(c3ekk,o'fj

..SY]~l2.rda-h]yoroda Ch' ·uruZ'iJ·~ Cg.tk~HlG:án, J ::: ..2§t[\

Lapzá.rt21 c B [ t e- e8~~ (; örz.
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bevásárló
kibővítése~

ni, II közvéleményt ma kétség
feleniil legjobhan érdeklő és
leglöbbet foglalkoztató közeUá
tási kérdésekről.

A "árrnegye közönsége bili:a
lommaI és slcrcleHel válja
Lossonczy istváu közellá!ásiigyi
míni~zter urai, aki! mint a
Tisl.lÍln luIi MezőgazdaságiKama
fának voU elnökét és a VI.
had!eslnek voU országmozgósi
jási kormámybi:dosál, a!lna~

idején közelebbrőlis megismer
bet!üoK és a vármegye p:roblé- '
mái iránt való megértését már
akkor is tapasztalhaltuk.

A vármegye közönsége a leg
nagyobb érdeklődéssel tekint a
Békéscsabán október hó 25-en
megtartandó válasdmányi nagy
gyülés elé.

Vegyipari osztályához (Buda
pest, IL ker. Fő u. 68.) cimez
ve beilyujlani. A kérelmezők

részére ugy fentnevezett hiva
taloál, mini a Futuraolaiwag
oszlályáqáI .kérvényüda pokd~J
talanuláJhl~k,!ll felek ne,gdeil
kezésére, ugy bogy azokBltegy
sllerü~n kilöHve'.kel,1 beuy~jta)'1i

!Ill eisölolm iparhatóságnál(köz
ségekbena főszolgabirói hiva~

lal, várasokban a polgárme<;leri
bivataJboz.)

A vásárlási engedélyek kia
dása szeptember hóbarl meg·
történik, ezért mindnldoek ér
deke kénéoyét mielőbb be·
nyujtani, mert későbbi fO[Y2l

modványok figyelembe nem
vétetnek. ~ Tehát igyekezzünk,
hogy az első, között legyünk,

álasztmá
ékéscsa

magyar honvéd
az orosz nép

A

Az o]ajosmag
hálózatának

ép

A naprafor~óé$ oiajosmag
vak aratása, valamint érlékesj·
tése megkezdődött.Annak érde
kében, bogy minden termelő

minél kényelmesebben értéke·
sithesse ter.mését,iUetéke,!Lh8t~

ságok gondoskodoi kivánnak
az olajosmag bevbé~ló bélózat
kibőviléséről.. . . ~... '.

Az olyan községekben,ahol
Futnra bizományos nem mü
ködik, meglelelő lizakképzeU
séggel biró, térőbeUyel és tőké·

vel rendelkező keresztény ter,
ménykereskedók nyerbetnek a

Idr. Ipad AoyaghhrataHól
vásárlási engedélyt - a fenn·
álló rendelkezések értelmében
- az elsőtoku iparbatóság utján
kell II folyamodványokat a M.
kir. Ipari Anyaghivatal Olaj- és

Békésvág'megye f6ispánja, mint
a Magyar Élet PArlja békés·
vármegyei szervezeteinek el
nöke a vármegyei pártszer ,
vezetek na~yváiasztmányán3k

gyülés-ét folyó évi október 25
ére 8ékéscsabára hívta egybe.
A választmányi gyüJésnek or
szágos jelentőséget fOR adni az
II körülmény. bo~:v azon Los_
sonclY István m. kir. közeil:,í,
tásügyi minilllder is részt tog
venni.

A KözeUátásügyi Miniszter ur
részéről Békésvárrnegye közön
ségének luUönös megbecsülését
jelenti, ho~y rendkivüli eltog~

laltsága és országos ~ondjaiDak

közepette éppen Békésdrme
.gyében Békéscsabim fog na-
gyobbszabásu beszédet monda·

jöHek rejlekhelyeikrOl és öröm
mel áHapHoHák meg) bogy a
magyarok nem olyan veszedel-

, mesek. ~

Egészen meglepődtünk, ami
kol' :ll község hiráiával egy kül
döltség jelent meg az alakulat
paraucsnokánál és felajánlottAk
neki II kolchozigazgalói liszlsé·
get

A parancsnok persze kijelen
tette, ho~y ő magyar katonatiszt
és ilyen tisztséget természelesen
Dem vállalhat eL

A küldöUség tagjai ene ugy
módo~iloHák kérésüket, bogy ",z
alakulat paraniilsnoka wegye vé
delmébe a !,.özséget és ennek
ellenében az alakulalot min·
dennel ellátják, amire szüksége
van.

A parancsnok erre érlésiilue
adta, hogy ő kötelességbőlamngy
is el!á.fja a község. védelmét,
mert hiszen megHtotta min
denkinek amagantulajdonban
lévő kis kertek és vetemények
pusztHásáL EITől irá~t is kap·
nak II község lakói.

Másnap reggel III falu lejet,
délre egy borjut szállított 21
honvéd köteléknek. Burgonyát
pedig annyHhoznak, 3weny
n)'i.re szükség van. Történik,
bogyaközségen más alakula
tok vonulnak keres;ÚOI esbur
gonyá! akarnak 35ni. Az orosz
asszony nyomb2n előveszi iga
zől váDyát és az iUetőt az oH
állomásozó parancsnokhoz irá-
:lyilja. A ..parancsnok megkérdi,
bogy mennyi burgon)'ára van
szüksége~z,álvonulóalakulat
nllk,-"ezL'kózH ,akö:z,ségi biró
val ho~zak'ai'igényéh·· borgo-
nY{llr, '~ .,. .
- A ·nép már annyira hozzánőtt

li ma~yar ka1011ákhoz, bogy
bánni baja vagy panasza van,
hozzájuk fordul tanácsért és
segítségért Ha egymás között
nézeteilérésük támad, a honvéd

~ séget kérik tel dőntobiróuL
HazaérkezeU II község~ommu-

uis!a tanácsának voH elncHre is,
egy öregebb asszony szem~lyé

ben. Az asszony azt hi! te, hogy
kHé(ének feltedezése után
nyomban lesz.

igy történt Annyi tör
hogy az asszony tényke e

dé.sé! állandóan figyelemmel
kiséri ék. de miután meggyő1.őd

.lek anól, hogy semmi agitációs
rnlmkál nem fejt ki, békében
hagyj~k ~ többiekkel együtt
Most '. II k.ö~ség kommunista

(M, kir. hoovéd haditudósiló.) lorosz. propadanda ..m.indig azt' tanácsának volt elnöknője :kő
A magyar honvédség mindig hirdette, hogya :magyarok har- nyörög, hogy ne hagyjuk .el II

nevezetei voU 9 messzemenő bár emberek, . mindenkit legvl!- községet s ag~odalommal gon-
lovsgialls'gáról. . kolnek, sőt még gy.m.'rnekeil,"et dol ana, hogy nemsokánll. előre-

E megyünk.
z :!ll lovagh~8!i1'g nagyapáról- is telnéf!yelik.Az orosz katon:El-

" Ezek az apró jelek uról ta-
apára, apáról-tiura szálloU, soha ság azonban nem bisz ennek hogy al orosz
egy pillauatra se haU ld a az átlátszó otromba bazugság- lélekben erős hangulatvM'ozás
nemzel tiaiMI. Ed a tulajdon- nak. ~ állott be. Meg!őrt aDnak li propa
ságot elsajátHaoj vagy megto- . A bonvédség embe:riességél a .gandának a hatása, amit odaát
nului sobasem lehet. A lovagias megszáUottteullet polgári lakos- a csinált,alL
gondolkozás II nemzet JeIkéből ságais megismerte s ez a lakos- Az orosz nép már Cl, hogy
sar.jad és á nemz«dtel egyiU ság is továbbterjeszH az em.ber- a lovagias magyarok teiszaba-
születik séges bonvédek hirét. . dlliást hoznak neki. A szabad·

Amikor II bolsevistákat be- Igen érdekes dolog történt az· sAgot, a és a földel,
keriteUék, azok az eddigi ma- egy;k kisközségben napokkal éleI-és vagyonbiztonságol, eu
kaes eUeoáliástól eltéröen arányc ezelőtt. A községben hosszabb rópaibb is hisznek
lag könnyen megadták magukat időre pihenőre téd egy már :il propagandában., A ma-
a mSllyarokol!lk. alakul&t. A lak0sság r8-1óször el· gyal" honvéd. embenéges szívé-

Miért? bujt házaiba. és nem i~ muta.t- l nek hire a .rajvorud~n tulra is
ClOdálkozhatnáDk, hi,1ft az k9Z0U. Késobb azonban elo- és terjed.

Sert~§ek ö@i1i1leirá8d
é§ zárolálll\id

Ismeretes, hogy a közeUátási
miniszter elrendelte a szabad
sertéslételek összeirását és zá
Találsat Minthogy az intézkedés
célját többen tévesen é.rlelmez
télr, a m. kir. KözeHétási Hiva
tal ezután közli az érdekeltek
ke!, hogy a szabad seriéstételek
összeírása, zárolása nem jelenti
azok igénybevételéL Az intég·
kedés csupán azt a célt szol
gálja, hogy a Hivatal III sertés
hizlalás, takarmányeHátb és a
zsirlerme!és országos fontossá
gilra való tekintettel tájékozó
dási szerezzen, mert az ország
zsirellálásál a fennálló sertés·
álJom,ány figyelembevétele mel
leH Magyarország egésde:rületén
egységesen és közmegnyugvásra
rendezile A m" kir. Közellátási
Hivatal tebál felhi'l'ja a sertés
tartó és hizlaló gazdákat, hogy
a fenti cél elérése érdekében
legyenek segítségére a tenyész
tés és II hizlalás fokozott mér·
tékben való lovábbtolytatásá
val, meri eZ'l1:elnemcsak a maga,
banem az egész magyar sors
közösségnek tesznek eleget.

nyire Iéba magvak vannak, ki
furjuk és magns részökkel le
felé egy· egy erősebb, felső végén
kibegye:;veU, lábán álló, napra
forgószárra huzzuk. Egy-egy
kóróra 15 -30 tán}'ér huzható.
Alul a legalsó tányért egy kis
n~pra torgószár. darabbal kissé
felpeckeljük, hogy földre ne
f.rjen. .

Kisebb mennyiségü termés
l~ézi erővel is könnyen csépel
hető, amennyiben a tányérok
magas felét rövid botokkal ütő

getve, akál' gyermekek is köny
nyen kicsépelik a magot. Cstp
lés után II tányér és szár ned
ves, részeit azonnal ki kell ros
tál ni, bogya mag minél köny.
nye bben száradhasson és vék0

nyan, legfeljebb 4--5 cm vas
tagon keU III magoteUeregetni.
Száraz, szellős helyen 6 napig
naponként ál kell lapátolni, ha
szükséges naponként többször
is, későbben azonban rHkábban.
Semmiesetre sem szabad meg-

mig a mag melegedoi
kezd, mf'rt ez már nagy érték
vesz !eséget jelent.

A n3praforgómag értékesitésé·
nek módját, ~\tvéleli árakat ég
feltételeket m~ndell községben
a Fulura birdetméoyei ismer
teH!c Ezek a hirdetmények
mÜlden FI1!ura bizományosnál,
engedélyes magbevilsárlónál,
vahunlnt II kÖlségházán vtumak
függesztve, ahol III hirdetmény
nem volna találbató,vagy az
áh'étel lebonyolítá.sa ellen bh- "
mi panasz merülne feL· sőrgö- ~

sen a központjához kell
to!"d~lni (Budapest, V., Vigadó
Illea, 6.). ahonnan. megfelelő

intézkedés történik. ~
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MindennemD gazdasági mag
vakat, mint

Megjcdent az "Ifju Repülö"
legujabb száma, A magyar ifjuság
népszerű repfilöujságja uj, szep
temberi számával kegyeletes han
gon áldoz ifju repiiié>lnk eszmény
képpé magasztosult példaképéllel[,
hősi halált haH Kormál1yz6helyettes
urunk emlékének. Sok érdekes
olvasni és tudni való teszik tel
jessé az Repillö" legujabb
számát. A Jánossy István fö
szerkeszlö vezetésével szerkesztett
"Ifju Repiilő" uj számál1alf ára 30
fillér. Mutatványszámot a kiadó
hivatailól (VII., Király utca 93)
kérjen.

_.- Gondoljatok akik
tá (foi a hazától a ~egzordabb

téjhen is helytállnak
országért! Adjatgk
a ha.seregnek I

A Tolnai Világla,ja és a.
D'libáb legujabb száma gazdag
tartalommal jelent meg.

luce 8,

rs6, ny ...
féiék stb. legmagasabb áron
vásárol ai MAGYAR
TENYÉSZTÉSI R. T.
mag) Mezöturi Raktárkel'lelö
sége,vol,t közraktár. Telelen 25.

MAGYARORSZÁG' ODOtMOVEI< ft

"_."' .' t.,". . '

Meghiv6. A földmivelésügyi
Miniszter .IU a g!omai ezüstkalá-I
IzOS' gazdák !közül két gyakorlat
bankiváló gazdálkodót jutalom
ban l'észesHett. A jutalmakat d(.
Szász Lajos községi főjegyzö ur
gazdaköri diszgyülés keretéber1
adja át a megjutalmazottaknak. A
diszközgyülést f. év október 4~én

(vasárnap) délután 3 órai kezdet·
tel tartjuk meg a felsörészi űi·

vas6körbeR. A gyUlé,:;re tjsztelellel
meghivom a tanfolyamok voU elő

adóit és a hÖlség minden érdek
lődő lakosá ~. Kíilönösön kérem
eziistkalászos gazdatársaimat. hoU
li csoporlur.kat ért Negtisztel és
jeleinek ábdásánál mindnyájan
megjelenni sLÍveskedjenek, Gazda
kOri elnök.

PernecdT Károly szkv.!92/06.
I következ13 kérést kaptuk, mely
nek szívesen teszünk eleget: "Egy
szerény k~r{ssel jr!rulaék Qt Tekin..
teles Slerkes:döség elé Amennyi..
ben helyet adnának e szerény his
közleménynek alapjukbar:' fel
kérném azon kedve:; vendégeket,
akik a 104 lóellosztó tllJCsuztalá
s ~n jelen voltak és fénykép fei
véleleket csináltak, sziveskedjenek
egy pár darab felvételi nekem is
mint kedves emlékei juttatni. ft,

szivességért elöre is hálás köszö
nel. Ugya Tekintetes Szerszlö..
ségnek is maradtam hálás köszö
nettel: Pemeczky Karoly szlnr."

Az idéli október SDán és 4~én

lesznek az egés~ orszá.gszerte
a Vi.'Sröskeresdes-napok.
'~"'_~,r

~i!t- ".

a~ egés:zséfJes vidám gsermeiei
tis:lta leliel/elüK üdeség,él ére:l2üK- A 526; é!s
fogaK ápolása éppen olsan fon/os, mini a
8:zof<:tassUk tehá! ag,sermexef:.et már kora
ságuf<:!ól k.eJtdve rendsJteres
mégpedig ODO·L f~

r "

Változás a vasuti menet
rendben. Közlekedik a 619 sz.
vonat ~ Békéscsabáró! indul 22 á. >

22 perckor. Gyomárá érkezik 23·
ó. 25 perckor. indu.l 23 ó. 34
perckor, Bl.ldaci.estre érkezik 4 é.
50 perckor.

632 sz. vonat ~ Budapest Keleti~

röl indul 5 ó. 57 perckor, Gyo
mára él'kezik 11 ó. 02 perckor,
indul II ó 12 perckor. Békés
csabára érkezik 12 ó. 13 perckor.

Megszint : a 620 sz. vonat, mely
Oyomára érkezett 2 ó. 31 perckor,
indult 2 Ó. 41 perckor.

A 623 sz vonat, mely Békés
csabárólindult 14 órakor, Gyo
mára érkezett 14 6. 58 perckor.
indult 15 Ó. Ol perckor. csak
Mezöturig közlekedik

tRTESITÉS! felhivjuk a
gyfimölcstermesziők egyesülete
helyi csoportjának tagjait, hogy a
gazdasági népiskola révl1lposl
tanyájában elheJyeleU aszaló ke
mencében megkezdjük a szilv<J
aszalás!, mihelyt elég jelentkező

lesz arra és a beszlelcei szilva
aszalásra elég érelt lesz. Az asza
lás költségcí: Minden 100 kgr.
nyers szilva után 60 kgr. kemény
dorong lOzifa, az aszaló munkások
napolcban megállapítandó 6rabére
és 2 pengŐ kemence használali
dij a tagok és 2.40 pengöa nem'
tagok részéről az egyesOlet pénz
tárába. Legkevesebb aszalható
mennyiség 50 kgr., amely egy
cserényre fel tér. Csak jól érett
szilvit hozzunk· aszalni, mert az

. éretlen nehezebben aszalédik, több
fa és órabér kell hozzá. Rossz
minöségü nyers szilvából csak
rossz aszalvány lehet. Minden
aszaltat6 az általa behozott nyers
szilva aszalványál kapja vissza. Az
aszalásl a jelentkezés sorrendjében
eszközöljük. A kijelölt időre pon
tosan szállitsuk ki a bej.e1enteU
szilvát, hogyasorrendbői ki ne
maradjon az, s hogya kemencét
mindig pontosan be tudjuk raknI.
De három-négy nappal előbb ki
hazm gem hmáeso, a gyUmOlcsöt,
mert kasban a szilva pár nap alatt
is erjedésnek indul. Minden ka
$unkat név és lakás jegyzékkel
lássuk el. Elöjegyzésekei vitéz
Pajor Gyula gazd. népisk. igaz
gató, egyesületi ügyvezető fogad
el, akI bővebb felvilágosítással is
szolgál. A jelentkezés alkalmával
az aszalni szándékozott szilva
mennyiség is bejeleiltendö, hogy
minden kemencéhez csak annyi
szi1váthivju!1k be, amennyire éppen
sz.ükség van,

Mindenkinek szói ez 'a
figyelmeztetés: aki itthon, nyu
godt kényelmet biztosítÓ polgári
környezetben és nem mind.en perc-

. ben reá leselkedő veszedelmek
között végzi polgári munkájál,
tartsa erkölcsi kötelességének, ho~y
bőségesen adakozzék a honvédség
téli ruhagyüjtő akciójára.

• z~kel"y.éq
rel~e!

."'OIlAI UJ.ACI

CSABA-KIRÁLYFI NÉPE

Anyak.önyvi hirek
Sdlettek: Oombkötő Gellért

Imre és neje H. KováCS Piroska

fia András rk., Halász János és
neje Barálh JuliAnna fia László
János ref., Szobosilai Gábor és
neje Nagy Terézia fia László Ist·
ván ref.. Hajdu Zsigmond és neje
Csermák Eszter le~nya Mária Pi
roska ref., Megyeri István és ~eje

Czeglédi Lidia leánya Lidia ref..
Izsó Anlal és nej~ Györi Róza
leánya Piroska ref.

Házasságot kötöttek: fekete
Lajos és Bracllna Zsuzsánna, Lu-
kács Bálini és Kónya Eszter, Véha
Jenö és Bakulya Anna, B. Kovács
Imre és Varga Mária. .

Elhaltak : Ozv. Suszter Jánosné
Bari Erzsebel 81 elles rk., Bálint
Mária 23 éves ref., Szilágyi Jó~

zsefné B. Kiss Lidia 82 éves ref,
Urbán Mária 50 éves rk., Veres
Sándor 69 éves ref., özv. icsa
Gáborné Debreczeni Eszler 73 éves
reL özv. Szilágyi Józsefné Gellai
Erzsébel 75 éves rk, özv. Kertész
Sándome Barta JuliAnna 16 éves
uef.. R. s.~ücs juliánna Lidia 7
h.ónapos ref.

halhatatlan fiiának, harisnyás-zekés
bOltArörének, vitéz és életét áldozó
katonájának, ágyuöntö- és hOld-
seregs~ervezö szabadsághösének

GASORARO NAK
Sep5lszlll'ltgy~rgyön ilzobro'l: állit.

Ai. emlékmű művészi elgondolásban II

SZÉKEKY ÖSERŐT, fogja megszemé
Jyesiteni és azt az elszánl akaratot jut
tatja kifejezésre, hogya székely határőr,

Szent István birodalmának ezen keleti
végllárán, az Örök MagYOlrsá2; védelmére

mindörökre ki flllg tartani.

A szobor megaIketásának költségét III

M. Kir. Belügyminiszter Ur
által engedélyezett

országos 9yüjtéssel
tere:mnthetjük e13..

Felkérünk minden magyar honm és
honleállyt, érezze át, hogya példaadó
hősi önfeláldozás megörökitése sohOl- I
sem volt időszerübb mini ma, amikor
a magyarság ismét élethalál harcát vivja

Ad.kozzatok I
hogy II székelység régi vágya mielőbb

valóra váljen.
Sepsiszentgyörgy, 1942. szept. havában

székely testvéri üdvözlettel :

.,OABOR ÁRON
SZOBORBIZOTTSAO"

Sepsiszentgyörgy.

Dr. BARABAs ANDOR .k.
Háromszék vármegye föispánja,

az Intézö Bizottság elnöke.

!ei1,.nyl GASOR ERNŐ $k.
kirendeltségi vezető,

li Bizottság ügyvezető titkára.

Al. adományokat ll. 11.335 sz. posta
takarékpénztári csekkszámlára. Il Sepsi
8zenigyörgyi "Háromszéki Takarékperf'r.
tárnál a vezetett folyószámlára kérjük

befizet~i l
Az adományokat hirla~i1ag nyugtánuk I



isz Jás

graepei
kallanác!sos örIö-

(v. roliar1lzászJóaJjas t. tiszt.)

IÜ szóig 4J fillér, mindentov,íbbi szó 4, f.

E

Sz,;:,rk€sziésért és kiadásér~ felel:
'JJMJNER

KÉKTÓN 43 katasztrális hold
bérbeadó vagy el
olcsó. vagy

ela.dási árért. Érdeklődés a
Békésmegyei H:ereslH:deimi
Barik Részvén)!1flársaságl1liiJ,

Békéscsaban,
Levélre választ liHlunk.

PÉTI SÓ a .Wagner
Márton fiai fatelepén.

1942 sZ<;IYt 27-- 28 V!!lsárm':UJ
3-5-7-9 órakor,

héHőn cegye1őad;;is 8 órakor.

Vidám, mókás magyar film!'

hidegbegesztés és

főszerepíök:SZ'lleczky Zita, Kiss Manyi,
Latabá.r Kálmáll, NUly Gerő,

Pethes Sár;dor.
Jil.ték egy kislimyról,új tűzön·vü:en

és szerelmen át l:ereszti.il vj~zi akaratét.

gépek, öntöző

motorral nagybeges:ltesel,.
!!ig

BÉKIC:SCSABA.

Fős~erepl5k : Barrymore, Virginia
Bmce John Howard.

Érdekfeszítő, szellemes, sz6rakozíaíó
film.

Takaritásért lakás l adok gyermek
Iden házaspárnak, vagy egyedlHáJJó
r 'inek, A Légoltalmi Liga hivatali helyi
sége takaritásáért pedig havi bért1ize
tek jelentkezni lehet Lovas lolliÍnná1.

Bogár lászló gróf Tiszlll István ul
17 sl.ámu Mza' és l{orcsméja beniÍ1de
zéssel és joglemonc.lássa! együH örök
áron eladó 2 - l

Rák6czi utca 3 57ám alaH két
szoba. konyhás lakás· kiadó. Imdának
vagy üzletnek is igen alkalmas. 3 - 3

Kés:<to.:i zi könyvnyomtatás 5(Jl-'{ esz

tendejében a Sylvánía könY'myomdai,,,m

Gvomán. feldő3 vezető, Teket Sándor,

Lukács MJaq[if,
Piri:

z

A gyomai kir. járásbiróság mint telek
könyvi hatóság.
2747/1942. tk. szám.

Árverési
hi~·n"".tll"'1l""~iI'11U-kh/C'fUJlt

Jadányi LE-t vendégül. Körös]a
d.ányban l-l voll az eredmény. Most
két-három gólos ifjuságí gyözelmet
várunk.

A GyIk első csapata is ide h3za fog I
játsza~i I. o. bajnoki mérkőzést a Sar- I
kadi CASS-sal, de reméljük, hogy a l
gyomaiak kítesznek magukért a vasár~

veresBgér-í '
Egy-két g6Jos Gytk győzelmet vá

l'unk.

Az Országos földhitelintézet buda
pesti bej. cég végrelJajt31tónak özv.
Papp Lászlóné szül. fekeEszier és
Hl.rsai végrehajtást szenvc,jök ellen in
dítot! végrehajlási ligyében ;\ . telek
könyvi ha(óság Ulóajánlatra az uiabb
árverést ! 300 P tőkekövetelés és járu
lékili behajtás" végett él Gyoma köz~ég

ben fekvő, s a gyomai 3209 ·sz. telek·
könyvi befélben A t l. snrsúm alaH
felvett ingaHanra 2::90 pengő 50 fillér
kikiáItási árban a 3090/1936. tk. számu
végzéssel özv. Papp Lászlóné sz. feke
Eszter ·javára bekebelezett özvegvi ha
szóndvezetijog fenntartása nélkiJl el
rendelte.

Az ~rverést 1942. évi október
hó .5.' napján dé!ei5ti: 9 órakor
al telekkönyvi hatóság helyiségé
ben. (Szabadság-tér 1. sz. 4. ajtó)
fogják megtartanL

Az árverésre kerüíő ingatlan 2950
pengő 50 Wlér ö-sszegnél alacsonyabb
áron nem adható el.

'3ánatpénz il. kikiáltás! iir 10 száza··
léka, amelyet il. magas-abb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegésziteni.

Gyoma, I942;:lllgLlS"ltns hÓ 26 napján.
Dr. Domokos sk. kir. jbiró.

A kivonat hiteléül:
VECSERi IIVlRE

kezelő,

Gábor, Szeleciky S;dlas§y lászló,
Lat:abár Kálmán; Kovács Terus és Nliklós:

falrengetö magyar vigiálék, ölíet, hUmor, 2 órás har:'ogó jókedv.

UfA viiághh'3dó.
==;;,,~~=~~=~-"'==--~'_=~-'-~;"..--~---'"--_P-----~--~~~_-=-====
ElŐ VaSáT és 2, 4, 6 és 8 ómkor,

4, fl

o II

Éber határvadászok és vakmerö csempészek.izgalmas küzdelme.
Harc ég szerelem. Lélegzeiállitóan valu]]erő sJbravumk. 110x Híradó.

S;)ItcplÍl"f'ltnJJHE";r 26
HÖft'biger Aiilla ~s Gercla Maurus;

regénye fihnen.
Romanlilws. kala:JCjns. szerelmi törté.net

Mzgyar \liJághiradó.
~~"""""__~_~_~_"";;;';;"'~~G";;"_~ m__==~====~ _

Nagy:náradi
6-·1

l, osz!. bajdoki. . Vezette: Várkonyi.

Kellemes időben vonulnak ki a csa
patok, a GytkaköveU(e~ö öss~eállitás

ba áll fel középre: Dallcsó .,- Czifrák,
Götler - Pai, Csalah, Szendrei 
Császár. Kárpálhy, Magyar Ill., Győri,

Mihácsi.
A GyIk nappal szemben indlljautnak

a labdát és erősen rohamozza a nagy
váradi kaput, de 11 csatároknak nincs
szerencséji.Ik. A félidő közepe felé kezd
a nagyváradi egy UUeg is magára 1alálni
és szebbnél-szebb támadások gördül
nek a gyomai kapu felé. A 25-ik perc
tlen a váradi szélső 20 méteres magas,
gyengeWvése az elbámészkodó kapus
mellett hálót er, l-0-ra vezet Várad. Ez
a potya jzli gól látszólag a gyomai fiu
kat elkedvellenili. A 30·ik percben eh
hez hasGnlóujabb gól terheli agyomaiak
hálóját. Most a Gyik nagyon szeretne
Idegyenlileni, igen ~zép támadásokat
vez"!, de mégis Gyoma kap egy 5 mé
teres bomba gólt, 3-O. Miljda 42 ik I

percben egy ujabb gólt, 4·0.
Sziínet után a Gytk csatárok igen

szép lerutásol{kal veszélyeztetik. a i1agy~

váradi de a védelem jól áll a,
lábán. A nagyváradi csatárok i~en szép I
ÖSSZjái.ékot mutatnak és II 1.2'lk pere-I'.
ben ujabb gól! éfllek el, 5·0. Ezután
nagYOll lanyha iramu a játék, azonban
Várad szerencs~veJ il 6 ik goit is meg- I
szerzi. A "'radlak megvannaIr elégedve I
az eredményeI ez látszik a játékukoll l
is. de il Gytk nem adja fe! a harcot és I
csatársora lendületes támadást vezet. I'

ami eredménnyel is jár, Császár meg-,
sterzi a Gytk egyetlen gólját, ü-I. I

A mér[,6zésl a nagyobb Iedwikáju i
váradi csapat joggal nyerte, habár a'
a gÓIarány kicsit tulzoH.

A Gytk· ból jók voltak: Császár, Ma
gyar HI, Kárpáthy, Szendrei, GölleI.

Várkonyi mindkét fél megeléggedé
sére jól vezetetL

----

Az eddig még vidéken sze-
replő jó képzeltségii ifj. esapata I
'~asárnap ~élulán Iéi 3 óraker a Körös- !

A Magyar Föld heli képeslap
képekkel ;:'8 értékes cikkekkel íe
len l meg. A magyar falu képes
lapja, mely gazdasági dkkekben
számol be. Továbbá elbeszélése
ket, verSEt, kisgazdák szalfcik
keH, piaci és vásári árakat és
rendeleteket találunk benne. Mu
tah'ányszámot !küld a MagyarFöld
kiad6hillalaía, Budape~ti Er
zsébe~·kOnlt 7.

Tu
hal::")! Szumafm szigetén fekete

rizs is nő. A. belől természetesen
fehér rizssze.fJ1 egy fekete. külső

hártyának köszönheti fekete szinét
Ez II fekete hártya méJ! forró viz
ben sem válik le. A fekete rizs
ize és táplálóereJe. egyébkén!. sem
mivel sem. marad el cl fehér rizs
mögött, .'

hogy a "kakadu" szó a
nyelvből származik és ha,WDófo'!lÓl

jelent. Az elnevezés a fJooG.i!áiféié.k
családjába tartozókakac!u csőré.

nek alakjára vonatkozik.

hogya zsiráf már ujsziUö/t
korában is 155 méter magas.
Tesiének hosszusága a másúdik
napon harminc centiméterrel növek-
szik. .

hogya legfőbb vizet fog)/Gsztó
a tölgy. lVopilJizszökséglete. /lem
kevesebb,mínl85 lifer. Utána
következik az égerfa. 66 Wer
rel. A tíilevelüek sokkal kevesebbe!
is beérik: II napi az
erdei fenyő 9, s6t más feny6fé!ék
csak 7 liler vizet" isznak" naponta.

hog)' il repkény a különöse n
hosszu. élefónÖvények közé tarlo~

zik és nem ritkák az 500 évre
visszapillantó repkénytö.vf;k sem.
Ezzel szemben például a nyirfa
csak ér el száz éves élete
kor! is.

hogy vannak mászó halak
is. Ezek a az amerikai
folyó/orkolatokban élnek és órákaTl
dt is képesek a szárazon tartóz
kodni. Szétá15azó gyökerei miatt
külónosen a mangróve-fát kedveíik,
melynek dgaiközé eros mel.!uszo·
nyaikkal a gyökereken könnyen
felkapaszkodnak. Mig a nőstény

a gyökerek között fészkél épiti, a
him rendesen az ágak között tölti
oz időt és gyórsan összphalmozoU
ágakkal és levelekkel védekezik a
ragadozómadarak ellen.

ho!:;y a leggyorsabban uszó állat
egy sarkvidéki fókafajta, az ugy
nevezett tengeri leopárd, mely a
viza/att másodpercenkinl 15 mé

tert is meg fud uszni.
hogy cl Csile. és Argentína hatá

rán folyó Rio.. Agrio {o!J'óban
pom/His savcwyuviz ja(vik. melynek
izeerósen emlékeztet a cítroméra.
A vidék lakossága valóban él is
az alkalommal és vödörszdmm
hordja a folyóból (Ji vizet, me/)!
cukorral édesitve cl valódi limoná
déhoz csalódásjg hasonló izű üdttó-
itali szo(f;állal (MN)
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ELOFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedél1re 1.56 P, Pél évre 3.12 P, Egész éVI'" 6.24

Befizetések postacsekken ;.
.Sylvánia-nyomda Oyo~a" csekkszálll lB.28f1.

lapzárta c g ti I ö r t ö k ·este 6 Óra.

Felel~. tlZerke.:lft~: WAGNER M.ARTON·
SZ<BrkesztCSség 6111 klad6hlvatal:

..SYLVÁNb\&I NYOMDA
G , o m lll, Kouulth LaJo. utelll84.

Telefon: 22,

EgyllasáboB(55 mm széles) I cm. magas bjJrdet~

50 fillér. Éves 1I1rdetésnél 10 százalék kedveJl:!ménlyt
adunk,

Megjelenik minden szombaton reggel.

tés
4-é

vannak a harciére!1, ő.k §ebesüi~

nek meg, a~' ő egészségü;{é;<[ és

kéí>ve 2 m2gYI;ll:
do;;atcsságá!; ne
meg ~kik távoH harc
tereken kÜ1':denek nyugillmunk
ért és jövendó boldagulá!1iln.k
ért.

épiti, .nem.csak orvosolja ejavi·
tásra vtü:é bajokat, banem. a
segitéssej uj exisz·
tellciákat teremt, akik munká
.,_~~"_. réliíztveswek az uj
l.VJ.agyarország felépítésében .

Iyel II mini!lll:-
tereln Ök sietett II békés-
vármegyei árvi~ká,rosilUakS\egit~

ségére.
A miniszterelnöiméakciójá

ból 1100 kg szappan, Hl35i drb
zománc-, porceHán- éB üveg
edény és 22 mázsa gyllmölcsiz
került, iUetvekerOl ingyenes
szétosztásra fl békésvármegyei
árvizkárolluU . Izegénysoriil la
kosság közölt, akik ezen az
ajándékon feiöi 1150 pár térfi
bakancsot, 130 pár fiubakan
csot, 620 pár férficipő!,350 pár
fiueipőt, pár nőicipót. 310
pár ieánykacipöt és 320 pár kis
gyermekcip4lit utalvány
mentesen, kedveJ:ményeil áron,
97.431. pengő érjékben. Iliosz
!'sra kerül II Békesvár
mel!yei K.özjóléti Szövetkezet

.-peng6értéki kü
Il[InilIJ.'~O népi'ubllzlliU cikk is.

A I!appant, értesülésünk 8ze
rin t, a vármegyei tisztif6orvos

II

Zölakeresztes Egéslsé~védel.mi

meg·
nem
mert
szó.

resztes g
és

A

Sz~mb8!t és vas!Íim 2- p a Vörös
kere§~té. A legnemesebb $élUl
egyesiHet kér';" ~

Kállay miniszterein feleségéne."
és .Beliczebl klós főispánnak eiegsz

gondoskodása a békésmegyei
árvizkárosu

Kor.áDYlllBk annlk békés
vármegyei kép"ileUije: baiczai
BeUezey Miklós főispAn, min
dell alkalommal bebizonyította
Eininte egylUénélét és leg
messzebbmen& segHőkészséget

21 bajbajutottak és. tá.moglltáua
slorulók iránt Most olyan cse
lekedetrój számolunk be, amely
KáUay Miklólnénak, a minisz
terelnök bHveséneknemes lelkü
letébe enged bdepUhmtAst Ui
ispánunk egyik kezdm.ényezéllé
nek megvalósHása révén.

BeHczei MHdós főispán köz
tudomás szerint éjt-napol eggyé.
téve fáradozoU azon, hogy vár
megyénk árvizektől és belvizek
lól sujtott lakossága minél bat=
bat6sabb segítségben részesiU·
jön. Minden módot és minden
eszközl felb~uizní.H II kAnano!·
tak tömegének lábraáHitása ér
dekében, Személyének sulya és
jóakaratának kitogyhatatlansága
meg is teremtette áldásos ered·
ményeit. Ezek egyike az a
nasyértékü adomány is, amel,-

mind,<2JOii.i ::'l:(i)i0~~U1th

érlé~sel. Az
'saabad bele
nemzetÜnk io',;'óji',nl

A oemzel kér' a
adjatok testvéreiteknek, hajitol~·

nik, édesapátoknak, .ert ök

Ielóbb .VISS:l:1I.lfbetni, bogy telje
senmagllkénak mondbassák a
a,kapoU javakat.

EZlel 8. nagy mumk.avlEll dit
l~betóvé az, hogy liA kormány
zat, amikor li magyar jövöl

MÉ
A magyar II delkezésére.

Kánay amikor a I!O-I A töldbözjl1Uatas ked-
.ciAlis kérdé~e~ megoldállára, IllZ vezőbb gazdasági kőriHmények

Országos Nép- éa Családvé· közé történt átte!epitések sorin
dehni Alap miködése kereté- 1597 kat bold földet hd.jd~ml)l

ben nagyuablum ápitő munkát kaptak meg ti kisemberek, mig
végez. EJl a. jelenti a holdat 6-20 kat holdai

II egységekben haszenbédetUnt
nagy lelki a magyar esa.ládoknak,
iel.ké:szüiUségl~t~ s er~siti Az előirányzott hatroiIHó pen·
a belső mert anal, bogy gön összeg fel baszné.lásá
elsoi>orban 'E!.zániuujtoUa "idé· val mintegy 1500 cS!illád
kek 181kóillilk bAzhoz Juttatásá- átlag hat hold!!]yl földbőz. uO;},

val megelr'osiH a.magYlu'ságboz doskodoU az Als,p arrÓl is, bog]
iarleds II érezteti, li földhözjuUatoUak ne sz~m-·

mennyire gondját viseli a kor- aedjenek hidnyt gazdBságifel
mányzat fl killembereknek, egy" szereléstés baszGnálatokat me
ségesebbé, összelartóbbá ková- tően lem; közel másfélmiHió
csoija ft magy~r lelket Belső felsl::ere
-erögyl1jtést jelent ez ilil munka, iésre, migbaszonAUatok és ta
mert az ezersdmraépiUőegész- karmany beszerzésére nyolc és
séges, uj bbakban felvidul éli télmiUió pengőt juttattak esak-
erős lesz ft lélek !l aUsda iZO= nem 21 OOO családnak. . .

az uj meghitt lég- A iejleutésére mint-
kört: a tágas telek, az egészsé- egy másfél fordi-
jesen fejlődő gyermekek, il toUak. Möbely és falusi kiske
boldog családi élet mind-mind. ll'eskedés berendezésére tizezer
honájárulnak a magyar er6 és család kapott közel kétmillió
öntudat foki13.lzásához, pengöt, mig negynnezer család

Az Országos Nép- és Család. zöldséges és gylllmÓlcI6skerlek
védelmi Alap munkájáról al létesitésére részesöUek 756000
Magyar Elet Pártja kiadásában pengő támogatásban. Tárolók,

beszámoló élénken rávilá- téli ,foglalkodatást, is lebetövé
gil erre II nagyszerl1 .munkára tev€$ feldolgozó üzemek Iétesi
s a rideg sdmosdopok közül tésére U%miUó pengőB felüli
elérik tárja il kormánynak azt összeget fordítottak. Egyébgu
a nagyjelentőségü szociális tevé· dasági célokra pedig kereken
keny.ségét, meByel százezrek 12.000 család kapott csaknem
életét tesli emberibbé, elvisel- 900 OOO plngőt.

bető.bbé. Az Alap 85 millió Hé.:.tBsod'si kölcsönre hétezer
ellAtmányból az idén felépiteU ifjllparnak jutott több, mint
6400 és a muUévi 3563 hánai hatmiUiópengő, ugy bogy a
csaknem tízezer család jllltoU uj hbasod2<'~ tölcsőn áUaaa 818
ottbonboz, 30.000 hb kijavitá- pengél telt kt
sbal ugyanannyi család háza A segélyezés, a támogatás nem
ujból lakható lett. Az Alap mun- III sokszor lealbó adományok
kája révén a kisem.berek ezrei juUatásával, banem olcs' köl=
kaptak földet, gazdasági telsze- csőnök folyósitbhal ment
relést, házasodáli kölcsönt s végbe. A kölcsönöket 82 köz
jutottak" baszonállatokboz és jólétis.zővetkezet bonJ1olitotta
takarmányhoz. le 53 millió pengő forgótők4!vel.

A 'épHkezési munkálatok so· Ezeket a kölcsönöket szociális
harminckét és félmillió voltuk figyelembevételével rend

pengőt basznált fel az Alap li EI kivül e16ny.ös feltételek mellett
.todbbi munka lebetőségeitbiz- fotyósitoUák ii! ezáltal lehethé
tositja annak az 1700 kat. bold· tették, hogy az Alap kedvez
Dak EI megszeuése, amelyen ményezettjei lelkiismeretes és
7500 házhely ilU todbbi uj bec$ülete~ munkával igyekeueo

~ltb.nQk .éljaira IZ Alap ren· Dek termelni $ a kCh~IÖL\t mi-
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f.,ékés
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! 4 Ó. 58 perckor,
Ol csak

szé el ség
érelnac!

B

Q'f. 8l,r'o~!BAs .cl\NDDR sk.
Ha romszék viÍrmegye f,-,i"p~;:ja,

az intéző Bizoíiság eiI)Ö'H:

!~H'Iü~~111'! GÁBOR E~NÖ sk.
kirendeltségi vezéi:j,

a BizoHság ügyvezelö titkára.

halhatallar! fiának, harislJyás-zekés
Jnf9.rörel1ek, víléz és életét áldozó
;,aionjjjnak, :ígjlU!önI6- és had-
sertgs~erveL..o sza.tads3g~lösenek

$epsisze"ii:györgYÖri §izobrot: állít•

.t~z emlékmű müvészi eJgL'IJ[\olásbaz! a
SZÉKEKY ÖSERÓT fogj:: megszemé
iyesiíeni ~s az! az elszánt akar::llol jut-

~:ifei.ezésre, hogy a sz('k,~Jv h,dárör,
~;;:e'1', ~E:tv;ífi biwchlmáll3k t;~e,l I,eleti
Vé"<I:';)I1. az Örök i\'lagyars;'lJ~ vedelll,é;'e

Jll[lldörükrt [,i fog L.utalll.

szobor megalkollSilnak külLoégél a
[V~, Kir. BeJUgynún~s~,:er Ur

·álld! enged<':lye7\.\[

ié~§e'

"eJkhlink !'Iinuer, IlHgl'il" honfil &s
bonl~~ínyi, érC7ze át~ a p~lj:tad6

hősi önfe!áIJOL.I". megör01'ilé~e ~,,jH"

sem volt időszenibb min! Illa, 2111t1wr

a l1iagyar~iÍ.:I ism,;l életiJ,di\1 nalC1t vivja~

'{'~~íi, !
szeld31ység régt vjgra lillt::1tbb'

valór" vá!IDn.
1942. s:rpt lJa\'ában

széí.;"iv testvéri üd\'é--;'cttel :

GABOR .iÍ\,r-(ON
SZOBORBiZOT'q- Go'<

il:, 2 Ó. 41 pe!CKm.

A 623 sz vonil!,
~~&bá~ó1 ]ndult 14

/\z á(Í0l11ál1yokat a 7 [ 3;5 ?z. posta
ialcarékpé!ntári csel{kszá I tIlára, a Sepsi
Sl-en Igyörgyi "Három súk i T:;karéliJ.lél1z
[árnáll( Vel(;tt:~~ Íol.vÖS7.i1'llJ:(f? kérJük

befi-Le'tni l

A7. :Jdományol<at nYllgtázzuk I

ú1a~,j trkeze:
indul" i5 6.
Ivlezö1mig

1~!Il\!••IWg\tl\il!@WU••
VáUozá5 a vas!Jli menet

:rel1ldben. Közle1:edik él B19 SZ.

V\lnéJl: ['»éilé';csabár(l illLÍU: 22 ó,
22 perckor, Gyom:'::.: tfKezik 23
él 25 pCll::,wr, inc11l 1 23 Ó 34
Ot'röror, 8:J,.!i!lpestre t:rl(ezi'c 4 ó,
5C :oercknr

632 sz 11011:';[: Budapest !(C· c;1;,

r~'il indu~ 5 ö. 57 p~icil,o()

"Jára é";::lik 11 6. 02 pelekül,
ind IIil ft Ó ! 2 pel ekü!"" t)ékés~

(·:é.ibár~ ,2r[\<eLik ]2 .j. 13 perckor,
!VI'cgS21,Ll: a 620 ':;1:. vonat, meiy

érkezell! 2 ó, 31 perckor,



élő 4
fogyasziók részére ki~ogramonként

A liba és kacsa szár
mazó iermékek legmagasabb fo
gyasztói áta a kövel!;;fző: háj

45 dekán felül 30-45
dekás 16, 30 dekán alul 12, apró
~ék 1.80, Woa- és kacsazsir egali
zéH 880, nem egalizál! !iba
és kacsa'íepe[lő 8 80, liba~ és kacsa
me!! 5-6, comb 4.S0-i.2ü pengő

kilogra monkénl. SzabáJyozlák a
tojás árát 'Eszerint a friss tyukiojás
legmagasabb termelői ára az ország
lermetén kilogramonkénl 3.40 p,
A Idskereskedö az oszlályozatian
friss lojáséd a repedl lojás-
é[l 3.80 kérhet a fOgY1SZ--
lótóL

számitha[ fo-

számára, töriéllő eladás
a kis-

kereskedők

élő kacsál

Évente fr,-;:h,t",t.~i keH a házak

ör§égparancsn6kai~

nak A hivatalos
hp közli a honvédelmi miniszter
rendelelét a ház lég
oHal mi örségpéj1 i:llJcsnokáila \[ és
p "ral1c':>Hokhelyeiieseinek utánkép
zéséről. A rendele! szerin! ezl az

utánképzé81 évenkén, kelL
Az ulánkép!és idölarl1!ma milrd
az köyető mii1d
a további alkalonmnal Óra, Ebbe
az ndöbe ,Hom leheí belcszánli!ani

2,60

kacsa án~;"

mébén mMój kezdve ,''c

sabb f.ermelóí árak '''''''',''',,",",
gazdaságnak egész
il kÖijei~,ezök' é15 liba

végér! rer~d2;:j

társad<líom

t.oHák.

A téli Hlha-I
gyűjiőakciójál1ak eredménye
ugyanolyan fonios, minI egy I
megnyert CSi:Ú". Adjanak meieg,
ruhái a harcoló katonáknak, l
r:yőzlesen és ié egészséi2:beiTil tér- lj
~ '-' ~ u

hessenek haza l , i
a v81s- I

é5h~ I
támúg'3liB,h I

il
I

,-{\,'V:·'n"i~'I{" 'I

's- ! a :ev[1kl!:ez~~sst~i,
o;n"i,"nm, il

Személyi Dr. Biró János
i.igyvcd, irodáját Rákóczi utca 33
szám alaH megnyitoHa.

rn,;i;j 'O'lr",\k~,'kalJh2i1fl1:íirlK;ZI ga~~dák

miniszter a le-

Dr. Oláh Emil
szemorvos, nyug. kórházi föof'lTOS
Békéscsabán rel1delései~ megkezd
te. Rendei: BékéscE'abárl, Al1idrássy
ul 8 szám I, emele! L
dOl'4szálló) Délelőtl 8· tól 1

a, postát igénybe
vevő közönség figyel mét El Vörös
kereszl bélyegek vásarlására. Ezek
fogyasztása h3zafias céH szolgál-

leh,H közös
érdeke.

rendek!
is v~ge7tetők

iliggesztése. Az in'l,."",ui

ler 5:3 sz"
renaele'lé'Jel elrendelíe, éi !
légiijmadások vagy azok eHllzritása ~
következtében és, be- I
rendezésekben kelel'kezeH birok

célzó

011,naioes·j :1' első és

h:lakasz-!

i
H(liChne!i5vá§,áií:,':eiy,,~,i TIrmíer-'

községi vala- imre i
mini 500 kal. holdná! nem 112;-: alka mazo,: ;p ellen-

gyobb birjD~On " l
mezöszö'!e~scgj elO- il
lévŐ réle:{ és legelcl~ '

9 3 Á b ,. " 'b I l 1,>- ' ' • ~QZ 1 4 . <;:ev en is ({urij, e II ez a ijdlmaÜ3S semml I

sz,'ualékos kedvezménv i a szerdai, ennél sok'n! l
'jóminöségű, hé1;ai s::árm<;-I" les?:. S::rerdán csa~ugya(l ~

Z3SU, lehál és SZáfil1Sá-1 él i
Hirő veiömagvak kiosztásf\valmoz- l,' szovjet az ország ej/en II i

II
elő, A kiosztással II Kroó Imrél ezért rémhirlNieszté- II

mive1ésügyi miniszler az Országos sé!"! (1 Vüll- li

Zöldmezö Szövetséget bizta meg. i, lák. Kro~ an;, jI védeke~ejt, . '~
Azoknak .il ' társulatok· I aszerdéli tIIre! Móncz ~
mak, biriokosságoKnak és közsé- Lajos cukrászmesterlől ~aJo"la I
geknek, ilmelyek fenti kedvez-' eljárás ellen is mC';"lrlOli I

Részesülni igé- K"roór: 8udapestre viHék ól lolonc- \
'11 ," Á ·II !., Iaz l e,e"es Vrlrmegyel há;;.ua, ahorman az intem&16 tábor- li

gazdasági felügyelőségnél, az i ba kisériK, I
kal. holdnál nem nagyobb birto~ A földmi\leiésüi~yi

kon gazdálkodólmak pedig az Miniszter W al gyomai, ezfislk2 iá- '
illetékes kertileH zöldmező alaku- i sms gazdák kÖzR.ll két gyakorla[-

JaInál kell bejelenteni. I ban kiváló gazdálkodót julalorn-

Régi fegyverek l ban fészesi~ett. julalmakal dr. I

fl, mai ilarcászaU eszkÖZök leg- I' Szász Lajos községi főjegyző IH

kideriil, , már év-.! gazdaköri diszgyülés keretében l
, ct"' l lől! h "I'a'k k~ I ál a megjl.llaimazoliaknak. A I"zaza o''(,~i{p, J eze " aSLJ1""'" Uic, I

kezdelieg .. "';,J formában IS A dbzközgyiJiésl f. év október 4-é!1
régi és modern harcászati eszkiJ- déiután 3 órai kezae'l-
zökről rendknvOl érdekes cikket tel meg a felsőrészi

közöl a Tolnai világlapja legujabb vasókölben. A gyülé,re tiszte!e!lel
tarla!mas száma. A legjobb ma- meghívom a tanfolyamok volt e!ő- I

PV'.I! irók szép novellái\], a SZÓréJ- ' adói! és a lr1jzség minden érdek- I
Ö~

kozla!ó és ismeret-lerjesztö cikkek lödö lakosát KülönöEön kérem
dus során ésa közkedvelt rovato- eziistkalászos gazdatársaimat, hogy

a csoportunkat éri megfbzielés I

kon kivül száz íalálh~IÓ a nép- jeleinek átadásénál mindnyájan i
szerű képeslapban. ToJnai Viiág- sziveskedjenek. Gazda- I.

csak 24 elnök. i a h~í!illSE!;liie:!!~lH~k!

Ő leveiet
p k:

'ekintetE~s Szerkesztő ur!

Állapitsák meg Q kukoricaszár I'

áriÍ! !
Engedje meg, hogy ezutcn, I

fel hatóságaink figye lmét egy
igen fontos kőrö!ményre. Arról vall

ugyanis szó,
igyekszik az egész vonalon ugya
fogyasztók, mint a termelők érde
keit összhangba hozni, legyen az
akdr mezőgazdaságitermelő, akár ,
ipari termeló. De gondoskodik arr6l
is, hogya kereskedő, vagy az

iparos sem adhassa többért az il'

mint a hivatalosan meg-
áJl/:mifoft dr. Ii

Ami!cora szálas takarmány_I
drakat megdUapitotiák, elkerülte
az illetékesek figyeimét az, hogy
il kukoricaszár is oda tartozik és
nem anllak az árát. I
Ez már a télen is 1

mert
cl cl irwaszon
20 fillért is egy kéve (15- ,
25 , kukorica szárérie/ment !

, érte 1O-])j kilométerre, . I ei!iÍv()W:ísalvJI

Most mert az ára nin- I
csen ;5 egyik·másik el- l,'

adó már nem , I
hogy kérjen érte. Ha.ilunk il'!

60-100 amit már
el sem akarunk legyen
magyar ember, aki e!vefemiiIt
legyuL hogya másik állaUarió,
go.zdatdrsdi, akinek kevés
miÍnya

, náljon.
saimtól, hogy hol faltUfd;k
árak mellett szdfm itásuk{'lt,
tejtermelésnél, akár
iésnél?

Ugy tudom, hogy ezelőtt a
csutka ára lehetőleg igazodott a
fei árakhoz és egy liler árából
2-3 rendes ~ nem 15 száras 
kéve csutkát leheteit Ez jó
is volt igy, mert
meg voU elégedve. Azonban a
mostani árak mellett csak az egyik
M am~~p~~ s~ &
a mai tejárak liU!llett 15-20 fillér

lenne egy kéve csutka ára, akkor
is sok volna.

A mostQ/'1i igen sziikös
mdnytefmés mellett a kukorica
szárra is szükség van, n.em

azt mellőzni. Legföbb ideje
tehát, hogy haióságaink avatkozza
nak bele ebbe a kérdésbe, mert
ilyen körülmények mellett sok
állattarió gazdál'l.ak elmegy a
kedve attól, hogy tejelő tehenei
tartson és' szarvasmarhát T1eveJjen.
Én szivesebben adnék il tehenem
Jflek csak lucerna, vagy gyepszé-

de mert nincsen elegendő,

vagyok csutkát is venni,
miután abból is kellés termett. És
úzt hiszem, hogy nagyon sok
Razd~'1üirs(lmTlál ugyanaz a helyzet.

Maradtam Szerkesztő umak
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Ka:iIV()l!O vigjátE~k I
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1942. évi októb€~r

Szerkesztésért és kiadáséri felel:
W,J.GNER MÁRTON.

--Ii

főszereplők: Szörényi lÍ:va,Vasil-ary Piri,
Csorlos Gyula, Bili,;..;i Tivadar sib.

Szivet-lelket amely
ben az aranyos diákok bohém élete

kedves és lebilincselő.

rtesWtetilk Givoma kö;zsiJ1~g lakos
sága, Oyomán il, vasnapok októ
ber hó 7 én és 8·án leszIlek meglartva.
Mimlenkl hazafias kötelességének' tesz
eleget ha az udvarában, ipartelepén vagy
egyéb helyrn eltekvő vas-, réz- és lém
hulladékot a lenti nap.on vagy még előbb

is beszolgaitatja. A kijelöl! vasnapokoll
a gylijtöhely a kÖ:lségháza udvarán lesz.
A vasnapokon történő beszállitásokért
a §'yüjtölJelyen kifüggesztelt hivátalos
ára t mindenki megkapja, mig a va8
napok után ilyen magas ár nem fizet
hető. A hulladék vasakat <I kijelöli vas
napok elött is fel lehet ajánlani Koloh
Antal ószeresnek, aki azt kocsijával
azonnal el is szflJlitja és a hivatalos
napi magas árat az átvétellel egyidejű

leg kifizeli. Siessen eleget tenni köte
lességének és Jelen!kezzen Koloh Antal
ószeresnél.

Buza szeiell5 rosta vetőmagliszti

táshoz eladó. Arany jános ulca 4 szám
alaH. 2-l

PÉTI SÓ a Wagner
Márton Fiai

:H142 okt. Li-5 ény vasárnap
3-5-7 órakor,

hétfől1 két előadás 5 7 Órakor,

A 1egmulatsá~osabb

magyar film!

főszereplők: Tabody Klári. Hans Moser,
Tileó· Lingen, Holi:manu.

Remek filmbohózat, tele váratlan
bOilyoda lom és kacagtató

jelenetel<kel.

A műsor

és hirad ')kkal.

lG szóig 41 fillér, mirncJeil lov.íbhi szó 4; l.

segit a
VÖrösl(ereszt! Tehát~

mi is ta.tsuk kötelle§§égÜi1I!~ne:k

adakozzunk !

TakarlUisért lakásl adok gyermek
telen házaspárnak, vagy egyedülálló
nőnek, pc U'golt;Jlrni Liga hin!ali helyi
sége takarit,báért pedig havi bért fize
tek Jelenlke,:ld khel Lovas Zollánná/.

Bogár l-ászl6 gróf Tisza istván ut
17 számu háza és korcsmája berende
zéssel és joglelllondással együtt örök
áron eladó :2 - 2

Rákócz! utca :3 slám alaH két
szoba konyhás lakás kiadó. lrodánal,
vagy üzletnek is igen alkalmas 3 3

Készűlt ZI könyvnyomtatás 501-ik esz,

tendejében II SyJllánia könyvnyomdában

uyuW''-'', feHós . T"k~t

t

Vezetle: Sálfalvi.

\/:
)'

Sothern :

I. oszt bajnoki.

KeUősgyőzelem

GYTK ifj.-Körösladányi
2-O

GyTK-Sarkadi CASS

Nagy melegbe a GyIk ifj. a következő

képpen állt fel: Máté - Czifrák
Bődi - Gec,ei, Bolehovszky, Czifrák
HI. - Csáki, vitéz Jul1os, Oláh IL Dobó,
Szendrei.

A Gylk ifj. óriási fölénybe van, de
gólt csak a 12-ik percben érnek el vitéz
juhos révén. Majd II 42-ik percben Oláh
II. gyönyőrü ivelt lövése beáliit}a vég
eredményt

ft, második félidőbe állandóan Gyoma
támad, de eredményt a gyomai csatá
rok nem tudnak el érni.

Gytk ifj.-ból jók voltak; vitéz juhos
Oláh II, Bolehovszky.

A GyIk: Jakó - F. Nagy, Göller 
Csalah, Kárpáthy, Császár. - Olajos,
Orbán, Magyar Ill., Györi, Mihácsi.

Gyoma nagy iramot diktál és a
percben Olajos remek góljával meg~

szerzi a vezetést, 1·0. Ezután Sarkad
nagyszerű támadásokat vezet és a 19-ik
percben Széll bomba góljával kiegyenlít
Sarkad, 1·1.

A szlinet után szárnyat kap az ötös
fogat és egymás után éri el góljail. A
W·ik percben Magyar, majd a 15 és 17
percbellislilét Magyar a gólszerző. A
27·ik percben Császár és a 30:ik perc
bel} lVlihácsi növeli a Gy tk gólarányát.

Oylk ból jók voltak: jakó, Kárpáthy,
Csalah, Császár, Magyar llL, Olajos.

Sálfalvi minta szerlien vezetett és
beigazolta azt, hogy Oyomán is lehet
zökkenö, mentesen futball mérkőzést

vezetni csak jó biró kell, szivesen Ját·
nánk máskor is.

H!pI1It"ii'h George:

. ,
i\ I, l

LU Daguver,

vasáT" és ünnepnap fél 2,
fél 4, fél 6 és 8

Franchot Tone,

Bonyodalmas amerikai bünűgyi vígjáték.

il

}\f)Olío

Gyoma.

*) E rova tban közöl/ekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősséget

nem vállal. .

Értesitem az igen tisztelt
közönséget, hogy
élő feleségem Kiss Erzsébet d

nek hitelt senki ne adjon, mert
azokért felelösségl;t nem vál
lalok és ki nem fb:etem.

Lebilincselöen érdekfeszilö, lenyűgöző erejíl, izgalmas történet

Simor

ZSIGRAy JULIANNA óriási sikerü regénye.
M. idei szezon egyik legnagyobb magyar filmalkotásIL

Magyar Világhiradó.

D'Yd

Születtek: Szalóki József és
neje Kádár Piroska fia József ret,
Imre Elek és neje Nagy Eszler
fhi Lajos és Mihály ref, Gubl.lz
nai Vilmos és neje B. Izsó Teréz
fia AI berl ref.

Házasságot kÖltöt1lek: Varga
Pál és Kéri Erszébel, Pavlyuk
Miklós és Kóródi RÓz<I.

ElhaUak: W'lgner l'\'lárfon 70
éves. ág. ev., Megyeri László 5
hónapos ref, Timár Imre rk. 29
éves, Gomb~ölő András 17napos
rk., özv.' Beinschrólh Mádonné
Kalifa Róza ág. ev., Faragó Fe
rene 21 éves ref.

házól zőállat a
portugál afrika-

Lisszabon mellelt lélJőlaká

U,,-/<-4(1.". A tudós
hozot! pompás gorillája

azonban a befolakodót már a
"nr/'-he,n fiiföncsiple és ugy elagya-

ez- sebeibe bele-

követ.

Arnold Bockling nemcsak
festő hanem rendkiviil

szá/emes társalgó is. Egy ujgaz
dag büszkén mutalta be a nagy

hatalmas festménygyüjle-
és e/dicsekedetlazzal, hogy

ezt az értékes kincset halála után
egy egyesiiletre szereiné

Megkérdezte a
milyen egyesülefet

gazdagitson gyűjteményével, A
feslő felel!: "Ha szabad vala
mint tanácsolnom, akkor hagyo
miJ,njioz<:G gJ'i1/teményét a vakok
egyesiilefére, olt lesz a legjobb

Strauss János, a nagy
nem tudott keringő!

táncolni A következőket eg} ik
ba,rál,;áfilak: "Nem is hiszed, hogy

kémek fel arra,
necsak játszam keringömet,

hanem is dallamukra.
Nagyon hogy soha éle-
temben nem voltam táncos és igy
vaJ'an;len,nyi csábiló kérésre, sajnos
csak nemmel felelhetek. "

hogy tevével csempésznek már.
Az Egyiptom-Sinai határszakaszon
a llámőröknek feltünt,. hogy a
vándorló beduinok néhány tevéje

sovány. Erre lefoglaltak
egy beteg kinézésü tevét,
leölték és a teile gyomrában alu
flliriiumcsöveket találtak, kábitó
szerekkel kiföltve. További nyolc
beleg telJe ltöletése után a

őrök összesen 32 kilogramm kábitó·
szer! foglaltak le. (MN)

halt.

,-,-;.1 _~-e , .. , j

egy modern aforizmaköllő I
szerint az asszony tiikörnelkül I

mint a ködben I
hajó. Az asszonyok sokkal többet
tudfwk a mint arrleflflj),tl
a de többet sejte·
nek, mint a tud-
nak... Az asszonya szerelmé-
nek nagyságát annak az osfoba-

nagysága szerint
an;tel}lek,et a ferfi szerelméért el-

A heli képeslap
és értekes cikkekkel je

leni meg. A mőgyar falu képes
gazdasági cikkek ben

:számol oe. Tovabbá elbeszélése-
i! szal<clk-

és vásári árakat és
rendelelekeliaiálunk benne Mu..;
ld huld él Föld
kiadól1ivaiaia, 8utbpeSI, VIi> El
zséllC[' kOi u' 7.
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ás

való köz-

elhí

uti száUitási
kirendeltség

létesítése

A 110.410/1642. K. M. SZ., a
tengeri forg31mánakés felhasz
nálásán.ak szabályozása b\rgyé.
han kiadoU miniszteri rendelet
16 §·ának 2. és 4. pontja hatás
körömbe utalja, hogy sertélen~

ként, darabonként,S.50 q sze
mes tengeri alól
felmentést adhassak aZGn 20
kat. szantóföldnél kisebb
lerülelte! rendelkező termelők

részére, akik Béké!lvármegye
törvényhatósága részére bér
hizlalást vállalnak, SI sertés
számára va ló tekintet nélkül.

Vonatkozó bérhizlalási szer
ződésekhezszolgil.ló

ványok n rendelet által el6irt
szerinti szöveggel, a

m~ye az ÖUZ9
községi elóljáróságokhoz

A mindenekelőtt

melleH At m'U'''' "'''- uro,nl1l1~1i:1t

ké
rem az érdekeUeket, hogy le
hetőségeikszerint jelentkezenek
illetékes községi előljáróságaik

nal ilyen bérhiziülási szerződé·

söknek 8 megkötése
Gyula, 1942 október 5.

BELICZEY u"'u....... "v""
kormánybiztos,

ESŐT

gazdasági ingatlanok;, valamint
a zsidók tulajdonában lévő 5

gygmölesösök az Of

szék utján a há
boru bőseinek birtokába kerül-
jenek.' Egyedül az utóbbi 'el
határozás 130:000 holdat. juHat
magyar kézre. Méghozzá a leg
jobb magyárok kezére. Mert
ezekből a birtokokból II hazáért
harcoló katonak, ezek közöl is
elsőnek a földmivessel laglal
kozók fognak részesülni.

A magyar dolgozónak, az ősi

barázda" Hanak ezek nincs
más feladata, mint rááHani arra
II melyet a honfoglaló
nak visszajuUatoU II nacioná.1ishll

.magyar politika. Termelni és
dolgozni! Mert az események,
intézkedések világosan mutaják,
hogy ez minden gazdának egyé
ni is. Legfőként· érdeke
a nemzetnek, melyért kint a
a II honvéd harcol, iU-
hon fi magyar gazda dol-

I
I intézett SJ. Női Hon-

védelmi Munkaszolgálat helyi
bizoUsága ezuh:m hivja mind
azokatlz,asszooyokat és
nyokat, aHk honvédelmi mHO

kaswigálalra még nem jelento
keztek, illftve háborl.ls munhl
szolgálati beoutásuk még n in
csen, jelentkezzenek minden
hétfől1 délután 5-ts óra kÖ7ŐU

a községbáz:':m szolgálai91tartó
munKllbizottságtagjánálfehétel
végett .

PTEVÉG

A Honvédeimi Munka·
szolgilJat megszervezése és meg·
alakulása Gyoma községben már
régebben megtörléntés lelkes
vezelősége,valamint tagjai érté·
kes közremöködésükei !ill téli
rubagyüjtési akció megszerve
zése és ~gen eredményes lehű

nyolitá.sa már meg·
nyitotta.

Figyelemmel . K iá l l II Y
\IIiklósné miniszterelnökiink .
hitvesének so Magyar Néphez

h~,,~p~, vrfZŐ magyar
vesek vasárnap
kiegészitetle 11 rendeletek soro
zat~t a miniszlereloölmek még

l egy nagy horderejü intézkedése,
ameUyel lehetőve tette, az
öt katasztrális holdná! nagyobb,
de száz holdnál kisebb mező·

BánHy báró földmi-
velésügyi miniszter a
igazgatóIlágánál (Budapesi~ And
rássy-ut 1S-7:i) müködö "Köz
ponti KatonaiSdlHlás Vezető

ség" kebelében állandó kikül
döttet rendelt ki dr. Ijjász Ervin
m. kir.erdötaná.esos személyé
ben, akinek felhSJ!talmazálul az
összes, a tárca ügykörébe tar
lozó és
kocsiigénylésekkel kapcsolato

I A tikkásztóhőség sokáig tar- magn21k is elég lesz és szinte san felmerült pamuu:ok és ki-
toU. Esőt nem li, a már előre Iálju..k II kél hét mulva dnságok tárgyában hivatalból
tengeri ldilönösen nagyon meg~ kikeiőbuzátA még Wrténő közbenjárására terjea

, sinyleUe a nagy szá;rasságot. A· lévő szántás is könnyebb lesz ki.
szántás és vetés ig sokkalta ne- az eső utlán.és remélji'ilk; mind: A gazdakö:i!:önség nér! min-
l.le,~e!l,jl) volt. péoleken e"te I ük az őszi ,den t'igyes balasztást nem törö

az eső és taklfílrosan I" tokat éa el is i' száHUás esetében, ba etekintelo

megaz:tatLa ai Az nehéz3ég akadály

növé·
buza-

E
ÉS
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SJo'lgálati:>tteljeliit6 személJ

olllztálypanulclneka J'ly"15
könyvbe foglalta, vagy II meg·
hatalmazó névaláirását Ili kata

tartamát meg kellett hosszabbi- nai p3rancsnokság pecsétjével
tani 2 sőt 3 napra. A vasnlllpo- bitelesHeHe. Az akadály.tIlolt
kon 9,780 OOO kg. ócskavas gyült személyek ugyanilyen módon
ösue, ami jelentős mennyÍllég adbatnak meghatalmazást III

és számottevően hozzájárul lllZ Péuziu!ézdi Közponl taCljai közé
ipar nyersanysgszökségleté.Iltk tartogó pénzintézeteklöl, vagy
bb:tosihísáboz. az Or-szágos Központi Hitel·

A 6s:1!!i vasgyöjtési időszakban szővetkezeHől való kölcsön tel
főleg városok kerülnek sorra. vételére, illetőleg jeidlogjogi

bekebelezésre isoA tél bekövetkezte elön tadják
meg II budapesti vasnapokat is, Zsidó hll,a!donában 1é.,6 in~
melyet jdenlős szervezési mun. gallall vételere nemcsak ugy &4·
ka eMz meg. A budapesti V8s- bat az akadályozott személy
nap pontos határnapjili ideje- Imeg~~.~almazást,. hogy pontosan,
korán közli a Fémgyüjt6 II kő- telekkollJv szerInt mlghatlÍirel'.:~
zöuséggel. za az illető ingaUant, amelyet

meg akkar vásárolni, hanem
elég, ba csak állalánosságban
megjelöli azt a községet, ahol
ingaU@ut akar vásárolni.

A honvédelmi mini.zter fel·
slóHtja az iUetékes katonai
parancsnokokat; bogy az ilyen
ügyek nlindenkor soronkivül
nyernek eli II tézést.

A rendelet 52.':-64/eln. 15
1942 sz alaH jelent meg.

munkás ház
szervezése

Közel ezer vagon
a .nyári vasnapok eredménye

Gazdasági
akció

Az ócskavasgylijtéi nyári sza·
kasza ledruU. Az eredménye
ket most foglalja össze II Fém
gyiijtó. Az eddigi adatközlé~ek

ből meg'HapHbaló, ho~y az
eUiz6 f~mgyüjtési idószakhoz
jelenMs többlet mutatkozik. Az
összegyöjtöH ócskavas és fém
bulladék mennyiségének ez II

növ.ekedése. a szervezettség tel
jes kiépülésének tulajdoni! haló.

Az adatok szerint. ill nyári
idényben 2214 községben, Hlet
ve városban tartottak vasnflpot
A felajánlá.s sok helyütt olyan
erős volt, hogyavasnap idő-

A M,-;;;rus viszonyok között
elsör2:íJ€lü fontossággal bir, hogy
az 3zervezele, különösen
télen, m~0lJ:apja mind azokat II

amelyekUH eHen~

.Jége és munkabirása
Tudvalévő, hogy ezeket II

vitaminokat főleg

főzeléki€lék és II !!yimölcsök

talTIÍil

sok-

m$rülf\\e tel, k€b:veUenI111enti
kWelJHJleUbez fordulhat. (Telefon:
320-218, 2~0-660, 421-720)
A felkeU Uintelni
$:l feladó és cimzett nevét és
mIndk.ét VíJl!mtállomást, az áruk
nemét az igényel! kocsi minő

ségét és mennyiségét, valamint
IB száUitas időponIját

::i1. kir. Közellátási Hivatal
Hivatala IITáp-

Jalkozzunk helyesen'" cimö·
kiadmánysorozataban most egy

tüzetet adon ki, amely
és főzelékfélék téli

;~l foglalkozik. A ki
ismerteH a zöldség és

Jéiek: téli tárolásának: .
. _~ és jelenlöségét, majd 30

,~,tónrele zöldség léli tárolásá
ill(HIJflU ifja le. KOtön fejezetet
szentel a zöldség és főzelék

lélek szárilásának és aszalása
nak. Megemlékezik a savanyi
lással, só"ással, g6zöléssel és
ecettel való eUevési módokfói
közöl a recept alapján.Hasz-
nos ad II fózőedé-

és tartósitáSl:ll szánt üve
gek helyes tis:i'titására és keze
lésére.

A !özet 20 fiUéres árban bp
hatóa Stádium könyvkereske
dés~k.be[),minden ujságárusnál,
dohálly-tőzsdékben, IBUSZ pa-

''''''IHJ'CHJ''''-', vidéken pedig az
közell4.1ási felügyelösé

geknél.

Hogyan vásárolhat földet
a hadbavonult föfdmives

Vá1tozás a· vasuti menet
Irendben. KözJekedik a 619 sz.
vonat: 5ékéscsabá!61 indul 22 ó.
22 perckor. Gyomára érkezik 23
ó 25 perckor, illdu! 23 Ó. 34
peleKo;, Budapestre érkezik 4 ó.
50 pe,ckor.

632 ,,;:. vonai: Budapesl Keleti

v,'l i!!da! 5 Ó. 57 perdor, Gyo
mára .érkezik li ó. 02 perckor,
indul11 Ó 12 . perckor, . Békés
c:;7abára érkezik 12 ó. 13 perckor

Meg~zjjnl : E 620 81. Ilúnat, mely
Gyomára érkezeit 2 6. 31 perckor,
indulI 2 ó, 41 pelciwr.

A 623 sz. vona!, mery Békés
csabáról indull 14 . órakor, Gyo
rnára érk,:zel! 14 Ó. 58 pen:kor.

15 ó. Ol perckor, csak

Me1.Ő\tHig közlekedik,

2± __

A kormíDY elő akarja mOl!);

dilsni a Ishlék tulajdonában
lév6 éi eladásra kerülő ingat
lanokból való vAsárlis! A,Zoknak
III nemzsidóknak, Ikika bé.boru.
folytán badmüveleti területen,
vagy al ol!'llukg batárain ki 'füli
egyéb területen katonai SI&lgá
latol, vagy egyéb honvéd.elmi

. kötelezeUségei teljesitenek iii igy
az ingatlan· megllilflrsé.sén'l li

személyei eljárA!lbl:lD' akadá·
lyonI vannak. U~u'szint'nmeg
akuja kinöyiteni Ingathnaaik
szaluuikélb61 való elsdililál Ilok·
nak ~ ~!i~GkDak iti akik il8)'1D.·

L

ilyen okból akadáiyoloHnak
t,kint~mdők.

A hODvédlilmi minisder ezért
rendeletet a40tt ki arról, bogy
a honvédelmi szolgálat folylán
akadályozott személyek hogyan

.adhaLnak a legrövidebb és legG

egyszeriibb eljárással meghatal.
mazást akar hbasU.uuknak~,

aUr mis Izemélynek1 ingatlan
meglizell"zésél'e, illetve eladására,

A rendelet s.Jerint a megba
lahnazás érvényes éi okh'at"
szerö bizonyitAsfa felhaszl1ál-·
hatG abban ai eselbeo, ha !il.

meghatalmllzás! ~

szól. ez a
figyelmeztetés ~ aki nyu
godt kényelme! bjz~osHó polgári
környezet ben es nem minden perc
ben reá leselkedö veszedelmeit
közöl! végzi polgári munkájál,
larlsJ erkölcsi kötelességének, hogy
bFségesen adakozzék a honvédség
{;:ii rU~Dgy(iilö akciójára.
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S'Z'rnyak"-iE,( októberi
első száma. A repijl6~

társadalom népszer!.! ez
a lap. A J á 11 o fi ,~ Y István
szerkesztésében és a Horthy
Miklós Nemzeti ~Repüiö Alap tá
mogalásával megjelenö Magyar
Szárnyak uj számának ára 50 fil
lér. Mutatványszámot kívánatra a
kiadóhivatal (VU. Király-utca 93.)
küld.

EikélzííUt al budapesti vas
napok manllrat.rve. Október hó
végén rendezik a batóságok ésa
tár~adalom teljes támo&atásával,

A HONVeostO téli ruha

lyOjlő akciójának eredménye

ugyanolyan fontos, mint egy
megnyert csati. Adjanak meleg
ruhát II barcoló .katonáknak, hogy

. győztesen ~s jó egészségben tér

hessenek baza I

oD O L mgpéppel t:eN fo~(llbll

OD Ol fogpip meg,6aI.Ct ~OI ......
egéwégét

MAGYARORSZÁGI ODOlMOVEK R. T. BUDAPEST

1t~11 t.ev.rek Id?íd4sban.
A mai harásutl leg-
többi~röl kiderül, hogy rnár év
()zázadokklll 1!IIl'iH haSZ1fJ2illák, II i

keldeliegeHbb forméban is A
régi és modem hardslali eszkö
zökről rendidvii érdekes eikkel
közöl éi Tolnai világlapja le~Miabb

tart~lmas száma. It. legjobb ma
gyar irók szép novellAin,1 iiGla

koztató él ismertt-terjesitö cikkek
dum során és II közkedvelt rovato
kon kivll száz kép található a nép
szerö képeslapban. Tolnai ViIég
Iapja illY lzáma ~At 24 fillér.

V.iGmavak febIra, A köz- l A"mam.ol zseblimpák hasz
ellátási miniszter I nemesített és l nálata elsOtétités idején fd~ig

csak flDJtame~jelölisselfor«alomba uabiiyozVii nem volt s emiatt
hozhat6 Clizdadgi magvak felárAt tlbb 'slletitk~zés voll a lakosság
li 91.500/1942. K. M. lúmuren- él! al ellenőrz6 közelek kÖzött.
deletében megálla,ította. A közön- Ennek iZ álflatlan állapottnak ve
séges gazdas41i vetőrnagva&!: felára tett 'legelt a hon"é~elmi miniszter
el6re mecállapitva nincsen. de II ,ár nap elön megJelent 1~9000

termel6!! esetről-esetre kérhetik iöZ. rendelete. amely a kék szürő

Hyeft magvakra nézye is ftlir vel ellátott tompitett f~~YU lámpák
ml5lA1JapitásAt, ha valamelyik vető- laalználatát engedélyeZI bizonyos
malYizSlil6 inh~zettel II vetömagot korlátozások mellett. felfelé nem
meg\fizsgáltatja és az arr61 kapott szabad világitani.
bizooyilván alapjAn kérelemmel
fordul II köullAtisi miniszterhez.
(VI., Nagymező u. 1.) A k09zellá
tAsi miniszter a benvuitoU kérel..
mek alapján egyénel1k.nt és ese
tmként engedélyezi a közönséges
vlt6mag I felirAt. Ai errOl szóló
részletes utmliifatis a t;)uda pesti
KGzI~ny f. évi szep!emblr hő 24·i
id.mában jelent meg,

BeUcf:ey Mlki6! főispánt Bé
késcsaba város örökös diszpolct
rává válaszlolta.

Október 6. Kegye/et!el emléke
lett meg a nemzet al aradi tizen
három vértanu haláláról most is.
Reméljűk,hamarosan eljön az ideje,
hogy kegyele/ünket a vértanuk
ujra magyar földd~ lelt sirj'iinál
róhaljuk I".

-Személyi bir. Dr. BirÓ Jáno!;
llgyvéd, irodájál R.ikóczi u'ea 33
szám alal! megnyilolla.

Orvosi bir. Or. Oláh Emil
~zemorvos, "yug. kórházi főorvos·

Békéscsabán rendeléseit megkezd-
te Rendel; Békéscsabán. Andrássy
ut 8 szám I. emelet L (voU Ná
dor,s:zálló) DélelÖlt 8 lól l óráig.

Felhivjuk él postát igénybe
vevő közönség figyeimét ci Vörös
kereszt bélyegek vásárlására.!zek
fogyasztása hazafias; célt szolgál
....án. lehál mindnyájunknak közös
érdeke.

S6késcsabán husz lakost itélt
el él rendörsé!!, mert nem tetlek.
eleget az elsötétitésí rendeletnek.

Vasárnapi munkasd.Det· fel..
fDggesztése. Az iparUgyi minisz
ter 58 866/lg42. XIII. sz. kör
rendeletével elrendel e, hogy II

légilámadások vagy azok elháritAsa
következtében épülelekben és be
rendezésekben keletkezett kArok
megszüntetését célzó ipari mun
k.ihllok az ipari mamka vasárnapi
szfineteitetése szempontjAból al

elemi csapások kOvellcezményei
eltávolilásával, illetőleg orvoslásá..;
val azonos elbirálás alá esnek I

ezért a 84 531/192L K. M. számy
rendelet 23. §-a alapj!n vasárna,
is végezhetők.

!velde folytatni keila Itjzak
JégoltalmI örségparanílnekal
nak ut(mképf:élét. A hlyatalos
lap közli a hOllvédelmi miniszter
rendelelét ill hAz (háztsoport) lég,.
olt&lImi ÖrségpamKsnokának és
parancsnokhelyeUe5einek ulánkép
zéséröl. ft. rendelet szerint ezt az
utánképzést évenkint folytatni kell.
Az utánképzés idötartama mind
az alapkiképzést követö ehlö, mind
li további alkalommal I Óra. Ebbe
az Időbe nem lebet beleizámítam
a gyUleke~éssel. névsorolvasbsal,
slb eltöJtölt időt•. Egy tanfolyam
~észtvevöinek kiképzése egy Mtnél
tovAbb nem tarthat. A rendelet
ezután kUlön mellékletben tartal
mazza az alapkiképzést . követő
elsO és a további utánképzés tan
anyagát.

- Gondoljatok azokra, akik
távol II hazától as Je.zord.abb
télben b h~drt"Unak MalYar
ofnégért !Adlatok' t~Uruh't

a tUldi.rego.kt

tlircicssen.
lapankban •

Kedvezményes gyepvetö
magvakat kaphatnak as gazdák..
A fö!dmivelésügyi miniszter a le
gelletési tArsulati. birtokossági
közös. k~ISégi közlegeiők, vala
minl 500 kat. holdnál nem na
gyobb bii'iok~m gazdálkodó zöld
mezöszövetségi tagok tulajdonában
Jé d) rétek és legelők gyepesitésél
jl.'l. 1943. évben is körf.ilbelül40
százalékos kedvezmény nyujtása
mellett jóminőségfi, hazai sdrma
zásu~ tehát fagyálló és szArazsá
Hírő velömagvak kiosztásával moz·
dilja elO. A kiosztással I föld
mivelésügyi miniszter az Országes
Zöldme:zö Szövetséget bizta meg.
A'WImak. a legeltetési társulatok·
nak, birtokosságoknak és közsé
geknelr, amelyek fenti kedvez
ményben" réSlestUni kivánnak, igé
nyUket az illetékes vármegyei
gazdasági ffelitlgyelöségnél, az 500
kal. bold nál nem nagyobb birto
lWIl galdálkodóknak 'pedig al
illetékes kerületi zöldmező alaku
laInál kell bejelenteni.--
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Fi6YELif( I
a feketén árusitókal h vevőket.

Figyelik és megjegyzik, kik azok,
akik rontják a belsó fron.to!, akik
önző céllal egy-egy téglát, szikla
ciill'ubol tlJmek le a belső ef/enálids

vdr/alából. Égbekiáltó billl ma
olyan árakat kérni, amit a sze
gény ember, a munkás, tisztvisElő

nem fizethet meg, csak az. aki a
konjukiuflU kihasználva, soha nem
remélt jlJvedelmet élvez. A zug·
forgalomban való eladás és vásár
IJs nem egyszerű liziel, amihez
csak két félnek van közt, hanem
rontsa a gazdasági élet egyensu
lyának. .lábhaUaposdsa a rend
érdekében, a győzelem biztossdga
érdekében megtett intézkedéseknek.
Ne örüljön sem az eladó. sem a
vásárló II drága pénzen. adoil és
vel! portékdnak, II 10-15 "engós
sza/annának, 2 és fél pengős fehér
lisztnek, aSO-lOO pengös drpá
nak. bazának, zabnak, tengerinek.
Ne örüljenek, .meri.ártottak hazá
juknak. magyar testllül1knek, Eu
rópának, a győzelem ligyének, cl

társadalom békéjének, rendiéflek,
slabilifásdnak és használnak az
ellenségnek. a 'I1öriis bolsevizmus
nak, a megsemmisitésl1nkre kész
plufokráciának. A ldtszólag ártat
lan llzletkötés akarva, nemakarva
cimboraság az ellenséggel, bl1n
azok e/jen a tesivértk ellen, akik
véreznek éreltünk. Ne támogassak
a fekete piacol. inkább jelen/silk
fel a ésábitól, a fekete. vásár ·ela
dóját és vev6jét. Ne hajtsuk a vizet
oz ellenség malmára.
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Simon.
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Drámalo
Főszereplők :

jean Gabin és Simone

lE AnŰS(;'r:'"1J~':,J& csraJ[

Kedv",g
dalol,

FiiQ7<.c"r.l/\1'; Szörénvi P!iger Anlal,
László, !Eliliesi Tivaqar.

törtéraet: 2. köz,önstg
sok vidámsággal és

romantikával.

S~Y:e-rke3ztésért és kiad21,séJii- fe~e] :
WAGNER

adó
els.dási árért, Érdeklődés a
.Bé~;ésmegyei IKeres!u::deimi
Baml!{ RészvénytáJrsaságná!y

két elö:~dá:' 5-7 Úrak,),',

Ki:i.lIitásu

zenés film

szelel·ö :osta veiömagiisz!Í
iá'shoz eladó. Arany J3nos utca 4 szám
a:att 2-2

Rál{6czl '-!itea :3 s7ám alaH kél
swba lakás kiadó. Irodának
-.Jzgy tiz!etn,ek is igen a]kal mas. 3 -, 3

telen vagy
A légfJltai'ni Liga hivatali helyi

I~karitásáenpedig havi bért fize
. tek. je!ell'lkewi l<,:het Lovas Zol\áml~l.

lászló "fjsza István ut
~77 SZél~lU h/!Z3 ,23 korcsmája befende~

ússeI és joglem9ndással együt! őr;;,\{

á;ü'1eJadó 2-l

'Ji

sk~

szék21y

,,(LA
RO

!eirl!é~l'il,ri G.4S0R
kirendeltségi vezető,

a BizoHság 'ügyvezető

Dr. BARtiBAs AtmOR sk.
~iár(Jms:;:ékvármegye föisp:énja,

az hüézö Bizol~ság·elnöke.

szél<eiység -Tégi vágya n1ie:öbb
v2J6ra .. váJjon.

SepÉiszen!gyön~Y 1942, szept havábarl
tes [véri iidvözlettel ;

~\!

SeiPsiszentgyörg}I/:in szobrot állít.

Az emlékmű míívészi elgondolásban a
"SZÉKEKYÖSERő r fogjo: megs7emé
ly~sHeni és azt az elszánt-- aka:".:1:0I jur
tátja kifejezésre; hogy a székely ll" lárőr,

Szer:l Es~vái1 birodalmának ezen keleti
végvárán, az Örök lAagYrtliság véde1rnére

mindörökre ki fog tartani.

A szobor megalkotásának költségét a'
M. Kir. Belügyminiszter Ur

állal engedélyezett

Az "domán3'okat a 71335 sz, posla~
tal<31:ékpénz1ád és"ekkszáxrdára, a SepsK...
szentgyörgyi Tal~aré!{pÉ:nz"

ü'irmi!" vezetett

i~l 4,

I
i", Fell;'2rünk magyar· honfit és
, honi·cá"}'I, érezze át, ho"y a oéldaadói'hŐsi önfel.ál~oz2~...meg?~Ökiié~e. soha·

nv;to.i1f'ívPlles I sem- voh IdoszeruoD mmt ma,
< .1' II~. magyarság ismét éle!lhaiál liiarcát vívja,
tfUeHes '

ies,:;k iej .. I
í<,=·nt;lü I ÍlO,<lY a

l

." 30 I
u!ca 93)1 SZ

I
l
I
l
í
I

I
humor, I

r~din,jnH"flW és J
C;Z·3 i

A ~ ifi befize~ni I
n Jeg- i.

ZI ft"E adornAnyokaí: hir:a~)f!~'g nyugtázzuk ~

!
I

Regényes társact.:.lm: i/i,·foS.",,·'

Fős-;:erep!ők: Hátha" Theodor Lo05,

Egy nlnnden akad.tlyt ~eküzdö: szenvedélyes sz~relem rnegrátzó történetc~<

Főszereplők : Alida Valli; Villorio De Sica,
A nagyáriá! énekli: l3eniamíno Gigli.

--~--

forró szenvedélyek és a Ján::r,()ló szerelem
Az első magyarul beszélő ·SVENSKA film .

. Főszerep!ők: Ingrid Be,gll)":!], az: ,,1nierillCzzó" U"scereplŐjc és Lars H;JrJ50fl..
lVla!pv:aro,k öröl( kir.éJya.
-=~;;;-_nT-,?'f,"-_--;*--- "::%i-'--~~"'~~~~

/Lajos és néhaí,
Géza !ungyat.éká!:w·z

t~d'.o'Vn . ingóságok
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scnló büfordarabokkal
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kisebb csóbál

az

kéJszeT le./'letftt efsiifni, _f-{arci ér'téke

ei/en. fl

oly, sok
egy egész

rnaradt é,
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lij{{. A mai értelemben. vett gfp
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alapján. meg,zerkeszteteft gyors=

csak 1883-

er,
h;- ji.

zsC:bel- köruí
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~!.ÖfIZETÉSi ARAg:
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Befizetések PQsiacsekkelJ:
oSylvánla-uyomctll Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c il II t ö r UH este l) órao o i

PlllleD8slIDrkuzt8: WAGNER MARTON
S~~ll'klH=ls'; éIIk2i\d6hlvatai \

IOSVLvANIA8 NYOMDA
li ';f om a. Kouuth l.;!"~O$l" utcze4-:

T.léllu2~.

Hirdetésel<: dtjszabsl1sal ~

fgyna~i)v3 (55 mm os:r;tles) 1 {lll. m~ga1!! ltinh:!€I$
50 iillé;r_ Eves iltrdetég,\éJ 10 flZi.lzé11ék kedvetl:IUéiijl!

adunk.
Megjelenik minden 5ZOHlbaton reggel.

Hon-

iI

~Il SIerre a jé szikes talajunk ésl- esl.k kalBpáccsal II ui·
................."'" l IAm" ma már terméSl!:etelnek Ik1nkbe belt 'lern i, e gépek~

. találja mindenki, hogy lU €m· I béz kalapacll sem kell,
heti értelem elyaXl erilSs gepe-'. felszínre hozdkal aUI§J&jlt,
kettnllieJőáUitani, ame~ .. amelyből bó.sé.ges terméd ir!ü"

eSSI,ellllk "JI·aWlliIle' kezdte me~, Im~gfeletj í.hU.altal· lyek meg az isteooyilinál I a:l: ember, ha
e~1BlilU ai! egész töl· l :f@! S~. e~loo· , er'selsbak, :mert a-d - 'Hit61ag rajta lesz mUlÜ:ájAn.
dön elsőnek, a íu:Hmeh: föld· I tunk, amikor egy még elm~lis .~__~~;........""""'''''
terHé!Slilel nl6 megjavHbát I renl-ekebb g6pr61 a!va~nink.

'. Szar'fJfl.,s szikjén történfek az el.só l. A pOll:lulnyi ólzi Dfln&~V"á'l
kisérlelek és bogy milyen csiga- í ron. egy kisga!dák és

-llillt$u.~-ággü~ ez li! javitás, I birtokosoksdmára
. .'. ~ .0 dacára II fÖld-! kapáló. és ~iánlógépet_ I
nJzI koze18é~unknek Szarvas.. . be. Ez a ku; ké.tkerekn motor- l ~

. h~z és az azóla e~trH 160 éV?,ek: I kordé négyféle na~!s~lhan ké- I ,l ~.-:IlIi
°l:nzony a gyomaI levő I li. legkisebb knltelü clak I
$eke~€r hcl~as , kert mi:!velésére : 25 tim, I Mindenki jelentkezzék nöi. n'Olll.

alig JavHouak meg mély&égbsn. de olyan l
Hogy miért csak Hyenalap')sságga-l, mint :il legjobb.'

keveset, azl e«yréut azzal ment- munkás, jóval I A Női Honvédelmi Munka- I szózat'ra a
hl!tjl1k, hogy ll. uik alatt lévő alatt Emberio:mnkae:rőra i megs.leJr'vezé5le és meg· Ivédlllimi
mészdus agyag kitermelése, armyihan nn szükség, alakulállaGyomaközségbea mar bizottsága ezutOll! jel mind·
~t~~!h.ofil1á!~ ég uéUerHése ,l1a· i o)i5ni keH ~ éa lelkel aZllllkai az asszonyokat él le.,
gYOll ::>okha ke]'iiU, másrészt a foganUyuját l a motor viszi vezelősége, tagjai érlé· akik mUD"
biseblll bjr~oko8ok maguk 82;é.rt s gépet, amely méretei révén kell köuemüködésüket 8 téli kaszolgálatra
nem ed el maguk, .alk!'!llmas arra, hogy az egéizen' ru:hagyüjtési ak~i~i megszerve- kedek,

a a legnehezebb szük :nóvénysoroll: közé is léle.és {.Ien eredméayes lebo-
baromimunkái'li!J!k lelei meg, éct· menjel;. Persze khi~ n1obtá.sa o D1tl:r be~' eseo, jetenJkezzenek minden
h .x '- '~I. b' . IbUlonYltoUa. o • é>tA ' ~ 'I <)., - lll: , '-" Ö 4Ü6.. w, LI!! az emVerei'l tel en JS ké!l:lutenek (.lépet , . . lill l 'l:l>n lilit: nullU ::r=-"" (ira ~oa~ t,
tő''''' 1> Á I. FIgyelemi'liUiil JI á i 1 il '!J ' a kÖlségbbán tartó

.", u g<;:;J) nemesIlll. a l'U;·I,IO·.l • i t i -I.;:. ~
! . . . .' I J.!lIIhuosnc Bun IZ ere.fiOi>.YÜI\. munkabizoUdg fehétel

már nagyobb csatorna- l végZI hanem 8 szai1~ \ hitv~séif.u:k i .Né,~u~:z ' végett.
ép1íés,1 8;1; mér i:lweti il tá!lt is: i kapáló- s'Zc:rkezetet tel l -
me-:d meg,csodáH német-!lel:llt 65 el i ~~~._"""",-------"""",--......
gy~~·trnibyu földlH,;tró jépet, lehet I
&meHyei ki~lUlák a töld€}l, akar 'I sZ~rkelt6tet i», i LátogatÁs
gódőr·nendu:errel éli az e célra mélYiSluh:liá:d II fi ai
k~ziteU nkja Igéppel, Dalr tnktol' .
c:;ak al kOtt'6gé-p Iltöid€i, a i r!!!~ ~mt~I<l~ 32 ~., uuU}'!'," ií'J I .Októberi ~II; árkok nllnak, &fEjEiel'vdmli~kren-
kocsilult a';lidán I l lk .01 "'., "L"'J'''' I i

u eulll. ""'" !:~!C,.., ! á,tlillek dl$ 2 Nl!l~jk';%· I II viz~el
tiisktorokkal vontatJ'ák tej!- 1 A aé'"' ti h:úDS<lvobh kisitel~ II .J . .' . 'I '-',~'''o:ali;""" -

l~ _ ot .-. _ I ~ ~ o, l::' l:>J .. '" _ l ai&Onbllll iiiéfl m!nd!~ l1yarl 'lalo dá.rautAsa. Al: Jéén ii:iiieken
he,Yl~- A m~~. muköd~sbeu l ben il.őruibeuol p~ngöbl:' ! ;,_. o,.' ... Ii, ..J0r.. H , . '.~, l,,'-&l, - ril!i§terml~Jé,s.'A -, l,. '1_ t ,. I. ' , lvffQl..li8 il_~h ...Q.dJli,. II Re lJ. _••,. a ,u11.lI\Ofi van II
'~'<'0 !l!.OCliIIJ!Ii. nem e'll';'p."';I& ill"'''' r 1",·1 ' <lé l 0'1. bl-. ';' I -
~ ki~áBt í:élnak. ~Sz:k;mber;kI~e~-iiulíQ~~j:v!~g:;~:lI;n~ ;~~ i ~~ ~~Iálj~ótkö!.d~l.unl&:l'dfd:,~te " EOD:Kh.,egyrék:ílZét t l:eat8Uáks még

.!. - 'k t" k b l . 1- U~rl)lfoilh. a aU onca l<:!l el§.!megync any s a Uudfi - IU~>mar ton 1:\ eJé et ülJY til van ... , f'<\ l~oI-il"t l",~",. m;il",,,,,,A,,hil,o. .. • o o " _

, ' '" J" 'Cs It: IUl u"" h .. U ... , -LJ ",,,;au'lIl", a lI:ii,omóbll rakott cllulka~:tál'!~ 'f6lUk lii VlllElIii korldveH
koc:uk,-al gvArtsanak, ame,lyeken 2031 rnegmüvslni .Sdiebl:llD II.. . b'H" ···D~ .< lA IkO bl- >.1-bl·Jl.I. t. • , . - '" o, !!l.ti., i ne. UUuanll'lnBli a s<=rgi..h<lill IU~i.J ~il4 itIi ...a - a
PorbillUYltó éi szóJ'osnrke2i!et IS ~ t feli láiM:k A cé bt ·tÓ· -' .. - -,_. ' _ '.. ....0 a g. pe .' a '. "", p aj talevelek a toldre,ald Qonooloa nu, üde zöld szárakon
l~~yeü ésa tenté::it llubMyoll:' ereje benzin Sukértők véle- az embEr boaw nyar á!leJ"'n -o _O" of' I 1.-61' • I.
, ~. ., o _ • '. ' eJ' r: I gyODJOfu rizs t'lJe, lU . ln~8.dUI!i:

Jtlaló vaslag$a~ban géplerlivel ménye u:ennt il legkusebb tor- vagyunk. t lé k E .. Ii '" t z blák ' -'.
véíezh~$sék, Vagyis: a [;i 00' sás t, máJ'u GAp 2-il boldas kerti Szántóföldeket átszelő n:ak"'D ! I...IC 11'1" _e. e.. II ~ ~n. ""'1"1:1:

" ". " e-· - i uen a A a flZS, mei', ezel:lr"", a
Soii::urakáiilt. belyresdlhlsst és úazdasáaban l;l DIi"'yobb kivitel6 és városi uljainkon is egylo"· .• k k" 'I ' .

_ • , to e.' :e . - vu:e, csa -oz ve, en az ~U'!haS

~Iór~at mml!l,mwd gépI,erővel körülbelól . bo:~as, gald~ill" mán óriási portenge~. Ez~n . fl I eMU fogják a vill.ievezetö árkok
~ágn~j ali! em~~~ eSUp<'lil al gokban blJlezDojn~hato legJob~ portoen~eren ~e.n:~~HU lSY~k.' l8'egi!Ségével a t~~st:ltornába le-
lJnÍlnYltést esdwllL ban. szfinka N!!iigYlvány könég alal~ engedni.

. Tehá.. t meglörlénik il!: a csoda; I Hogy II . biteU.il:lnkil:ldők. wlile· lévő Cs~~é.s bir~okra, bOgy m~g o l .A rizatáblákön - valé gyönyör·
J\39gy sz oly&n kemény gyomaI méDyH se hagyjuk megJegy~é§ BzemlélJuR a lm'!oko!l on: I ~!ödés utAn l&íiSn . eol~

szikesföldet, amelybe 2iiií !sten~ nélkül, ezeknek ~sak oilonYlt: I főző pár Mal I l:Jdohmk a lD llJJorja
nyilát Íi kalapáccsal kel! mik<űll lU: első gózekét hoztliK kerékpiroífáiil után sik~fÜU hl. í feLé, ismef6sünkkel,
veini~ gépierővel II ubikolják ki Uyom~ra~ annak isebubdl 8. a el-! a is
ts megjavUják vele il súket, jláün, azután az ekéje törött el o érnénk, u ul mellett ! lilgy pál' kellemes és, érdek-
iHtHHeg jll népi eh::u:vezésael: llmi csak ffiiJlóbaj volt é:l ké- terül el a gafda~ág egy réS2e, l az örliö~ö ílI4!d~likl)i1j~S
eltemetik súkei. amikor & hoz- vaD. kirit Iezévi ííiredmény~ülán. A major-

Amik.r a tak, aloklt sem vette be' , kö::zeledé~1!lnkkor mar
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Változab a vasuti menet
rendben. Közlekedik a 619 82

vonat: BékéscsabárÓ! indu! 22 Ó.

22 perckor, Oyomára érkezik 23
Ó. 25 percku, irduJ 23 Ó. 34
perckor, Budapestre erltezik 4 Ó.

50 perckor.

oe!l1es ta adhat, p*nze, hl ad
m4ilfelel6en kezelik is.

lU van a lehetősége, hOlY a
sok kipU3Zhdt tát csakis nemes
és j6fajtájugyihnöledákkal pó
toljuk. Ázonban ed nem kelle
ne mindenki tltszésére bizni
éi' hagyni, mert embereink leg- 632 sz. von:>! : Budapest Ke't.'!i·

nagyebb része nem is ért ft ről indul 5 6 57 perckor, Gyü
gyimölcd6hol, legalább vajmi rnára érkezik i j ó. 02 perdwr,
keveset, másrészt azzal sinc! indu! 11 Ó 12 perckor, Béit~s

Ulziába, hogya kertje talajának CSilbál'ii érkezik 12 Ó. 13 perCKor.

milyen fajtája gyömölcsfa telel- Megszűnt: :il 62ü sz. vonat, me ly
ne meg. batélltméuyeselJ kellene Gyomára érkezel! 2 6, 31 pen:lior,
ed a kérdé:llt wo,oldani. LegQ indult 2 Ó. 4l perckor.

k,ensebb ti21:ellter t'ról l~betDe A 623 sz_ vonal, mely Bék~E-

szó. I csabáró! indul! 14 órakor, OJo
Micsoda tájtajtát if:beh:u~ .. ki~ .~ mára érkezeti 14 Ó. 58 percko"

tegyéidtijj,i II bouáérlók. ~11.'~ ! i~dl.1H .~5Ó Ül. ?erckor, C,;;ü'i

~~ mlgfogad~s.n~ és nemei I ;~hezen,mgl{ö~!ek~d~K. ..

EleMUw ha Me!6tur tel'l ér
kueU au!: e.her "oaaton köz
21égiinld:ll!, olyaD lombos slrö
ség takarh. ell házakat, mintba
erdőbe érluilUiok volna. De
most! Imitt·amoU látuik ep.y
ta, amelyben élet is van, kötö
lötte egéll tÖ&ll3ege II kilUI:.rldt
fáknak.

Igaz, bogya kivelluU ItÜ~

mölesfák legDllyobb rélzéért
nem ili kár, olysn bát"ADy 8Yü
mölcsöt ter.lllek. AI is i,az,.
hogy agail:dáik nem hl fordi·
tolhak Bagy goodoU III 'polá
lSuku. él ha i~y mérlegre te:ll:i/;
szök II kettót, még azt kell tar
tanunk, hogy,. ták melt@Uék III!

magukét, többel new ifi t&ke.-

!~kw ~~t gyüm~!~s?~ ~~~~.

után veszönk
veil1dl~gl;átó bázigaz6l'nkI61, ujra
neki induhmk kerékpárunkkal

porhmgcrnek. bogy visz
sl~~téríünk ~ városuokba
és 2z áUali.o.es öntözést
III milildenbató bientöt i

. S!~~~ !.~~. l



A HONVtOSÉO iéli ruha
gyUjlő ij}rciójárJak eredménye

ugyanolyan fon los, mint egy
megnyeri csa la. Adjanak meleg
ruhá! a harcolÓ kalonákil~k,bogy
győztesen é~ jó egészségben tér
hessenek haza l

u. Sander :
MElY VIZEKIN

Mély és fenlléitllelll CIlgYlzluli könyv, <l.

ma.ány@s, igui férfi fIllgény". Ára 6 P

Ormay Imre:
FELESLEGiS .MIBE~tEK

Négy v.leUenUI összekerllt emb~f m~
rázóll.n Oszinte vaHomáilit

Ára 4.50 P.

Kosáryné Réz LollI:
ASSZONYBESZÉ8

Sd! euttendó története, öt nemzedék
eJY.e,y lllllzonYll1lakján ker.enUlJ. Nagy
SZlf!b:iUill regény Ára 8.6~ P.

Szlháld ujdollllágok a p.s~

s.dnházakban. A Szillházi idény

nlinden ujdowlágairól írásban és
. képben számol be a Délibáb ujabb

stálllii. A magyar irók kilünő el-,

bes2élés<"', gazdag fdmrúvat.
dlVill rund, rejtvények, humor,
tökéletes k~pel§: heli rádiómtlsor és
rengeteg uebbnél szebb kép ez a
Délibáb legujabb száma. A leg
szebb Sl.illh~Í2i helill.lp egyben a
legoicsóbb ig, mer! a ára csak 20
fillér.

n
Lq,l&jlltlb törtenl:-lmlinknek lIzill.tlll valamennyi fontel!

. JJÍöulftll.ta elénk tűkri:r.@dik ezekbi! <l mély felelóslIlég
. ánettel irt, WI" irá:&ok~ól, Ára 8 pengő.

minden magy.r kézbe t

lU!RCZIOH fERENC; GONDOK ts OON'DOLATÜK

Ormos GerO:
AZ ALMA MESSZI HULLT

f:fjQslstcrl r.lélt}'~ ~1 MlIilYU lKt~lér

Iluláli 11II11l1.i felemelketdéllléiU!k.

ArB; lJ ,a,I.

HankisI JáROl:

!URÓPAg A
MAOYARIRODALOM i

El!: i mÚ me&viJligitja,bugy mit jelenti
a magyar llz.n.m Európa sliblijrif!. I

Ár~ 12 ptlllg!.
, ~ 'L..__,~ _

I16YELIK

'f_'k\..-I~ ~ ,i. ! <~ ~:;J;. n ~
~l.' ~''\, ~.....} .....;~'~ ~ ~"/<'lt-1'~ ~':i.""i~';'< <~

'" . _ _ ~·~::>-~~4. ~-K'iV",~~: d I
~~'''''''''~!IW''""",",:"",,,,,,,,,,,,,,,,,,~v"')'''''''\,,.''''''''-_·~~~~'·'~'''~'''''''~J;.~'';:;'''''~~~-~~'~.~~~lfV.:""~"' ...~":"_l:_",,-..,..,~~, .... ,A,.r'os.,..P~~~~":'"t.G""'7"'5<Ot,..4:<>.,.,.,.,._. __~~,...-...........-__"'T'....,.".,..~. _..,.~ .... ....,_•• ~~,;I

o !----------.........-._'~_~ _.._.. ~_'_"' ...,_._..__~~__'__
I

l
Q fe!ceUn. drusil6kat is velJókel. f
F~gy~iik ~s megjegyzik, kik azok, I Orvosi hir. Dr. Oláh r:mil l
{JAik fOntJák a bels6 fronfot, akik s!emonros. nyug. kórházi florv.i J
ÖttZÖ dUal egy-egy téglát, szikto.~ I Mkéscaabán rendeléseit megkez~~ ;
daralJD; Ifjmek ll! (;l belsl} eliendiJds l le R~del : BéAté!u:sabán,Al1drái"y
vdifalabói. Égbeidtiftó !Jiln ma l wt 8 s~am J. tfwelet L (Y91i Má
olyan árakat kérni; amit II sze- l dor~s~álló). Dele!~H 1·161 l órájl.
gény ember, a rmU/kás; tisdviseiii ! Személyi hir. Dr. 6ir6 ján;;
n,em f'izethe! mt!g, csak az, aki a l rtgyvM, irodáját RákóGzi !JI~ 33

konjukturdt. kihasznál.va, sOha ...71" sUím ali\tl;i1egnyitolla., ·.f
;;:1!:;::ei:~~.::;;~~~v~~~~ Ye::~~;~~~égafig~:l:~t,.:~:~~'~ ~"""'_""'~.__.....",..__
lds ftem. egyszerii nzlet.afmnez k~reszt bélyege" vá~árlására, Ezek
csak, két féJnek van klJzt; hanem fogya!ztása hazafia8 célt szolgál~ Alultalál oliut feltalllál69
rontsa a i,wiasdgi élet egyensllJ- ván, tehát mindnyáil,mkn~k kÖlti Nernesak al emberi leleményesség.
l)lának. ldbbaltaposdsa a umd érdeke. ' nek. ötlete:sségfiék köszöollelö sza·

érdekében, a g.v{ju;~em. biztossdga Évente folytabd kelt il lub::ak mos találmány. hanem iiéha a
érdekébe~. meglett mtezk~déseknek. J~goltalmi örll!lparaDGlnekai~ lustaság is honásegili u embert
N~ ~ífji'On sem az e/ado, sema Rak utánképzését: A hivatalos több. ~?.l:hasznu találmányho'l. 19,y
vasartó li drága pénzen _adott ifj la, kDzlia hOl!védelmi mini1l2ter a hallii~, fA slappanpehely. ~tHJ1I'

veti p(Jr~ékának, a. 1?~15 ~e(ig6s Irendeietét 11 ház (házcsoport) Jég- itald, .ni1zsz.og, ~el'llzi1i<heg:ezö, iW~ .
s~~lon.na.nak, 2 és fitl peng(J~ j,llér 0.Halmi örgégpavsnellnokának ei I/,é,., i o.m. bház lől! Iéire ~zembe· /
lísdnek, ~ 80-100 pengós á~pá- 1 pal'anesnokhelyetteseinek utánkép- I ret kén~ehllle, ll4staságe; rév~l1 -:

mik, buzanak, zabnak, tengermek. Z'ésérÖI. A rendelet szerint eJ:t az ol"aslult1uk az érdekes I1Irt loJna!

l!e lJrfll;enek, mert áttot!ak hazá- utánképzésl évenkénUolytatDiJ[elt Viléglapja legujabb számában, a~
juknak, magyo: testvériikruk, Eu- A? I.Ifál1képzés idölartama mind mel)' rendldvUI érdekes. képekkel
:t;Pának, a l?y~z~,J~m iJgYén~k•. II az alapkiképzést követő els5, mind Illusztrált 'IkIRt kO~OI a . találmá
.~fs~~alom bt:keJének, rend/ének, a további alkalommal 8 óra. Ebbe I nyok .keletkelésér61. A ~eglobb ma
sullnlitdsdnak #51 használnak Q? al idObe nem lebel belesdmitsi1i . 11'ar lr6k liép noveltám, 1& szóra
ellenségnek, allör~s. b~lseYlzmus- a gyü!ekezéssel, néviorolv~u'áss!l. koztat6 és ismeret-terjesztö cikkek
nak, a megsemmwlésunkre kész sib eltöltöt! időt. Egy tllnfolyam dus I~rán és III közkedvelt rovato
plutokrdcidnúK. A !dtszólagdrtat~ r,l,szlvevö;nek kiké""zése elJiY héil1é; kon kwiU szb kép taTlálhat~ va~~p-
l ' il l k'1" It k...· r ~ Si@rü képesJapban. olniu dag
,aJ. z et ()t~s II arva" nemti .Qr~a Itovabb nem tartbat. A: ten.í!tlct lapja IlY száma csak 24-fillér.
dmboraság az ellen:séggel; biln ezután külön mellékletben tllrtál
azo/( e/jen LI testvérek ellen, akik mazza az alapkikepzésl kövelll

véreznek é~eltiink,o N.e tdm.°fas~~k l' első és a' tOVáb. b.i uláilké'.ié!> tan·
a fekete ?~a~()t, mkább-· Juntsiik anyagát.
fi!! il csaDlto/, II jef(i!re vásár ela- A' IFJU REpi'vlA' ,
d

. '.. " .' g.,.( iH i-. 'J L-. • z u u, a IDlgyu
[J/Út r::S vevoJr::i ...e itllJtSU.. a VIzet Of' _J. ülől' I·lóloi.·' á, ..' l JU:o;;:ag rep apja 01\ uen sz ma

aZ elumseg malmara. . I V . ""kk 1~,.I H' f' lmegle ent. ez,.;rl:l e, 1.1101\1...,1. l li

~~~~I levenie~mooelezöket. 'akik most l
. . kapcsolódnak bele telje$ erővel ,3 i

D. 'yakön--yvi hirek Inagy nemzeti épitömunkliba. Akel i.
S

:~l t' 1~ M \.. L" '6 Á il országos repülömodelversenyr61 l
ZliII e U~n: ~a.!al <liS!! l;;!' , I

,,' ". 'tv' • 1\>';" fi Lá lÓ f képekkel bőven 111usztrált, részletes
n...J'-, Ilagvan. l !-';lmi .a ,SZ. re.., I beszámolót ad a lap, a résJlvevö' ---------------.....,-...,------------
dr.. L.'ege1-.'/. Ti.bor és .neje Ooóts I A'.' .'. d r' li .....:ff • il. I ltP-k-t"" 1I"""án: . francis Brett-Young :f,~' _'", ",. 'pA .>rO;; 111I.' F ~ l ul!,ryerles mo ee. r VIa le ~AI- I·........ ,lDij,V I
••1l1,1.. r1 ..<! !~dnJ~ !Uananne _Vo. l é é 'A . 'ro "'~ é . D·lN D.U" EOY ORVOS ELINDUL
~ . " K'" ú' Sá d _ z $ vei,. iUmIITIO.vTOS se~ss gl HAJNAL BA il YWt'll!'1! l, .. .dona 12. K"t, aKa.1 _ fl 0, és ct • k .... 'tA • .<;,. ...J I. Ii fiatal orvos küzdelmes és mégl~
" ~.. ,... • . ~.' ~~"l f i mo ele SZeml./lSar..,E lS 'l:fueae1\. Az állatok madarak f~k 'liritO'oll j J. r.:;';omogyi crzse~t da ~&\nUor re '1 ! l,.. rt' lA I IX ' "., J;. t l " ,.. meghatóan u",!, slíifs"nak története-,

o ;-, • P"! SO" .U",nlV3 "val meg vmvh, 'Cr e.- köItijónek sziw'd(lbogtatÓ2ii1 -,"ép regé- Ára 6 pemlő.
Bogar U'éza égnete Balegb 110SlUi r l ~ , t kö "I If" ll;> .UJ'. l1Iye, E"'J 'rej?; Malom él! két @maer
"'. 'j": , 1:»;; • , '. f G . 1;' uo l mes Il;;lras Zu az j&l i\e't.1IIV. ..-
rl1'l.Je~a IC""nuel le" a.ral ~SZ:~ 1StámOs ilipró ismeretet, rntihely- iirléDett. Art. 1 ,engi. .róf Setblen Margit ~

~s nete Lak~tos, Lj~hánn~ f:il l fogást lanulhat a lapMI a mode.. -----------..""---1 SZOMSZÉDOK
Lás:l.!ó rel" SZilágYI ",szió es ne~e I'Ö I l ''''1 m <"'t., iK R C 1_" X• . _ t ez , gy a a, UI'" Ul.... JU- • aludDl: A ItltéktIBYs~! roml!1oJé IIl\1!liVl,ld'lye il

Gecsei Réu leánya KliuaRóza..lK. "I" • l 6. n1llll>.ny!lll:l'U' lIIl'l so mO:l:llIltöill ennek IIZ íZ"illmlla li~".tfilunek,
~ ," veDliliU magy:r· nagy rep.. eSl .e - n iIltUl Idn r ft ... '" $

ref., ~:zász József es nele Szat- . 't;" khe It' igy '" D"'mzeti Ánl 6 pengi.
á . j rá f f O If Jesl menye z" ..... 'Selantilll, I. mult sJÍllad 11I1g]/' tliaSlII

ro ri II l,"na III .erenc yu ~ re ., repiiléslgyet segíti dAre l1agv felltöjéneW regéll)'Cls ilett, ka 5.50 P.
Vatai LaJos és nele Szab6 Juhánna I'" é bh l 11. jJ. l'&' flif.'. . ;;p selll.i'>e , n ""nossy $'\'01110 ",.
leánya Mána Erzsébet ref" Put- I'e tö ve ""tAséveI !>zerkes:detí,. 8~" l é . S I á' iii: szerK sz z... II;

'figin <um li nele za m ri L.r- l"~ R 8.1""" . ámá k á a 30
"be f Bá' GAb f R"I "fiU epu u Ul 8Z. na, r

. n~ t li . hot. or re,. Ol~& fillér. Mlrtat'lányszáltiet ti kiadó-
LI!OS és neje SZItás Mánaf~a hivataJtóI (Vit, Király utca 93.)
lalos tk., Csapó Gyula és neje kérjen. .

l<is~ Terézia leánya Éva fef. Hunyady Sándort Bókay já~

Házasságot kötöttek: Békés nos blic~ullatla el a Szinházi Ma·
Islván és Pelyva Margit. gui" legujabb számában, amely-

ben Rác~ Vilmos egy ~Zifiházi i
Elhillltak: Rabi Mihály 4- hó- esfét dicsér meg, Udvary Gyöngy-

i1öpOS rk., B. Kiss Jánosné Faragó vér a magyar nök nonvédelmi I
,Rói[a- 36 éves rk. Slnagyik Béla szolgálatra való tömege~ jelenlke
6 hÓnapGs ref.. Gyuri~za István 2 zésérl3i $lóban és képben számol I
hónapos lk., B. Kiss Jánosné Fe- be. A S~il1házi Magazin uj §zámá-,
kde Lidia' 56 éves ref" özv.. Sán- nak !ztmdcióia a .. Véndiófa ". al !
dc;; LajO!ll1é hme E.szter 76. éves I ulelsö élJek leg8i!!el~d}!J izifJ.- i
rei., f,T.étn MariH ifi A.lI.poHef, I darábili• I .,
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1942 okt. 18--19 én, v2$árnap

fél 3, 5, fái 7 6rakór,
hétfőn fél 5, fél i.éralfor,

A legnagyobb

föszl:replők: Rökk Marika, :Viiil
: Jűsef. Sieber

Ebbli'n a filmben Rökk pemcsak
szilaj csárdást táncol, han.em .~EY ke!o::li

kigy6.táncot is egy kobr:h~L

A .miisor kiegészitve.
Vígjáték és UFA hhi~dQkkst

il!!i'lllJr't"l:1él'~ [ak<1~t ,ui<tk gY~n1iek·

kll'f! !l~ZaSpAm3li, vagY egyedülállÓ
Hőnek, A Legolt(:(lm1 helyi
sége tak",rilásáéd p"áig hl1!":,j \Járt fize
t~k. JelilÖutJ!l:I!lj l;;het L~vas ZolÜnnáL

60gér léiiZIÓ grM T1S$& Ist.án ut
77 s~ámu háza és. korcsrnája berende
;t.ésselés joglemondásí>l/,j együtt ÖíGK
B.n:m elOldó 2 - l

Rlikcl;;l!il iJtl;;!il 3 :>lám ..1<itH két
trWDa kcmyhál! i".k"'s kiadá. IltltíÍáilak
vagy iZ\ljtnek js ige'll alkalmas. .~-3

'sz",rlf~f!ll.lé·g,fr! és lti",i1ásért t~J::l:

W,I\(lr--lfR MÁRTON.

hl<es;{ült a könyvflyo>mtll.táa ;IDl-lk e~~·

tlSndej~b=1l a SyJvánía ~önyvil.YQmdában

.fi§!·o\l1.álll, í<lld~s· ~~~~i i Tll-ket Sá.nQ.lii>f,

g
I.• E n«Íalmas és megríízó film történelmi
, jelent"sél;l1. o1!:vfl:tlen i:itni hll
j' mim:lenkinek.
r
!
I 1942,· évi október h'~2~·én,

l...ntll:~:,,::~;'~:9~,:;·ktir.
1 ti$nttöklő szerep~

a.

r' ... "'iirr ."

,
a

bnvurWmje:

Az adományokat il. 71.335 :lZ. posfa
tllkarékp'émtári csekk~ZlÍmlára.il $,;,pe1
szentgyÖrgyi bHároms:le!d Takarékp~nz"

támá\" vezetett toly6sz~mlára k!hjtik
betiz@tni !

Ai. "demibyokat mtIapUag. nyugtb::r.uk !

J? II JI'

eglnya

til

bgalmas·. cowboy .t~rténtt.
Az igaiság, az erő és a báters!i\g filmje.

A wJl&ghirii e,,~rett páratlan sikerű filmdlt6zata.
Hangulat, győnyöl'ü lT(utsika. kacligtatG 1~IIi:~etek. 

Magyar VíJáglJiradó.

G
Romantikus, zené"·éneke! vígjáték, li magyar fi.lmgyártás bUszkesége.

UfA vUághiradó.
~ t -,n 3Beerrn.. h.,.

: f.M

Apolló
Okt~bc"r 11

. GaryCooper

Ember a

il

j

Okt4Lex· 21 .~z~rd~' .1
S,,~ieczky Zita, Jávor Pál, Szalay Karola, MakIáry Z~\j.án. Bi!1!1lry Nandür : l

Baba I
I

l
i.

ELŐADÁSOK: vasár- és ünnepnap fél 2, fél 4, félti, !éJ 8 6.,
hétköwsp fél 4, 6 és 8 órakor.

Október tS-19<....:.ZO .ya:.ár:na:p-h4Hfő~k.E'dd
Honthy Hanna, 5zUassy tást:M. Simor B:rzsi, Vaszary Piri,

. "Rajl1ay a'~r~Csikós Róni, RéuahegyiKálmál1,
Cs~rtoIOyulaé$ II két Petbes;

A

E.GyTK-Tótkondósi
3-l (2-1)

f. oszt. bajnoki. Vllzette: Huszár.

A Gyik: jakó - f. Nagy, Kárpáthy,
- Giltler, Csalah, Császár..:... 01aj08,

Czifrák, Bolehovszky, Miháesi.
Tótkomlós inditja utnak a labdát és

szép támadást vezet. Igenerös iramba
indul a mérkőzés és a gyomai csatár·
j;~r szép támadásokat hez. öSlze, mégil
II Hj. percben GyQrna kapja II góii,Ke
les II méterről v€dheleUengólt lő. Erre l
a Gytk iramot diktál es a 20. percben I
Míhácsi milltaSl!ierű· gólíáv<11 egyenlit.
Ewlán igen változÓ ajá.ték, 1101 az
egyik kapli forog veszélybe, /tGI II má
jjik. ft. 413. percben Csalahremekill szök
teti il kiugró Császárt, aki baUábbal
v(:dhetetlen gólt ragaszt a hálóba. .

Szünet után szép játék alakul ki
mindkét csapat tudása legjavát adja, de
durvaság nelkUl. Császár irányitásával
tó] működik il gyomai támadó sor és Bt

IS. percben Mihácsi beadásából Orbán
r",mek gólt ragaszt a tótkGl11lósiakháló
jába. Ezután is igen élvezetes a játék.

A Gytk minden egyes tagját dicséret
illeti.

HuslIH!lr mÍl,taszerlien vezette il szép
mérklhé§t

Uj.--~GyomaiDiákok
2-1

Barátllá~os. Vezette - Kis~ Dániel.

bevenIe ifj.: Doncsy - Czifrák
IV., Gecsei, - Kató, CúlrákHl., Hajdu
.- PÚlicsa!mi, DraM, Czitkely, Dob6,

Nagy. .
Diákole Máté - Kölller, Tari ~

Paletils, Tóth, Kaló - l-laibach II , vitéz
Juho!!, Oláh R. SZ~l1drei, í(atonil.

Diákok el a de
Imkan latsz!k az elbizal"iodoHság. A 7.
percben egy ártalllliiltlalJilak iátez6 ~:z:a

a
baél.mgásb61, it Gyik ifj. megnien:ía l
a vezetést -O.

S:dinet utan II 13. uercben fekselés· I
ért vikI: Jubosl - megérdemeHen -ac. I
binó heklHdi, majd ulá.na l{öhl"i't ill. l
Most már Ga g embenel iátszó Diákok l
",Igyon védekeznek. Egy kis szünet ui{,n1
Dagy feietlellség van a Diák".,k kapuja I
eliíH, mig véglll T"ri li"zla:us az ige;) !
meleg 11@!Y:l.eM,A23. percbenKi!hm,,11
kiegyenlít, eHe ket perc mulva az ifj
gyödes góliát l

A Levente Gyik itj-Ml jók voltak: I
Ge<;sei, Gobő, ~zifrák IlL, Czifrál: IV. ~

fil Diákokb61 jék voltak: Tari .. Tölti, I
Kató, Olál! IL, Pal(}ta~, Katona. !

A !eil.-e5ebb megerdemelte a I a
gyözelmet, !

fl. játékvliI':LeIÖ kiesf- egyoldalual1 lie· Ii
zettii) III jifuhk'6zést. . .

lRevlllllil október. I
-~

i

munkü:dinet fei~

U'!gge~dés~. Az iparl1gyimin1§z~

l.er 58866/1942. XliI ;lZ. kör

Yt'mieíelével elrendel e, hogy a
U'gilámadások vagy azok elhárítása

Mvetkeztében épülelekben ég be
rendezésekben keletkezett károk
megszUnte!é-8ét célzó ipari m1.1 fl

~$él<it«D:k ac:iií ipari munka vasárnapi
szüneteltetése szempontjából al
elemi csapások következményei
eltávoliíágával, illetőleg orvosiásá
val azonos elbirálás alá esnek s
ezért a 84537/[921. K. M. számu

rendelet
is vége~hli,;lök,



" CliL f.n1agas r~': :·.:::letc;}

F7,;llZ"llél: t~e,J.íi"zmelivj

SZOJloaton reggel.

fen}egeté§~

YOH El Most, nagy
s2övebége3eink JeÍi{ék
a keres:'déElY nem.zeti eszmét és
európai igazsággá a
magyar igazságot, elérkezett az
ideje hogy ennek a

és keresztény gondolat
nak jövöjében meg
ksapjak Fl mink€:~j mint kezde
ményezőke~, jogosl:Iu megmeiő

belyet
mIJgvelöi' voltunk ennek

eszrJllénynek eleseU5égünk
legs~omoJftlbb korsvilkl&lb:,m s

III /{CliHl0UUJOlltl1 tanuHllUIltrr

éi keHiink uj életre.Ma ennek

J.- S -y

/-"-
;~"; E rt::. "':...... :2.../ , _.,

gYíU"é
ill. m:::;gyar
más nemzetiségöt6l,

Ezekuttim a
mi,~jszlerejnök~ bogy II keresz
~ény r'emze'ci örökmé·
.csesrl a nagyvH~gbáboru utáu
és a mi összeomlásunk alan
magyar földön magyar kezek
gyujtoUák meg' már akkor, ami
kor mint egy csepp, egyedüi
áno~tijnk a gondolat mellett @l

nagy tengerben,
európai 5~ahad·

!\iPam

tddnli magára

nem·
ennek ma
uralkodó esz
mi

t1eH2ei&;~elc pOSlt~h~:sekken;

Sv,lvá!nía-!Hr0111da GjI(~n1é. ~ cse;·drsz:á ~ ,1 18~·~Mf1.

C g- Li i Ö r t ő k :tEte ti ór~

Ú rői

l.!1Jth.

miniszterelnök
E-gyesölt K~reszt~ny

Nemzeti Liga !11ésen elmondoU
besztde keJ: okból tart joe;:os
igényt afra, hogy az abban ld
fejezésre juHa~o~[ ténymegáHa
,ihisoki'Jt az ország minden

~ • .. .$
egyes po<g~n megjegyezze

2zokról a közeljövőben sem
f€Jie.r,;ik<~zl!;ek.meg, amikor a mi
n isderelnölt kövelkextetéseinek

.levonágára kerül :il sor, A nii-



MEGJELENT a .. M a g 'i a!
S 1. !i f i1 'f a k, a magyar tá~ sada
iGm népszerU r~ptilÖlapia. A szö·
vt'j&t;, N3!:Y Emö irta, a térkép

IliA,,:&: Szabó JÓlsd muo\i aj.:!. Es
még iöbb mag3srangl.l kalolB lJ ':t!
ir gyönyurU é!lél.es, cíkkeh:1 Szá
mos érdekes kiépel> oldaldis2Hi

még li szépkiáliilá81J folyóÍlaloL
A j á n o s sy IsI v á n
szerkeszlésébell és a Horlhy

l\1iklós NenlLe:liReptilő Alap la

mogaíásával megjelenI) r·AlIgyól.
Szárnyak ui slámának áfa 50 fil

lér. MulalvánVszámol kivállaira ~

kiadóhivatal (VII. KirlilJ' U!CíI 91)
küld.

Vasárnapi munkasdinet fel
függesztése. A·; iparügyi min/sz·
ler 58866/1942. Xli!. sz. kör·
rendelelével elrEndel e, hogy él

légiiámadások vagy azok eih3rilása
kövelkezlébeo épületek ben él> bE
rendezésekben keletkezett kArok

megsziinleléséi célzó ipari mutJ·'
ká!alok az ipari munka vasárnapi
szüneíeHetése szemponfjeiből al:

elemi cSilpáwk kÖvl::i.kl;lm2nyei
eltálJolílásával, illetőleg orvo"lásá~

val azonos elbirálás alá esnek II

eztri a 84531/192 L K. lv\. számu
rendelel 23. § a alapjáfl vasárnap
j:;;. vége.j;b~tök.

.
l

da.r&'ll~o[lk~'!IJí~, 3 q ue-
."',,"'''''1:>'''' blíu:(lI,pt'ltat~íila alól

lilZOU 20

BékénárniH;:~}'§l

MiI'wénvbalt6sálíl r~i;1ZoártS .bé..:
vállalnak, a jI!t'cMi,i

SdillfHíU·1ll való tekintet nélkül,
Vonatkozó bél.'bizillliási ~;I;er~_

lődésekber- nyomtat-
í:l áitl.lll döírt

miuta. ueriuH ilil!:ö ..eggei, d ",'if

megye aHspánj!:i áUal az Ö~Sl~S

kÖt':!!égi eWljáf;)iDgokbos; keHÖ
ss;~i'Dhan m'egkildeth~lc

A IDhúlenekeWH v,6lló kőz

l'aeHeH Si,,5iját j61felfagott
egyéni érdekében ké·
r~m az érdekeiteket~ ho~y i~'

iu~tó:íiégeik i~erÍll:U jeientke~~nt:k

,m~tékel kö~!ég{ eaáijárós&gaik
uA! ilyen héshí.rJ<l~,ii:d S~$K-~ődé

iiűhnt& a megkötéJe <Jégelt_
G-yula, október h,j,

llELICZ8Y MIKLÓS
kOll'm'üyiliitol, Misp+n.

je-

k

-a

lliéhitán 5-7

a tődr~li~aD

t~Jb.i~ny esőkkeB~:

sz

kao ak.'

a tejtermel

miEJlt III

azonban olyanok i1l

közön, akik !!Ie.~lOOi

téle sUlkJ!:éplellls~:ggelnew
dw;lke~flek.

mindep- terén ml~gsikadaly(»uák.

III nemzet
II nelJlillet

III

is
dlilllarl,dDak némi tá ooQgatái3ra,
Ezeket íU:lj'.lgi té.ml;llgaw$:i!baD .é
~t~siljök. Le kell !H;ögezn!luk

ad, bogy __~ jCfflnike21~!t,

kiképztU ég beoidcH hölgy~k

nek esetleg nébány peUg "ár~

Biok kell~ amig kijelölt mnnka
helyeiket eHogbdhalják. Tud!ii
mik I. nei önkéntes nam.h
IU:lne:r:et cJak Qlyan D.nulka~

helyre Oldja be ~~!olgáiaUéttl

uempontjából 1JIli: önkénteien
munkát DIU, &hol 1éJfí·
munka~re iÜ~D'yJlik.

önként
nek, ki. Ali: a
kónnyiMa~ i., bogy
1.1r.dllda[Jl jeien~ke;;;ő fizi!i.umitnldr,
é.rdekM·dé§ének egyéni rátn-'
meUségének megfelelő

lanuibassön

A lilIII16aallJzcblag tejlllladésé· IdUitolt lej minden IUerje14téo
r6j lléló 1942; XVI. tönltny-I egy VllD jogo.

"'égr.bajtal'.,.1 kapos81llilt. su.lbáguk és enaek illi: alDraloJlslJ.:
BanUy Dániel báró föld- lU: 'ráhóI & f61dmh'elésögyi

mlvel'8~,yi minisliter II tejtel'- tUGI m'.Isánkint pel.lgöi
wei6ket is támogatásban rélJ:e- magára A'1I a iermeld
iiti. A k4)leUáhbi minllzterrel tehát, aki tejet sdllH Bu-
történt megállapodá, alapján dapestre. mint Inaly, ez után
sikerült - II milli' eddig kiu!aU II tej után egy.rés.d Iiterenkint
takarmánymellnyiségeken telöl fél kg abrakot kap, másrésd
- 300 vagon abrllktakllirmányt ezért Illi! abrakért III m.egállapi
biztositani. EI II 300 vlgon toU ámáI méterm{u:sánkint
abraktakarmány lielliYel/;ményes pingih'el kevesebbet fizet
áron kerül il aazdikboz. Ebből - Ez az akeió a mai vh,zonyok
azonban egyet6r4'l .§lak liIlzok a közöU egyformán sZ91gáija a
lejlermeUik réiize&lilhetnek5 akik tejterrneiónek és székesfődrosi

a tejet akáll" kjlV~UeD~i, ikar !9~ya,i!\ldóközöDségnekaz érdeo

tejipari vállalat Buda- mert tejet sl'l-
pestre sdHitják, tej termelik mll,lI1lltsOhlE,k
abban lU el.theR. ha
száUitanak tel.
az előző tv .idó'lakábaB 3.!UlUi

#ot~~i. A tejtflr~e~Ó!~~! !! igy ~ ~!!!!~~~~?

Női

MUllkabizPU8ágnál jelen ikezze·
nek. Az Hllini-ut 6 :szám

a a e
az Ö b tes o

szolgálatra

Kedvezmén es
abraktakarmán

Az 1989·ben napvilágou
törrllii\rlll ~J'telmében bOl'lvé:dellmi

milildi:m 14-70 életév kőlöUi

nő. Köztudomásu. hogy ea: II

lönéay azt is lehetövé tesd,
hogy li női hon védelmi munka·
12olg'latra való j~leatkeds

kéntes is lehet Azg öDkénles
jelentkell:él meg is iQd~lt En
nek
íelmel'ú It az li '",~,.,-i,t",

önkéntesen
külöllféle munkában beGs~tol·

tak kapnat.-e H.let6 mUlJlka

belyeiken lh:etést. En-'e VUfiat·

kOZÓ!Ul il Női Öllkéntes MI.HJl!a

u:ervezet Propaganda O:u:táiyá
nllk vezetője ~<; alábbiak2t kö
zölte veluok.

-~ Termélu:etel!, li mun-
kaszolgáhitra nók,
bármilyen sliIakmábao; kereil-
kedői, kö~gaz..
daságj,'ipari, ~zeUemi

foglalkodSiban Dyer.iken~01ye-:

zéllüket, tize!eat bplllk. SiÓ

nl: nem juttat'st, )uu:u~m IZ.lilk·

képzeUlégének é~ ml.mk'lelje·
sitményének megfelelő, rende.
fizetést. Mivel li n6i önkéntes
bonl1édelwi mUDkuzoIgálalra
jeh.mtke~ók ~ férfi munKaerőt

legjobb tudáluk ilerint belyet
tesitik éj e~J:el a Illajyar élet

ki

ma,.""" miniszlerelnök
f!I gyors c:u::lekvéill<

erejét

az, ~mi·
ur hajója

lllsúk li

majd megnyilik
il Körösőn. Sdzliz
hajózható már a

li: száztiz kilométer
::lem csak Rékésmegye jöv6jére
VaI] rendkivül kihatással, de

al
Az er61 és nagy Bem-

zetek meg,
'!é:re~ harcra él az építő

is kápesek.
-rai.

SI ulíÍmi öröks@get veU
!I.H.la!ában vol il. hajózás szinte
íelmérhetetlen jelentőségének,

hőn szeretet vármeRyéjét
eiőlrelel]diti a fejlődés utjin.

""",",·J\t,",,,,h,,,,n a parto-
boldog lel

kell.edésének nagyszeri piUana~

:t0,iban. minden magYlu' állinte
cwdáA:8Jus\! szemhHte li nagy
aalV!ill~H és va i&lfO i megmagya
T~zh~I&Ufl!n érzés leU urrá

hiszen a iH van szó
el a

uemzet :il nagy erőtes"Uések

évei

iU1f2Y dolgok

De
fóispánr "szerepe,

ski kiD€Vezése után elsónek a
békési kikötő aktáját vette ke
.;:éb;e: és áH<JlJfll.dmányod.sa llltán

nem került ki kezéből ez
amig

A Önkéntes HOBvétdelmi
Muokaszervezet felhívására na·

százával jelenfkeznek II

nők az önkéntelll bonvédelmi
nmnkaszolgálatra. A "Híradó"
szolgálatra jelentkezők közöl
§okan levélben fordultak bő

vehb felvilágositásért a köz-
irod'hoz és ezért félre

értések elkerülése végelt meté
kes ismét felbívják II

16-26 év közötti hiradó szol-
§l()iQ:á.latra jelentkező Idnyok
És gyermektelen asuonyokfi-

hogy középiskolai
kéiP.u~ib:églet és magyar áHam-

o~~á-



7. Blj [J J. PEST

Ornu~y

fElESLEG'S
véletlenül összekerlili ember meg
. rázóan őszinte vallomása,

Ára 4.50 P.

1\1éiy és fenségesen egyszed! a
magáIlYos, igazi férfi regénye. ti P.

Száz <í!sztendö törtéllete, ol n~m"edék

egy· egy lUls:wnyalakján keresztüL Nagy
szabásu regény Ára 860 p,

PI féltékeBY15ég H:lmboló sunwed:iíye a
mOlYlll'dója emudnu: regénynek,

Ára ti pellgő.

A fiatal orI/OS kihdelme::r és mégis
meghatóan szép sorl!állak törlé~ele,

Ara 6 pengő.

Hankiss János:

!URÓPA ts A

fáilaK es nók - /((;nn1!en megc,t.d'itJJ7QI/i("dJ(.fi

sedésél, fia Q;(OKat .l7'IaponfQ

ápolják .4:e () D O l - f09Pép

gaRat, fianem fe! lJ frissfi Jh tide leli~llt'td

flliJJrJennQPOJ~.~~&j6oll fiolllndlltlnrl ()1lJü'l:"'lbg,~/jtpl~t

HEIRC~~.()IH fERENC: u'U'nuun, ÉS GONDOLATOK

.Lellljabb történelmünknek szintl2 1!alam~nllyi fontos
ltlouanllt~ lliénk tükröJ>:ödik ezekből la mély feleló:iság
érzettel irt, bölci irásckb@L Ára ~ pengő.

I
Az álllltok, madaplk, virágok I

köItÖ~'iI'k. !j~jwdcbogtiltóan I"ép rl2gé-!
Ilye. 'EU ~r1ig milliom és két ember"
t!.irtén~tll_ Ára 7 pengŐ. I

I
---------------- I

R Caldni g Il
A HEGYEK fIA !

Selantini, ill ml<H uba~ nagy ~í<nllli I
fe~löi~nel; Flg~nyes élete, ÁFa 5.W fl'_I

Ormo, Oer6: I
AZ ALMA MESSZE HULLT' !

ÉposzsIerU regé&ye ~gy magYM l.seJier l
CBllIlád blISi.! felemelkedéllégJek. I

ÁrA 9 PlellEi. l
!

-~-.,,;,.,---------- ,!

i
!

. l

.& • I iml. le l:Il'lt I
IUlIlmj'll. I.

lZ pt~gl, . [

a
lU'IIl.<'!'''' November l-föl má,SCiaikín
viradó éjjel
megs:zil.n:etik a
Az órákat 2-án éjflmU)1"
vissza kell áilitani.

Meghivó. Békés me-
zőgazdasági bizolIsága évi
október hó 25-én (vasárnap) d6í
elölt iéi II Órakor Békésésabán. a
Kisgazda Egylet (LulheNi 6 Sl.)

nagytermében ülési tari, melyről

al mezögazdasági bizottság
1isz!elellel értesitem és meuIliivom
dr. Geist Gáspár sk.
mez6gazdasági bizottság elnöke.

. A téli ruha~

gyUjtö akciójának' eredménye
ugyanolyan fonlos. 'mint egy
mt'!2nyeri csata. Adjanak meleg

;; harcoló ka~onáknak. hofo;:v
gyl'l1leSen PS jó. egés7ségben lél

hessenek hala! !
Ösztöndijak mUeg~etcme.i!

ha]!!gl:itók részére. e,ll\ífy D,nld !
. i

bá.o földmivelesügyi minis.:;",! ci !
a józsef Nádor Miis;L",ki cs!
Ga~.daeágludományiEgyetem ~nér l
nöl\! 3zakos2láiyil.nak hallgatÓI réG I
szére több,}!uemélyenkérilévi 1000 ;
per:gö összegU ös~töndii elnyeré~ I
sére Dáivilh:atot hirdittett, A '.ty:\!" I
modv~~Y(lkal I foldmivtlé5ti~yi I
mil'lis:derhez cimezve a~ ilIetékeil l
kar déli:álljához 1942 élJ(okiQber l
hó 31 G Ig kell bel1yujlalJL A rési- I
lefel' rendelkellésekel a földmive~!
1éfi'lY! minhlZieril.!m ...I~fjgyl mü-!
szaki föslláiyánál (V., KOS6U!h
Lajos-tár I L H. 211), vagy pedig
fC:l1tí egyetem mérnöki S7akosz~

lály.1nak dékán!hivalalában lehet
meglekinteni.

Direkttermö borok vltlfYitlil,e
é$ forgilJmll. Bánffy Dál'lie~ báró
földmivelési.lgyi minisúer néhány
nappa ~ ezelőtt rendeli:l:tel adott
melynek értel mében direkttermö I
szőlőből llzört musto~, vagy bori
h?iJai szőlök mustjéval, \lagyborá
val ÖSlzeszűrni. valamint direkt
termő mustot, ",gy bört nem ipari
'célra forgalombabozni tilos. Most
ujabb kormányrendelet jelent meg. \
melYAek értelmében azoktól. akikel
fenlÍ rendelkezés.ekbe ütköző c!!e- I
lekményeik miatt kihágás eimén I
elítélnek, 8 sZfszesitalok Idméré- il
sére, vagy kismértékben való áru
sitására vonatkozó engedély, to~

vábbá a szes'lesilalo'k eladásának I
közvetítésére. bornak és mustnak: !
nagyban val6 eladására vonatkozó, I
pénzügyi hatósAglól kapolt enge
dély is elvonhaló. Törkölyön er
jesztett Othello-bornak vörös- és
siller-botokkal valÓ l1ázasitása 10!
százalék erejéig továbbra is meg~ I
engedett.' l
. - Gondoljatek azokra, I'

távol a hazától JA lelzor4abb i

teibijo is h.lytáUnak I
országért r AdjatOK j

a h.IlIRrogaeld j

I

dénliai résdre. Bán-
ffy Dániel fijlJmivelésügyi !

minbszier azok részére sa kertészeti I
akadémiai rés:1!ére, akik
g,P dadgi, kertészeti SZi:ik-

hillflári,. kertészeti
§zakszolgálalbari kivánnak elhe
lyezkedni. több, egyenk~i'ltévi 1200
pengös állami ösztöndíjat lélesitett
Az öl,;ztöfldij elnyerése. valamint az
uióbeiratkozások eftgedélyeze iránti
kérelmek a m. kk kertészeti aka- i
dém!a ige'!lg8tós~ginál} Budapesr!

_ . t

XI. keL Nagyo0!dogasl'wny-ü!ja l
SJ, llyuj1alTl{1{}k Qe. !

Schuszttk I
Klára enő n-én BUda-II

Deál-í-Iéri revengeiikus
!el'JrlplionlDJlr.í ör,)k uiséget esküdtek I
egymásnak. I

J.::1iIK1D!".'ői hb~ Szm'tö Mar- l
gits és Arany Lajos m. kir. rendör

évi október hó 24-én. déli
12 órakor tartják eskűvöjUkel il

szolnoki református templomban.
~

hir. Dr. Oláh Emil I
szemorvos, nyug ~{órházi főorvos l
Békéscsabán rendejeseit megkezd
te. ; BékesGsabán. Andrássy
uí 8 szám l. emele! 1. (volt Ná
dDr-szállÓ) DélelöH 8 tól l óráig.

Érfesitem az ezlislkalásws

g:'ll.d!:ll~rsaimal.•h~gy . az ~kló~~r I
hó 4 enelll1.Pial lI.llalmad) gyu-

lés! november llö l en (V(,~áI I
deiU'án 3 Ui;"1 keLlh:<iel !
filég' il "Fell>."Jresli O;va~6kOi"

Hiigyklillt:uen. Kén:m, ho;<;y ie-
h~-:Öit;g H! l"'?deieniri
:dveúeJjenek . Gazdakö!i dnök. l

I

levá~lili il l
~u~o~icas:l:árat. ;l ga:t-I
da fígyelmé~ arra, hogy ól jelen
legi fakarmAnys:dike miaU ffiillden-!
ki:;.ek aHa kell törekel1nie, hog)' éi

kt>.ko;icMftrat má.r liöi1J~t!en ~ l
!Öl[~5 uián levágja és belai.arilsli. I
A kukoricaszár ugyanis érlékeg l

~5kalmAny, de c5a!~akkQr, ha!
lápllHy3gaH jól meg tudjuk Örü,;!. I
Az oklóberben Jevág(l!l és behor·
dvl! ~ukodca8zárb~n 1.4 ~l\balék

febé* va.'1, iummyHMrtoéke 26.
Már egy hÓllappal lIéti6bb, nov~m
bereen. li fehérjelartalom hiányzik
a földön Kint nagyoll kukorica.,
~drból, a I!eméfiyilöé!lek pedig

re ~sökkenl. Decemberben éi:

késObb a In.l!wricaszár táplálóér
téke elveszéu. Közel 500 míHió,
pengő értékel jeleni az ország
kukodcaszárlermésr:,dlJl csik akkor,
ba. a szárat idejében betal!:adtják,
A gazda maga ellIIm vétt de az
orgz,ágnak is OkOl, ha nem
gondoskodik a IlUkoricaszár leYá
gá sárói és bebordá ~áról méi!' ebben
a hónapban. A vilsgálatok ugyais
alzt bizonyit ják, ho~y az oldóbed
li;ukod~as:iár széllá val a no
vember! ,csak szalmát ér, a későbbi l

pedig tluevaló. ".



szó H

kap!1:atú II

na,

5,
BORS ISTVAN testvér filmíe!

er
a láthatár ri

10 szóig

gazdasági mag
vakat,

.egy
keru azomlali belél)ésrt:. 1".oii7'1 .. li jár
tasságga! birók el,önyoel1.

Amerikai bravm film.
Foszerep\6k: Gary C(lop~r, Doris Da·

fred S'!om:.

~tca 3 57hn1 a.Iatt tét
butö~·o2.o·tt SZ.<.JbE --azoi:1t'u:.H e}~

F öszerepiők : Páger Allta!, Komár Julia,
Erdélyi Mic:.

Nagy sikerl aratott mm, érdekes
ég jeleneteivel

E

I'{eresek azolJnali megvéfelre IOUO·
es Hofrer csépl.ögamHUiát 4 eS,kazim
nal, tet jes felszeréíéssel, kél'Zpé.l1Zfiizel!:~

mellett. kér' ';leírással
Sz..ocs ferenc CSiKSzE~tr!tv1P,E:' esik
megye. ~3-t

Ráli-:\Ö,CZV rJtca 26 szání a,aH egy
·bl.líOfClZ,(,ttszoin kiadó. . 1-1

Csz.ba ve&é~ utca '1 s:;;. al"Jt 1!;.(j]öI1

bejáraiu buíorozoU swliakiacló. Ugyan
rróasztai é2 egy, c~ei?o1ágy

. . l-l

!~k.ásf aook ;~~énnel{ ...
c , .....

hitzaspám:'l:k egyed űiáJló

ta!!aritásáért pedig havi bért fize~

tek Jelenik€l"i1i. lehet LO,vE151 ZoHii:,di.

1i() hOld föl~ eliííd6, 'fagy Egy
joi.)bnünős'~gli Ioundi~ ~s ~~Y !1agy .láda
etadó, klósebo nő kisebb háztartásb3.I1

Ké5ZUH ;Et kÖi1yvn9\H1Jtatás5-Ji-H~ e~z>

téndej'ébe:n a Sylv-ánLa kőnyvnyomdában

GvomáiGl. telelő!> WIl';Zetől Teket

jók 'JüHak

filmen.

s

GyTK-Szarvasi
2-l

I. oszl. bajnoki, Vezette: Várkonyi.

30ms, hüvös időben, szitáló .esőben,

,igy fut ki a GyIk: jakó - f. Nagy,
Kárpáthy, - Czifrák, Csalah, Götler, 
Olajos, Orban, Császár Pái!y, Miháesi.

.t:,. Turul 'kezd és az első támadásokat
ö vezeti. Lassall mezönyjátékalakul kl,
azonban a CSIISZÓS, 'nedves pályán nincs
szép játék. A 15·ik percben EJ.

megszerzi a vezetést, amelyre erőtlen

támadásokkal válaszol a Gytk. A félidő

végéig mezóny játék folyik.

A szünet után is támad, azonban
csatárai a legíoblJ helyzeteket is elront
ják, ,Cl játék végén a Gy tk nagyobb e:i5:
ve! táma,t A 31-ik percben a kilörő

Császárt szabálytalan!;!l akadályonák.
A ll'l\lst Császár értékesiti l, L Most
nagy küzdelem alakul ki a győztes gól
ért, amelyet a Gyik szerez meg Császár
révén_

ft. Gyik csalódást keHett, á Tmul egy
kis" sz~rencsével <I győzelmei is meg
szerezte v01l1a. KHlint a Gyik-böl:

Göüer, mig
Császárt eredményességééri iehet di·_
csérni.

A TUfulból il. védelem Wnt ki. Vár,
konyi jól vezette Ji mérkőzést.

pi bir6 a ier)etéh'gei'é!ytehm.ebbíií v·e;
zetr€ ll. mérkózésÍ,' .

Zuhogó ""ös időben a Gyik
köveikező fe!á iLtásba. vonu! ki:
- Czifrák !IL, Czilrák IV. 
!{3tÓ1 KérÉ ~'- iv:ohlár: Dohó;; SZ;::Hiren~

.vi téz JUh03, f{ectéSl.

Szeghalolll knd, de a Gy,k halalmas
iramot diktál éc; a 20. mJsodpercben
SZendrei gólt ér ei, O... l-re 'I/ezet
A 20. percb2n Czifrá1-: lJj lcl & labda a

pa~t2n, (öngói). t~zuián a '. k~d.",

vet vesz(~tt HjusJgi3 k m~g 5 góla
kaplDsk A sck gó] Uyomát f~lrál2,3 és
nagyon rákapcsol é~: eg~lfnás uL~n :3 gólt

Szendrei és vitbz 'r~vén a

örokbecsii

l

E

I

pó AndrA;:.;né
86 éVes, 13.

kÖltöt'tek : T. Ba

Herler Margil,
es Ka-

Rózs2lhegyi Kálmán,
Vaszary Piri és

cs
CSATHÓ

ZS
1'Vlagda Schneider} Paul Hörbiger, Rosna Serrano: .

'.Jll!'[t'~l\>JIJ'Cl!l.' 2j-:l6
Káprázatos szépségü vil,á~:fjl'm

Forst, Mária Holst,

ElŐADASOIf: vasár- és ünnepnap 2, iéi 6, féi 8 60'
hétkö.znap fél 4, fél 6 és 8 ón~kc,r

SzivderiW szerelmi vigjáték. Kedves, hangulatos, bonyodalmas történet.

UFA vHághilíadó.

.SziUeítek: B. Kiss Géza és
neje Tari liona fia Géza ref., Niol
náf András· és neje Tur Ilona fia
András ref., Fektle László és neje
Tari Etelka fia László Imre ld.,

Dancsó Céza és neje Fekete Etei
Györi és

neje Rozália fja Ánlal ref ,
ROllc::;ek Elek Esz-
ler leánya Etelka rk Ele·

és neje MolnárJl.lliánna Vilma
fia Dániel Endre ref, Bela Máté
és neje Dinya Mária. fia József
rk, Némelh Oergeiy és neje BUla
IVtária !eáliya I.!abella rk.. Kovács
Lajos és neje Tari ]uliál!ll1il leá·
nya Juliáilna ref., Kulik István és
neje Hanyecl Jolán leánya Piroska

rk.

A bécsi operett aranykorának ragyogó, csillogó, pompás, romantikus fiimje .

Magyar Világhiradó.

A 'F.md heli képesLc;p
képekkel ég értt5kes cikkekkel je
lent meg. A magYA, falu képe~

\"nC'iy g::;lzdL;ság_i cikkelihen
S:T(HBO! be "fovabba e;be~2.é16sc-

ag\,

nemrégen

titokzatos ilze
és a

JS1:i1aimd, egy küHt,ldi kÓ,rI12Izban.
csavarhaJ6 ké';zülék fel

:az agyveíő gyenge rezgéseit

nyu
kényelme! biz~osiló poigá: j

kürrrvezeioen és nern nrdndefli Derc-" . .
ben reá leseil{(;dö veszeddmek
kÖzött végzi

iartsa erkölcsi kötelességének, hogy
@dakozzék a honvédség

kérjen.

gyaf

során és "

száma.

Az a magyar
ifjuság repli!öá@pja októberi száma
megjelent, Vezércikke üdvözli . a
!evenle$modelezöke!, akik .
kapcsolódnak bele erővel a
nagy nemzeti épi!őm1.mJ.,ába A kél

országos repü Iqmod:;;!verst;:'nyről

képekkel bőven illusztrált, részi etes
beszámolót ad a a résztvevő

dijnyertes modelek: rövid
zéséveL A gumirpotoros sebességi
modelek is
sok tudnivalóval
mes leirást közöl

Számos apró ismeretei,
fogás l tanulhat cl a mode$

. lezö. a utat mutat il.

vendő magyar nagy repülési
jesifményel{Ílez s igy a nemze!i
l'epiLllésügyet előre. nagy
lépésekkel. Á Jánossy István fő

szerkesztő 'J'ezetésével szerkeszleH
ára 30

3i kiad6
Király U!CJ 93)

beszélései,
dJifal

Dénbab
tzebb 'S7jnr:T2~zi



szám

L

ellá·

ngy
b.e&hHOIU változását
figyelembe

Q nemzet
győzelemre vitel é,

nalllelD magá,
kÖ!ele§~~é~;ét1lek \?,es~i?

mértékhen

fél

nál
kivö} keH

2. §.

szánVbért a birtokos
nem részeiül.

az
sebb-3 a~

ság
öröklés
megfelelően

venni.

jlJltalom szempontjából li

megba.iadó
egész kell

sZlimHani, a kél kataszteri bolde
lns:ebb területet SZ:iUl1tlUlSo,n

i

t:~va1azábos t55, n1nll Széi~s} CJllfL n.HJJ.g~B ~.!ljiltiÍet~

fant~r. E:Clc,eg h~rde-~eRné] Gz21z31!ék kt'j]vezméni;'~

adwl1lk.
,V,egjélenili mil1d,CH 3wl.tJalon reggel.

áH

A .Magv:u' Élet P:llrtiJ~n$I!" ért,?-ke:z1et után

orsz:íllaos IKáilay "''''' ...,,'''' nlinlis,~terejin(~k(iL
eritelllezletén Békés virmegYébiH . J1je:uc~zev főispan a

főisp:án, dr, I kérést terjesztette a miniszter-

'!.8~1•.•• ~ ""'U.cl " ta békéscsabai, dr. ! elnök elé, hogy el

Zednváry
Imre a

kerület országgyülési kép vise
!tje és Biró wárme
!4yei központi Mép-titkár veU
ré~zt A békésmegyeiek Beiiczey
J.'dít,:rJfl főispá u vezetésével ai!!

A résltél'ől is felhivom
BékésvArmegye gazdaközönsé·
géJ II Földmivalésügyi Minis:Z!l~r

urnak a mezőgazdaság

léséről Izóló t. e.
alapján kiadoU 255.900/1942. F.

szárnu smelJik
~UI tartalmazza:

1. §.
Az a birtokos, aki az 1943.

év tavaSlUl.U vBteH
termés·eredményét fokozza ~Z·

álla!, e tavaszi termények
alá az 6sú szántást ez év őszén

legké!IÓbb az 1942. évi decem-
hó 31. legalább

tizenöt mélyen el-
végzi, az őszi m€g·
mUD után kata!;zt'er.i

tiz pengő ter'm~~lé:si

jutalomban :részesül,
az 1942. évi ószivetésterü·

(őszi

és a
győzdme

megalkuvás
szem el6U

nemzet "'iI',l"'~''''U

sok apró c!'lelekedetekből,

silményböl szövődik eggyé
az erő, amely a nemzet

Minden em-
. tevékenységének jelentősé

gét sz szabja meg, b,:)gy az iIIeW
jól, vagy rosszul végzi-e mun
káját alon az ő!'belyen, őt

a szolgálatába

Nemzehlnk
krisztusi
érdekében ezt iS

nélküli elvet
tartania minden
katonának s polgárnak egyaránt.
Eröpazarló vitatkozásokn, vi
szá!y! keltőm f'gbeszélésekre nin
csen idő. EUrntmondásolu-a még
kevésbbé I Hősi kilzdelmekkel
teli történelmünk a és a
IeH{i1nkben élű

tőn 31 szigol'U a
iHely számára
megszabja a követendő ulat. Mi
ez az ut? ez a mérték'
szóval akar.iuk - kifejezni:
honvéd számára semmi
mint az, hOQY dicső őseink bősi

h2lgyományaihoz hiven, lehát la

legjobb éG< szenemi
erőkitejtésseI - és
az élet készséggel feláldoZllsával
is teljesHse. Legt6bb H,~ldllllrnn!r

nak és feleUeseinek paranes2,lit
A polgár számára pedig.

hiiséj:!gel
II bonvédség mely

célok mindenkor mindenben
lFonos9k a magyar baza érde
kével. Honvéd és sza
rnára lebet egy 8z ut és a mér
ték csupán az eszközök
basználása különböző. Egy
mondatban összefoglalva: ön
feláldozó bart] és munka mind
hahHig_ Ez a magasztos jelszó

ki bős katonáink
h21fCkészségét, búszlH:; fegyver-

ken}'ségek fontosságának
sében sem. A nemze! egységes
!ll _' .'_-"' __

tevék.enység egyforma
séggel bir. Az egyuHes, őssz

lévő,

ez $.

t91~lalk,,~z!~Qik 1Él!i h~vé· ana. iiS, hogy a

irta: VITÉZ NEMES NAGYBACZONi NAQY 'IIillVlOS vea::(;l'euedes,
rí! kir. hOö1tvédelmi mlnís:uer.

~élőFIZETÉ5! AR h:
"~~!!'1'edévro?L56 &-\ fél évre 3J::': P) é'vr-~ fj.2~

~e~~2e;~5t(d~ pOBiJlcs.tkken:
.Sylváni3-nyom:b csekksz:b' 18.2SI

c ti li 1ö r ! ö il es!e ti óra

Useink
re:dék és
nleg egy évezreden
tönk ma ismét Dicsősé

ges kd;ldelmét II bo ll(bgságga l
telje:!! magyar jövőért

hogy az európai nem-
liorAban ujra azt

amely meg-
illeti. az óriási harcban
nemzelünk minden
vesz. Megkérdezhetné

elvek és
zések kő vetésével szolgálbatjuk

;Il, ? Válaszul
vd f~Ielném: vonal-
vezetéllünk téren ma-
gyar át e~ a fenséges
parancs lényünket és ez legyen
egyetlen tanácsadója mind
annyiunknak azokban III nebéz
kérdésekben, amelyeket 3 mai
.nagy tör~énelmi küzdelem elénk

M3gyarnak lenni l Cso
dálatosan $zép és magasztos

I Ez több, mint éietsza·
, ez tartalmasabb, mint egy

ez maga a betei
! Magyarnak

cselek vést irányitó ér-
.lü.jlet~~t jelen~ li sze-

kis és
nagy dolgokban megn;yHvánuló
íUásfoglalásoknak legmélyebb
ijHenörzójévé válik. Vizsgáljuk

.áUandóan bensőnket l Kérdez
meg magunkat: igazán

.agyar vagyok· e, vagy sem?

Teljes erömmel, legjobb tudá
szolgálok-e hazámnak,

f.jon)nl~k, népemnek,
Kérdéseinkre a választ

n'u'~2IaJa lelkiismeretünk. Ez a
folytonos, soha meg. nem sEi1nő

th.rvb:sgálat legyen a módsze-
é> igaz magyar lelkiisme

r.t:lnk l!l mérték, amivel önma
és teUeinket ellenőriz-

Legyen ez érvényes egész
magatarLásunh;ra mindig, min

vonatkozásban. Kis célok,
önző egyéni érdekek a

egészének egységes éle-
és leljesilményeiben nin

de nem
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Fizetést kapnak a onvédalmi
munkára ielentkező nők

'" .

drással bllntethető az a birto~

kos. aid a 4. §·ban emlilett be- 10. §.
jelentésben li valólágnak meg A. jelen rendelet ii évi
nem telelő adatokat tüntd fel. I'lzeptember bé 15. ua,já.ll lép

A pénzbüntetésre az 1928: X. hllltályba.
törvénycikk rendelkezései 8Z Aj! Uristen ill jelenh~liaél ked·
iránYAdok. vezöbb időjárást már nem i~

A kibágás miaU az eljár'lI a adbatna ezen munká.lmak a~

közigazgatási hatóságnak a elvégzéséhel. A vasárnapí mUll
hatáskörébe tartozik. Az 1929; , kllUizliinel is tel van fü~geg~t;;e.

XXX. t c. 59 § II (1) bekezdésé- A többi mirajhmk ill l
nek 3. pontjában foglalt ren- UJula, 194:2. október 26.
dehtezések alkalmazások szeM- BELICZEY MIKLÓS
pontjából szakminiszternek a fliiispiD,
földmiveléíll1gyi minIsztert k~U közellátás! kormtnybb:tos.

.Milyen korhatáron belül jelentkezzenek
honvédelmi munkaszolgálatra a nők

trágya, vagy lakarmánynövényt
8Z ~ 1942. évi auguszlus hó 15.
napjától az 1943. évi május hó
15. napjáig elvetelte és ali 1942.
evi öszivetésterülete ai előző

6szivetésterületnél nem llisehb.
Egyébként az 1.§. második és
harmadil. bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ~ jelen §. {'seté
b?o is alkalmuni kell.

3. §.
Az 1. és 2. §-ban megallapi

loU termelési jutaimon felül a
birtokos kataszteri holdankint
tiz pengő jutalomban részesül
az 1942. év őszén kenyérgibo
nával (buzával, rozzsal) elvetett
azon területe után, amely meg·
hl!iladja az 1941. év 6szén ke
nyérQ;abonhaval (buzával, rm:s
zsal) elvetel! területet. Az l. §.
második és harmadik bekezdé·
sében foglalt rendelkel!léseket ft

jelen §. esetében is alkalmazni
kell.

gaIása sorb iii slikséghez ké
peit a m. kir. gazdasági fel
ögyelőt61 kér tlltitaigazilást A
m, kir. gazdasági felügyelő il

községi előljárósághoz beadoU
bejcdentések elbírálását suk
szempontból ellenőrzi s a jelen
rendelet belyes végrehajtáJUl
érdekélten ft községi eleJjáró
ságmunkáját szakszerűségszem
pontjából irá.nyitja, szükség
esetében a megfelelő inlézkeoé
lek végett el«SteJ:jeso:l:tést tesz a
tószolgabiróhoz.

6. §.
It. kerlleti me,;'gaJ:Gu:lgl ka

DUlU-R ft kHizetend4, jatal.ak
őlszege .te~iJ:~tet*beft fl· föld
mivtllélalgyi miuisdttrnek ja·
vaslatot tesz. It. földmiveléllgyi
miniszter ft kiiiietendő jutaI·
mak össliIegét ••••llapitja és a· AI uj .vilighábora il:WllYU 1

1
·n6i munkaer6k biz!olítas8. A.

jutalmak kífizetésérőlit kerületi .yjhara ,s:qlunindeni eböpÖr~ és '. NÖHM minden ""7'" ajelenkezési
.mezőgazdasagi bmarák utján könnyü pehelykénf fajta el i Ieltéte!eknek megfelelő - ön
gondoskodik. A töldllllinlésögyi II féleiőUe~ asizouyi éI~teket. i ként jelentkezőnőt szakképzett·

4. §. ' ~iniszter sdmvevőlu:~ge utján II Ma már nem lJlka4 egy nó sem, I ség~nek, . egyéni rá-
lll. birtokOl, aki fl termelési kerületi mezöga~~asági kama. aki ne tudná, hogy amikor ll" termeuségéllek l~gjo.bban meg

jutalom kifizelését kivánja, az ráknak II termelé~i jutalmakkal hadbavonult, férfiak helyettesi- felelő 'hélyre állit, bislen 111 cél:
1. é!! 3. §-ok esetében az 1943. kapcsolatos pénzkezelésél ellen- tésére a ha.dmal{ !lői munka- a hadbavonuH férfiak munka·
évi január hó 15. napjáig· II őrzi. erőr'e V8n szüksége, ,akkor ál- helyeinek minél tökéletel§~bb

jelen rendelethez Pi) illetőleg C. 7. §. 'dozatolil lélekkel ·telkészüUen, betöHése. Jelentkezni azonna!
alatt mellékelt, a 2. §. esetében Nem adható kedvezmény az. teljes felelősséggel keH részt- lehet, de II jelentkezők drják
pedig at 1943. évi máju'il"bó 31. 1939: IV. t·c. ~. S-a els' bekez:- vennie II nagy 'munkában. tiire!emmel, amig behivj ák 9ket.
napjáig III jelen rendelethez B) désében meghatárolothiemély- A haza családi, lársadalmi és A honvédelmi munkára beosz
alatt mellékelt mintának meg- nek még a'bban ezesetben sem, 'gazdasági életének bidosilására toH önkéntes jelentkezők nem
telelő bejelenlóllllpot köteleIlI - ha az emlitett törvény valamely nagyuámu női munkaeröt igé- Jng)'en végzik 1ehu:latukaL VIlII!!
aJAil'Slshal eHá.tva '"""':aközségi rendelkezése értehnebena tör- nyel a NőiŐnkéntes Homé· mennyien rendesdijazásban
í:!lőljáií'osághoz(polgármelferbez)' "ériy 'egyesreridelkeZései alól ·deimiM,jnkaszervezel· (ajelent- részésülnek. Fizetést JUl pnal<, de
J;enYiljlaoi. Abej~lenfőlapokal .•ÜIS'" V'étefuék; . kezes helyét a napilapok közöl· munkájukat az önkéntes jelent-
a községi elöljáróságnál (pol- . Nem adható ked'fezmeny IiD- ték). A NÖHM'céljááz a'lkálmá's 'keiésseláldozlltossi. avatjAk.
gármeslernéi) lebel beszerezni. nak sem, akinek IIzemélyében ~!"""",~"""",~~_~_"""" """"!"_!"""""""""""",,!,,~_,!,,,,,,!~.........~~

5. §. nincsen kenó bizloiiték arra,
A községi elöljáróság (polgár- bogy gazdálkodását a kedvez

mester) abejelentésben ieUün. Illény SI nemzeti térmelés szem
tetett adatok valóságát megvizs- pontjáb61 kedvezően fogja elő·

gálja és az adatokat a szOkség.. mozditani. KérdésOnkre : bolD' milyen . ban nyernek beosdáit, mei~:;

hez képest az érdekeltek meg- Nem adhat~ ked~ezményv~- I k.orbatáron belül jelentkezbet- elbelyedst Teb't :az SJ f~lad&·
hallgahí<1l után belyesbiti, meg- gül annak, alu az aHai.. elko-·l nek önkéntes b<Jllvédelmi mun- . tUK3 bogya fronton kÜ1tdö tér
vizsgalja ad is, hogya bejelen- vele it bünteti, vagy vj;l~ég miaU ! ka§J:olgálatra II magyar IllŐk, il fiak helyét a wlgyar élet min
lővel s~emben nem áH-e tenn a kedvezményre méUaUiiiHllllk, IKözponti MunkabiloUság elni'>k- den terü!etén biáoytahmul és
a jelen rendelet 1. §-ában tog- illetőleg il kedvezmény !!item- nöjétöl az alábbi telvilágosH'st jól betöltsék, hogy helyetteMüsék
lalt valamelylddró körülmény. pontjábó! wt'gbbhatathumak kaptuk: a férfi munkaerőt Mint· már

A községi előljáróiág (polgár- tekinthet6. - Köztudomárl>u, bogy ~Z mondottuk, minden egé5l§éges
mester) a bejelentéseket a be· I 8, §, l 19S9·ben napvilágo! l~fQU tör~ I !:U!,mkágkéne szükség van. 31:<1;;'·'

jelentési határidő e!teHétölllzá- I Ha jutalom kitiletéae utan Ivén! a . éV~i kortól II 70 éves Imunkásokra . elsősorhan, de
mitoU tí:i:enuégy nap alan az jut a ható$i\s tudomására az, korlg mmdket nemre néne, olyanokta is, akik eddig Iddi'tl·
adatok helyes:'légének igaz8lhsá- ho~y abirtoko:l a hatóllAgQt I kötelező~'é teszJ, bogy at honvé' I lag csak ft saját háztarlásukk.al
nj és annak megáliapHásávat, bamis . adatok bejillenlésével l deí~ érdekében testi és :!l2e!· i iogllllko~tak. Ezeket, ba szfiksé
hogy ft jutalom kHizetésének féin:v~zeH€, IJgy~zi!i!lé!1 akko!', ill lerni képeli.:s~gének megfelellií I ges a Női Önkénte:s Hon vé~jelmi
eMfeItételei fennáUanak; az ba a bejelentő ar őszi szántás I munkat végeuen. Tebá~ II bOIll- IMunksl!!lene:!:ei !!.zakm~nkflgok·
iUelékes kerületi nu,zóglllzdasági uVm szükséges illl.mkálatokat I véde.lmi a nők !lz1:hnilra I kfl:képsli ld a kalőübő1,ö idő
lwmllrához küldi meg. saját bibájából nem el, Iis kölel~z•. Közludoooásu f,Z()!)- Ilutamu tantolyftKllaia. A mun-

Ha a kÖz!.iégi eUlljáródg ~ vagy hogy HZ előbbi §. első é~ . ban az ~g, hogy ugy~~eg a tör- I kaJS.&':olgálatra heOeZtOlt nőket

bejelentés adatait megváUoz- harmadik bekeldésében em!HeU l vény modot ad arra lS, hogya i megfelelő dij3Lásban rés.ieaW,
tatja, vagy azt állapilja meg, kizáró ok álloU tenn, [l terme ! magyar nők bonvéddmi s:wl· I ~őt !J! kikép.l';ési időre is bizto
hogy il jutalom kifizetésének lési jutalom visszafizetésére keH Igálata önkéntesjdentkezés aJap· l!\itan~k megfelelő javadaimé'!'
nincs helye, erről a bejelentőt kö!e!ezni a birtokost A vissUi I ján is meg§zeneznelö legyen. dsl.
ér~esHi. A bejelentő ilyen eset- fizetésre valé kőtelezés tárgyá, .! ~!yen formában a ma.gyar NŐj.1 ~~ ~

ben a jutalom kHizetéset, ilIető- ban a kerületi mCl16gutbldgi Ilonkénles Honvédellm Munka-.
leg kiegészHésétegyenesen a kamara véleménye alapján s szervezet nem azonos például I ~leg!iellDInidUt ~z.. ame
kerületi mezőgazdaságikamará- HHdmivel~3ügyi miniszter halá~ 1< linn LoHBl's~eneílleU@LA ma--i rikei hajóbad fóer~jil': a esendei-
nál kérheti, a kamn8 - 8- ro:!:. '. ~)'a .. uők alörvé~Y elgo~doM:sa, I óceáni csaMLf.iB. Ii. japl1nok ke·
mennyiben edkséges - a köz- 9. §. . dl@tve rendelke:t:ee szerml cs~k ' l!!~ben vllln ~ kell:deményejZ~1 a
!$égi el6ljimbtl.s meghallgatása Ameonyibcm a ,. c5el@kménya tronlon : iparban. köz- ! h~lJgeren és sdrutöidön egy-
ut'n. toglal áná~L ~illlyo8abb büntelő rend~Hu~ze~ l g!liuid~iélgban, kere~kedelelDb<:m, IarAnt Négy,repl.llőgéplHlyahajó11

A jgöz!u~gi előljáró!u~s (polgár· abi nem fiaik, kih~~á~t k6wet i:l i mettőgs:iu1aságban ~ minden.· több hadlhajót és 200 :repülő

meder) a bejelenté!,k,. megvi~~- . ~$ tize.nit napig terJ~dhető f)l- I il€mÜ szellemi ioglalkG~ási s,g- .~ sépel tettekt"nkre a j~pánok~
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iJ'IiA1.Ut'U főnyi hadseregéi visz$
szavonta él szovjet Iránból.

Budapesten hetenként és sze
mélyenként 2 tojást fognak ldszol
gállatl1i.

a feketén árusitókai ts vellőktt.

Figyelik és megjegyzik, kik azok~

akik fonijdk a bels6 aki!:
önző célJai egy-egy tigldt, szikla
darabol törnek le a bels" ,llenáUás
vár/alából. Égbekiáltó ban ma
olyan drakat kémi, amit (JI, sze-
gény ember, a munkás, tisztviselő

nem fizethet csak az, aki II

konjukturdt kihasználva, soha nem
reméltjiJvedelmet élvez. A zUp'~

forgdJlomban való eladás és vásár
lás !lem egyszeril üzlet, amihez
csak két jélnek van köze, hanem
rontdsa il gazdasági élei egyensu
lyának, fáMaltapostisa a rend
érdekéóen, a győzelem biztossdga
érdekében meglett intézkedéseknele
Ne öriiljön sem az eladó, sem a
vásárló a drága pénzen adott és
vettportékának~ De ártanak hazá
juknak. magyar testl/ériiknek, Ef)i~

rópának, a győzelem ügyének, ,a
társadalom békéjének, rendjének,
siabilitásának és használnak az
ellenségnek, a vörös boisevizmus
nak, a megsemmisitésiinkre kész
pluiokráciának. A látszólag tirtat
lan iizletkötés akarva, nemakarlla
cimboraság az ellenséggel, biJn

. azok e/jen II testvérek ellen, akik
véreznek érettünk. Ne támogassuk
a fekete piacol, inkdbb jelentsilk
fel a csábiiót, a fekete vásár e/a
dóját és vevőjél. A kormány az el
következő napt1kfJan olyan intéz
kedés/hoz, ho~y az dron felli! való
4fladds btlntetése gyandnt elfogják
kobozni azok vagyonát, akik a
közel/átds szempontjait meJPke.rilJik.

Szabad a szopósmalac és az
iszöborju dg'sa. A fö!dmive
lé:,ijgyi miniszter mosl megjelent I
rel'ldel<ele szerint 1943 február hó
28-ig a kéllJónaposl1ál fiatalabb és I. Születtek: Hejedüs Gergely és
15 kg élősu lVi el nem érő szopós neje Hegedf.ls Erzsébe! fia Ger
maiacot köz- vagy magánfogyasz- l' gely rk.
tás céljából a községi el6ljáróság. l Házasságot kötöttek,~Almási
illetve polgármest€r kl.llön el1ge- I Gel!ért é.5 fi!chel' Piroska Sze
déiye nélkül is bárki levághat Egy! r~na.

másik rendelel I • évesnél fia!a~ EUUll1tak g Gyöngyösi Mária 2
labb tehenek, üszők és Uszöbor~ i ével§; ref, fekécs M'lIgií rk. 27
juk, valamint bivllyteher.ek, hi- ll· nl'!lihJ5, Erdei Istvánné üapó Pi
valyUstök h bivalyibzŐDorjuk te- • roska ref. 32 éves, Csapó János
kifltetében megá!!apitoH vág;lsí l rd. 35 éve!.
tilaimat ali~él1! m.)dosltja, h(ilY ll'

e1eket az Ail"toka! 2 é~·eHlél l'íö- I

i&iabb korban nem sz,ti bdd íec II

vágn.

A Magyar Föld heti képeslap !
képekke! ~s trtéli:es cikkekkel je. I
len! meg, A magyar f'l!u l,tpE"

lapja) mrI}' gazdasági cikkekben II

S'l~mo! be. Továbbá elbeszélége

I;e~, v~n,~t, kisgaz~ák ~zakcik~ 1
kell. piaCi éli vásán árakat é~ 1

lendeletekel találunk benne. Mu· I
13ívanys2amQ! küld a Magyar Föld II

~iadóhivatóla, Budape~t. 'llL Er-
z:;ébel- k,ön,:1.í 7. !

~-~-"''''""'-I

irdessen l
lap kbanl
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MegszGnik , ;J I E I 6 E L I
az ócskavas I
üzérkedés i OrvosI hIr. Dr. Oiáh Emil Az idén il megl'ende:dk <lU!:l szemorvos, nyug. kÓlháli f&OfVGS. Országos Protestáns Napokat.

Atadásra kötelezték I Békéscsabán rendeléseit megkezd- Az Országos Beihlen Gábor S?:ö- I
a kés;dettu1a1.donosok.at te Rendel; Békéscsaban, András3)' I vetség, mint a magyar protestáns I

A napokban jelen.t me§; ti. lui 8 szám I. emelet L (voU N'~ i társgdalom legnagyobb szervezete,
63800/1942 ld. számu ren- dor-szálló) Délelőtt 8-fól 1 Óráig. f ebben az évben ls megrendezi
delet, mel, teljese", uj alapoko(l Értesitem az ezüstkaláslos Budapesten október 3 J·lől novem
szabdlyozza a ilas- és fémliUlladé- gazdaThrsaimat, hogy az október ber 12-ig az immár hagyomá·
kak forgaimái. hó 4 én e1maradt jutalmazó gyü- nyossá vált .Országos Protestáns

A rendelet előtfja, hogy minli- lést november hó l.én (vasárnap) Napokat A Napok: ker~iében a
azok II készlettulajdonosok, akik délután -3 órai kezdettel tarljuk Vigadóban és a protestáns temp'o
kovticsoltvasból, öntötvasból, ll. n. meg a "felsőrészi Olvasókör" mokban rendezendő Reformáci <'J i
hasznos ócsklJvlJsból, !Fegy bronz, nagytermében. Kérem, hogy le- Emlékűnne,élyeken ki'l'Uf Unw'pí
réz, aluminium, stb. fémekM! zá- i heH>leg mindnyájan megjelenni istentiszteletek lesznek Cse;ké~z-
roll kész/etekkel rendelkiznek. azo- $ziveskedjenek. Oaldaköri elnök. és levente-Unnepélyek 6i Vigad6-
kat kötelesek neJ;}'edéJJenként a .'.. • ban. majd kOSZŰfUZÓ futirláne
Fémgyiijtóntk vételfe telaján/cmi. N Vl!S~~lg~~dJ'k az órüai. I .pr(}lestáns nagyjaink emlékmüvé- l
Az átvétel módozatait és ene az . overnu;;i ,:,.ánMa~!afOr~!á.g?ll 'bez; a Magyar Bibliatá.rsut~t aia-

. _alkalomm megdllapitoit lényegesen 1: megszümk a, nyán idösza:tHtas. kuló közgyUlése, a Magyar Evan.
a!acsonyabb beváltási árakat az ~?vember hó ~·éröl ..z.-re v~rradó i gétíumi MlIukásszövetsé~ konfe·

. Arhlilatai kiiiönrfrtdeletben szabd-j ~nel. ~á:rako~ egy Ó~\I al VlSSZi~ Ir~ndája, kllzÖi protestáns evan-I
lyozza. ~~~;Ujj az. rák~.t. , 0yel.l1ber II geHzációk. protestáns' asszony-

A rendelet megjelenésével. meg- :.~ r~~gei ~gy oraho...szával to konferencia. a Magyar Protestáns
sziird áz összes eddigi mentesitési •áb a atun. ·lrodalmi Társaság irodalmi délu-

engedély és a jövőben a beszol- Tilos a sirok kivUágitása. tAnja, Ptotestáu:drodalmi és Mii
gdltatás csak' azokra nem lesz Tavaly rendelettel megliJtolták avéSI Est, kül~nbijló evangelikus
kötelező, akiknek az Anyaghivalal sirvknak ll. Mindenizentek aJka!- társadalmi epyesiiletek és lesiiile
erre kiilön engedélyt ad. mát'ali szokásos és kegyefetes ki- tek gyűlései, végül rádióelŐadások

Utóbbi időben ugyanis mind· világitasái. Ez a rendelet a.z iden töliik ki a Napok galdag rend
.iobban elharapódzott az cl szokás, is érvényben van. Ezért tehát jét

hogy egyes . k~szlettulajdOnoso.k az idén sem iehet a sirokon gyer-MEGJELENT. a ,. M a g y a r
hllllQii~kanyagJaIkat spekuldcios tyál, vagy mécsest gyujtani. . Ke- S.z á r nyak, a' magyar társada-

. ok~kbol,. va~JI azért nem. voltak gyeletünket azonban leróhatjuk lom nép~zerfi. repillOlapja.Szá
hajlafl~Ok aruba bocsát~m, m.ert a. kedves halottaink iránt. Síijaikhoz' mosérd~lu~s képes .ol(ial diszili
más. ,uzemekbenelkészllen~() uJ kimehetünk ~s .. m~gg~ujl~atjuk . még él s:zépkiálHtásu folyóiratot

. c!kke~ ~)I~rsanyagaké~tkl1láfltdk .szívünkben az irántuk való' sze· A J á II o S$Y I s t V á n
tarfoléko!fu. Ez iermeszetesen. a retet mécsesét ésler6haljuk sir~ szerkesztésében és .a . Horthy
huilad~~anyag forgalm~nak na~~ jaiknál az irántuk való imatarto- Miklós Nemzeti Repülö Alap tá
mé~téku "!erevedéséi ~dblte elo, zásainkat. Ezenkivül pedig' szép mogalásá'lal megjelenö Magyar
aTmt az uJ rendelel teljesen meg- dolog lenne, ha kegyeletün ket a Szárnyak uj számának ára 50 fiI
szüntet. Uj cikkeket a gydraknak hősi haJollaink is leróhatnánk. IéI'. Mutatványs%Amot klvánatraa
csak készpénzfizetés ellenében lehet Erre méd ls van. A rendelet ér- kiadéhi'latal (VU. Király·utca 93.) I
rendelni, s az igy szükséges hul/a- telmében nem gy'ujthalunK világos- küld.
dékat pedig központilag utalják ki. ságot hozzátartozóink sirja fölött.

A rendelet azt a célt szolgálja, A mai al1yagszegény világban ez
hogy serken/se a készlettulajdono- érthető is. Viszon I mindegyikünk
sokat 02 anyagoknak a képződés szánt egy kis összeget erre a
idijpontiában történő azonnali be- célra. Mindegyikünk meglehelné,
szolgáltatására, s figyelmeztesse ha ezt az összeget il Vöröskereszt
őket arra, hogy a mai időkben vagy m~:sok utján a hősi haloltak
olyjontos kmelezettségiJknek hala- sirjtua szánt kis összegünket fej
déktalclfí.ul tegyenek eleget, mert ajánljuk kegyeletünk lerovására
készleleiket Ilegye.dévenkéntamugyis I azök iránt, akik életüket áldoztfík I
cli kell Ildriiok. Ezesetbt.n azon· i érllink, c§a!ádullkérl~ hazánkért.

ban az átlliteli módozatok és a Ösztöndijak mlegyetemi I
bevéteJi módozatok és a beváltási {

l hallgatók részére. Bánffy Dániel
drak lényeoesen kedv~§ilep.ebbek. •

~ oárófüldmivelé5!.lgyi mlnis:&t::- a
]endi nem csak az anyaggazdtil - i -
kOdJs, hanem a készl,Uulajdo!l(). I a kir. József Nádor Miiszaki és l

I Ga'lda8~gtudomá!iyi Egyetem mér- i
~;ck egyéni érdeke is. hogy G.Z I noki !\zal!:O§1~8Iyál1,,1< .l<lllgalói ré~ l
ccttküvasat és a fémhulladékot már i qére !öhb, sief/lt-fye!14~n' évi 1000 l
il képzJdés időpoii.tjdban azonnal pengő Os~zegü ösztönti'í elnyeré- l
t4adják ll?: igazolványos gyiJjtök= fére pályA.zalo! hil delt:!!, ft. folya. I"

nelt, s ne 'JIJrjanak vele a negyed- f
J ntúdvAnyollat 3 üld'lIivelésUgyi

ivt klJlelező áladásig. miniszterhez cime'lve az illetékes
A rendelet ellen vétöket 6 h,j- kar dékánjához 1942 évi október

fiJpig terjedheiö elzárással és 8000 hó 3Hg kell benyujlani A· ré:>z
peng6ig terjedhető pél1zbirsággal iel~ rendeike:tésekei a föidmive~
bt),~t~iik. lésügyi miniszterilIm 'Jílílgyl mU·

szaki fösztáiyánál (V,. KossUlh
Lajos-tér l r u 211), vagy pedig
fenli egyelern mérnöki szakosl e I
lá.IYámfl<o .dékánj hivatal,<ib,w lehel.1
m~glekmli;;lli. .
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A kormányzat s~li:ilése hövd
kezh~bel1 Békés ,,;ármegye 05Hesen
2,050 OOO pengő kölcsönt kapoU,

hogy az árl1izoko?ta kArokat helyre·
tudja $.Ililani.

MhidermemU galdasági mag
v.akat,

W :szóig 41 fillér, minden további 8z64 f.

Az il magyar
repüJölapja novemberi szá

ma megjeient. Az Ifju Repülö,
a !even(c·modelezöket. akik most
kdpc~oJödné'k bele te!1es elüve! él

nagy nemzeil épiiőrnl.mkáb3. Srá
mos apró kis ismerelet, mUhely,
fogá",1 tamJ.!hat a él modee
lezö. a lap ula! mutat;1 jö
vendő magyar nagy rep{jí~si lel"
jesiimenyekhez. s igy al Di.:uneH
repülésűgyet segHi e!~;e nagy

lS. jánossy István fő·

szerkesztö vezetésével sIerkeszieU
uj uám§rnk ár'! 30

flAuta!ványszámol a !dadó
iiiC'! 93)

SieerkesztésérI és;.kiadésérí fele! ;
WAGNER' MÁRTON.

áron

tend",jeboo a . könyvnyomdáball

Giy·omáK'l, f~I~löB 'i€);l;etÓ: ~andliir,

kérjen,

egy árukiadót
kerll:8 azonnali belélJésre. faüzleti jár
tasságga! bírók előnyben.

SÓ a
Fiai

KeresilK azonnali megvételre 1000-
. es HClffer csép!őgarnilmáí 4 es kaz;;n
nal, teljes felszereléssel, készpé[jz.fizet~s

mellett Ajánlatot kér teljes leirássa!
Szöcs ferenc CSIKSZENTlrv~RE, esik

megye.· 0 :5-'-2
Rá,.óczy utca 2..6. s malatt· ·egy

butorozolt szoba;ra " l-J

Csaba-vezér utca 1 sz:. alatl kU,!öl1
-bejáratu butorozott szoba kiadó•. Ugyan
ott egy á~ló. iróaszta! és egy cselédágy
eladó. l-l

TakarUá6értJakást adok gyermek
telen házaspá;nak,vagy egyediiláiJó
nőnek. A Légoltalmí Liga hivalali helyi
sége !akaritásáért pedig havibér! Eze
tek. Jelen!kezni lehet Lovas ZoH4nnál.

10 hold f6Id.eladó, vagy kiadó. Egy
jobbminöségű bunda és egy nagy Jáda
eladÓ. Idő~ebb nő kisebb haztartásban
fözés! vállal" IV., Zrinyi Ul 3 szam. 2-2

Rák6czl utca :3 s7ám illat! kél
szépen butorozott sIoba azonnali ·e!·
flilglalásra kiadó, 3..,. 2

a.

magyar vigjáték,

Földevő emberek. Európátian
még ma is vannak olyan lerUle
lek, ahol az emberek valósággal

élvezeli cikki.ll fogyaszliák a föl
det. A földevökrő! rendkivül él
dekes cikkel olvashatunk Tolnai
Világlapja uj számában. A mű

anyag kulissza titkai, A. Jegendak
országa, A legedzetlebb élőlény

és sok más érdekes cikk melletl il

leg-jobb magyar irÓk szép novelláit
közli a népszerű képeslap, amely

nek uj száma rendkivül, ga1 dag
tartalommal jeleni meg Toinai
VWiglapj1. egy szám:=! csak 24
fillér.

Mindenkinek szól ez a
figyelmeztetés: aki iHhon, nyu
god! kényel met biz(ositó polgád
környezetben és nem ífJi!lden peíc
ben reá leseI ked/) veszeddmek
közölt végzi pofgári munkáját,
!arlsa erkölcsi kölelességének, hog:y
böségesen adakozzék él 11OIiVl',d,.€:Ql

léli ruhagyGjlö akciójára.

Érdekes szinházi ujdonsá
gok Budapesten A pesti szin
házi világ darab ujdonságairól
érdekes beszámQlókat, képes kriti
kákat közöl il Délibáb ujabb
száma. A magyar irók kitünő e!
beszé!ésej, gazdag Wmrova t,

divat rovat, rejtvények. humor,
tökéleles képes heli rádióműsor és
rengeleg szebbnél sztbb kép ez a
Délibáb legujabb száma. A leg
szebb szinházi heiiL<p egyben a
legolcsóbb is, meri az ára csak 20
fillér.

A HONVÉDSÉG léli ruha

gytljlö akdólának eredménye

ugyanolyan fonlos. min! egy

megnyert c§ata. AdjanaK melpg

ruhá! il h:ilcoló k3!onálmak,

gyÖzleiíen és jó ~g:é:Slségben tér··

hesseaek hJza!

BihaU'y Józsefp Hajmássy Miildós,
Pethes Ferenc:

Vidám,

z S SZ
.. . ,

Az olasz fiJmgyártás remeke!

Ua isasszon szerelme
Megható s:.:erelmi történet. Puccini gYÖIlYö;·ü zenéie!

Fószereplók: Mária Cebotári, Germána Poulieri
UFA vUághiradó. .

Rf"-

Sfdekes amberek különös története. Szerelem! féltékenység l Uyiílölet
Kilzdelem az Igazságért! Lenyűgöző- izgalma" l

Magyar Világhiradó.
---------...;;.;;.--.;;......---~-=----~-

ELŐADÁSOK: vasár- és ünnepnap fél 2, fél 4, fél 6, féi 8 6"
hétköznap fél 4, fél 6 és fél 8 órakor.

Ösztöndíjak kertészeti aka- I
démiai haiJgatókrészére. Bán
ffy Dániel báró fOljmivelésűgyi

miniszter azok részére a kertészeti
akadémiai hallgatók részére, akik
gazdasági, vagy kertészeti szak
tanári, illelöleg álla mi kertészeti
szakszolgálalban kivánnak eJhe- I

~ezkedn~ több,egyenkénl évi 1200
pengös állami ösztöndijat létesiíelt.
Az ösztöndij elnyerése, valamint az
ulÓbeiralkozások engedélyeze iránti
kérelmek a m. kir. kertészeti aka
démia igazgatós ígánál, Budapest I
XI. ker. N,agyb~:do~asSlony-uíjaI
45. sz. nyuj!al1dOk be,

Direkttermö borok vegyitése I
és forgalma. Bánffy Dániel báró
földmivelésügyi miniszler néhány

nappal ezelőt! rendeletei adolt ki, '
melynek értelmében direkflermő

szőlőből szilrl mustot, vagy bori
hazai szőiők musljával, vagy borá
va! összes2.ürni, valamint direki-I
termő mustot, vagy b011 nem ipad
célra forgaiomb., hozni !ilas. Mosl I

·ujabb kormányrendelet jelent meg.
melynek értelmében azoktól, akikel
fenti rendelkezések be ütköző cse

jekményeik mh!! kihágás eimén
eJilélnek, a szeszesilalok !üméré
sére, vagy kismértékben való áru·
silására VOn3(!\ozó engedély, to
vábbá él szeszcsilalok eladásának.
kö·vetitésére, [)i)rnak és . mustmJi{
llJgyban való eLdására v0l1alko7ó,
pé!lliigyi ható:;~g!ól kapott enge
dély is elvonható, Törkölyön er
jesziei{ Olheilo;'bofi1ak vörös- es: I
silier-borokkai való házasi!ása 10.
százalék erejéig !ovábbra is meg- l
engedelL !

I
távol a haza'MI a le~~z('rdla!Jib i
ti:!b€!l is hlellyhUblak III

országért l
a had~er~gne!~! '

Gyoma község előljárósligái1íl

ad 7/1942.--

Érlesiti a községi rt

-lakossJgof, hogya tengeri besz()l
gál/aMsi kötelezettség véglegesen
II következiJképpen lett Gyoma
kőzségben szabályozva:

A tanyaföldeken , keselyőslJn, az
ugari tanyákon, afélhalom, örőkös

nyilas, fattya!>, vidólapos, gőrbe

kuflapos, magtárlapos .és cifrakert,
ujkert dűlőben, vagyis II KŐ1ŐS

baIpartján agabonalapon tengeri
vei bevefeltként feltiinteteJt teriilet
nJinden kaI holdja után 1 q. 50
kg. szemes" vagy pedig 2 q. 10
kg. csövestengerit kell valamelyik
Hombár bizományoshoz beszo-IgálD

tafni.
A Kőrös iobbpart;án az ugy

nevezett körösöntuli részeken 1 q.,
azaz egy métermázsa szemestengeri
szolgáltatandó be kat. holdanként.

A tengerinek a Hombár bizo
mányosokhoz való beszolgáltatá
sára végsö határidö gyanánt no
vember hó 25 ike lett megállapitva.

Fef.l1ivja a községi elöljáróság
a tengeri terme/őket, hogy az ál·
taluk beszolgáltatandó tengeri be
szállítását vonakodás nélkül azon
nal kezdjék meg, mivel ez elsősor

ban kötelességük, másodsorban
pedig mindazokat, akik a meg
adott határidöig az elöirt tengeri
mennyiséget nem szolgáltatják be,
a községi elöljáróság a kihágási
eljárás meginditása végett azon
nal fel fogja jelenteni s ezenkiviil
pedig mivel abeszolgáltatandó
tengeri! csak azért sikerült arány
lag nagyon kedvező mennyiségben
megállapilan.i, de millel Békés
vármegyei Főispán ur felelősséget

wWalt, hogy az a kitiizött idő

pontig és a megállapitott mennyi,
ségben be is lesz szolgáltatva.
Amennyiben a Gyoma községre
nézve beszoigdltatásra előirt 8300
q tengeri november hó 25-ig nem
lenne beszállitva, az ten
geri mennyiség beszolgáltatása
érdekében kényszereszkőzökef fog
nak il:;énylJevenni és szükséges
nek mutatkozik, a község egész
teriiletén elrendelik a legszigorubb
rekvirálást és abeszolgáitatásra
véglegesen megál/apitott tengeri
mennyiség összegyűjtését személy
váiogatásra való tekintet nélkül,
súgoru katonai bizottság fogja
eszközölni és a mulasztókat járási

ur a.
biJfl'tetéssel fogja Ez

a be nem szolgáI/Oltott
fi esetleg az azon
minden téritésJ dij nélklil
kobozlICl.

lVyomatékozan fi~:yelm,eztett.

elöljáróság a lakosságat, nni"" !'!7

sőbb az utak JáJ'tl.alaflfanokAC(l

nak és ezért azonnal kezdje: meg
a tengeri hogy azt!
addig le tudja szállitani, az i

utak vannak I
Gyoma, 1942 oldóber 26:. I

,~J.,n0L LAJOS sk, !
főjegyzö, t
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EIl..Oflze-r&SI ARAK:
riegyedé'-"I! 1.56 P, Fél ene 3.12 P, Egé8z:é'llre 6.24

Befizetések pOBtacsekken;
.§yJ'!ánia-nymnda Gyoma" csekkszám UI.2Sú.

Lapzárta ;;: s li t ö r t lj k est~ ti :.6fli

1'3.,.... Ilz.rkumt6: WAGNIR MÁRTON
Sz.rk.lI!lzt6l1!lég ts kBad6hivata~~

..IYLVANIA" NYOMDA
Q 'I Q !'fi~. K6"uthLajc~ yle. 64.

T~hitfon: 22,

Hirdetések
Egynuábos (55 mm széles) l cm. maglIis. hirdet~~

50 fillér. Éve!! l1iraeíésnél 10 százalék li:edVl'::l>m~i]:l3
adunk,

MegjelenH, minden szombaton reggel.

r

zal
é yhajóJáratot
i nak be a

n

sze
ál

ovember 2-ától az
elsötétités kezdete

11 ó(akor,
reggel .5

I i ,
II gon olatok II a ketreces·csirkék. te~ kathGg.f !~k ember h~pjenek be abapitó a Bé~

- - j - . ~ nyésztésável íeglalk.ezhmk, mi- méUáUankodoU. Lám, milyen k16ivármegyei RepilI6-egyesület-
meleg I' lyen tanulságosak voltak II pen- hajli.mo:wk ee)'esek, hogy ;:)It,' be.

köszöntött ránk aJ ó;z. Arany- _ tek. esténk~nti ös~zejöveteleink, 3!Uinek ninc! megszabva az A repülés II nimzet elsl15relndü
garga vadgesztenye bo- I amIkor mmdinln elmon4ta a ára, méregddglm adják. ügye. a repülőg'p az a tll'l~,'II'IIi'~f'_
rHják a főutcánkat.Serény l saját tapaiizlalataH és egyesek Bármennyire is egyik leg- amellyel so magyar katonafölényt
sepregetéssel gyiijHk ji' széles kárából mindannyian okulhmk, szebb emberi méSinyilatkozá- bizlositjuk. A Tábor József nagy
ges.deuyeleveleket össze, jó lesz Igy lehetne ll! méznád termesz- sunk, bogy minden évben iS szeril magyar gesztnsa péJ.da-
egy tésre. Hány éve tésénél ill ielhaunálni az eddigi napon minden virágot kivi· adás keH legyen mindenki
már, Ddnden évben korai tapasztalatokat.szereUeink sírjára, legyen akinek anyagi fele!össége módot
irnyékot adnak terebélyes geu- . , ~ , . megnyugtatóaz'ilknak, akik nem ad arra, bogy ll!

tenyefáink él 6suebuS-ás ter- SZ8l"eHemk sUJtun u tudtak :fl áfon nevelés ügyét sz()Ij;!,i!Uj:!II.
mést hoznak. csak EI l jóval kevesebb virág ki virágból venni: ll! vir's csak
.gyerekek jáléka a nem. kegyelehjnket, máskur. A köls~ kitejez6je ti

kevés mennyiséget gesx- i virágaink . ~orA. iránt
tenyeiermés, mig a h!boruli rendet vagoli. lesnek, aa a hegy szí-
anyaggaxdálkodá8 enneit is meg- A virág-slI:iikét ~laposa!l ki is mennyi kegyel~let vi-

-az értékét, ha jól és olyan borsos ki II tem~dáhe. 'V.
Izem, kUogramonként ~..., ,,~ '" ........",,~

áHapitoUik meg az ádt. Pedig
hánysa:or uóváa Gyomai téz rt y I~tván ván- ....,,..,,,iJ· A Magyar Tév:irati
UjlSitghan, legalább iskolás u - lenti: A bonv,éd1elo:ü miniszter
gyermekeinkkel szedessék össze it é ké i a mÜ'iil]o
a sok vadges2tenyét és ajánlják vHjgitAaba& éli a jármüvil2ken
lel aj állatkerti állatok élelme- Re Eg az az orszl!i.g
zésére. És ime, most nagy bftcs, tilil"iilletén e,ysegelílen 23 ól'akor,

e cikknek is, mert I lnrOiPé\1~q<iilíJru:lla ""Ul'lW1.lU!J! <iilíllajpitu tdqok e,h:; ó-rakor
anyagot pótol? nem I A :re8d~iet no'veIlllbl~1'

kapi.:udunk küUöldr6J. ~ A életbe.

., I Egye~öiet taruics$l, I e:dbt ;f:' "'-----.....~""
, Mé:rciroknak, m&lok eu)' az egye- I!lZ

ulik a mo~t div8tOS (:ilO- süle!. é5 Márki Barna azt bog)' $I

d2növényt, amelynek szárából elnök ré&l~ Békésmegjei Tskarékpío:l!iád
méiet ás értékes :lnYlgot vételénl utezt tarloU abból :az által uMv,H1olyan ~i·.1
nyemek, sőt, takannán.yodlrlra hogy men 1"'0.000 • ..
is éisőrendülU!k mondjéJr. A :il repölesl1gy lelkesgYlllai I il f;bb6E az I·1
sok· sok hirdetett értékek mellett K A k l..fAtja orwlilInyzóbely-eUes urun ..1 esalolja és al lJlangbt bősi
mZijdoem 81tt legérdek€- ki!s! halála ; llí:iI<lH Kormányzóbelyeitei Al! egé~z. onUil érdek·
s16hbnek tartani, hogy száraz· megvált's eimén l lHT,,-,k nevé.rdl et i 16d.é~e mellett ál hivata-
s&gá~ló te~át nagyon megfelelő juHatoU a vármegye f6ispánja Ai elnöki tanács határozatait i a IfOl~eljmUllUllan a békés-
a ml éghajlahmknak, Ikezéhez az óhajjal, bogy ,a főhpán örömmal v~Ue tud,,· btván
. ~okra ért'kelem, hegy p~lgá- I ez öS:izeg felbannáltsfi\lal il másul és aid ai óhaját nyilvá· A Köröllök ki·
nmknak énéke van oi luserle· I bŐlli Korruányzó g niloHa, hogya alap vidékére- oly nagy fon-
tezesekre, de eli a jó tul.ajdou- belyeltes nr emléke a ilul~yar minél nagyohb ösuegre eme· jelentő mö
~2g~k~i _azz~l:k;lhme le~mkabb lrl::püléll tejleniélle érde!.{eben IéiUl érdekéb~il .a teHe a lUllro:~t Bé,
~olm, tliOjY Ji'~nYHan~köket vánnegyéiJkbtD ooo. körlÖi propagaild<lt késig, banem buszeler kat.uazt~

I 1~,d6m, ~ogy k02\ség6niiben ve- és méltóképen wegörőldt- A ms~a dib bold dit
tetlek mar egyesek mézaádats tessék, adomá. anyagl öntözbetóvé. A közeljövö.be~

vagy ha tetözík; méz- l/l Bór- A óhajának f!yomhll.11 m-@giLldulnak az öutözőcsaLor-

cirka!, meg ezek) Szövet.kezet szép eredménye lelt, mert 11 il régiek lú-
mondják el t3pasztalataikal. Az adományáva! 560 peu- tanáC!lkozáson ré~i:he'ijő lábol' mélyitései. A kereskedelemngyi
ir-Rssal foglalkOZÓk nőtt JÓ~8et, megtetézve, miniszter ele!JIkhül rendelke-
mányezztak é.t e növény Az egyelillet elnöki tanácsi- a 'Vándordíj· pengéjét, zés! ki a ~zakközegekl)ek,

mal és err.tiléikkd irva küld· !'lak mOllt tartott ülése arról 1000 IHmg6re kl. Az még ji tavasszal II személy"
jék a azerkesú:Uísligbe, bogy mi- döntött, al!: összeget bo- ölés részlvevői ft áldo> §.záHités is ooegkezdódhessék a
mH szélesebb körben az gyan IZ adakozók utkészség e meg- Kö!'öll,ön. Il meg-
ilmert,tés. éli'dekJődő~ ótJajimak megfelelően. Az illés, örőma , il;<lol az· munka, hogy
nek piu'négysl!:ögöl terO· az elnöklésével, ugy i és elha· korán két molol"os-
l~t.e, meakez"beli kisér!e-' bogy ·az ömuegből bogy az egé::i!! várme- bajó állitlassék &i ~zemély-

teH,élljanak e~ek il§ ai; ut· alapit, , akl,}lÓ~ lebonyoHtbára. A
törők sorába, fl legjobb hogy la va~u!nélklli igy

~QIhi~kelbetlilek töbaen, legj~b~ '5 dáu! Öc~öd?
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a eQ aka nánaku

ango arátok

Nehéz YOhJ3 I~ báboru
gazdasági és bonyolult diplcm~
~hli előzményei! :rövid.~n ö@;s~e'

foglaln]. Elég ha ráIEu!Btunk
.~nglia nagyb.sfaiu:ü ~,dyzetérei

fi terveire, a
nagyWkés 7.sidó szabarlk6mü
viE'sség szerteúgaz:ó érdekköreirö
s ~kkor viiágosan h~ljuk, hogy'
ez a habofl.l elkerülhetetlen volt
Nagyrahivaioli .ai!Hn~e!eketakar·
tak meglojhHli. v~HozA$

nem : pyözni vagy meghai-
ni ! ~ nerhen csa k fe.av-]t"" - 0,1

ver dönthet, ~miből a~ követ
ke~'.Ík, -hog)' fh nyerő té! a maga
feHoga;"a szed:). alakHj& át I:l

v!HgoL
még akadnán!:ik lJlngel-

bará[ok, azoknak ligyeJmökhe
ajánljuk az fwgois:u\§X--slOvjet
e.::övclségesek . h,fvét arn az
esetre, ha ők gyöznének,:

Ag; llIngols~ás<:-szovjet uj ja
rendezésnek az u. f.I.' londoni
egyezmény siolgá!na ~18pul,

~IDelyel Churchill, Eden és
m''jmában köiöUek.

Ebben a s.:i:övet8ége~ek elia
a szovjel követeléseket

Fh::műrszággal, a balti Warnok
kal, Leugyelorsdggal és Ho
mániával szemben.

A swvjeUel vílgy li

szovjet közelében tehö terüle
teket (tehát Magyaronzágot is]
szovjet érdekkörnek il!>merik el.

A Szovjetunió Nagybritimiá·
v~i egyetértésben poHlikai és
katonai ellenön;ést gyakOrOlhat
Finnország. Németország, Ma·
gyarország, Románia és Bulgá
ria feleit.

A gzen~ődő kötelezik
magukat arra, hogy a flIBill zeti·
szocialista és h:'!sonló rendsze
rek végleges eitávolit2sárólgoll'
doskodnak. '

Ime <IZ egyezmény néhány
pontj'!. Diplomáciai nyelven,
IÍLwman togalml:'1zták mlClg1 de
hogy mi t lene a
ban a szovjet érdekköréhez tar
to:wi, va!aminta ~~""'''D,''

fikai és katonai ellenőrzése"

alatt áHni, arra jobb llem js
gondolni. Sülyedést minden
vonaloD, nyomori, tömeges
végzéseket, l} csőcselék ie!ülke·
rekedését, zsidó népbido!lokal,
géptegyverrel bolsevizált töme
get, a keresztyénség ldirtását, él

magántulajdon. és az egyéni
szabadság megszüntelését, nem
zeli kuHuránk nfi·
leink, fiaink, te"tvéreink bör~

töné! és Aki ez!
tulzá!!nak tartja, gondoljon csak
arra, hogy Sztalin csupán SZiR·

vé·
-9,

S:da-
gezteteU ki. Iimen
v'ros, ",%,',hvi,~ h.,á~~ib~ll.

~I!egje!ent a termésbeslol élt tási
köteiezettégről szó;ó delet

Tizennégy ellenséges gépet lőtt le
a (nagyar légvédelmi zérség

A bonvé-d vezérkar főnöke a lőUe az ellenség gyülekező

27. ill. b81dijelentésében közli: helyeit és műszaki épiitm:én1'eiiL
Az elmult hét folyamán az Légvédl\llmi!ü.léJl'ségi.iu~

el1el13ég felderítő és légi tevé- ellenséges bombl1lzókőtelék:ei

kenyspge fl magYI'lf hadsereg I szórt szét ég ö~sze§en

arcvonaián igen élénk volt i 16U le.
Gyalogságunk példásan müköd,ő! Saj:H rohamjá,öreinknébAf!Y
zárótiizéhen az ellenség minden! sikeres vállalkodst hajtottak
,ál\alkozál'l8. összeomlott Tűr.é.r- ! végre 93jM vesz!eség néíküL

ségiink igen eredménnyel i

Az Orsdgos Nemz.etvédehni I den Nemzetvédelmi Keresdes!
S;tö"e~l'lé~ Békésrnegyéhen a! az :lva!ó üun
I\JPHi7f'védelGl:li Err2sz1ekei f(! l.lí9.n is ln

I minde" Nen:!:i:eivéddm~Ker@sz·
délelött W '!l I tesnek kötelességévé is leszi,

vármégJeMz nagytenuéb",n a I ?ogy. al: avató iyiiiésén. meg:
hatóságokkal karöllve, a tár I lelc'lJen. Azon. Nemzetv,edeln,'illi
s~Hlalmi egyesületek meghivása I Keresztesek megjelenése ig kö

..és részvétele mellett fogja ftmle~ l telező, akik a Neuuetvédelmi
pétyes keretek _közÖ~.lkioszta?i. I' Keresltel már áhet~ék_

A vármegyeI elnokség mm- , A Vármegyei Elnök§ég,

'Egy"",e"JY ar6.ll.uykoron.ra i'1.af1lllaf§izá.e.ld
tisdajövedeleln után 10-tO kg. bUZdt

be<lizolqáUoilltni

A Hivatalos Lap keddi száma t köze!látásügyi nliniszter a pénz,'
ködi II 00. kir. mioiszlerinm 1ügyminiszterrel egyetértőleg

rendeletét a mezőgazdasági ter- állapHja meg. Az a termelő

melők 'termelési és b@sloigáUa- ellenben, aki beszolgá.ltatási
tási kötelezettségének szabályo- kötelezettségének nem tesz ele
zására vonatkozóan. A rendelet get, birságot fizet, amelyntl{
értelmében ft kőzeHálasügyi mi· mértékét és befizetésének !U9d
niszter a kőzeHátás biztosítása ját II közeHá!ásügyi miniszter
érdekében a termelői arra kő- ugyancsak II pém:iigyminiszter
lelezheti, bogy 1943. évi ter- rel egyetértőleg állapitja meg.
meléséből II Kataszteri tiszta- It. bírság awnban a termelő! a
jövedelem minden aranykoroná- büntetőjogi felelősség alól nem
ja után különféle krmél1yeket 'menti. A bivatalos lap III ~ováh

beszolgáHasson. A közellátalii- biakban közli a közelhHásügyi
úgyi miniszter ezt a. beszolgá!- miniszter rendeleté!, amelyben
tatási kötelezettsége l II földmű III termelő 1943 évi kenyérga
velésii yi miniszterrel egyetér- bona beszolgáltalási kötelezeU~

lésben oly módon szabályoz- ségét állapítja meg. A rendelet
hatja, hogy II termelő' a köz- értelmében minden mezőgazda

elláiásügyi miniszter áHal meg- sági termelő köteles 1943. évi
határozolttermé[lyek beszol· terméséből egész szántólöld
gáUa !ási kötelezeU;ég teljesilé- leriHeh~nek 1-1 aranykorcna
sének módját és idejét II köz kataszteri tiszta jövedelme nlán
ellátásügyi miniszterre! egyet· 10-10 kHogram, egy kataszt·
értóleg szabálY0ll:za. beszol- rális hold után azonban legfel
gáUatoU termények után fl baló- jehb 200 kg buzát, rozsol, vagy
ság által megállapHott árat kell kétszeres! később megáHapi
Hzetni Az a termelő, aki 21 tandó módon és idŐben be
rendelet alapján megállapHo~1 nolgáUatni. (MTI)
beszolgáltatási kötelezeUségen ...,
fehH liZolgáUal be mezőgazda-

sági termékeket, III megáHilpHoH I l r eS86

:~~~:~Ülmké~~::~~r~:s~::~t~~ l ~ a

li közeli rvfestersdllás lakossága
könnyebben bekapcsolódik az
országos forgalomba és ez:ilta l
BiZ eddig kieaő községek tor-

is megnövekszik,Ata'\lasz
szal már fokozoU mértékben
megindul ;lZ áruszállHás is a
pompás-en müködő Horthy ht
~n-dl1z~a§ziúmövÖn ke,rlí\s~Hll.

árUSOt< ház hoz való
csalogatása

bV\Jllíl,n heU piacok alkalmá
val uagy- él kiskereskedőknek,

szedőknek víils!rokon, piacokon
április hó t-től szeptember hó
végéig reggel 7 óráig, októher
l·től március végéig reggel 8 ig
bevásárlást eszközöini tilos.

Tilos a vásárra, piacra igyek
vő é.rusok házhoz való csalo
gaiása, hiváss és az Hy módon
való bevásárlás, az árusok ház
nál való te!keresése és minden
cselekmény, amely fl közellálás
rendjét veszélyezteti.

Jönnek az óriásók I
Mintegy év óta csaknem

minden európai államban és
sok más idegen ten'gerenluIi
országban is megfigyelik, hogy
la fehér embemek átlagos ma·
~gBlSsága növekszik. A svédországi
megfigyelések alapján l>iderüH,
bo~y az ottani lakosság az el
mult 95 év folyamán átlag 32
centiméterrel nőt!. A svéd em
ber ma átlagosan 1745 centi
méter magas, de nyilvánvaló,
hogya növekedési határt még
nem érte el. Németországban lU:

utóbbi 30 év folyamán a test
m9gasság 5 centiméterrel nőye

kedett s eztel arányosan na
gyobbodott II testsl.lly is.

A tudomány még n-em lisz
táda ennek a, rohamos növe
kedésnek okait Utalások van
ilak ana, hogy II fehér ember
testének növését már II világ
háboru elölt b megáHapHoUák
B hadseregek staliszlikusai, ezt
a megállapHást azonban tudo
mányosan nem hasznáHák fel.
A középkoJri ruhákkal éil pán
cébSlUal való összebasonlitás
ugyanazt hmtalja, bogya ma
embere magasabb és sléiesebb,
mint aminő a középkQri ember
volt, ami szukl!légsuofüleg bona
ma~ával II lest növekedésére

áltaMnos törekvést Al.
utóbbi időben azon bIm oa növe
kedé~ iramáll\sk jelentő!! gyor-
suláJsa meg.

Elképzelhelő ezek ütán, hogy
évsza:uHi mUiiii'á ujbói'

óriásokról beszélünk majd.•.



MilvészeWnk egyik kevésbbili iSi!l@! kor
sz.akilt, a ezabadságilatc ell a kiegyezés
kőzőHi kor MagYliTOI'Szá!!llimak kulli.lrális
életét ismerteti ebben @ k~nyvDen ól

kiváló szerz6,
64 képtábia, .- kötve l~UO P.kötve 10.50 pengő.Ar:?!. 6

Modem férfi és mal Ilss;.:cmy s:dnes,

izgalmas szerelmi regénye.

kalászos gazdák rövid beszédet
intéztek az ilnneJJelthez az összes a

ség nevében. . . I
Az ünnepség után Q kalászos l

gazdák jórésze meghitt egyeiértés- ~

lJtn lis j6 hangulatban maradt:
együtt fl kisö esti óráklg, t

Csapó Endre ekg.
klJzs. gaza: előljáró.

I
ÖSSZES '! A XX, század

~ fl. hatalma,,- kölet II költő I
Második kiadásban jtllent l eddigi munkiját, férfias, i5z,hadunk nagy utazóillak,
meg, a magyar politHrai I ('\szinie HrálAt foglalja I>iiJágválldo.rainak gazdag

irodalomnak ez lUL uj I m~gában. i arcképgYűlteménye e;t, il.

~~ I ! ~~~
Ára 1.50 l Ára fUzve 12 P, köt'Je 15 P, i Ára 9.50 p,

falkberget :

O{uulol.ia1tok azokra, aldk

had~át,rH a.távol a

SliHeUek: Harmati Z';;igmono
és neje P. Szűcs fia Zsig-
mond ref, Szőllősi János és
Tmcsányi Kalalin leánya
róm. kat

Házasságot kötött~~k

Gábor és Szabó M.
Gábor és Fekete
Ptd Sándor és Ki'ló Erzsébet,
bos Sándor j§S Barálh. Eszier.

józsef
fl" B. SzaM lároo§51 éves rd .

Sándorné Bárdos qaia 4ti
éves reL

eladási
pengő.

Viszonteladóknak kereskedőiengedmény

A magyar gald~irlak, fiUUl!káiS:

nak és a
és kedvelt n8!Jtárai,

Szabadkán,

Skandináviai bányás<:ok regéllye;Ae: áShak! regények misztJkus poézisa halja
át. Egy nagy szerelem s egy csodálatos gyermekajak deriü fel a komor,

kihdö emberek életét

Ára Hizve 12.50 P, kőtve 1~.50 p,

Meglekinlhetök minden ki:lllyvesboltban.----
G. Szabó Józse! CI helybeli ka

lászos gazdák elnöke megnyUójri
ban vi.'iszapillantdst tett a lefolyt'
neMz gazdasági évre Fájó s.ziv1)el
látja, hogy CI nehéz gazdasági ~

helyzet miatt sokan ot! hagyják II

jöldei és az áldoU munkáskeze!
felszlvja a gyáripar. Kéri a kalá
szos gazdákat, ne csüggedjenek el..
umüíylJket ne veszitsék meri l
elnéptelenedik II barázda. I

Dr. Szász Lajos f5jegyző be
szédében azt juttatta k~fejezés(e,

hogy II földei nem lehei ugy no
telni mint egy házat, hogy
emeletet huzunk rá, hanem csak a
szorgalommal pdrosult tudás az, ~

amellyel a {öldből/öMet és jobbat l
termelhetünk. A kitilntelésre vonat- l
kazólag inegjegyzi, hogy nemcsak I
egy ember érdemelte volna il ldl I
w'n.tetést,/lanem sokan még mások l
is, de aminl il háboruban sem kap I
rnindenki vitézségi érmet, aki Tészt I
veti a csatában,. ugy vegye tehát l
minden· kalászos gazda, hogy az I
Adamile Zsigmondot ért kiUinteté- I
sen keresztii a többi kaldszos gazaa ;
is mel;beszülést szerzett. Főjegyző!
ur ezen szavakkal adia át az órát:
"arra kérem, hogy továbbra is ilyen
szorgalommal és eredménnyel igye·
kezzen jó példával előljárni, mint
eddig tette." I

Adamik Zsigmond eziiskaldszos l
gazda, aki jólkezelt gyiimölcsösé-·
vel, dinnyetermelésével, konyhaker~

fésze/ével és mezőgazdasági ter
melvényeivel találtatott érdemesnek I
cl kftiintetésre; meghatottan morz~ I
dalt köszöflelel a kitilntetésért és I
lw.n.gsufyozl0, igyekezni fog I
t6le teihetotn továbbra is a meg~ I
kezdett uion- haladni:

Beszéde a jutalom óra
kézről-kézre járt9 beszéde után pe-

u
dig szivélyes kézszoritdsra ifi ,." l. ,1.r.L- I
hozzá kalászos gazda G. I
Szabó józse! éS Erdei Lajos ezilsla I
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i<:<trkeo.ztésért és kiar1as!trt telel;
WAGNER JlilARTül'I.

Dráma.
F öszerel'lök :

Raimu és ]aequelin3 D~ll;bllc

A francia akadémia aral!ykos~orllS

uijáva! kitün('1elt film.

. A miisor kicgészitve.
Vigjáték és UFfi. hiradókkal.

TO
Szép magyar film,

fÖ5zerep!~l!:: Bordy Btllia, liilicsi Tiva
dar, Pethes ferenc.

A boldog $:illreU napolaa i!l:nlékeztet i

kedves film t5rténite,
Aid látia és hallja; mosolyog is ijr is.

Az REPÜLŐ, a magyar
ifjuság ;epül6löpjd novemberi szá

mB E!egjek:nl. fu Repillt5,
il !f:venl.e-!node!{'::11~jicetJ al·dk mr_:~t

k pcse,!ódoak bt'le leljeg e,övel a
n3rS nernte!i épitömunkába. Sd
mos apró :ds ismerelet, mühe!y.
fogásl í.'HH.lillal a f3pból a !TIoue~

lezö. Igy ;:: lap u"ai 11m/a! a j(>~

vendE: rnilgY<l1' nagy reptHési leL

jesi(méJ1yekhel s igy a l1emnH
ffp::lécügye! li eUhE nagy
íépé,;ekl, el. A Jj i1 ossy lslvá n fő

;"Jel keszfö vezefés·:vel szerkeSllell
,,!fill Repülő" uj számának ára 30
filtér. ,\o1ulatványszámot li kiadó
hivalaJ!ói (VII., K!raly UiC a 93)
kérJeD.

MilldennemU gazd2dtlgi mag
vakat,

1942, évi november bó 12-én,
csütörtökön 5-7 6rakor.

Kés:d.Ut a köuyvnyomtatáe 5ü1-ik e~z<

tend,ejében ét Syll'án!a kőilyvnyomdában

G';'~ümál!, {~lelös 1f~rető i Teket S~dGf,

RGk6c:ti IJtt;il :51 ,mim alatt két
llzépenuu!orowtl 5:.<oba azonnali ej·
foglalásra kiadó. 3 - 3

h 6 h;'~ ~ 1\ 5~. ~for~ ~ f.nKt'U1ni 1_
w.~~_-, ~~~~i't~~=~

fé!~~;: stb. !eg~21gaSgbD ánm
vá§árol a MAGYARMAű
TENYtSZTÉSI I,t T. (MOflOd
mag) lHel.ötud R!fktárl-fezeH}~

§ége, voU könaMá:r. té;:f~m25.

1942 nov. S--9 án, vasárnap
I 3-5-1 ónll-;:or,
! hétfőn egy előadás 7 óraKor,

fedák Sári ragyogó játéka t
I
I

l
l
!
i
l
l
l
I
!
í
!
I
I
l
i
I

fél 8

él
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CSABA-KmALYFI NÉPE
halhalatlalI fiának, harisnyás-zekés
llatárűréllek, vHéz és életé! áldozó
katonájának, ágyúönt6- és had;
seregs;<er'Jező szabildsághősének

GAaOR RO N K
5epsis:O:6IItgyöI'gyöI'I szobrot állit.

I
I
IAz emlékmű művészi elgondolásban il

SZÉKEKY ÖSERŐ r fogja rnegszel'l1é- I
l . . Á I
yeslhwl ~S ad ill. elszánt akaratot jut- 1

talj" kifejezésre, hogya uékely határőr, l ~1'f'"~:,~*~:?l'-7;í<f:fI&-"fil'!fl~1I1l1i1il~
Szent István birodalmának ezen keleti 1
vég'lárán, az Ö;-ök Magyarsá~ védelmére I

mindörök.re ki fog tartani. l
A szobor megalkoíást'lniik kÖJlségét a l

M. Kir. Belíi~vminiszler Ur i- ~ . !
álial engect·~iyeí:et! j

té~~~! l
te~e]iulibetjük e!öw l

F~lkérti~jk lninúen rn3gY::if ronfH é~ i
hon!eánvt , érEzzt: .at, h.o~'j· a uéld:H~rjd!

~ • <J • - ..... r

hŐ$~- önffiáldozás nlt:görG~úté~e sol:1a- l
f>em volt idó8zerűbb !ll ini m:l, amiko. I
a magyan~Ag ismét elethalál hál'Cá.t viv!~, ~

I~~~',l\~~~~

}\.ddl'ioz2!:atok ! I
hogy a :!zéke,ystg rég; \fagya miei6b~ I

vaióra d.ljon. i
Sepsiszentgyörgy, 1942 szent. haváballl l, ll) fZ"óig 4, ) fi%r, minden todbbi szó 4 t.

széki,[y tel&tvéri lidvözJeit61 : I
* O A fl O R AR O N I PÉTI SÓ kapható a Wagner

§ Z O 8 O R g 1Z O T T § A (.~ u ! i\lilrtü!l. é'iai fateiepén.
Sepsisz~ntgyörgy. i Kefliit6ek ..LOIlDa!! megvételre 1000-

Or. BA;:<JH~AS ANDOR 8k, : es Hofte( Cséj}ltgamtturát 4-es kazán-. ! "a' l"ll·~S t-cl"-·e,·ole·osnj ké"'~pé"?·"'-dÓ.Haroms::.ék vármegye föísuánja. ' ,. " .~.~ '-.~L'~' "'. '"' , ~. "~llL"-, ••
, • . ,. r' '''-'l ·'a·n\ot~' 1•• ( teIJ'~~ lel'r"sQo!

az íntéző Bizottság elnöke .,,,,,,,,, ' ''''1 . c'" ".' "".. ~~.." -'"
I.c é 1'-AB"" A S?öcs ferenc CSfKSZENTIMRE, Csik
i\m fill \.:I vR ERNv !ik. !.megyl'i. 3-3

kirendellségi vezetö, !
a Bizoitság ügyvezetö titkára., I

Az adenÜnyOkal él 7U135 llz. post; I
~akaréiipen2.tári csek[{t:z.á.ndára

1
a 5epsi- vyryry io1la:fi.SW m.íLy.a:Zl;;INiR1IDPfte..._==f,,;~

SZ"utgyörg.yi .Háromszéki Tahrékpénz- l
t;ím;!!" vezetett foly6számlára kérjIlk I

befizetni! I
Az adomállyakat htrlapi!3g nyug!áz::uli: I
@~m i!I ll~: -.,,," I'" U"'WIlli"" !/!lIll. I

ozgó

5
!agalmas, lebilincselő magyar bűnügyi lörténet

UFA világhiradó.
GFWTii!""'_ ....

A sr.envedés, az áldozaf é& az örökszerell!m dlcslümnusr<:l.
Ezenkivül _ Szines trtikkfilm.

validrnap-h~dö
Csak 2. napig!

A velencei fUmverser:y első dijat nyert 'lfUágfHmje l

VA KO

Ap

ELÖADASOK: vasár- és ünnepnap fel 2, fé~ fél 6,
hétköznap fél 4, fél 6 és fél 8 Órakor.

NoveD'lber szerda
UrlilY Tivada~, Tasnády Mária, Kiss Ferenc, VaszMY Piri,

. Oreguss Zoltán és Peéry Piri:

Ö·R

Az olasz filmgyártás páratlan film6riása.
ÖldÖklő Ilarcok, hősiesség, lángoló szerelem, idegfeszitö izgalom, i 20 fenevad.

fószereplőlc: Gino Ceni, Massimo Girolti Elisa Cegani,
Magyar Világhir3dó.

Nov(.~"lnbe~< 1 1!'iZOIDlJihdt
SzörépyiÉva, Urt>y Tivadar feleky Sári:

Elkése t le

~~-i

Szabad 8 szopósmabH: é$ az l
üSlőborju vágátm:. A föiJmive- l
lé;-Ugyi miniszlee most megjelenI I
renJdeie szerint 1943 február hó l
28- ig a k,;i!lóniJprhPál fla!alabb és !
15 k "" ,., . .'_ 19 eH}$UrVr Ct nem erő S10pÜS l
!1l31aCol köZ· vagy fl!;jgánrogY;j~Z- l
lj,; cel}ábÓI il községi eiöljArós:'i~', I
illdve poigármesler külön en~t l
dt'lye néikii! is bárki !evághat Egy l
llIásik rendelet li 4 ~vesnéi fiala- I
labb tehenek, üszök ts iiszöbor- I
juk, valamint bivalyiehenek, bi!
nlyű5zők és bivalytis1.öborjuk te- l
kinlelébel1 megállapított vágási i
tilalmat ;l\\kéfll módositja, hogy l
ezeket az áila\oirat 2hesnéJ fiil- !
fillabb korbaD t:em szabad· 1(:'- l
vilgnL !

Gyoma község E!öii~;ósi(lálÓL

ad, 40/19<2. "1
V áSláFi hirde.n~én"'- I

Gyoma községben a legközelebbi or-I
szágos vásár a ki:iv~kez(\ napokon l

tartatik meg;

1942 évi november U!·én csütörtökön
szarvasmarha, juh, kecske és sertés,

1942 évi november 13 án pénteken í
lÓ, szamár és öszvér, I

1942 évi november 14 én szombaton .1

kirakodóvásár. i

A vásárra jövő iparosok tartoznak I
jparigaz~lvá~yaikat magukckal 1102. ni. A21
1939. éVl IV. k. hatalya alá tartozó
zsidókereskedók az országos vásár
területéről - mint kereskedők- kivan- i
nak liílva, a vssáron ld nem pakoih:tt- !
nak, §e~1ri1i1 sen; V~lJett1ek és 8emrni~ I
nem adnatIlak. /'. t Ig3lo!ratásnkra vale. l
tekfntdtel az 1939 évi lV. tc ha ,á/va j
·alá ilem t"rlozözsidók íamlsiivii.n;'l, l

"Ö '<' l"!'á' . Ivagy a rt. 2:Sll;gi e o j rosa~tó! nyert iga- t
zolást hozzanak rnaguk!-:21I. !

Az áJlaí.vihárra sZ3bálys7.eril marha· j
levé!lel m!lidenfeJe állat leihajthalÓ - I
Minden sertésröl külön-külön marha- l
levél állilandó ki i

Gyoma, 1942 október hó 30. l
Of. Szász Laja)§.sk Ku\!á~:5 --(j~ho[ sk. "

mjegyzö, . bírá. !
i

Gyoma község elöfjfiróságától
ad. 7/194~---·-------_··-

""t~·ir~~ é . l~~ .. Icr eSIfl a /(uzs '[JI e ol/arosog a I
lakosságat, hogya tengeri beszo!- I

gáltatási !tőletezetiség· véglegesen I

a következőképpen lell Gyoma
községben szabályozva:

A tanyaföldeken, kesel)'ősön,az

ugari tanyákon, ajélhalom, örőkös

nyilas, játtyas,vidólapos, görbe- I
kuflapos, magfdrlapos éscifrakert,.
ujkert di1lólJen, vagyis a Kőrös

balparfjdn agabonalapon tengeri
vei beveteUkénl feltünte!plf teriifet
rninden kat holdja után 1 q. 50
kg. szemes, vagy pedig 2 q. 10
kg. csölJestengerft kell .valamelyik
HamMr bizományoshoz beszofgál
iaeni.

A Kőrös jobbpartján az ugy
nevezett körösiJnfuli részeken l q.,
azaz egy métermázsa szemestengeri
szolgáltatandó be kat. holdankér.t.

A tengerinek cl Hombár bizo- l
mányosokhoz 110 ló besz('Jlgáltatá-.
sára végső háláridö gyanánt no-l
vember hó 25· ike lett megáJlapUva.

Felllivjaa községi elöljáróság
cl tengeri termeióket, hogy az .dl
f<lluk beszolgdltatandó lengeri be
száilitását vonakodás nél/dll azon
fial kezdjék meg, mivel ez elsősof- l
b..on. kMeleSSég. ük, másodsorban!
pedig mindazokat, akik Qt meg- I
adot! határidőig az el6ir! tengeri I
meJ1:~yisé~et ::~m.szolgáltal!dk· be,. I
a kozségl elolJfjroság cd klhágásl

meginditása végett azon
nal fel jogja jelenteni s ezenkivlil
pedig mive! a beszolR·áltatandó
rengerit csak azért sikerült arány·
lag nagyon kedvező mennyi~égben

megdUapilani, de mivel Békés
lláimegyei Főispán lU fplelösséget
vállalt, hogy az a kilüzöft ideJ
pontig és a me.{Jálfapiloll mennyi

srgben, be is lesz szolgáltatva.
Amennyiben a Gyoma közsí!gre
nézve beszolgállaiásra előirt 8300
fl fellgeri november hó 25-ig nem
lenne beszállitva, az elmarodt ten
~f::ri mennyiségbeszolgáltatása
i?dt:kében. !u!nyszereszközökef fog
fwk í!5énybevenni és ha szlikséges a

nek muiat!wzik1 a kuzség egész
teriil~téfl elrendelik a legszigombb
rekvirálás! és abeszolgáltatJsra
véglegesen megállapitott ten,geri
mennyiség összpgyiijtéséi személy
lJá!ogafJsra . tekintet nélkül,
sztgoru katonai bizoitság fogja
eszközöIni és a mulas.zt6kat járási
F6szolgabiró ur a legszigorubb
büntetéssel fogja sujtani Ez eset·
tJen a be nem szolgdiiatott tengeti
s esetleg (IZ azon felüli rész is
/7linden téritési dij nélkül - e/lesz
kobozlla.

Nyomqtéko;zan jigyelmezteti az
előlfdriJság a lakosságat, hogy ké
5ő!Jb az utak járhafatianokká Vlil
nak és ezért azonnal kezdje meg
a tengeri beszállttásá!, hogy azl
addig le tudja szállitani, amig az
utak Járható állapotban vannak.

Gyom.a, 1942 október 26.
Dr. szAsz LAJOS sk,

tőJegr~r5· .
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cHj !),~a.ti ill~;a1
fgybaliiábSls (55 mm széles) 1 cm. mag,,!!! itjn!'?tó1,

50 fílíér. Éves ~lrdeté8nél 10 százalék ~redvezmél1\1i

adIlnIc
Megjelen~k mi!1.den szombaton reggel.i

j.

-~-'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!l!!!'!!~~!!!!!!!!~!'."'!'!!!!'!'!!!~~7~?",!!!!!!!"""",~!!!!!,!!!~!!""",~,!!"",,!!!~~!!!!!,!!!~~~~~~~,~....-_"!"-"'!.-'!"'!!'!!!!!!!'!!!-~_~!!!!!'!!!~!!!!!'!!!'!!'!!!!'!!!!!!'!!!~~~~ 'T'<--- ----- _._'c='"~

F"lel~••z.erkesit5: WAGNER MARTON
S:::t'U'k••ztósé.,;;i ái» IdJIII:16hlvlItl$! ;

"SYLVANIAil NYOMDA
~ ~ @ m a, KOilSt.dh Lajolll uica 64.

r tJfllllfoi'l: 22.

E L dF t Z E T É s I A R fl, ;~ ~

'<~yedl!Vl-e 1.56 P,Félévre 3.12 P, Egél'u~vre 0.24 .

Befízetéill:!' postacsekkeo;
.Sylvánla-nyomda Gyoma$ c8ekk3zám 18.2fW.

"lapzí\rta c "iHlYf·t·Ö-k e.ste 6;Q.(&

p_ e.

munka é§

hdta§):Ztell.'i
!1:<.éhf,buzAt i}.;;

a magyar

megalapitójára, az or!;zagll~sZlée

mozgalom megszervezőjen,

a vérmezei haza,

a magyar
nak vo!! Aki még

.marosparti is
bogy minden magyar kéz tR·"·';nl~"'

harccijon
O1agyar egységben a

eszményért

meUeUAHaua Q ím.da~esti S~a'
badság-tér ne'gy·· jned~nta szob·
ra is Urmanczynak voH az ér
deme.

Sándor' Laszló dr.~ Kálmán
Ekf~. DAniel A1"on dr., Falk
Endre dr., C:;;~lényi P~l orsdg·
gyiilési képvíselő éi itoHka Pé·
ter a lélekemelő fehAvatás ün
nepi ~Jón.kai. Ők emlék ezlet
nek li megyar,irredentizmuSl

n.b&kában .sdUeleU•. ahoi u
önáUÓErdély bölcsője ringott.
A magányos Jo,as, aki, oU dg
hd a megye ősi. eimerképében,
mindig őt juUatjamajd'e.szft.iJ.k
be, mert () is koronhal á fején,
a n:úlgyarig~z5ág- !ün1lökl6 ko'
i9uájával indult a nagy harcra;
Nagy-Magyarország felhiiDadá
sáért

S:;ép és k~yelete$

ült az Erdélyi Fértiak Egye~ü

lele felejthetetlen vezet6je'emlé-
kezetére a Margit-sziget ~Ur- Enyhe óni reggel "an. A fel· al örökösnyilasi
mánczy platánja" Felilllva· legek gyorsan Bzétos:danak. a munkája van a gZ~Ij','

ibára egybesereglettek a magyar derült ég mély kékjéból mele. tasnak, olyan szép al

Főváros legjobb fiai ég Erdély gen tnz a déli Az előző bennük.
képviselői. eső jótékonyan megázílllUa a és olyan i!lzép" tiszta

Itt áU előttünk a c!onka A 8:1!:emjas II és rendes tanyát arra, mint-
oszlophoz támaszkodó-emlékpad . velés mohón iUa a , ha csak nemes vl?rr~lPn!!lli,,'"

A~ o:ulopon Urrnánczy bronz meleg esőt és most I nék 32 oUlakók közölt
pIakeltje, Siklódy Lőrinc műve. zöld sZJínben teljes legyen az

III kegyelet koszoruin nem is olyan
olvasom ll! feliratokat: nFe1ejt- tavasz vol Il:!!. kerHéssel van a
hetetlen volt eniélyi képvise· a veléóil. A sorok· kert és
lőnlmek,Urmánczy Nándornak, egy szál sem hiányzik. Azt sen gondozott uölőiőkék sera
aki' élt és haH Erdélyért - A hinné~k, minden buza- messzire.
marostordaiakl.l - nA nngy ma- szem kikelt és a tömöl~ sorok· Gergely,
gyam'lk és lirdély sdlöUjéQek ban minden sdlacska ég mésok h!!,.,,,,,,,,,,,

erdélyi nők egy csoport- önmagát és tőled, csérstet kiérdemlóen csinos és
ja« - ",Hargitaváralja jelképes is tudomást végy. Vakarja lesa :stllld()l!' §,wr~al!m:M

s%~kely község a leghivebb er- is egyik-másik 'lesan számHó az il dicséri
dé!yinek"', Mily sokat monda- III : ba volna, szikei terHelt meg, ami.-
D~k e szalagok feliratai I bogy ilyen csoda időjárás kö- nek fri~s nyom$; viseli a

vetkezik :ll vetés " .. k A J, . kAz ünneplők' soraiban gazaa. íore'vcs!eE. féerie .

li i 20. s.zázil:.lékkal budt I ..soraiwzó j~vimnak : rrnánezy két l"'lIlili'l",Q i
Lukács György v. b. Pávai j' ~doU VOID !l a I bizonyítéka, oU

V · . .. nem voU .szüklé.g El göröngyek-i a js éli lRt hallll:.onfl:'!Vajoa iktonHábomagy, Szath-. .
:u:;unollU, tuszen ,'fel· l[ iegv."en, aki és "on·

márya Dalmldy I H tel

Ödön, a Dagy ihcl, Kis." u ember. GOZZ3.
faludy StroM, I Alig vetetlen

. Italisa teröletetL~grAdy és ft magyar köz- L,tU'",ClUó'. .' I kÖ!lll-.vuéletqek :még tdmos más jelese) "

Malrge-~IZék :;~~~t;ége. S;::eIY~ i t~'_;íi\·i:§lIIií11t':amllitia~ltlm·Len:u,; emb.er Iiáhumk! fátlan
és nŐk. a I~ ~~~ -~<o.__-..!>_~7'••",.,'Y'''''

hatalmas aj aU, lLl- I l\ ~ • . t "' .
melye~. Marosbéviznek. szántak. j hf.egJe fl .er s e

.....•.. fl 1~v~otediszsdz2dés I telez ről
ieDekar.. . ,

Felze.ng -81ueln. '.et I~
2.t QDl1ep~ég. E

minUl&~agjlfU0f:1!ldgon minden. I
ürizágzállzhH egy kéz .
meghajt2D9 Urmáociy ls Lap §dma

minHía meg kö:idi a m, kilf. miuiElteriulll

t l ,<I -I TI JI: riB!:HiI(~h~tett II ffíelögalda~ági ler-_e zeuuo n,e. Il .\VJiagyar l
H.i:~zekeigy, amelyet ó iratott i tenú1eMsiés l:Jt';ii>z{H~:!miill-

és lU emiékmü I tási k~telezettségéueku!~D~llJ7()'

BO~6.MargHiligete ft.. leg·
'a:eb~( iJineib~n:ppmpál&ik.
ArllABylárgüy.piro!Íodódiszruhá,
ban. áUanak . ért az ősi tAk.
Emlék1lntó 6nnepre,kéuü!ő-

.a szigeten, egyhata~!l1as

pl~tán~~nJ!ék~baD.
H"~lOqnégy . ezelQlI, a

migqrJkt~:gY~U7orsJ:~gon, mifiden
erd,lyi

ta alatti

z

padon,
...,..... Ez az 'lJatalmal!

kQfol1áj4val, meSlize győ·

kerei,'fel.,willlt az oszt-
hatatlan Nagy-Magyarország
itt e16UAok, -. mondotta .Ur
mánczy Nándor. - Lenyeshe-

koronájának -egyes részeit,
elvágbatn~kgyökereiból,a !őrzs

ösiéletereje idővelminden vesz·
leséget helyre boz és az. 6si fa
egyslllép napollisQ1~trégi nagy
ságban fog pompázni.

E percben megszuleteU az
"Urmánczy-fa" a régi
Nagy-Magyarországfellámaszlá·

. I&áértaz, II barc, amelynek nagy
jeladója, a rnunk.jának
önzetlen vezetője, a magyar

meglesiesHője:Urmánczy
Nándor volt

A loplicaiudvarháztól,
)868·b~m bölcsője riogott, a
marosbévizi kápolnasirig, bosz
szu utaH telt meg ez ft nagy
erdélyi, akinek neme~ alakját
és akaraterejét nlintha gránit
ból hU'~gta volna a magyar sors.

Yrmánczy, aki kortánai közíU
erdelyi béreként emeikedeU a
IDliIga!iba.,. aki legönzeUenebb fia
VQU tajA1H~~)akinek dali~g alakja
és ehl'einf'K és szent hitünk
millió meg millió mag.Jar lelké·
blngyuJlotta mega magyar
teUámadásreményéí és akit a
t41'Iéne-le-m igazoH napjainkban
·RákÓe:dbozés Kossuthoz ha
~onlóha{:eotkiildöU végig a
m~gYlr teltámadásért
. Egyélete és egy hal.ála voU;
Erdély_ Amig biUDcsekhen
$eny.,edt, c$od'latoserővel és
kitsrtá3i8al·küzdöll érle,.amikof
.ismét· keblén. ölelte legbi vebb
fiAkör6mében a
szhe;,.Cso.dál8.to~ begy
abb~ a megyébeu. Sxoluok-
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:::: li katas2.leri tiszta;.- I=~ A hiV::S bp a hV2h- Ez a magyar klilto~~aki még II és fdajánloHuk a dszlóalj konv-
jövedelem minden anmykorona- biakhan közli Q közeUát~sügyi sulyos sehévelill tréfal. Talán, hájára, •
ja után különféle terményekel miniszter rendeletél, IHYlelvbea azért b,ogy nekünk, ak,ik ,"''1eg-" lav ef/ú, k 'c", """"",'ha_

, J döbbenve ~Hhmk, m~lleHe, ne j c'l~'r t'< ,l ma 15 21";1 _",mU

beszolgá!íasson. A közellátás- II terme,lő 1945 évi kenyéirga7 I"· . < 'd''''' ,. , \SU 'idl ., . aJon nnnY1ra a ,Jrage I"'JUI>. ,_ II • . ,_....., . "
rriniszler ezt a Leszolgál- bona beszol~áUatás! kö!elezeU- NaDok ól3 esik az eső vagyis I klfa tO,I"uhuk, le szan,kat

tatási kötelezettséget a földmú ségét allapilja meg. A rendelet I kínlódik, amit ugy vág ~Z' ar- I Dd 61 ill,eg ~O!! elégeűve az .
< ,e az ll. Iret gY""'e l- 'S d')k ma

velésü yi miniszlerrei egyetér- értelmében minden mezőgazda- ! cunkba li dühöngö "zél. Bál"-' ." ~ vi it\<.. ,ö,nj ,

{ésben oly módon szabályoz- sági termelő köteles 1943. évi bo}jy iorgolódunk, btcsoJrog az ?élutan, ke~ nket m81ga§r~ tart;~•
•,,,,,"'\~"b()·'l ""g'\~-' ~ .ó,n''; ,o", ld- ingderékba. Nem is ba, kgaHhb ln~elt} len~v7etve . ~eJollrk. ál,Hl~

ho~y II termelő III köz- ,_.i.~,,~ '"' '''''' ""-,,, lVl., r"' .' p "saU::UU:lI. aHomasuk s:ermt
ellálásüg"i miniszter állal men'- tenile1enek 1-1 aranykorona klm" ..,odlk, eLa régen vol< már meoszöktek Cilspatuk' 'l h 1

- J ("". • , ... • nagymosás, Most é~ !ékeijlik '~". . 10" .. 6.
határoZcoH terméoyek lJeszol- karasz len, llszta Jovedelme atan igazán 21Z édesanyan káldoH harcolm kénysz8nletlék oket
g21h!!t2ISi l,ölel.ezellség !eljesHé- tO --10 lulogram, egy ,kataszt- kcze kimosott fehérnemiH Jű állapotban
~ének módját és id.ejét a köz- rális hoid ulán azonban legfel- és a megveleU ágyal, a bl1DOS automata puskájuknak megörült
eHátásIJgyi miniszlerrel egyet- jebb 200 kg buzál, rO?sol, vagy kemencét! ' kél piszl?~yos.ke~el,?yadonatuj
érlőleg szabályozza. A beszo!- kéiszerest később megáUapi- Uj örömöket ismerün~ G:;,:m~go:as,~an le1l0 lGsz8rl pü:
gáUatoU termények után a baló- , -1 ' 'd A • ..l!,"'''' b mert máskor két hé! UI:l0 le- kolla\-. Ll, t\lem ,huznak

,aBuO mo on 'Cs luuuen e· i. b ""1 L,i p «""")"' ml·n.Jl"'n tság által megáilapilolt árat kell . , vetucUem egyszer a 'akantlso- '- <.~" .'_'1 il. 1.:1,,: CS e íl
J' ., l l" k· ' szclgAHaln 1• (MTI) ~.'- '. Da'''k" k' '·'d·Hze!ni :,.Z fl. enne 0, a> I II ' megiuullehem a .u ,c\ , U\ ,l íilZ

rendelet alapján megállapiJott ~,.,.~~__ lábortűznél, kiksparlluu:iI ha- Utánpótlást. De a barc már las-
beswl~áHatási kötelezeUségen mllb~l egypár siW~rumpl,~t:.,. san utolsó felvonbáboz közek
f'elül szoh!áUa~ be mező<ZSlzda- . ') ,.; '\-0' i ~ ~ Hát en mondom: kmHYlorom dT' .. .. l T ·'1'\1, I "l

~ b overn oer L-CH II cl L '.olt! l ~. a gyum szoru. o UI.1. d.lu-
§ági termékeket, il '" S l hi" I á '. tuk meg, bogy ft ma hajnali
áron felül ki:HöntéritéB~ Q. elsötétités kezdete ° 'SZlor mkeg J~ tm

Jr a SZ]- prohálkozásnknál 35 haloHuk
"fern .0 yan or, va volt és sok sebesült. Ezekbő!

melynek médékél és módját II 1"11 ,.L, r:;:;, kor no méCS'llláaot láttam. Eszembe b l I' , I. Á 4,
'"c ,,' - _', !::::J';; ll'>.. III o ,~h csalt neaye. li:

köze!l;§tásügyi minisztel a BIZ oUhom mécs VJiláa. . , ';; • ,
··At"'''''' r, l 5- o' k ru' r ....".,~ ,.,. '::, meg, mert J~lIemzo rájuk, nogy

ügyminiszle.rrel egyetértőleg il l -.> 8\d ,;" . Egy esuemÍi:, hoss:~ ldo, de hatoHaikat é8 sebesdUjeike~ __
meg, Az !il ten:nelő remélem neu:: le"z I:w.b,a, mfrt hflcsak legkisebb is van

ellenben, aki beszolgAitaH!3i A MagYIH' je" ,hogy" lU . horz$ld!am . !ll I rá - magukkal viszHe
'y .. J' 'I """ -I ",,' ""1 !"'n~!' . A ", •.'n',',".7,'''''· városot:, l<llvak ei;!ésében, lnint l ,'\\,11"",,< i" m"'''' I"'l ! 't d.' 'I .
""Ű'€leze, Segc!JlcK ne ,•• ,est ,,; e· ov _. , u.< u -- ,,,-" al TbZ3, KÖlfösök nlenfélJ: l I' ~tr<I""",. ... . ""~ '"' Jle,e. eso <ll lj!

get, bírságot amelynek re!1de!ete értelmében a magán- Márciu"ban vár! a fdvál~' a magyar honvélljó szivét, mert
mértékét és bdize~égének mód-, villlgilá:::b3B és 1ii járrnöveken ~á.sl, d,e, a IJY~l' gy~?molcsei is I a kihallgatás előtt !yllonv~?,'"

a közelláfásögyi miniszter lllZ elsölélHésl az of6zág egés:t IH, !e!aÍ!ak Dennuui,et I il. ket gyerek S~áJhi·
ugyancsak ll! pénzügymilliszter- teriilf.'léo egységeseo 23 órakor, pedig már az ősz legéoYI;edik! qan. 18-20 évesek lebeHeir.

1 . . n<i[íw"a~ Df> mAm" h"'l· l N " l k L 'rel egyetél·tőleg állapítja meg. esIe 1 órakur kell végreJllj}l:1J. -"'-:~jJ"-' u. ~ Uo'-.. ~"' ! l )lUg(l(h'.'[l él szana a llHmker-
1>., L. l'~ A • , , ..",,, < 'Dln,j,H) " '-eA ..",,!; ."",'": "''''''''! áH.' "l ..A uin,ág l:u:ouuan II .enne .... l st ',r,enae!éi ~H'H'emo~r no ;';;-:an ~ ~ - '., <4 I'J, "h~"u,_. ,-, ,",:-a. i [Jap ••MHserH ,öke! a

buuteWjogi felelősség !illó! nem lOgy el sohs. El-el úlldolJuk, némelekhez, akik döulenek li
~étUl ,3 [.Őb::Hhw gy_ ur ll,ól~jál: I' sorsuk feieU. Valósdafikg ,mm- ,

.,p.JP__,,-,,_'N_~_..A.~ ._...__'V·~·_~_·~--or'" ~iOn~,~ II s.zép h~-:.~a lanynlik l kalilborba 5lzállitják őket

l, • , E eO;;"',on Vl:l!1_, a, hs ..." l... ,I, "Miután megsüit a, félú!,dalf&ill,
r Cnl o - (1 r.cJ: ~]' ~ k a \7'" '1 V o: '1' ! ' l' IelmezésuUK l If' ,, ,!- , ( '~v._ C~ 1\_ "-~ &_ ~ lJ L i c' '~~-',,' ~I ~ssan De~Je:i:ern lev6,.em. O~h-

;"ok§zor \' ' , -,' .
í kint Zl)'i ~ iz.,i "'l\-k "Zegyszerre: a ce és ! ' 6- ' "" il!

a" vilcsorát ' . I eső. Bajláfsaim ha kanesí.1 cupog
,.,. .,' h;; -<l' b f a sárban. Szemi1 k 2 sö~étben

valcondokk81!, nem keH lo/Hl Igen JO ee•.& yoU: urar a- II d "" Á • , '·'h <f'l . b'" , ! fl II mere p~ul"nKsIg .eszu" <lg)'€:>
annyit kspkodni a fejem. gu y~s . urgonJava .. ~e <l l n~ ! lemmel. !lvenlwlI' mé~ ba·'a-

, nem Iwnzerv voll hanem VftlóLl I ~!' -' b ri b ",
Orjási e:rdőhen v3dáq úk ezre· . .,. 1. H I gOBuú,1l1 sem sza au.

IgaZI frISS mSI'u3, logyau. l ". ' .
dönk - és vsdás:mak reánk. A to.Uunk hozzá, l)Z! is azormal ! , F;gy p.~ros ;rakéta "llerer. ~6!~?t
lá.!{ szinte az eget akarják ki· hnrom, csak ü:szek .a tüzre, l buú, a Iílotét egen. Keselen !~n\:ór
, l • ·1 " l mer~ i,~'en nocsékul érj, !,' v.,alas.zol rá; minden .e.lJ_uib"il,
JYUK2!SZ,Bm, o y magasra noHe.r ,~t' l'i k d

melyik tréfás b,,,jliln; vizet önt- l löll,eme ~:- e nem !O:1l1tk.
és teremnek. Kemény, elszúnt, hetet! a tö!dszinten lévo kályha. l Mlljd h2JjDJ:llh!JlB kezdodik II

fanaHkus barcosok vannak kö- csőhe. i híme.
rölöUönk, kik már sok magyar TegnapeWIt hglul1\' :u, eldőn I EG igy megy, miót~ a tiHi ki
honvédnek okozhik balálát Sze: egy tebenet, filai atoni h.tá:mak i levdeseJlel.. Azóla vina:H.lt,
gén)' jó Kerekes zá~zlós urat és megfelelő bsj5za után. Rell.elle~ I harco! lit magyal' hon ved miiI'
Kalóz tizedes haráhmkat is teg· tesen örültünk, hogy lesz iejünk li d<lli éjjel, ,m~iiden ,bajnokm.
nap lemeUük el. Lő:szerszállit. minden reggel, SŐ!, ha ia~ t· S;cerencse, lass!l1ili JehtlHa!JlJlk ~

még vaj unk ;s és a vajs&
manyi kisért szakaszával és alma leveiel" II dér ci'ókja I:H:l';::"UCiiÓk

robbant alattuk KeUen meg- ill: nagyon kitönő lesz [\ hallJU elhmségtöw.hikáu.
sonkuszásb:m vezellilk 3 főbad-

haltak, hatan suiyosan me,Ci. ' E!.1Y'ebkoént j6~ Vf!.ay'CáL eg~sE·
- t'1 naazy ur elé, l::!{l sl!:inlén meg- .. _!'i.

sebc:;söHek. örült és azonnal ie!veUiik tebén- séges. amHkedves \Vag!Jler ur~

Szegény Zálizlós ur utolsó őnagyságát létszámba. t3f~ mik is kivánok, Reroélem, már
szavai ezek voltak: toHuk szénirval, mert hála a nemsokara ta!álkcl:uck,. ;H~ a

- Két kisgyerek! Kél kis- sorsIlak, á'J tehén nem komiszt jJ hten megsegit
gyerek!.. És a hannadik,' aki eszik. Szinte kerek leU, mint Szerelellei üdvözli
' .. l V· l' k ' 1.' k egy hord6. Megitattuk El közeli "RlTi,-P,"H- lu" "'-"f<.1.DR'í.<'Jon. Ise Jelle gOl1aol r",,;u . Jj, UL. Jl:.&l~ ._ ..:;

folyóból és visszavezetve met::t·
Imádkozva fogadluk mt'g: ItötöUök egy fához. 1Vlül"f,r szakasnezelő,

Zászlós ur! A'z uj Nagymagyar Jancsi honvé~, ki civilkoráhan U. i. Szerenc~é§en megvirradt
országban nem érzi árvának sokat fejle a lehenet lusta tele· Aránylag csendes éjjel voH, a
magát II hadiárva! sége helyett, I,észüit fel II fejé:>· ·dit k'"

hez. Néma csendhen figyellOk ross". l v vac.·lJ!o& Rénysz.erilett
Nagyon szeretett volna még II nagy eseményt. ami lumar mindenkit óra óta esik ll.

élni. Fiatal ember voH, 28 év€s. be is köveHkezeU, de nem ugy, hó. Hordja II síéL Fehér az
Nehezen várta 3 sebesültszállító abogy vártuk, mert fi tehén egész vidék, A fekete sár kávé
kocsit és kérdezle: Mikor me· iglHi msrft.a voU, egy csepp szinii lelt, merl a hó elolvildl

!
gyönk alezredes ur,? M,egszólaH tejet sem':':voH bajlandó adni. rajla. én valaki ts.pasztócigányo
""l:kor ID"'lleHe ,; ml·~dkÁ' "'''e- , Ráadásul J~ncsi barátunkat ugy 1h b}" ll_
'-' '-' u« u 'u "'" elrugta EI nagy csecsrángatás uOZ allon hOlti,

'mére megvskult Tótb Jóska nUm, hogy nehéz ~vO'it lelkd nyien ugy nézünk kl.
tizedes: Megyönk. "zászlós ur~ I sózni bele, Csereb'-llgafu magyar
azonnal megyfink Péterhez l Több eredménytelen ostrom délihábos nyár, vinad·l,I
(sle9~ Péterhez). i ut~ll ~iIDJndtUJr r~ ~ a? '1'?

Kedves Wagnef ur l
Elöször ig bocsánalo! I,érek a

Jevelemen és a közeljövő

ben esen külalaki hibák el
követéseérL mert nagyrész! nem
éu vag.Y0k az éde~apjl.llk, hanem '
ez a c!'Iepegős bunker· tanya, hol
a négy világtáj ielé füstölgő

, Ulybám lán~ja mellett irom e
!,eveleL Néha egy pánréUórő

sgyu! lneg8zégyenHő módon
trö:>zkölők, mert irtó móá nát
hás vagyok. Csititgat is al ko
mám, hogy csendesebben, mert
meghallják odaát. Nem baj 
mondok, legfeljebb többet irok
egy pár sorral li levélben, vagy
te meUékeled hősi halálom.

Ez a puska sem gondolla
soha, ho~y még levelet irnak 3

tusáján És a görbe belük miaU
is elnézést kérek, mert igen
darabos már ez II tusa. Sokszor
lllboldogabb végét forgaUam már
meg tenyerembell, ki-ki van!
csorhulvl.

Este van. Vége a napnak, 
vagyis: most kezdödik. Elelhuz
bunkerem felett tgy-egy gránát
Nagyot kiált egy·egy puska. Rá·
ráfelesef a golyószórónk és a
{lJéppuska. Nincs ettől fl bunker·
tanyánál jobb palota messze
vieéken. Bele is másztam vagy
ez~rszer mig elkészült. De
lJlióta rokomágba kerüUeoo a



tér-

egy

lé li

egéslségben

a

IUnl Igaz, egy fónyeremény Iilagy
~t.ilrencse I Oe mód!.li!lkoOln
l@gyell nyerni, vegyünk idejében
:3 P én egy egész, vagy ~.56 P·ért
egy fél á.llami

!I. k~'!elkez{\

ulalilak ana,

főnyereményt,

vagy:
26.000 P, 10.000 IP, kéfszer 13,000
P, négy:>"er 2500 IP, <hatszor 2000 IP,
hanninclJárol11szor 100iO P, összesen
29.360 n;eremény 420.000

értékbel1L

anya

cs/;,c2emöknél, \la az
zik, példa erre lj

gyobb prágai Ky,ern:';e~J[llnHt3

leniése, :lmely §lerin~ a l1i.l ipoiiba;n

csemö §zervezelél

egy nlkoi!mmi"rg!=ZeBi)I~11

$lel/vedEl c€ecsem51 'ilzáiHloHa.k be,
akinek az édesanyja nap0íJ~a 40
cígart1g! il káros

;;ul1vedély El gyermek
éleiébe kerti/I. a liii~Wlí-

amelyek

magyar eljárásával hap

csola,ban a vadgeszlel1yéfH~k lakar

mánVICl! való iílellJ,;;

összegyűjtésére v0I13!kozDak, idö~

szefllivé teszik a némelomzági hely

zel ismertelését.
ebben a hónapban megkezdik cl

vadgesztenyegyiijtésL A gyűj1öi h
fogyasztói árakat már megáHápi ..
tollák. A gyüjtök ílsomago!ás néi-

ab állomás 4 márkát
kapnak málsánkéll! az összcgyUj
íM vadgesztel1yéért,a . fegyas?,16i.
:í I' p'3dig ab rakodóállomás,
n"írkll Az idei német
v dgesztenye termést, ille/ve ÖS:I~

si,egyiljtheiö részét má~

LS;i r;" kereken wagorll'a be-
c . mennyiségti
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~
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I
I,
I
!" Kapkaló osz!álysorsjegy fOá rusi!.óiwáí
l és dollánytözsdé!(ben.

j á r a~ ..a

imádkozom Érted:

Ára 1l1zve 12,50 P., köh'€ 115,50 p,

Megtekintlletök minden köllvve:;;boltblln:
)

falkberget : ELINDULTAK

Ta!án~ialán me,gsegft az lsten,
Eav szép hazameu.vek

~., ~,

Elfogy a hosszu,
Eh'iszem a megigért
liisirhatom magam

.Fejlád mellett,
Szép

Kis hugom, már régen, nagYOll régen
Sirodra egy koszorut igértem,

elválaszt kegyetlen, messzi ui,
Igy nem vihet/em még akoszorut,
Pedig - Édes! - ugy szeretnéle Veled
Beszélgetni, sirni fej/ád mellett,

a bumban, keservtmben
lVIeggyógyuljon vagy belerepedjen !

Elmondanám : vagyok,
a nagyobb.

a tengerek fííélysége,
rágondolok szivem nagy sebére,

. Hogy nem mosolyogsz
S azófa ugy megőszült

szivünk vigasztalása: a
lsten bölcsen igy l

Kis Irénkém ! haloitak
gondolok. közel vagy hozzám,

Hogy majd-majd a ölellek. , .
a gránát. Vijjogva
jészkiikről felvert sas -.- (iókák -

r:;' • ,'/,. fl<
l 'ejem a gJiI.hOS " .

Fi/sóhajtok: de is már Neked
Szived már a nem remeg,

izgalmas szerelmi regénye_

Ara ti pengő, kötve W.50 pengő.

Skandináviai biÍnyáswk regénye. Az éSZ3ki regények mh;ztik~s poézisa hatja
át. ~gy üiigy fn:ert:lem ;:; egy csodálatos gyermekllia!;; derW fe! " komol',

kth:dö emberek életét

Modem félfi és mai

I
I

Ii akciójám>.k eredménye
I mini
I megnyer! csaiiJ. Adjandí
! ruhát a harcoló kalolllá!rna ik,

.11 gyözlesenés jó
hessenek hélza j

I

I
l
i
ii

I
i
1
i
I

!
I
l
'I,
l
!

l
I
I
!

MiivészeUhJÍl egyar iu:vésbbé ismer hor· !
:>:raká.t, a szal1adságharc es a kiegyezés ~
közötti !;or [y\;ttlyawrszágáfLJk Imlhu:Alis l
életet ismerteti ebb.,11 a f;önyvO\6iF, a!

kiváló szenö. I
64 képtább, - kői"e U,50 P. I

_ ________--;- ---.!.._~ ;__------~l
~

I fodor József: I Dék2ny Am:!rás: !
II' ÖSSZES l A száz~d

ft if.;mJma~ kötet a kőWj, I
Második liiadásban '1;:(1cigi mlmkfijáJ:, férfias,! S~:h:adunk nagy UlllzÓin~k,
IlItlg, ;a magyar POlitikai! 0szinla Hrilját í VlJ<~,gvá~~~:amJllk,'a ga~ttz~

irodalomnak el az ui I m3glioan ial',,!{épgyl\j,eméilJ~ 6.. ,I

I I M~~érléke, ,
Ára 750 pengő, Ára fűzve 12 P, kötl'e 15 P,I Ara 9,50 P.

Fényképes iga'Wivánnyai lát
ták el a középisko~ák nlhf~~- i

A budapesIl jan1t.r::rI:H:1 I
főjgazgalóia megállapi!O!í<l, hogy I
~ középiskolA!'; növendékd a fel~ I

@'nöUekkel sLelllben nem liHlUttlla- I
nak kellő é\özékenységel. A lő- I
igazgató most elrendelte, hogy j
liálamennyi autonom iskoia növen- I
dékéÉ an:kéoes igazolvánnyal lás- I- , I
gák el, amelye! viseiöje igazol la- l
i.h:kor fel kell, hogy mulasson. I
EgyidejUleg lehetövé teszi 11 növen- i
dékek egye- !Isa. P.ka viselését iS, ll..

_- GCH'ldoljatok azokra,
iávol a hazától ft ,legzordabb 'I

té~ben is helytállnak l\'bgyar..
országért i A.djatok
a iu~dsef,,;gilekt

~~~~~_$~~lJt.*saw..,'C&Gt~
'M_~' f --.

I ! alatta
~ fria.: lC!?UCHIó ENDRE szakaszvezett'i,

vé!!alta egy 01"05- 1 valahol Oroszországban, 1942. ok.fóber 24-én.
had.:rükkant eskftvőjén i

nászl1agyságúL Vaí<ámap délelö~t I
esl\Li::;zik öröK hüségel egy or06- l
házi hadirokkant honvéd, Tóth l
György il választolljának, Tóth!
most kerWt hala a !{Órházb6l. A I
hOs: honvéd a haza védelmében I
mindkét szemevilágát és két kar- I
iát elvesztette. Ugy a polgári, mint!
az egyházi eskOvön Tóth György l
llonvéj oaiczai Beliczey I

. !v1iklós, Békés vármegye föispánj@ I

lesz. Az esküvőt az anyakönyv- I
vezelű elölt vasárnap délelőtt II !
Drako!" tartják, mána az ifiu pár i
~. róm. kat. templomban e~kűs~i.k !
egymásnak örök hűséget. !

\'

Kőszegi Mihály községi iroda- l
tisztel a· be!ügyminiszler Dés me- l
gyei városhoz adólis;t!lé nevelle i
ki, ideiglcneshatállyaL l

A tanitónak mintagazdái1<ilK!
• . f' ~Teleki Bc;la az I

I
Erdélvi Párt elnöke ól lanIHókelP'!

.. zéssel kapcsola~ban. beszél~,Kérle, l
hogy II nemzettségi, falUSI es Ja- i
nyai iSKolái,oa csak olyan lani(~-l

kai nevezzenek akik ',s;

faluból származnak és a~iknek .al
pá/Yá emelkedés! ielen! "a~ .

di~i éielszinvonalukkal szemben, I
felvetette, hogy falusi tanitók lt- I
' i

5'i:ére földel kelleíle adni, hogy í
eFel is mégjobban be!egyöi:ere.~· !
ze/u;\{ ca falu talajába és hogy' él I·
korszerU r1iiv·~iésse.l péld.':! mu-j
13H1Js:&anak a fii!Usi népnek, A I
ianiiónak nemcsak jÓ pedagógIH;- l
riilk hanem a nemzeU ~s a SIO' I
ciá;;g vivmányok dsöremhi lw!lur- j

mUilkásárwÍ' is kell lennie. éppen i
ezé'dke!! a ianitóképzésre mtg a I
mO:iianlnál is !13gyobb he- i
I,'ezntink.

CSilk okleveJ'!Ils gazdái! hasz
nálhatják az .intézői cimet. A
Magyar GalddliS1lek Oniiágos
Egyesülete Whb ese!ben dmbitcr
lás eimén feljelentésl tel! a haló- !
ságü\má! azok ellen 1:1 !:iiemélyek I
elieo aJdk megfelelő g:azdasá~i I

: ":" <.;.> l

1Jégzeltség nélh I.ii használják az I
lrilézöí cimet.
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1942 nov. 15-16 án, vasárnap
. 3-S-7 órakor,

hétfőn egy előadás 7 Ó.rakor.
Meglepóen érdekes

magyar

Az IfJU REPÜlÖ'" i! magyar
ifjuság repli!öi:-:pja noven1beri I'Záe

ma meg:ieien f.' Az lfíu Repüll\
a !even!tsmodelezökel, akik mOrt
kapcsolódnak bele ielje~ en5vel a
nagy nemzeti épílömunkába: Szá
mOS "pró kis ismereie~. műhely

fogá~t f.anu;ha~ a löpbo! a rnodec

[gy a iap ulat mula! él jö~

ven~d5.· fnig~i~;' n3gy it'pfHéS1 tel,.
lesi!ményekhez sa " JJemzefi
repülésügye! segHi' nagy
iépéseklle! 'A J;1nOsgy~s1Vál1 fö
szerkesz,iö vclet~:-it·ce~':~~s2erkeSl~e't

, 'Ili
"Ifju RepLlfti" u! s7amál'wk áraSO
fillér. MllL'11ványúámoi á kiadé
hivataH6! (VII., Király UiCil 93.)
kérien,

Kerem;el:< azormali meevéteÍre WOO
es HcHercséplőgamlturit 4 es ka:i~,n
na!, teljes'fel:>zere1éssel.'készpendizeté,
mellett. Ajániafut J(~r teIle:> leirass!l!
Szöcs ferelJe CSiKSZENTIMRIi, Csik
megl'e. 3-3

szerkesztlé:íÍérl €s k!adbért felel;
."il AONER' M'*RTON.

'Ré8zl1tY ~lsöl1yvnyobitatá"e~!'íÜI -ik esi.
tendejébena'-SylvAniakőíÍij"vnyo.mdábail

(iyománl feldö,o "'~:lc!Ó: T~~~t S~dor~

Gl',OMAi UJ!U'"
~~~~~"~"__&'<f<'-'_~~~~"""","""","'~.,A;:"~,..........._~~':..",."~:_,,,,~

l
~dGY~/'11l9il41?aP~~'I~~-~~!?~~f!A~l!!~~~ l~ D ol 'z gó m Q- ji

II . I /_.

Hirdefmen N-o~:=Inb~r 14
6Mo

Né '-""""""~§'\l"'Oibiiiiii,.,:;;:;; I
't . ,.... . ' 'J"arietGay.nor, Doug'hiS Fairbanl~s: I
deSiíia~Öz~égi elóljáioság a .

lokosságpi, hogy ,a tengeri óeszol- I IVlind,enk.ir ".c,',serencse l
gáltotást ldJtelezettség véglegesen " l
a kiJvetkezóltéppen lett Gyoma Rohan,ó_t..e1tlpójlJ,..,xem~~.vigj~t~k~jdonsáe.
községber!' szabálYtJzva: Ötletes. Kacagtató. Fordulatos. ,,' !

A tanyaföldeken, .keselyősön, az l
ugari tanyákon, aféihalom, örökös- Noyetnber l.'-:16·7·V~.S§rnap-hétf" 'ji

7!:r~~:~o{,áf~:;íá~~~;~:~; cJ:;:~~ SzUassy L~~zló, TolnayKlá~i,\ M~l}/Gerö.Makláry ~oJtán, li ::::eLp~~7; ~:;:n~::ts~~i:i::~;:::~
'"b . v ' ' " Vaszary Piri,PethéSSántlorF< ES2íter,' Uiay···Tivadar.'

ujkert aiiloen, vagYIs a nötös "
balpartján o gabona/apon fengeri- 'KÁDÁR K,"ONTR... A KEREKES Mai modern problémák kavatognak
vel bevefettként fellüntetett teriilet ebben II filmben, melynek ~lIli1máIlyei

, z~.n~~~m~~·~~i;a ::~~ }~: \;g Vidám A~~~r~'N:::e~:~~SH::;:~:;emmel. l páratlanul fordulatos. és meghlltók~
kg, c~övestengerii kell valamelyiIc I 1942. évi november bó IS-ént

v Magyar Világhiradó. '
Hombár b.izományoshoz beszolgál- esütörtökón 5-7 órakor.
tatni. Növember 18 Slizerdd I N~gy kiámtásli filPl !

A Kőrös ;obbpari;án az Ugy-I HHae Krahl, Attila; HÖrbiger:, Atlj!ella Sanokker: I A' ' ". '. ",.' d
nevezett k(jrösönfllli részeken l q, .... l . .sszontj EbReVe
azaz egy métermázsa szemestengeri L,~ á,~n~(JJl t é z. e t l Fcszereplök: Gustar DiessI, Annelieie
szolgáltatandó be kat. holdankénf. Egy királyleány romantikus regénye. Történik égy királyi palotában" l Uhlillg, Albert Schoenl1als,

Afengerinek a Hom./Járbizo- "~Y'"lváÍcrllevelőintézetben é6!ikanGiaRi..ie~án. I Két testvér szenvedélyes. !de~feszitö

U I::' i\ Uágb3"""dó l kih:deJme a IlŐért.mányosokhoz való beszoJgáltatá- t', Vu .l~"'., • m _ I

sára végső határidő gyanánt no- ELÓADASOK: vasár- és ünnepnap fél 2, fél 4. fél 6, fél 8 Ó., I
vember hó 25 ike lett megállapitva. béiRöznapfé14, fél 6és fél 8 órakor. 'I

Fel!Jivja a községi e!ő/iáróság ~~,!!!!,!!,~~.",,!!!,!~'!!!!'·!!'!'cr-!!!s;··!'!', '!!'!!_,'!!l'"!.~.-."!!!'"~'I1E1.•~..•~.•_"""iI'!!!"!"l"!i9I1!"'.!""'!!'!"~..!!"'''.'!!!!' . II ~~~~I~I~i~I~YI~~~
cl tengeri termelóket, hogy az ál# ~~~~i~,W;i~~I~~~

taluk bf'szolgdltatandó tengeri be- A gombvarrógép. A némel I .•~·I A magyar gazdánakJ munkás-
szállítását vonakodás nélkiilazon- lapok uj falálmanyról ir nak: a ! nati és a falu népének ismeH
fial kezdjek meg, mivel ez elsósor- gombvarróeé'pról. A 5' aMip ,r I A § Z ék e I V § é q éskedveit naptál'ai, a

ban kötelességük, másodsorban sz:\mára olyan l1agyjelenlöségü k ~ ~e I Dh e l Katolikus Ndptár
pedig mindazokat, akik' a meg- talá;mány! s.iK~i'relprÓbái!ák ki, I és
adolf határidőig az előirt tengeri súl már llo:<.szabb ideje alkalmal- i CSABA-KIRÁLYfi NÉPE
mermyiségetn,em szolgáliatják be, zák a kaicmaruhagyárak. A eomb-.I' )\. F alu Napi'iAra

~ halhatatlan fjának, harisnyás-zekés 1941 t . d.11'"
, a községi elöljáróság a kihágási \lati ógép rengeteg felesleg:cl:íel1 e!.- határórének, "iJé~ és életét áldozó az' -' esz en ore
eljárás megindifása végett azon- paiarolt munkát ~s ~döt.,t3.brit ll>atRl1áj~nak, á/p uöntő- és had- Juegjelenielí..
nal fel fog;a jeienten.is ezenkivül· meg s furragaJliH~i!j~~,q:L)nö~en, seregs1t~r~ező szabadsághősénélk Pddányonkintieladási árak
pedig mivel fl beszolKállatafldó a lömegrlJh~I.~lí,ci~kekJÚrart.á"át R O N K t:20 pengő.

tengerit c.'>ak azért sikerilft arány- Ki találta fel li he(ny~talpat? Sep~lszentgll'ch;gyöFl szobrot ti ilU. Viszonteladókf!~kkeresliedüíellgedlllénj'

lag nagyon kedvező mennyiw!gben Keves~n tudják, hogy -a hefllyól;.;fp Az emlékmű művészi elgondoláshan II Megrendeihetőa
megállapiiani. de fiúI/el Békés az szület!ó'1t ., SZeKEKYÖSE~ÖI fogja t.negszenlé- "Délvidéki Hunka it

vármegyei Főispán ur fele!ös$égei ScI,meider nén.lel hadi mémölmek IlyesHeni és azt az elszánt akaratotjut-
n t ' k'f' é h é á kiadóhfvaialábanvállalt, hogy az a kitüzött ido- VOH3 rnár alja l.elez sre, ogy a sz kely hat rör,

I' é áll't il . ! Szent is!-.án bir9dakroápakezen keleti I Sza ba~kán, Kossuth-utca 5 sz.
pon 19 s a meg apI o menrrYl l 1873,tavaszán hernyó- végv~rán,az örök.:~~xa,rsjg.védelmére I' ""~~~I~I~~I~I~I~~~~~
sl!gben be is lesz SZOlgált.altJa·

1
talpas kocsi($t egyiía}ofllli biwl!- lJIindörökr~!5jfog tartani. I~~~~,~~ ~,~j~~;~..~

Amennyiben /il Gyoma községre "ágnak. l1'el~he8~.~k9E.l?k akkor ugy I A szobor megaikotás~nak köllBégét li l
néz:'e beszolgáUaiásro előirt 8300 dúotö!lek, hogy Schneij~r hlla!~ I M. Kir. Beiügyr:Jiniszter Ur ' i

tj, fefll!fri november hó 25 ig nem mányakaloniií szemp;)utOÓI nem ll' , állal "nged~lyezetl . I
lenne beszaUitllQ, az elmaradt iefl- érdeÍ>esi,AruérnölteH~ kivált a. oJ!'!izá<go~ gyiijté@il!iel
geri mennyiség beszolgdltatása l swlgi1!atbói; bogy lcívi1ként .pró- I etjiik eU$., 'I'
érdekében kény.~zereS'lkÖZökei jog-! báljol1SZfefenC"eL A niedenvclldi Felkérilnk mínden[1!<lgyar bontit él!

igenybevenni és ha SZiilístges-, emiékmU. épitéséll~..1 ujbÓifelajál1= honleányl,ére1.:le át, hogya ,péidaa14í
k 'fk 'k It·· h é Msi önf~láidolás megörökitése süha- !n.te,· m.•ura .OZI '. a. ..Ozseg.". e.f!; sz. ioita hernyói,,!nas kOCSiJ'át ao-yaz- ll. ,

, , I' , il/Jm vol.l idöszerübb min!· ITI;>, amikor. I
teril.le._lén. ,e,lre,.n.deltA.' Gp" le.'gS2.1~~rubbl ;;l"ál.HL-4~ra_ J~emA1i _'dv.:1 in,'. {', "~m, i ~. "t A' kl 1'1'" 't" .

..' " , _<. ----- ,:.1_", - " ! il lJl<lgyars"g"jsm",,,,,e•• lll a "arca Vii/Ilii. i

~~;~;~~~:~ e~e;ál~~~:~;al~~;I~:~ J;~:.~~e~t::~n~j~~~r ';::;~~~~~h;a;~í~~~i ~_ddkO~Z4tol{ i t
m.elln.Ylség, lJ.sSZf'gj'lljlesét személy-f." mánya.n....1inden nén7ét fe... lem.fs.2-.1 hogy a a;:ékelyi;égl{~gY!l mielöb~ I

je" .' ! v:;!ór<tvW0!l.,·· l
l/(j~(}g~aiásra va:ó" !ekinf~t ntlk~l, ..' Kas?dbe vonul! vissza, él ho!! SeDBiszentgyörgy. J~42.•szept. havábi!lI i
SZlg~I~. ~a~on(Jl dZOU~(Jg !og!~ J 19l{)"ben JHdl megA terfpjéró l ~lék...ly lt,,!véri üdvözlette!: í
eszkoz{)im es a mulasz/okat pJTtJSI . emléké~ sir-! R A R O N
Fő~zlJlgiibirö iJra:iegszigorubb az e!st) l1f'myáfa!p l S Z O ZOT T S A{} ~
't!iinieflÍssel fogja sllj!afli Ez esel-o pr'id3.nyö úpj a' kasseli I Sepsi~zeíltgyórgy.
Derr (J be nem szolgáltatott tenge!: mÜzf.umban, ameiynek .csend lé! !
5 esetleg az aZDa felüli rész is ídÓnl<énl biztosan fOlveri él he!, ~ Dr, 8A~AaAs ANDOR>!k.
minden féri(isi (Iij nélkiil- el lesz nyúLilp u1ódi~l1ak .dGbör.gése ! riárom:>:ékvár~egye fóispánja,
L'oboz"a , ;il Intéző Bil~ottljá'"elnöke

IT> v, ( "' • AMagyarF~I,!~hetikép?sl,lP i .,

. i
N.yomaldwzan JtRyelmeztetl az képekkel és ,érték~s:ciÚekke! je- l,! !#m~nlfLGAf30RERI'iÓ sk.

öl li [J d l k d i h ké ~. kirendeltségi vezetö,
el. lj r s ga ~ 'oss go, ogy .' lent meg. A magy.ar f,duképesl a Bizottság ügyvezető titkára.
'"sobb az utak Já.rhlllatlano~kával- lapja, mely ga:uii.\;;;ági cíkkekben i
'Rak és e:ért ozo~nal kezdje meg számol b.e.Tov,.$bbá ~ibeSZélése-1 Az adományokat a 7UH3 sz. ppsla-
a tengerr beszállltását, hogy azt ket verset kis<.fazd~K szakci!c_ítAkarékpi:llX.lád c8~kkszámlára,II Sepsi-
dA' l I •• "'ll "t .. , ,,., I ílzel1lgyörgyí nHárom;;zéki takarékpén~-auig. e .uaJa szu. l am, om.19 az kt'H,'.' níac.í és árakaf é&

II' ,tárnáI" vereteit' fotyószárnlára
utak Járható állapotban vannak. .... r~~..?~I~leketl,a{á!unk benne MIl- '. befizetni!

Gyoma, 1942 október 26. .. f:1cV'á'o-yszá.mOl küld a Magyar füff1 I
Dr. SZASZ.LAJOS sk, I ldadó!1l'lalala, Budapest, VH" Er- l

, [öjegj''{(j; . 1:CSétl~t-kOrut l I
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Uj tervek §zerint
J.·cDde.dk

ék tejkérdést
A közellátás egyik legSillyo

sabb problémája kétségkívül zi

lejelhltás. A lakosság tejjel való
ellátását az teHe nehézzé, bogy
az évek óta tartó kednzőtlen

időjárás következtében a takar
mimy nem áll olyan mennyi
ségben III lehén!arió gudák ren·
delkezésére, millt ezelött, csök·
kent II tebénáHomány, a lug
kereskedelem is káros tné
k{mysé~et iej ki II tejeHálásban.

A legujabb lerv megvalósi
~ása,amelynekelőkélzitésemost
nn folyamalba8, a tejctllálái

l
- A tapasdalaJok azonban körüli panasEolud és nehézs.é- tejgyüjtö központnak. Eszerinl

k f · -, .' A tehát naponkint 'da~OiQI.l egyad mutaUák, hogy az átlagos ge et meg o~ua SZIHheaUL '.

viszonyok . némileg más legközelebbi id'ben kiadaudó liter t@j minden tehén után
d l ' '..1 t li.é • ,.·ó ködogyasztásra. A tejgyüjtéllre!iplllill gépet kivánnak ugyan- ren e ea mmuen eu [], a

ebben a renduerben. Ht nálunk gazdát arra fog kötelezni, hogy kijelölt központ azután il hiva-
s:ll~lel~el,Dkönnyebb, de nagyobb tebenei után évenkint 360 tHer talosár8D kiosltja l:l tejet 1:1. ~_...._~_...............~.~

itl,,·r"'li] gépekre volna szükség. tejet szolgáltasson be II kijelölt fogyasztóközönségnek.
Éppen ezért két irtmyu tár- ____

8yahis most II magyar l l l . t ti
célokca alkalmas .. Untergrund- ,.,\ ~<onll()iIYZ() ur élda! Glapli()! SdszLajosm. közellálás-
fördere:,u·ek előálljh~sáravonat- , d d' . t ügyi minisztert meleg llnneplég-
kozóau. Vagy ill német gyár fog örökös lótenyésztési r va or Ija i ben részesitették !il Mag~:ar ~I~:
ilyen 'Speciális magyar gépeket . . . .. l ' i 1-: t \ \ .. l n II -, 0\1eser~ I értekezletét követo pS>,
készileni, vagy esetleg Magyar- un ne_r~ i U! C.'"~Se fl ~j c.. ~ ~Jí .:' LI i l I C ö ~ . ~ l i. . az aJk~IGJ~b~l,
orsdgon rendeznek be a né- a TI·~·"?·~<n' II r... íi07' ')0' 7riA,?JOI ! hogy II magyar kozeahHáli

I: . ~LU I lYi·I.~. ,,,.,JU.,.JU""- . lb k' .met :u:abadalom alapjllln UyerJ \. il. g... , j. • - ~.... <":> ~- ..... i kozehnu l an mevszeU uJ

g~peket előállitó gyárat l-< él nl cl ra I irányitója elsőilben
- M.eggyőlődésem, bogy őri· ""."... _ . _ l veH réut a pártértekez!etén, A.

ási hasznára válnék a rnagyar A Kormanyo ur ötoméHoljága It=rléke~ ules kentében. wly! le I miniszter anal válaszolt az
többtermelés ügyének, ba ilyen [194L évben egy értékes, örökös és a klilünt~U~t~ II ~and~:rs~r: I üdvöz!ésekre, hogy kÖI'von~'

gt'p~k munkába ál:HU\slÁval si- lóleny~~t,eiSi dn~or?ijai ~i~~~- 11~g i1~n~.~j J~r;ia.ilime~~gaZ~i:ll')agl I iaz:1a mun\.;~programjM. Nem
keriiloolZ a s"ikjallitáj f'eppanl toit i i!s:z:ánhd lu:,doteuyéuun- I h!Wháágl 1J1_~eu..ü~~to.~ . i losdot mondott, hanem meg.
telad~ltal lia. lebető. le@fö\fidebb l ~e~i~t;;,h'i1i~.~~j~·ilé$.e[UH:~,od~. f ~wel,Y n,~vem~er ho ln·én ~~J' I jeWHe azt !U~ u~al, mely~t ke-
id6 alaH ej véguü!. l ltéh~8~l a _ 11.$Uotuh ~ewg~~~., .oH ~e h..unb~gy~se~~.. . .~' ~ ! vetni ak~r a. I.a:&da;~gl ."é.,l~l

'" dlil~á~! Kamara. elllOk1l,t'!at;=-" Slllassy Ls;~a':lo f61spBn, JIS. ~:!ll l tolyaDHÜosság~m.k ~h: KÓU;Wl.hl~
ELbe a gyakorlati khll:h:'lete- bizlIli. I wezógazd.uági bizoh.$&gj~l!IÖk i Sl]uk lI:av~rtahmdg~!JiSk hido..

zél'oLe bataimI:! kHátásckkal ~ vándordijat p ;lső!~beu . - Imegnyitója után, ll! , ·:i~l.!'rnLu!i l ;úiBS& érdekéb~?> Ke.t~Jés né!-
iUes2!kedik be flt ucczöguÓrilliág' 1942, é"'r~ - ~ ibi i''''y , J i.(,l1mara! k kIJdenlehe.
f~jlesztli Wnény, J.udy li! ko)- l:nl~h<:~n:",i ki~tl;aye§l.!.6nek ltél· ! ~tM De~sewlly Aurél itdla É.~ ll! ! kemény inté~kedélthe ",au
vetkc:':o U? évben miuden elll· I te Odii a karo ar:! elnökség-e, . ! vándordij~.t elismei'ó t,;z;avak és I s~{]kség. A párt képvi'l,~ii.H!ilr-dai,
teüdűben legaibb boldal A;t at3Já~ il mi!i id0khö~ l ait hWra;erö g'izdakéníé8ekri i~ l hiJZ beszél!, de üZ ország nápl!.
akar uikldeniteni. mért szeséoy keretek közölt, de l kH6.rtí beszéd ldtére~ábelJ fl kj· Ibez ioiéde tulajdonképpeu

'" azért hU'!almHag fü~gis igen! tünleteHnek. I. l!uni,t, a~ikor ~it~ . f~~~doU~.
Le keH k.issé bölenönk illO- --...__........-,.."' ~~~..........__~__"'~ I r~meh, m!?d~nl:U mege!!~, bog)'

kat is, akik rémbirlerjeszté~- l lu:m~éfjY mge.llu:dél'iek~~ keH
szerften hangoztatják, hogy a Az állatok h sát ! bözuia ~ kÖ~6Iiatá~ hidozHá·
néme!eknek adoU gabonQuemii-'. ,.• ! !sára. . ....

t:k~rt értéktelen szájharmóniká-' csak friss' hús formáiábanszabaa I A közeHatá:Hlgyi mjni5Z!~r
kal és fényképezőgépeket ká- .Ii i nem csalódik ebben a rewt<'
punk. Aidnek esa,k egy kis. forgalomba hozni i nyébeo. A m~gyar vidék
sütniwalója ~s van, könnyen ki- I csi'íletesen dol!ozó, minden
s:eámHhatja, ba tiz év alaH BeHeze" Mikl6§ föi~pdU""" . idegszálával ég erejével !ll nagy

bold sziket javHunk l{özeUátá!ii korl[nán..".bizto~rendelete II ... nemzeli célokért küzdő fegy.el.'
meg és e leriUeten holdankénl mezeH keresztéll1Y tánl2d~lma
csak két mét~rmázsával több Tudvalevő, hogy li várw@gyé- gabirósóságok l.üjáll fl közséfIek ! Dllgyon is megérti, bogy kf:wény
terem évenként, ami körülbelül ben a bellteieknek éli méUáro-l·előljárÓSágllibOz, amelyben. me~· IhliéZked.éSf.e von szükség,
800.000 métermázsának felel soknak ft levá~andó állatok tiHja, hogy a levá~oU á!latok i tudjuk a lr~giobban, ll:umnyire
meg, ez értékben 16-24 millió megvásárlásara vételi jegyeket Ibusát bÁrmiféle bentesé.~ulu~k . szökséges, hogy abban II dZlnm
p~ngő több termelést jelent. E adnak ki, amelyekhi li kiutal! i$ teldol~ol!ha:'\~ák. A hmllparo- Igflllen, amely közeHál'\su~kU~
gépek nélkül talán ismél el· vágási lHmtingensből a szarvas' sok kötel~sek II !evá~űH ál.latok I varlshulságM veszélyezteti, k~.
mult volna egy évszázad, amig marhákat, borjukat és sertése- busAt trHl§ bus f~r~á~á.b8nl mény kézzel rendel tere~~:ltse
az ősszel szikeseinket megjavi- l~et megvásárolhalják. azonnal a fogyasz!okowluég nek és sdtüssenek azeH kozőUI
toHuk volna. Tudjuk, hogy Tes- A t6i,pAnnak tudomására ju- rendelknésél'e bocsátani. ! akik uöt világrész l megrázó

. ~dik tanitása óta mintegy 160 hU, hogy egyes husiparosok ft Kötelességökké tegzi 8 főiSPá-1 nagy háboru negyedik 511d@n-

év tell el és alig párszáz boldat megyében II me~vbároHánatok mmk II köuége~ előljáró"ágai.Q dejé~en sem tudj.Ak eg;~n~. ér~
teriteUek meg mészdus anyag- busát koibásznak és egyéb hen- nak, hogy II hUSlparosokat SZl· . dekelket akivelm II llioio§§ég
gal, vagy mésziszspporral. tesArunsk dolgouák fel, ami goruau eHenörinék, hogy e~t a Iérdekeinek.

v--...... ~........."., á!tal II togYlsztókÖlÖDlIégtől Ili' rendelkezést bstartg'~. A t1la- Szász Lajos miniszter azt
friss hust elvonják. lom eHen vétő hmnpsroso\,at kéri t'lünk, értsük: meg, hogy

Fóiipáounk mOllt lU:i~oru ren- szigoruan. megb~nteti és ldjeW· kemény intézk·'désre van sdk-
deletet küldött II járási főszol- lés öket V1SZ:nOllJák. ség. A magJaI' társadalom

----...-~ ..-.......- ,.,..---.....................-~~ sza ez l!I miniszteri ~zóra: nem·
csak hogy megértjük, de várjuk,

. Budapest K A zmunka1anácsa I nebezen vlu'juk fl rendet. te·
v. I remM, ft vélkesekre lesujt6, a

Budapest fejlesztésével kap- gazdálkodását, hogy lucerna I d%sungeH, fekete piacol. kimé.
c5011lltban Budape!ttengeri ki~ magat és olajos m9gva!<;at te:r= IleUenoa kürtő kemény nndel
külö jellegét is hangodalj'l és mesd, ezek kapósak . lesznek, í kezéleket
sürgős teelnd6nek éJlHja be a buzát elcsóbban állitanak elő Sz.

DUlla-Tisza csatorna mielőbhi ezután Ukrajnában~- De ne fe· ~.~~iffilíi!~.~
megépHésRHll készen lesz ez ledjük ; az olajos magvak te.- mIIIILfi!m:1!ll!! .iriUli.. III1m.1 !.,.iI,. I"

II csatorna eMrjük, hogy ter- mesdésébez tragya, trÁgya és H. i.

ményeink viziutOD kerülbetnek . harmadszor is trágya kell, tehát ,í

akár II .Fekete-tengerre, akár az több állatot keH tartanunk,

Északi·lengen'c. A ~duJlJUógaz- azoubaUl eJ;lik takarmiu~)'ozásá- I
I " l~'.ijj··,r li.II'lI!it!!ilJiillli!WlllifUllllltllilllliUliiIIllUIIIILUilUlIImáril Slrra áUHhatja be, hOl 1I2:1Ítntótöldi l 'ill! • U'~~~vwv...



A 8orsj",gy ára: egé!u, 3
peng6, fél 1.50

ma lile bll\aSIi!Jl31

holnapra, mert d8\\llmb@j'

4-én VIUI III j6t6k~~!"i~rcél!!\l

ill'HlgYlif királyl állami sori
láték huz4il1:l.,

f ö n y li1 ll' l'l m é II Y e:

fil. sorsjegy kllpkaló
~orgjegy-fi\;:Ífusilól1ál \Iid,."

mint iill' összes
tÖzlldékben.

Tessedik Sámuel ft !ztddró
cimmil november 12-én fab11cius
Endre m. kir. gazdasági fölanácsos
értéKes tanulmányt olvasott fe! 8Z

Országos Magyar Gazdasági Egye- l
sülel székházában. Elhatározták, I'
hogy Tessedik eddig kiadatlan
műveit kinyoma-!ják, hogy mil1- l
denki részéreholzáférhetölJé te
gyék. Mozgalmat indítanak, hogy
Tessediknek Pesten is állítsanak
szobrot. I

Békéscsaba város polwhmeg-I
tere elrendelte. hogy november hó !

16·161 kezdve a városi hiv:!ia!ük~ I
han 8- és 16-18 óráig !ar- l

tanak hivatalos órát. l
Árpát és zabol öröini csak I

kenyérgabonajegy vámbrlési 5Zel- l
vénye ellenében szabad. Várnör
Jésre csak anyi :írpál ég zaba! ie~

het elfogadel, amennyi kenyér
gibEIna vámörlésére ? vám6rlés,
s:!:tlvény fogosít Árpái és 'labot
takarmányozás! céíra {",ülni tiios.

egy I K:e~

városában egy keregkedö érdeIH~';;

A Közjó!ittl SZÖ~ taláhl1ányá! je!cn\en,~ be:H mei.l1:keb
vetkel:~t felhfvta il Vármegyei' hatódgoknil. Sike!űli neki kUlön~
/-,1t:nészeii fgyesíilet tagjainak e?- . féle djárás illán
elöli három evvel adGtt Pérllköl-I gépekkel szilárd kockák ba
csön vis§z~ífizetésére tagjait. Az ilyen lejkocka semmiféle ned~

,Béké8csabán karácsonyi ajál1- l vességet nem vesz fel, igy te'lát
dákot kapl1al{ III hadbavonuftak li tej napok mulva gem. savanyo-
gyermekei. dik meg. Egy-egy kockána!{ Eulya

Az !zénamc=nnyiségét 5 gramm és körlJlbe!i.l1 egynyolcad
állapitoHák meg 11 lovaknál liter lejnek felel, 14-15

~g a Ilzarvasmarháknál napi 5 l kilogramos postai
kilogramban, II iuhoknál I kilo-I míntegy 4!O lifer lelet

bitani.grambsn, mert figyelembe veHék i
azt is, hogy ozeu kJvlU az állalok4 i az or\$Zágos3n
kal még taliaszi szalmát ls glOk~ Iismeri iró, abi egyszerU píHaszt~
tak eleint A meg~lIapito(j fejada- ember, "falusiak és városiak

l

gokba tehál semmiképen !lern i cimmel Orosházán előadá::! tart a
számllhaljuk be II tavaszi szalmát. I Gazdaifjak Egyesülete irodalmi
Ha ezek ellenére valamelyik köz- ldélulánján.

liégben mégis beszámili:lnák, ie-I Tehenek Nor~
lentsék ezl oZ illetök il M. kir.) végiában Ukrajna szamára fejö!l
Gazdasági feIUgyelö§égnel, vagY' I teheneket vásároltak. Az állatokat
pedig az illetékes Gazdakamí:irá-·I Oslólg vonaton, onnan pedig

nál. I repmögfpekel1 szállHoHák egyene
A ma;yar t4rsadalom nép- sen Ukrajnába.

IzerU repüí6lapjának, a Magyar
Szárnyak-nak legujabb, novemberi, IstIkös közeledik nmUlUIl!Il.

második száma megjelent. Értékes höz, amelynek millió kilo
és gazdag tartalmával érdekes mét~r hosszu csóvája van. febr1.1
olvasmányul szolgál minden ér- arban lesz hozzánk legközelebb.

deklödEnek, nem csupán dl szak- Mire a 'p (MN) A
embernek, hanem annak is, aki él franda-belga határon bizonyos idő
legkorszerűbb repülésügyi vivmli- óla egy féllábu belga l'Ilyafi "
nyokról és a repl16k éiletéröl és V'ámőrök h311gatólagos IOlllC1llllatát
bal cairój akar élvezetes cikkeket éiveúe, Tekinteltel arra a körilJ
olvasni. /Ji ",Magya!' S%ámyak", mél1yre, hogy mindig Gsomag né!
legujatib izámának ára 50 fillér: I· ldl! ment át a határon. sohasem
A iilp havonta kétszerieJenik meg. . zlkl?Hák vámvizsgálattal. Egy
MutatvAnyszámot kívánatra a ki ulonnan odakerült,kevésbbé szenti-

8a~omfikerelk~d6sa.l féoruár Iadó~1vZltal Király-utta 93.) mentimel1tális érzelmű vámömek
l-töl esak kijelöUek foglalkozhat- készséggel leOld. a'Wnban szemetszurt az atyafi gya~

nak. D'''a'''4Y. el61jánhága több kori határáUépése. Egy alkalom-
Békéa,.abás no~·ember 26·án I gazdávai hizlalási szerződést kötött !! al társainak szokása ellen a féi

halheies gylmölestirmesztési lan·IICOO darab sertés hillalására. A lábu belgál is megmotolla. Az
folyam kezdődik, melyet Salii Já~ . KÖleltátásügyi Minisztedum jóvá- , eredmény meglepö volt: 9 1\:110-
nOs vármegyei gyümölcstermesz- f hagyta e szerzMéseket f gí',:nm dohány t az
tési intézŐ vezet békéscsa-bai sZiik·! Leánynépfőiskola nyilt me.g l ná" amelynek legnagyoif;b fl

e!JI~trekk~l, l Orosházán l1ov\llm~r 15-é!1.! I d,H:uOd 'Jl\it . ro:lt~lie ~L

I
ft. vármegyeház nagytermé

ben hetvenegy nemzetvédelmi
kereszted avatott Görgey La
jos káptalani tag. Vasárnap tar
tották Gyulán a Vármegyeházán az
ujol1nan kiliillte!ett nemzetvédelmi
keresztesek felavatási Innepségét,
melyen részt velt a katonai Pa
rancsnokság, a Vitézi Rend, a
polgári hivatalok és nagyszámu
közönség. Az .Lljonnan felavatottak
sorában oH látUK első helyen vár
megyéllk szeretett föispánját Beli
czey Miklóst, dr. vitéz Pánczél Jó·
z8ef vm. f6jegYlöl és Oyomáról
Szabó József takp igazgaióL A
magas kiUlnttllést a vármegye kö- .
zönsége osztatlan örömme! vette
tudomásul.

Benczey -fői;pán a
kÖl.igazgatási bizollSiÍg gYílíésén!
- df. Thaisz L~jvs vármegyei,
gazdasági felügyelő jelentésére -I.
megállapí1olti, hogy a megyébefl

m~j;{ mindig sok helye.nlíanfel~i
szantatian szántó. pedig II gazdák- ;
lIek a iaí!6közieményekb61 é'il ;ji l
rnindentiH kifüggeszleH b:rdetmé- i
nyekböi elég módjuk és la!~almuk I
voll tudomást szerelniök arról,
hogya kormány milyen sul)'! he~

lyez ~ a jobb termés érdekében
-- az ö3zi szántás elvégzésére.. A.
kormány még prémiumot - kat.
boldankénl ]o pengől ..,.- il! IIilÖtt

ki a gazdának. ha azöslÍ szán-·
tást december 15·ig elvégzi. A
főispán kivánatosnak tartja és el
ill várja, hogy a gazdák az őfJzi

szántás! mindenütt kivétel nélkül
elvégzik,

Tes.edik Sámuel evang. Hép
főiskola. A szarvasi ev. egyház,
TessedikSámue! 200 éveg szUle
lési il:bHeumának maradandó em
jéke gyanánt, megszervtez!e és l
megalakitotta ft róla elnevezett I
népfőiskolát. Ennek céljá az ifju- I
ság vallásos és gazdasági lováboó I
képlése. tal'lideje egy év. Ai elsö
tanfolyam már e hó 16 án kezdő..
dik és. tart február végéig. At
előadások az esti órákban iesznek,
napi 2 órában. ötször egy· héten.
Az eiöadók a tanarí és tanítói
tantestületekböl kerO! nek· ki. Az
iskola igazgatója Fasang Árpád
zenetanár. Az ezévi beiratások
november 8-áll és 15·én lesznek
az ótemplomi központi iskola fel
vételi irodájában, délután 3-5-ig.
Az evang. népföískola mélt6 foly
taiása akar lenni Tessedik nagy
mavének.

Anya, gyermek és otthon

megbecsülése

A háborut a r,Jgi festők csontos
kaszáskén! dbrázoUák, amint mér
földes léptekkel gázol át (] halot· I

tak véres hekaiombáin. Nos. ez a
kép ma sem változott, de kiegé.
szitésre szorul, mert fájdalmasan
igaz ugyan. hogy széles rendei vág
a nagy kDJ:UJs, de háta megett uj
élet is sarjad s a döntésre váró
gabondMI kiptrgett szemek bO
marékkal hullnak a hu.muszba,
hogy kicsirdzzanak, megujuljanak
és sokasodva teremjenek. Az élet
iJrlJk körforgása ez, boldog vigasz
is harsány igéret. Az apró ma
gyarok friss serege kiapadhaiatla-

hlimpölyöt az élet folya-
mának medrében. Divatba jőn

is a gyerek. És éppen most,
amikor á léffeltételekeg}'re nehe·
zebbek, a gondok egyre n}'omasz- i
ldbbak, LJ sorsok egyre esemióbbek. i
Mi !iMént? Kideriilt, hogya tör- !
Une/em sule zártabbt1 fesú tI!

csaiMot, .de fel is frissit i. Rég I
nem becsültük ugy oz otthoni kórl, ,
mint manaps!Íg. Nemcsak az el- I
siJtétités, a korai ztÍróra s a kifelé I
wiM járás-kelés száz kényelmellen~ I
sége tegli ezt, hanem a J,/kek'
vis$l,ahajldsa is. Az összetartozás
Bzemyi eltéphetetlen .itazala köti
ma lJssze· a családtagokat jobban,
mint valaha. A váfóperek száma
meredeken zuhan. Lassan mindenki.
rájiJn, érzi, tudja.; irtékeli,. mit ér
a saját fészke és már nem vitás,
hogy a befelé lialó é/ésnek ten
gelye ~$ koronája (J gy.ermek. Most
a Tlagy elszámolások idején egy
suue kiderült, hogy az Wanó
iJrömöK, garasos szórakozások,. I
arasznyi hiusiJgok pemyé/él mint
fujja sZIrte a fOígószél. Ma leg
több pesti beéri az otthon négy
falával, JelU a karosszékbe; ölbe
kapja a gyermekét s a holnapra I"

gondo/ és cl holnaputánra, mert a
jlJllöi tartja karjai közt, a gyer-!
mi:két, aki már egy tisztább és I
szabad.abb világ hóse lesz és ialán l
mellteremtf, megéri azt, amit mi
elron.tottunk, am(lIékiink nem ada
tolt meg. Párisban ismeretlen fér 4

fiak kalapot emelnek utcákon, ttre~

ken áldott állapotban levő nőknek.

Me/;érdemelnék bizony tzt a
tiszteletadást cl mai ma~yar anyák, I
akik a vak végzet dübörgése köz·
ben is vállalják II sorsot és; mo
so/pos boldogsággal viselik ~zivük

alatt a drága terhet, a jobb világ

~~:~:i~~ __ ~.., __ U h ft - ~ l
.JV n.utdl~~ 4QVl\ilAJii. "."..n .......... ov..av ~

c_ Gondoljatok azokra, akik I
ft had.tói a legzordabb !

téJben is helytáHnak Magyar- I
~rsdgért t .4djat@k téUruhát I
a .hadseregnek! !
~-l
Iftrde~§en l

.laDIJlD Ii.l<tAlD ! !,
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An
torony r

F öS7ereo]ök: Chllrles LaidhtG!l,
t\il<lUreen o' Haare.

A. Jegn"gyobb filaikotás.

.ct műsor kiegészítve.
VigjMék és UFA hiradókkaL

A magyar gazdának, mUn~á.s

nak és a népének ><:,·.,.,,,,,,;r

l,edvelt n~ptá,8i, a

Naptár

f'öílzerepló!t: Tur;;v ldil, Ki::g Manyi,
C%Ú"IOB gyula, Szila!lllY László, Vaszary

MlIly Geró, BiliQsi Tivaüa-r stb.

p., magyú \Ilri éltlt inagyaroslnmgula!át
hona :.i cigányzenés, derD:;:, 1l1!lllils:!igos

iörléIH~t.

1942 nov. 22-·23 án, vasárnfllp
:3 --S-7 Órakor,

héHől1 egy előadás 7 órakor.

1942. évi november h<.) 26·án,
csütörtökön 5-7 ór8!kor.

CsaJ, 16 éven fe!iHíekl1t!ld

Közkivánatn!

Visl.OO tcladÓknuk keresl-'edői ellged,nény

a

Az REPÜLŐ, a magyar
ifjuság t návemlieri szá-
ma Az Ifju Repülö,
a ie"Jen!e~mode!ez6kel, i:\kik most
kapcsolódnak bele teljes erőI/ei a

nagy nem2"eH épitőrrwnkába .. Szá

mos apró kis ísme,i;:!et, . műhely.
íanulhai a ldpbó! a mode ft

!f;lf,. igy á illat mula! a jö~

vend6 magpl- !BJ-iY reptHésl le!
méqy-ekhez s ;gy c nemze;~

segí ti előre nagy
A J:lnossy istván fő

vezeiés{;ve! .'Szerkeszt!:!!
Rcp(jlö~ uj szé.:llál1ilk ára 30

fili,!:!". MWR!íf?Dyszjmo: ci kiődó

L, Kinily utca 93)

lSei01;S';:-fflóth mézood
;nagi~; va.n el3dóJ kilograrnűnként Iq
pengő. Luthtr- nics. 20: . 2-l

Kes:diH ~ k~nyvnY9mt~tá$ 50!-~~~ e~z"

KeHd\~iéb~n oa. iylvánLa kÖt:~YVGycH1dában

ÚYOl-1fáll, f~leiöB vezető· Teket Sállíiel,

célra

~~4;ii®tJfli#?efL~~_~;t~~itJ't~~..

. !éli Hd"lél.·

ered r!u2flye
rn i!1;

sz,;sen H'.:m kÖÍiöHek liyen,
ennyíL

It Magyar heti képeslap
!{épekkel és trtékes cikke)~kel je

len! meg. A magyar faiu képes

iapj;:;, mely cdd<eh;ben
s;;:árncd be. l~üvjbb~ e;be'S;:é:~s,c-

piaci é§ ~'lá.5.ári á1ókat
rend;;:ieleket lEilA luni< benne

íaiványszám0! Hild::i 1111"1:1'11;,'

1<.iddóbivaíaie, 8uddpeSi,
1:'" :'-(,e~- könlt 7.

A HONVÉOSÉG
gy ojtö akciÓjá;oak
ugyi:Hl01Y311 fOfIfos.

csaÍi:!,

A KORONDI
filzek 35il!; é"

akikn"Ok kés?

szemponí!,ól i,; országos hírnévre
le!lev. Sl-:r!, ország7,lszióí, h'Jsök

l:mlékrnÜ·.'ét és kUfiUiháziJt. él1i8r

I.BK emt'ini ktlzségükben s arra

!{érik 11 megértö közönsége!, hOi-'Y
VáS;)rDij;ík poríéldiL;at, ame:yrÓI
árií~g)lzék;'ej s"i",esen <;701;::.'1!fJIak

Rendeléseket fdves?

Község Elö! jár ósága, !( O r () II fl.
Udvarhely metye,

;,:tH:ség ntii-;üi
j-:J1~~z_bi c!aT~L

E~yesü;fté1?

!ás c~n1én

..

G

A kelet-indiai félsziget du;ungeleiben lejál8zódű kóiJanaoB fjjm.n~g~!lY,

Fös~erepben Mass!mo Girom, Olara Calarrlai.
Trtikkfllm Idegészités.

ÉDE

oveJn"lb~r

Az olasz filmgyártás legizgalmasabb
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Megható és vidám, könnyes és mulattatÓ történet egy M:'!;]Y05 I

kisleányróí és egy édes moslo!JáróJ, I
M~g:yar Viiágniradó. l______________....;. ~,_;;,_. !I ._C~ ,

NO"V<eJmber 25 i
l

A francia filmgyártás remeke. Danielle Darritux és Charles VerJe L t

l
I. t

l
í

Nove:lnber 22-2.3
Tasnádi· Fekete Mária, Páger Pécsi ObJ,

Vaszary Piri, Gózon Gyula:

Egy párisi lány megrendití.í regenye, a m·egpróbáliatások sorozatán át
a lökéletes boldogságig.

UfA vl.Iághindó.
--::-----.....--.---------------.-..-- IELOADASOK : vasár- és ünnepnap fel 2, félA, féi 6, f~i 8 ö"o .

héUtö"nap fél 4. fél 6 és fél 8 óralwr. I'

"',. ~~~lV~I~~f~I~-,;i:;?3i~~fi~~~'''''''''';'''''''WW'Y'''' . ~~~,~!~,~,~~.n",~~

l
Nal:!vvárad a lebz~ badulás I

.... ~. . . .. - I
Utan I első évben 370 ezef pengo! I
kt;hö~t. S7:űciá!is C~!Okrd. A hnsz- ;
éves [Dn\~n fnegszá~ia-; éd;jH üsz-

Karcag rdormáius egyh:ha,
emiéklapokkal íÜniel'e ki a 25 éve l
presbiteri szoígáía,o! le1jesil0 10 i

" . I
presDl íerél. l

Az OrosháZI GaLlt.H:lS~1.Or:yokl
EgyestHete háza! vesz. !

Ananászból harisnya. A mos-I
télni nyersanYElgs<:űkih és pói i
anyagos vii2gba.r! nagy fe!,ünt:s! l
keltett az aná!1ászb61 elöal!itoli I
nöi haiÍsnya: amely szép'iéghen l
és lartósságbar1 megközcilti él

valódi selyemllarisnyát - ezt él I
meglepö hid olva~I1J!juk Tüllui
Világlapja legujabb számában.
Szines riportok emeJl,ednek ki az !
uj lapszám gazdag t3'liilmából. A I
legjobb nngyar Írok l1ovelláin, il

szóraKoztató. és ismertl1erj,::sztö I
cikkek dus során és a közl<edveH I
wvalc:kofl kivill közei SZál aldu- !
á1ís magyar és külföldi kép lalál- I
h,al? . né~szertl" családi 13pban. I
10mal Vdáglaplil e~' y szá tna 24!
fillér. f

i

ujság ft pe!<íi szinhálak- l
ban? A pesti §j"jnhá;i viláJ,l: I
mindm u/donságáról é!dekes cik I
kek ben, kri/ikákb3í1 számol be a I
OéliMb8zil1Ílází heiil?p le12u!"ob I
száma, Friss színházi heszál-l1~!ók, I
elbeszélések, ve,gek. ~i!tinö ládió- l

I

m~~H}r, . divatrovai. A~"'?Onyok pú" -I'
t,~!il relivenyek. humor. g:azdög
- - .. I

;i!mrOVJI, ;ll,~e:~g.S?f?Onei s~ehb i
fctp, ez "~.iéllbab legujabb 5Zama. !
A leg5?ebb éi; !e;::népszerübb szír,· l,
h§i! he.HhqJ ~'gyben a iegolc~ó['h l
i;:;,. nl€>rt -~Z ÉH'-a csak 20 'finet", ~

Li fl sa erkt,lc,j,~ (;llel t'~§el,;;i~fíe!r

bé"ség;e~en

lél,j ru"hilgylij!Ö akc:öjáii't

sZól ez a!
aki I

kényeimd l
kfirnyezeiben éB nern m~nd.=n rErc- ~

bf'n rr,;§ 'le$eHJ:,dc l
'I

.1

l

~~~$-..~~~'~'Y~%;~r~5.~~'i"kA~~~~'It'v;;:*::;.""
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Gyoma község előljáióságától
--,-- ']-94)-- ------- - ---.-. -------------(Ja. li /_.

"e
Értesiii a községi e!őljáJósó.g a

lakosságal, "ogy li tengeri beszo[
.gáltatási kij/eleut/ség véglegesen
a - következőképpen left Gyoma
ki5zségben szalJályozva:

A tanyafijldeken, keselyősön, az l
ugari tanyákon, aRthulom, örökös- i
nyilas, faftyas, vidólapos, görbe
kutlapos, magtállapos és cifTakeri,
ujkertdüiőben, vagyis· a Kő!ös

ba/partján a gabonalopon fengeri
vei beve!ettként felfüntelPft terület

.nlinden kat holdja lltán 1 q. 50
kg, szemes, )lagy pedig 2 q. 10
kg,csövesfengerit Jell valamelyik
HomMr bizományoshoz beszofgál-
ta/ni. .

A Körős ;obbpafijdn" az ugy·
nevezett körösöntuli részeken J q.,
azaz egy métermdzsa szemestengeri
szolgáltatandó be kat. holdanként.

A [engerfnek a Hombár bizo
mányosokhoz való beszolgdltatá
sára vegső hatdridő gyanánt nO-j
vemóer hó 25 ike let! megáWipitva.

Felhivja a községi előljáróság

a tengeri termelókel, hogy az ál··
taluk beszoigáltatandó lengeri be
szállitdsát vorwkodás nélkül azon
nal kezdjek meg, millel ezelsásor
ban kötelességiik, másodsorban

pedig mindazokat, akik a meg
adott határidőig az előirt tengeri
mennyiséget nem szolgáltatják be,
a községi előljáróság a kihágási
eljárás megifldiÜisa végett azon·
nal fogja jelenteni s ezenkivül
pedig mivel a beszol!?áliatandó
tengerii csak azért sikerült arány
lag nagyoll· kedvező mermyiségben I
megállapitani, de mh'el Béké.'{ l

vármegyei Főispán ur felelősségel

vállalt, hogy az a Utüzöft idő"

és a megdllapitolt mennyi II

:Jégben be is lesz szolgál/alva.
Amennyibe!! a Gyoma községre
nézve. beszolgáJtatáSfa előirt 8300
lj. teng·eri november hó 25· ig"nem
lenne beszál/Ulla, az elmaradt ten
geri mennyiség . beszolgdllatasa
érdekében kénpszereszközökei fog- ,
nak igénybeIJenni és ha sillkSéges- f
nek mutatkoziK, fl kűzség egész I
terlifetí!n f!rfO.de1ilr. a fegszigorulib l
rekviráiás! és a.beszolgáltatásra
véglegesen megdllapitott tengeri I
mennyiség IJsszegyfl/!ésél\személy- I
vdlogatásra lJaló. tekintet né/kiil, I
szigom katonai bizottság fogja
eszkőzöJni isa mu!asztókat jdrdsi II

Fúszo!gabiró ur a legs2igorubfJ
büntetéssel fogja sujiarii E2 esel- !
ben a be nem szo!gáf!atott lenge! i !
5 esetleg az azon fe/fili rés:: is I
minden térilési di} né/kW -- el/esz
kabozva. í

Nyomat/kozal? /i.f;yelmpz.tefi az!
t!Óljár6sóg a lt1kos~agof, ld· I
s6bb az já!hotaf!anokkd wfl- i

es ezéíi azonnal kezdje mpf!. I
a tengeri tJeszáUitását, hogy azt!
qddig le pollitoni, omig a7 I
utak járható 1Jwmak!

Gj/oma l I 942 26. .
Dr, SZASZ LA fOS sk,

főjeg)'z?;,
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cgyllaiábos (55 mm széles) l cm. maga8 Il]:-,j",:;{J
5\.1 fi1!ér~ E'IIes llirdeté3f1él 10 :'!záza.lék !té,jlvel:mé:1ll1l1

adunl..
Megjelenilt minden szombaton reggel.
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ne-
Azok

A termelőnek a
lll!i~almáVl:lI ig~tzo,lllji61

hogy fl ku ko!cii;~iai:lEl1!lzí)lg&hJ!lJtási

kötel~l;i!Us~gének

szolgéltatási
elmulasztottÁk,
indítani nem

más ok kövelkE~zt'8b~51:]

gabonáIból
kélszeresból), II li"""'flJE1ll,;:.,l!,;:.,i

rüen fel nem 1ll\ll:sz!J,au vetöfn:a,g
b l') j a

A~egyeg községekre vonat
kozólag II közellátási ",,,unl'U'''

bidos állapitja ffi:::g beslol
kerülö kenyérgabona

éli árpa í.h'ételének Az
átvétel helyének

. a .kö:lllégi elóIjáróság feladata,
amely ll'illtrl~-;rllb·~t Iskolakat

és Iil kenvén~l'l~,or!a II!:lHIUl,\

c$ökkentését~

köte.lede ~ termelő

bogy azokal II

, is be;sz(llgIHhHlli:é>k, am!ehrek
Iládi, V<igy

nyaik ml;~v~ltozií§íll,

szére II gabonalapot kiadta,
lbejelentési a b'z-

I,t~~tás fejét, ilietve azt
iH,mek van a be

k#snyérgabona él§
zol

.v

mo

KERESZTYÉ
})gy kat~l.iku$ gimnlu:iumba

diák hogy dolgo-
zalla!JIRn . k€resltyént irt II II

ur a szét pirossal al'hmda,
II dolgozatok kiosztásAnál

megkérdezte: "Fiam, le nem A közeHátásügyi ,. el.iÓ iermésrendelet érlel-
vagy katólikus '1" - nDe igen' rendeletet ki It kenytr- IZ el
_ felelte li diák, - ",Nahát g:1bonafejlldagok .besliolgáHatá- I vetömagoI
akkor -meg, hogy II sának· mó4osillbáról. A rendelet l naiPlé.ií.l

klllt@lik~lok k6rea:déilyí ifl]i~& I azok, l!;vi I reln{leh:~t
Uhl.:51toUa a nr taml- tejadagjuk 2.,10 kg, 20 kg, akik-

l
nek évi fejadaQ,juk 180 15 1942 de,eelJobler

. és . hasonló ~set~. fej~dagjuk kg, eleget t~n~i
nH1CS mH csodá.lkozni. ln. 'I kenyérgabon l Ha II ·IA",,,,,I,.,, na'll',I'I@I!,H

Ilt"'UIIII Akadémia belyesi;ásá- ! tatlisán ,kötelesek, At évi kilebb,
is :i§~erepel a kereszU:ny Ikg-os f~jadagra. kenyér· khá\tási'iIkQr a

és keresztyén megkülönböztetés,· g9.btHlajeggyel elhtohak IrÓl, öl
Pedig az egén egy naiv léve. I az 194~, sEiUeieU gyu· vet3sre esó rész,
- ... , - "fi mekek kG-n
~éöen alapszl.k, Ali: eredehes Icsökken. -~ I minden
bely~s, a nyelvészek sze~ Az egvbavi fejadagnak meg~! holdja ulán a terme16nek

Ul a keresztyén. mert &. SZO u k"" vJe " l kg-ol, rozsbói
. " ! ",nJ erga",oúlll I

. III . ' sdrm.uolE ~ nem ! lalására köieles tehAt 1 keH beuolgáUah,ia,
il keresztből. A elmszt~án~l I kenyérgabonajegy hllajdónosa Ugyail~sllJk .

II keresztyén, Sebestláob..01 I .. ., '" ~be· !- k ltl ut a kenyergabonllfelesieget,. I ""g. ",se, G, u liI .enYlt'r- I
Se~estYéD, , .os.lya, .~e I gaoonajegyén amelyet ~. az óui veté!
eZi oem Illi a kálvHHslak 121hd- l már niucsen. E:iI: alól iliI áUalá- alkalmával SI kal. holdankinl

igy ,. m,eg nyelv- nos szahály kivéiel az, aki visszaha-
eD:llékeinl,b.t~n ll. A XV szé.- az évben született, m6rt ggoból, H!etve s. rou-

.eszébe ezeknek III gyermekeknek !Hl- céljér$ ViS8:i:abagyoH
Dáv~doak, bogy al. ed· nyédejadll~iából már akkor is nem haszoált tel.

helyesnÍilst hl{;g'VAUodBSliliL be· kel! .lllolg&llfltni III szülőlu:u~k A ll'8ndtJlel :€i~erint si

A H~lHbur!5ok :a~at~ adán a a megfelelő E"éllZt, li kenyér. sll'pakélJ:zleléböl a ~1:1(lllBágj
katóhkus orommel tel· gaboDajegyröl löbb llzei- íJlzübéglettt nUI~b.al13ldó
kapta ill val' meg- vény hiányzik, köteles A ter-
k:ilóoböl:tetésre a kere~ztéuy·1 A rendelet a ke- me!ő sziikségleteként
Jzót Igy a keresulény é~ l oyérgabenapótjegyalapjáB azt az ftrpamennyiséget kell

szó íeli~eze.teil ieli:lh I .kenyérgabonameunyi. ami az 1943,
Kriu;hul-k,övletö mlvolhmk egy- I !!léget azoknál IIlZ 50 kat holda évi t IlVllll:§Zi vetéil céljára szükié-

m~gbont)ja. nál nem nagyobb leriUetto továbbá, ami a llzegéídmé·
y-nak hsogMvetéssel tör- gazdálkodó bi~toko$okmU és nyes cselMek szelgál!lti szenó

clerélye lénYEIlgébeo nem béJrlőkoél is, akik liaját gazda- délle alapján jár, v~Úamint e
semmit. De annyi tele- ~águkban állandóan nehéz tes li rendelet batáiyhalépélekor a

lIutieU ellentét után a mlAnkát végeznek éj akik lajál birtokában minden l
~., . termesükból II kenyérgabona- szarvasmarha él millfllden egyes

mtrevedeH kere:'>ztény szo tel· " '''kb "I h Ok sertés 1 minde" eeJY"'"pOLJegyu Oa megtarL ato 6 g .... l:'> "'''

adlisa egy öntudatos lépés lenne kenyérgabonapóUejadagot meg. teD)'észkoca után pedig a vár",
egységünk foegözilárdulása lermeHék. Ezeknél apótfejadag uaporulat réllzére 1 q.

keresztyén SilÓ hasznáo kg-ról 30 kg-ra csökken. te- A beszolgáltatandó kenyer
nem tiltja egyházi törvény, hát ,30 kg beuolgáHatbárl. van· . ~l:>.b,ona ,'és árpa 'tv,~telének

t. Al t' .] k ·t.l..l'k ,[lak kötelezve idejét mmden egyes konégben
uíll!JZDa a ava!·a a v l us egy- . I ol ~,.,

. " .. Nem csökken .til szegődményes lU: l !elékes kozeUáláSl. kormany-
telunlélven sem esne csor-, . b',16' ""'1' l~_ _ (konvenCIós) cselédek és az idő- u.~os logJ8 megillli apitan1,

ba, bel!Jzedes példa lenne szaki (s-ummások) I Abeszolgaltatandó kenyér-
arra, hogy a felekezeti békéérí póUejadagja. . I gabona mennyiség~t fl községi
II egyháa: a h8d;andó A lelmelikötele@ I. !Z~gőd-" ·et6!járóillignál keH jel~m~6ni, l ba II

.h." foun'nYl.inak meg't7:Utiilz- menyes (konnciós) egel4!dek l lne~pedtl o~t, 81bonn~n 8. ke- ! nincs. Egy-egy
"li . b ; . • számáu medbagyoU, me~- I nj'er-ga.beuajsgyet kmzolgáIlatG l lerü!etén esetleg

~h., ~~O~ s nemzet! ~. !l' k Á' li..: I. Al '! J ~szeueU éTi kenwérillSDODl'!.· a'- B termeavllel/i\. ano"" a i oe yet 15 kijiel~)II:J,etj!l~IL
é$sieUd:!irihlB Mgy , e l l" ,mennyis~g 8 sd.:alék$t is be- t e 4~Jaró$ágl1'1 l A b~u{)lalllH:at!l:o~lo -".en:V~lr-

i&oiiáitalnL l ;~mJii;i , ±:.~bQHB. é:.)
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I ··1 fog, ellenség,leHl.lmeI pe.dIg rosz-a KO" ZO" S KU" _IDELE l "z"'bbodik, Elm akanulk, ~e a
bejeleutőnek igazolást ad f ~ lll!

• I matt viJágbáboru atáB 1II1vIUtkkö"égi előljárősag. Am.,i ka i es••alok ..autak serege, ugya nolyan taktlktlvaI, t61' ok az elellehelmég.kel, llliul
lEh",A, sno BÓ biz4}' H1!lágo Ii>. , "'bb!. mint ponlos:m egy évvel ~!eI6l·f. l, "'.'00';" elvették Németof8dgt61,partra Eszal,·Afrika lu • V11fO- ...... l!>.l

A közelhÜási kormánybiztos sában. London és New·York Az angol hJlds.ereg tanult e IOlaszorsdgtól és Jap4nt'1 i3.
!il bejelentés! köte!esbég leljesi. győzelmi bireket hanwnáz a mult évi vel'eségekb6t L~ss~n, A közös érdek, a kizÖ! eel,
tésének. és a bejelentett ada lok világ minden. tgja feié. Győztek tapogatóz,va köveli Ron;melt.! II kÖZÖl> jövő megac(loua II

valódis&gának ellenőrzésére ei· olt, eboi nem voH komol, eHen- Tfigndhaistlan. hogy· ~s&ak. l ieikeketa' küzdelembe]). Tudjuk
számolóbizoUságokal iélesiL .~ állás. A győzelmi mámor az .Mdt,áb~n a most to: y6 ha~o:u I ad, bogy a japán repülő ma

l>i,oll,ug 'agjail " közellá"" angül"ástaknál las,"" .szla· egyik le~na:yohb : ny~g,,:",á)ál I~yar érde~ek.rt is áldoz~~ lel
kormánybiztos nevezi ki. Az dozni lí<ezd, mert vezetőembe- vJvJak, otyaJl csat...!. "m~ly~e~ életét akkor, amIkor f3J:.uhan
el"ámolől>izolt'ág barom ••g- reik közöl 'öb!>eu fel ..lik a kimenelele e!söw~l>a~ a .sz>Ih . gépével az angol hajő~.,. . hogy
ból illL A bizottságo t ugy 11€' sulvo!> kérdést; mi lesz az uUm· {ástól, az uMupouastol lugg. A eisüllyessre azt él li!! bosl halaU
vezik ki, hogy abban csak bön- pói!ással? A lengely buvárhajói tengely buvjrhajói elédé~ haH magyar katona a japán
lefetlen előéietü, megbizható, több mint 80 millió négyzet- ho;.lY az angolszász tengeri had- nemze! szabauségáért áldozta
mlllzógazdásági szakisrnerelek- kilométernyi területen tevé- erő megoszlott. Kiséret nélkül életét II Don partján, Finn test.
kE:! rendelliező állampolgár - kenykednek és II tevékenY8~~jik egy hajókaraván sem meréu- véreink II mellue ködös észa
egy lag lehetőleg a képvis~16- eredményét azok II famaszhl\ us kedik ki II biztos kikötöb6!, de kon évek óta harcolnak szabad.
testület tagjai közül - foglaljon számok mulaljá!c, amelyeket II még III nagy egységekk,el .bl:ido- ságukéri, de II mi szabadsagun
helyet. A kinevezeUnek a ki- német bivatalos jelentésekből sitoU karavánok sorsa lS buony- kért is harcolnak.
nevezéd el-keH vállalnia. A olvashatunk és amely hhalalos talan. Nagyon sok hajó nem A német és olasz birodalom
bi:wlságha egy lagol az eHálat- ielentések igazsdgM egy· két bó, éri el rendeltetési helyét és ez Hai a líbiai sivataglan, Vigy a
lanok (lebát finomliszt él. ke- nap mulva Londonban és New- sulyos gondokat okoz Angliának kaukázusi havalok közölt II

nyérjegyre jogosult személy) Yorkban is el keH ismerni. éppen u~y, mint Amerikának. maayar jövőért is küzdenek. .ih:

közöl nevezik ki. A bizottság Nagy létbe m€'gy II jálék. ~ Knox admirális moodolla ~ érd~k, II cél, a jov6 közös, A
tagjai rnunkájuk megkezdése nagy lét a FöldközHengel' feleli I napokban, hogy szépek. az atn- küzdelmet réánk kér.yszerHet
előH fogadalmat lesznek. A. uralom, amelyet az a'ngolok II kai eredmények. de ml lesz az ték BA kilzdelmat vállaHuk é:l
bizottság viiás kérdéttekben IIIos l folyó küzdelem során el- u!ánpóUásl'!al? Német csapatok Váiialjuk ezután is.
izavazaHöbbséggel dönt Az el- vesúteUek és ném i:B nyerhet- mái' Dél-Fnimciaorszég~an~lln- Küzdeni logunk II végső győ
számolóbizoHs~g azonban a nek vissza, mert a tengely csa· nak, olasz csa pa lok bll!:losltoi- zelewig addig, amig fiaink
bejelenleÜ adatok valódisilgál a piliai tokolP-lossm megszállják ták KorzikAt, német csap,~tol: gy($zlesen visszatérhetnek eSi!

hehsúnen eBak abban az esel- azokat a pODloka~. amelyek a I vánnak Tuniszban és a koz.eh ládjukhoz, oUuonllkba, bogy
he~ elknőri.heli, h, legaláb" k".delem szemponljából fon· napokbao he Ing 19awlődnr a munkahely"kön dolgo"a••"
kél tag jelen van. tosak. ICburgbHl-féle kijelentés: Sok tovább II szebb m~gya.. jövőél't

a bizoUság megálll.lpHja, A legendáj! hirü néme~ lábOl" l dolog történik, ami bef01YASOl.J·Q. !~~ "'-.~.-..
hogy it bejelentésre kö~el~le~ nok megismételte taval.yi ~rli I az észak·afrikai belyzetet. De liozzá:!izó)á~
ihlf'ie[entési kölel.ezeHsc:gene vm'.J' át T.avaly november t, B, án. ezek a lörténések .nem fognak i ~
--~J {" k J. d b d ..&. lU. é 2t n clnen~' l{1>f:F,' nem a va osago3 a 8'ik ango! hadsereg Orl<tS[ sok örömet okozm Lon on an. '>,

me~f'el:~Ő~en telt eleget, II köz- erővel meglamadta Rommel A kezdeményezés ma is 11 l~B~ ! teJ.'n.lIle~zté§éhez
ségi eióljárósagnak erről U'lL- csapatait alibiai hstáron. Az geJycsapatok kezében van. Az I A méznadmagot Í!kkor éli
déktahmul jelentést tesz. A be- angolok áltörték a néme~.ol~s7. igazságban, a győ~elembea ve· ugy keH vehlli, mint 11 kukori.
jelentés alapján a községi elő!- vonl'\i:akat és London mQr Je- telt hHmegrendJ!beteHen. .~ l cát: cm. sor- és elQ. ~Ő.
,iál'ósllg abejelentésre kö!elezet- len(eHe, hOf!Y Rommel hadse- tengely a végsőgyözelem kl-I tA'iü1ságra.

~et és a be§zo!gálta~and ó ke· ft"ge be van kerHve. Látszólag vivá.sáig küzd és bogy győiei- A me<tnád megterem ulÍt/uük
..yérgaboil' é, 'rpa meo."yisé- igy i, voli. A vi"zavo nnló né· miluk be log kil~el~ezni, azt • Inri nden talajon, • boi. a .k.uko.
get uyilvltntartásba .VéSZ!. Ha met és olaílz csapatoKIH dél I tények támasztjác: Az ell- !ric~. Jó töMbt!} l!l:ét.tuu:Gm
pedig li! bejelenlésre kölielezell telöl lekinh~lyes angol erők I rópai térségben nlucs elle\,leg.• ruHer lnagalira is megnő, .. Ni
a bejelen'é'i uyilvan'.rlhbao fenyegellók,. már e,'ő,":, I A ",ovjel "'.~",e ,"volk••o!re I gyón baszoo. nővény. So. ",."
már szerepel ugyan. de abi- megköleliteUek ft teDgerplilrlo~. ! lett visszaSlontva. Japán Hu.r- I OOl ad. Aszárát aprora. OElSle

,.",ag bejel.n'é« szerinl na· H. ez b.következik, Ro~mel I mábó~ Malajáb?l, a Holland- I :" "kázva, szőlőpré,en IUp'é-
mennyiségő kenyér- hadseregének sorsa beteiJese· I indiai szjgttekroi, si C~en l sel vcsokmindeure lehei fel.

gabüna és árpa beszoigáltaLá8ái'.~ dell. A tábornok lángeszü ve-! óceán nagy részéből kiszorilot,!<i\ Ih .s~máJili. A kipréseH levettil3l.
vau kötelezve, mint amennYh zetése, II német és olasz kato- ~Z sngol!!zá8wkat. A teru,neles

j
fon'alva méz helyett ba~fn~!"

bejdeDlese alapján Iii könégi nák bátors{ga, küzdeni aka· SI kőleUáli&s nehézségei unda!- na.!iuk. E: m~hek eteté8éH3 ill
elöljáróság a nyilvánlartásba rása, kiválósága visszaszorHoUa kmmak ugyan, de ezeket a alk~lmas, ba hjgHj~k. A kipré

o

te!jegyzel, a nyílvimtarlásba tel- az ellenséget és ez év j,anllárjá- nebézségeke! le togjuk küzdeni. seH. törköly" megsdritva. ki.
jegyzeH mennyiséget az elszá- ban a támadás alaH rendkivilli E1:ek II nehézségek a~ eÜeo- váJÓ'" abraktakíu'oo~ny fejős<
moló bizottság· jelentésében veszlesÉ.ge~et..s~envedeU ang.. ol ségnél is lapfi,,::talhalók. A~gliaItehénll€:k.é il ielies.nek. egy.
foglalt mennyiségre keH tel· seregen r8JtauloU, pár bé.! ,aht~ voH egy szatadoll keresztul 8 aránt .

.emelni. visu8s:wrHoUa az elly!plO!DI világ ura, ma már oU is ada- C1ialamAdémiik (misíÍJllg) vetve
A bejelentésre kötelezett határig, m~.id előre lórt és. száz goljAk II lejet;adago!ják II ziliri, jó és sok 1aklu'wánj't ~~. Ha

köteles a bizottságnak :.l kivánt kilomélernyire megkölehteHe bf'vezeHék a ruhajegyrendszert, kedvező II nyáa' három kis&:á'

telvi1'gosiláioka , megadn i, Ie· Alexandriál. Három bóua.pou adagoIják a gyutát, knrl átoz' ak lás' is leb...halunk. ..
drt helységeil, raktáraH tel- át minden erőt meglel:ulve, ~ szénfogyü!lztást. III gépkocsi· Hbikerlben fi!! tumelbeto.
llyHni, könyveit ie!mulatn.i és baJi anyago!, Cllapalotkül~öl~ forgalmat, a gumival való taka- kisebb fák alján js megterem.
lehelővé tenni, hogy a blZOU- . Anglia, Amerik8, ft Délafnk.m rékoskodás eHen vétőket sulyos Felhivom erre a moat hoz
ság a bejelentés heiyességéről Unió, Uj·Zélad, Kanada,,· BrI~ p.éru:biintetéssel, vagy 8zabadság- dnk került ,nagyon balznoli
II helyszinen meggyóződhessék. India II Nilus völgyébe. Es aml- veszléssel sujtják, fel6re szálli- növényre a figyelmet. Az idén
Ha a bejentésre kötelezett a kor már ugy érezték, bogy tollák le a iéglagyártást É's még 50 négyszögöl területen veHet
hizottság munkájá' meggátolja, őriasi /ölénybéll vannak ".ám gazdag AmerIkábői is korlálozó 'em .és 'errneU 30 kiló j6lbe
az elszámoló bizottság ieJada- helHeg és felszereléssel, okiober intézkedések százairól értesül- erelt mag, 15 kiló j61be§QrlteU
tának teljesilés céljábóf kar- 23áo ismét megtámadták Rom· hetünk, Kih:denftnk kell az »méz" és beuáradva 2 méter
hatalmat köne!lemll is igénybe mell, A német olasz _clil~patok ellenséggel, küzdenünk kell ::; mázsa "törköly".

vehet. tíz DapOI1 keresztül vItézlli ve· belső fronton a nehénéaekkel, 100 négJs.tögölre 1/4 (negyed}
~----_... rekedtek, óriási velZleség~kel de erőt ad az a a~ a tudat, kilognm vel4mag kelL
Hird.e§~en 9kona az eUensé~Dek, Majd ft l k I Beiullitlbróth }AiMI"

lapunkbdID l tulerő tUi! kHér~ R0!U~~l h~~·· bORY I helyze l 1l!,U~ .. .
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Kir. A.!amsorsJáték

igényeiheinek az
ip ri növénytermeszf"k az IpiHi
NGliényfermelési Mi2:olts4"lól
d pe"i, V,) Tükör-utca 2

A

én a házhoz, ba idejében be

szerzi áliamsof'sjegyét! A.

pénzzel együtt nyugalom és

boldogság költözik

A Gyomai Levente Ellve:IU!,~'I:

leánys:zakosdálya il

hadbavonultak gyermekeinek ti

Bajtársi szolgálat u'ján való kará
csonyi meg~egitesére, 1942. évi
november hó 29-én, délután 5
órai kel deUel mdsoros délulánt

rendez, az Uri-Kaszinó
mében, melyre Gyoma köliég
közMségél ;lClzafías tiszleleIIti
meghivja cl Rendezőség

és zabot &)rölni c'lak
kenyérgabona jegy vám6rlési szel
'lénye ellenében szabad. Vámőr

Jésre csak annyi árpát és zabot l.g;~

het elfogadn!, amennyi
gabona vámőrlésére !l vám6rlé§i
s7e!vény jűgosiL és labot
takarmál1yozási célra őröini Wo!%:,

I ar, pe ŐS

l
l, f ö TI y er e m é n y é fi j; k,

Öl>lu:esen 29.360 ldsebb-nlllgyobb

l nyeremetlynek hlUá6<1

det:elD)ber 1;<illlel.iIl..

, Eg'n ""Í'gy 3 P.

",... - -1'V~fiNiI... AJiA&P . ..:iiOAJii. ~ . _ -z=: _ cr

~::es~g igazolásr hivő.
A' uH B Ru !Kruchió László m. kir. l ', !

fwnv~d-sz~~a~O$ B1JItap~Sf, l lj""'6JiOa Vidik. Mez6gazd.Aint!&K TArbat I
Légrady RaroÍy-utca 9., idb. - TerD:leliG és trtékesHö Szövetk.ezete l
Krllchió IstvánI/' J Damjaich- f 1942 évi december 8-:60, délelőtt W óriikortartja székházában
fér 1., Kruchió Lajos Ill., I Oyomáft, KogsuthLajo8-ut~a 68 szám aJatt .

Pt!tófi~utca 27. és Kruchiól HATODIK ÉVf
Gábor l, Qarzó .Gyula-nica t
l számu gyomai lalwsok l REN ES KÖZ6Y LÉSt:T
nemességét a m kir. befügY-1 melyre a tilgokat meghívjuk",
minisztIT 14.024111.a,-J942. l

I TarV"Yltoro •• tmszám {llatt igazolta "K"~chió'" .
családnévvel és "komádi" e/ő-/ ,L Elnöki megnyitó.

'bb' li 2. Jégyzőkönyvveletö és hitelesiiók .kij~l~!é§.e
valamint az üto l i 3. Az igazgatÓság jelentése li hatodik í.lZle!évröí.

családi cimer használa/ához I 4- Az évi mérleg- és eredményszámJa elöjeiJe~:dése a
való jogukat: I felilgydöúizűllság ielentéséweL

Álló, csficskösfalpu vörös 5. Határozat az igazgal6ságl1ak és feltigyeiöbiwilságnak
.kb adandó felmentés tárgyaball. .pajzsban lebegő, könyó en

meghajlitott, jobbratordult, ! 6. Igazgatóság válaszlása. Igaj[qat~ilá.g.

páncélos jobbkar markában' Az alapszabályok 24. §.a s~erint §zawazati jogo! Cs~k az az í.iz:&tré~Z~~
te/lelé kivont aranymarkofatll l grakorclhat. aki ilzletré8zeit a szöllelke"<et pénzt.ár,ánal, G}'OlJlll. ~OSS~lh Lll.lo.~

i ulca 68 "zAm alatt, legalább 3 nappal 'll közgyules el6tt, et hIVata,os orákeg1!enes kardot me yre l

J alatt, délelött 9--I L Óra ktl~őtt tes;l.Í, . .

vértlJl csepegő török lej van A letéibe helyezett űz!elrészekröl igazoló jegyek adatnak lu, amllly.ek
szúrva. A pajzson s~embe- évre szólnak és csak III megnevezett személyt, vagy annak ml'Sghatalfiliil0Uj4t
jorditott, koronás, lárt lovag· ~ogosiljÁk fel a közgyülben való részvételre, de ilyen meghatalmazoit csak

S isak van. A sisak takarója: tag lehei.
A feWgyelöbizliDttság által megvizsglkH évi mérleg ~ szövetkezet irodll-

jobbról kék·arany; balról helyiségében (Gyoma, KosButh Lajos-utcól 68 szám) a 11IO/atalos 6dk alatt,
vörös-ezüst. délelőtt 9-12 óra közölI meg!ekinthelő.

Kruchióék ígazoliák egve-j ". 27. §. A rendeli vagy readki'lűli közgyUlés jogerösen !latároz mind-
azon tárgyak feJett, am~ltly8k napirendjére ki voltak tu~v~. .

. nts és törvényes származásu- r 8árminflmi indltvány, m~lyel az l'J1!!orolt táriiyak,oll kl~ül llZ :gu-

kat aitól a komádi Kurachio I glltóság saját részérő!, 'la~ valamely tagna~ :a ",ÖIgYli:léll~ ~ nappJil!' I megelőzőleg történt bejelll!!'llése alapján najJJrell.djér& !wildht.. (Kruchió) Jánostól, aki Szi-
gethy Lőrince/d, Mihállyal, l -!'!!!""""'~!!!!!""""""_!l. !-g'!!"!!!)~,?!,~"",!,!!!",eli!il!"!'!'!~~!"'!-"'!!!!!!! __~"!!!!!:!.l!!!1E5!1'!!!@!!'!'!!!!!!!!!!!!,,!!!!__,!!!!!,,!,!~_
Lukáccsalés Andrással együtt I
Bethlen Gábor erdélyi teje-l
de/emtől J628. évi julius hó l

. I

'22.. napjan' erdélyi nemesi! T",-1lP!: dl. !fi .."'''' 0cn~'Jé.j()-
i t " tt í RepiUökhiUitást rendeznek il l . IlJl>luV~g~§U~.h,.. l:),~ _.oklevfJte ,'f,.QPO • I' l ! ft '

közeljövőben Békt'fieiL A vMme- i (I !~J3' RlIlrlfiE'11

--%"'%".","-~""'?""""--t,' uyénkben klállilásl e:dchg II megyében, é§i]ledi:g

.., 'k b '"'l SxArnyak-l1ak !egUjabb,A o .....a.k Ö.ll YVI hh.'ek l Oyulán es Béké'5c~ab!n rendelte . I ,eiU, ii'Záma mep"j'elenl.
- y . .. ~ í • • . . ~ én i oyóI!Yller'&kk~1 Ija16 lay.8.fé- '"

§ziUettek: forgács ,Lalo\> é~! Megn~ihk II tuu ffilld.k. t I i!:a~kodá5fil s-z6lHotla fel a beltlgy~ gazdag tari3Jlmán!
ll""'" \1 "rg" "'\<Í1'ja ha Sándo" ref. 'I .'&'zdasael (eÁti1stkalá~zo§Jtan- ~ , . . ; j, • . olvasmári'J' til ílwlCiál mln(]f,~[J ef~
.-}... íJ" .. " '" . " ',ll:> ll!. •• G .1 l ffilDi!,Z\fl' az orVOSOtldl. í!>

Qévid M,liklós és neje Dávid Mar- l, folyam. A riagyméllosugu i öld~ ! , I á I dekiődcnek, nem cwpán il §zaks
. . l i ' '&;< '~~", j. " "'''aeAA'IY' l el,en nl r mos,gil 'páIlya Margíl rk Mik Ó$ l ml'teh,;6ugYl h,~ml"Z.er ",í ~"e. '-iiGC 'I" ,eli1bem~k, hanem annak aki 61.~ ,- .:' ,. I ~ á . 6' véditik fáinka!, ha nillct; oapir, li

IlDS éi; neje HaIHlt! En:stbet leá~ ~ adütl arra, hogy íJyom n. a p - ,., II < • , legkoíslertlbb l"e~lUh~sí1gvj
ánya Márla Erze.ébttl ref.,Balogll I halmi tanyaközponlhan n:egren~ I c8uhé.y Iii m·egfelelö, , . I'lyokfól és fi l."iplU5k életéről é2

LászlÓ és neje O,ztás Klára ti~! de:l!2Jik A a~ immár harmad!k A
léh I . h.á~@ru., , ..fonmcu'.:- i halcairó! akar élvezelei cikkeket

lászló György rk i Andróclkl IgauíaSagl tanfolyamoL A reszi, olszagbal1 émeges fi!~II-Sl!lka ké- l olvasni. A ,.Magyar Szárnyak"
András é,s neje' VasiÍ{ó Ilabella 'J,enni sz$mdékolók jelentkezzenek l sll.Ut, amelykiml.llalja, hogy 1789~ . legujabb számának ára 50 W!é,r ..

leáoy<= babelia Erzsébet rk.: Ig~z I a Póhalmi ?lva,8Ó~or !lnökségé- i t~ Kezdve, lehát 1.50 ével~ át cSlk, A lap,' havo,ri,ia kéts:u;r
lajos és neje Amaí Mána fia I nál, vagy Vitéz Pajor Uyula gazd. I 31 békeéve vol! az embenségnak, I MUiéli'vtmv§zAmot . I.dvámltra Él kj<

La~os lászlÓ :k, p'áP:i Sá_odor és I l1éPi8kola.' i i~a:zgatónál. A tanfo'l viszont 1 eSlt~l1d6 volt !UUJO!IU:; l adó,hivata'l KirA!'{-ulca
n.ele TI.már ~;ga f!31 ~ánd0f . r~., Iyam megnYitása el5re lálhatólag ÁránytalalUl1 rÖ~ldebb tehát az azl kéíllség~el
Kőszegi LáS1.1Ó és mqe Barla Er· december ~gén (s1Ombato~) dél- I Idő, amikor II ,I!~g békesiégben I , :; " .
zsébet fia Károly ref. után ... órakor lesz az ottam állami! él, a hábomhoi viszonyitva. A' . A . pIrosra és kékr~ 'Ölve

IUzasságot kötöttek = Szend I elemi iskola tantermében..A ltöl- ' francia forradalom óta, amely B! IWa sliloadforgalomba ker!!L
rei Zsigmond és Kósa Terézia, l ség érdeklődő lakosságát Ilszl~let. napoleoni háboruk során .3 millió l SlázéveB st tie:Rei~liltun
Varga Károiy és Kollár Mária, I le! kérem, hogy a m:gnyltól1, francia katonát leli a föld alá. I szinó. Száz évvel ezelölf, I
Csuvár MiMly ]ánosés i esetleg a tanfolyamon IS részr I furóp382 ével töltött iláboru-" nOVtrnOt;f IS.én alakult meg a
ZsuzlIánna, Gonda Lajos és Paró-I venni szíveskedjék. Kiilönös~n ké- ! ban I 1918 ()la alig öt igazi béke-I Béké!csabai Kaszinó I!gye§í.ilet,
clai Etelka: Gál Islván és Tóbiás l rem ezl.!s!kalás'lOs gazdalársam~ at, I, éV.V.ol! a földön a legl.llébbi rie- mely azóta is me

g
,Szakitá8 nélkü!

Margit Vafji.l Sándor és HOrnok Ihogy ennek il lanfolyamnak li gyedszázadban. müködik. Az évfordulÓi diszköz~
f~zfer Katalin. . m~~rendezé8ében,is !eljes lé!ekkel Citromot t.rmeJt egy karcagi gyUl~s kereféblD ünnepelte meg i:l

EJhaltak: Molnár Albert 65 se~Jlségemre lenni sZlVeshdJenek. gazdálkodó. Kareagon Cs. Szabó 1{;l-szmó.
hfS ref., Egy ismere!len 30-35 Tanfolyamvezetö. imréné udvarán termést ho:ztak s
év köli.Ui. ÖZ\!. l\<lohácsi Jólsefné Bi@16rdy a bicsérdysta citromfák. A férriököl nagyságu,
Szulner Magdolna 78 éves rk., nÖVérl,yevők hosszu élei!;! jósoló eílromokl1ak csodájár;;; iárn<1l~ a'
f~ldi Imr@ éves ik. V~iet~jt fves koráb:m mejfhalt.! kivá!lc~i embereic !
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ország tuJfe!én.
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Arjeb:ő

~zerkesztésért és kiadásért felel;
WJ\(]NER MARTON.

1942. évi 3-án',
csütörtökön 5-7 órakor.

Nagy sikert aratott viyjáték I

adllD (:tia
FősZereplők: Lupe Veh:z, Linda Haye5,

Donald Wodds. .
Tóiágastálló helyzet szöve'tétlye,amthel

egy kis mexikói bOl!zorkálJY elt,.
A műsor Idegészitve.

V!gjálék és UFA hh-adókkal.

E R ÖD.
1942 nov. 29-30 án,

3-5-7 órakor,
hétfőn 5 és 7 órakor.

Nagy sikert aratott magyar fUm

t

li magyar gazdáuak, nuulkág:"
nak és a falu népév.e'kisu~'eft

és n2ptán~~, II ..

Naptár

.Pl!iszereplők: Fedák Sári, Mészáros-Ági,
Vaszary Piri, Csartos Gyula, Rácz Vall.
A magyar falu hOllvágyat ébreszt' al

ameri.kl!li magyarok életében.

IQ szóig 40 fillér, miildén tovJbbi szó.( I.

eiadá%Si .
1,20 pengv.

\fiJ;!o!11eJadóknak ki!res~ein: ellged:1icny

Megrendelheti) a

",-idél'-i ~Iunkd'"
IdadóbivataU\b~11

SZ2b~dktITtKOS8uth~utea5 SI.

A Vá.rmegyeii\~z-iÓlétl §IÖ~

vetkezet f,~l!!ivta il Vá rmegyei

M':heszeli Egyef'.!1!et lagjaifii~k ela

elE,it l1álOm évvel adoll pémköJ
c~:ön \lis~.zafLeiéfére fagjait.

'. Békéscsabán ~;; riícsonyi aján~

d~ko!' kapnak a h~dbavonuilak

gye! mekei.

Készült il kőnyvnyomtatás 501-ik esi
tendejében a $ylváni3. könyvnyomdáballl

fil@mb, fel~lö" ít\uelö:

Beinschróth Mihálynak méZl1ád
m_agja van eladó, kilogramonként 10
pengŐ. Luther utca' 20. 2-2

1)1l1).di IllJtének HOs-ök Emléklllja
1O!f szám alaHI háza Halw.erési üzlli:t
he1]!-isig Ö~Z~S h~re!!de:Zéssel, jogfo!y
tonpssággal eladó. 2-l

Király Sandal" cipész egy tanulót fel
vesz Hősök Emlék-utja 54 szám. 3-1

Fekete .. hosszu télikabtU.. feket!:
ruha eladó, Ő1.V. Zöld Dánielné Lehel
utl:a 13 szám alatt. I-1

m él.

KiH.inö kiegészités.

u y

A Magyar f131d heli k,"pes!étj)
képekkel ~s ;?rtékes ci! kekkelje

lent meg. .At. magy'n- í ,tu képes
lapja, mely ~{jzdaságj dkkekben
számol be. Továbbá eJbeR7é-!ése
ket, verset, kisgazdiik !inkdk
keH. piaci és vásári árakat. és
rendeleteket találunk benne Mu
taiványszámot kald a Magyar Fö1d
kiadóhivatala, Budapes!, VI! , Er
zséhet- körul 7.

utolsó

iVlozgó

Az
Két nö és k~l férfi halálos ldh:delme a bohioggágért, a lli.erelemért.

Magyar 'IlfláglJiradó.

Apolló

N.'Ve~ber·29-JO 'Vat!iárnap--héd6
Jávor Pá.'l,SUnor Erzsi,' Sátdy János, l\1akláfy Zoltán,

Kató,Hársány! Rezső:

dal

LebHincseh~ olasz kalandortl:irténet.
Föszereplók: fosto Giachetti, Dolis OtUfoulti.

De€ember 2 1'i7erda
Turay Ida, SzHassy László, Szombaíhelyl Bfanka,
Júhá~z jóZsef, Árpád Margit, Tompa Sándor:

incsenek véletlenel<

Novclub€'r 2S 8Jr:GlDbat

etdekes emberek izgálmas t6rténete:

Kalózszerelem

Bony,)áBlma5, mulaHaíó vigjáléksláger.

UFA vnághlradó.
~ TI ~

ELÓADASOK: vaSáT- es finriepnáp fél2, fél 4, félti, rNS Ó.,

hétköz.nap féi fél 6 és 8 órako•.
l
l
l

1ilE~~!_@!Ii!!_~~!!!'!!l!1_~__!"!'!'!!__~_~_____ )
~< !e·~"@!i[ iGJ54 llL __Cl:.", E::!!f!IIIJ2 %$ O/t -~~ i

~
Mindenkinek szól ez a fl. HONVÉDSÉG !f.'ii ruha-!

fjg~elme'lt.'etés: :öld l:iholl. ij';U~ l gyOj!Ö 3kcióián~lk e:edm~i1ye I A
gúat kén~'€,;lme! hiZ~OSI:t) pOigán I ugjiH!1oiYim lGrJ!o,: m.,,' egy l al,JI; 194.3
ki)rH'Iezetoen éh nem nll!llkn nerc- megnyeri CSata. i1:l~. iiH:kR' l

ben - reá leseikedö ' mrk ! ruhát Ji harco!ö kr!i;'ii~jkn,;l{, !IOU; I \i:~l~jíele:::·nltl1e.ll'."
I-l

közö!! v&g:cí pn·lgál i 11H1inkéiáL; győztesel~ "'8 jó égész:.:é-ghe:l ié,- II
. I

1ilrfsaerktllcsi kmelességénel\, hOQY I hessenek hna! I
. böségesen &dakonéka honvédség . I

t li n.h 19VŰjiÖ akCiÓtára, i Csak okleveles gazdák hasz-l.. '" I náJhatják az IntéJ;őí cimet. A l

.. A~ ifJ~..RE~ÜLÖ1 a <ll~gYdr Nh;yar Gdld:tti".·teh: Oísdgos I "
Ifjusag repuföl<lPJ~ nov;mben szá- -Egyestiítle több e~eiben cimbilor- I
ma megjeleni. f\~ l'Ju Repi.llö'iá$ dmén feljelentést leH a ható- l
a levente-modele.ztJkel., akik , ságokná! azok ellen cl :;ztflléiyek l, ~~~~I·%.~i~i~i~i"~~~'~
k lód k b l 1'. I ~~~~4 ~i~:~!~i~~.j~t&tS;apcso na. tIe le Jes fftoVe a ellen, akik megfc!dó g'lidaság! 1
nagYR.emleh épílöwllnkába. S1:3- véC"-etl~r:'g'}' i'~ III '!';;"7oá '1'\ k -'7 I• . . t .... /. ... . rt.lt.-.._. 4_••~'~ ".~-' "-- t
mos apró kIs Ismeretet, műhe.y· intézői cimet.
·fogást tanulhal a lapból a mode-
lezö. Igya lap uta! mutat a jŐ-!

vendö magyar nagy repülési tel ••

jesilményekhez 8 igy a nem1eliJ
repiHésfigyel segili előre nagy j
lépésekkel. A Jánossy István m-I'
sze.rkesz!ö vezel~séve' sze:keszteil
"ifjU RepOlö" Ul számáa;;k ála30 l
fillér. Mulalvfmyszámoi a kiad"ó- l
hiváta/tól (VIL.Király H'CJ 93,) l
kérjen. .1

Uj üstök(;skÖ/eleJik földUnk- I
höz, amelyúek 136 millió kilo A KORONDI. hírneves székely
méter hosszu csövajavan. Febru- fdlekasok és iaplóáru készitök,
árban lesz hözzánk Iegközel~bb akiknek készilményeí müvéózeli

A-z áUato'k szémunennyiség'ét slemponlból isor!'-zágos hill1évre
azért á]tClpilotlák meg él lovaknál tei'ek szeri, országzászlót. hösök-
és a szal vil.smarhálmál napi 5 emlékmü'iét és kul!urházat ahar~

kilogramban, li iuhoknál l kilo- nók emelni községűkhen s arra
gramban. merlfígyelembe ve!lék kérik a megértő l-\öz'önséget, Ilogy
él;:t is, .hogy eum kivHl az állatok- vásárolják portékáikat. amelyről

kal még tavaszi szalmát is slOk- á ri egyzékkel s,dve"en szolgálnak.

tak ettln!. A. megállapított felada-, Rendeléseket felvesz Korond
gokba tehát l>emmiképen sem l Község Előljárósága, K o r o II d,
számilhalju\c be a tavaszi szalmát I Udvarhely me.2ye.
Ha ezek ellenére valamelyik köz~ i Tehenek repülögépen. Ncir
ségben mégis beszámilanák, ie- I végiában Ukraina számára' fejós
ieni.sék elt~z Wetóka M_ kh'_1 leheneket vásároltak. Az álli310kat
Gazdasági FeUigyt:1őségné!, va~Yi Os!6ig vónaton, onnan pedig
pedig az illelék~s Gazdakamará-] reptilőgépeken 5láHHofták egyene~

náL ! ~t!l l1kriluB.oa.

M. ldl'. állami fa és fém-
ipari szakiskola, Szolnuk. Vll

eió~~éM-ilö lanfolyam I
A l~nF",i,,~n, : hogya láto-

viliamos~ág a!í$pl~rvé-

nyeivel megismertesse és euel a
vi!iiíluosipar körébe vágó magos
sabbfoku tanfolyamokra előkéilút

':'.e Pdvélel; A tat!fol}'amrHile~

nyolddik életévGkel beH"l\ötl oly
egyének vehetök fel, aklk~ató

ságilag láttamozott okmányokkal
hogy legalább .egy éven

ál villamos szerelŐ! vagy iemipari
!olytaiiak és az előirt

felvételi vizsgál sikeresen leh~~íék.
A. félvéteiívizggá celja <t lUBk
meg2l!!apHása. 1101.)/ fi jelentkezők

á umfolyarn síl~etfI:8 elvégzé~éhez

szükséges négy stámtani alap
ftlűvé.!ettJekegész szá mokkaJ,val<l
mint közönséges és tizedes tÖAek
ke! való elvégzésében a kélIf!l jár-

A tan-
iolyam 1942 deeember hó 3-án .
keidödik. és 3 hÓfli:lpig lilrt A 1
pontos tamendei 11 beiratások.
megtöriénle ulán közli a jelt:oi-.I
kéiökkel. Tandíj; 61 pengŐ, a-!

összeg a lanfolyam tartama l
álaH ,és:i'Í,'íekben is fiteHH;lő. A
tanfolyölllfd az . intézet igfjlga'~-l
ságánál 1942 december hó 3-!g I,
lehel jelentkezni. I

Kétbetes tanfolyamot rendel j

li Magyar Müszaki Slov_etseg vi
déRről jelenkeíű vi!L1íI1oshegeszlök
számara. R~lefes ttijkoztatöl díj
mentesen kűfd a szövetség Bud71
pest, VI, lisZt Ferenc lel' 11_

Szappan helyett burgonyalé.
Az orvoskozmeliku"ok legujabb
megállapítása szerint az arcmosás

hoz a szappanná\ sokkal ideálisabb
ti8ziilOszér a klföiöH burgonya
leve.. Erről a kérdésről és számos
uj orvosi megállí/lpitásró\ érdekes
cikket közöl Tolnai Világlápja Ilj
szama. Világpolitikaképekhen.
Szines riportok emelked'nék ki az
uj Japszám gazdag t'artalrhából. A
tegjobb magyar irók nove'I·I'áin, a
sIÓrakoztatÓés is nlhél1erjesztó
dkkekdusí»orán és a közkedvelt
rovatokol"l kivül közel száz akII.!

álfs magyar éskü!fŐldi.kép lálál
haló néflszerti családi lapban.
Tolnai Világiapia egy száma 24
fillér.

szinházi bemntatékBuda·
pesten. Az őszi súnilázi idény
ujdonságairól érdáes krihkákbJn

számol be' a Délibáb legu.j~bb

száma. Friss szinl1áLi beszámolók.
elbe8z~rések. velsek. kiai'nő rádió
mUsor, dlvalroval. Asswnyok pos
tája, rejlvények,humor,gazdag
filmrovat, rengeteg slebbl1él szebb
kép,éz a Délibáb legujabb száma.
A legszebb és legnépsZerűbbszín·
házi hetildp egyben a legolcsóbb
is, mert az ára csak 20 fillér.'

Tib:ifáját e~y dobozi földmű

VfS hall'lzor03 árért akarta eladni
I békéscsabai piacon, suJyos bŰI1

teléi vár i·á.
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mélyen szántoa
léii csapadékot, hóMl

képes befogadni és II növénye
ink részére elraktározni, mint

tav8szig 1!!:~mtlJlUamili

juk a földet Az őszilzántálTh

után kevesebb tlll19jmunkát keH
végeznünk tansszal. kétUli
kitavaszodá!! &setén szintén
előny.

Az 6szi mélysd.ntás
való elvégdse nemcsak a gu~

érdeke, lu\n-emaz egé!!! or
Izágé . Éppen ezért az
a december 31-ig legalább 15
cIntiméter mélyen elvégzett
ósziuántás minden kahu~deri

boldjsutáu tiz pfmgö jutalom
ban réuesiti azt a aki
lt~l!lalább annyi őszít vetett mini
tavaly. Azok III gazdák
akik e:teknek a feltételek meg·
felelnek, il· kl)zségi
tól kérjenek bejelentőlapot, 3zt

töUlékkiésjauuár 15-ig
lák al előljároságnál. A gaz
dlUági felügyelők eHenlirzik a
bejel-entéleket, és 2uumn)'iben
azok a valósáliluak megfelelnek,
Sli illető gazdák még a tava~z

szal meglrapják a slimtásuK
l.llán a holdankinti tíz pml~ült

Szántsunk tehát minél többet
mostösszeL A ~a:uUms!k ",IA"",,,,

származik ebből, mert a tavasz
folyamán
meg a jutahnakat, amikor a
1)f';lfi.Jltr'e szüksége van, de tizen
felll azért is, mert
:ldt 6sziszántás utáu j

esI

e

ignán. Az Ellenség .s!h:lIe
v@telte barcba. A vörös

é" vég:;ő c'o

As sngolnlÍl5zok Atrjkll.

s

MildÓ/NJ!i!lipé,tordulójAoiimél íhHJtépel ül' 81 rm"gyar
n'm~~t, Kormanyzónk nhnapját ünnepeljlk, III o:<lgyllábüftl·
boz és II fájó ilIpai 1i'ellí.teiéghe;e; méi'iell csendben; de s~ivöok

minden melegévflL
Most dili a nagy eI'6prób~

minden erejét 2

sátán ni akar a tél IDiuden
D!l!glé.sában pokoli erőket V6t

ban támSlunak.
A m1<gJ&r nemzet elsőnek csaUakozo1t li tellg€:lyl'2ala!ina~i:.·

bol':. Konntwy'zónk bölcs dönh\sf' is m'lrHIJ12

. javára mOllI: iiil lll:! lesz. Al II
kihlllrhmk a győzelem meg!llcrzéséig, nem ugy,
am.ikor nem voh velli:etöje a nemzetnek.

Kél'jök Hlenünket,adja meg, hogy Kormányzó lU'tmk.

mielőbb vezess'en bennünket a megérdemelt győzelemhez.

Hadicéljai! egy liDgol
folyóiraton kereldöl hozza
tiyilv2;UOllsá{!\ra, A cikk ~zerint

Olaszondgot le k.eU tegy'f~·

rezni, Iszlriál: Triesdet I
és Fiumt§t ~'l I
gGsdáviához Cseh
sdovákiát kell b maszl9 ni, I
~e[le.lS~ek é~ érdekl~~'!lainak keil !
í1jáIHíé&o:ml. Auszinat és Ma-,
gVI~riIJjrll:ld.1,~:ol,Németországo! pe- I

Anglia I
baítUcéJja végeredménybeu "az l
európai batalmi egyeusuly hely- l
reáUilásali!. 'I

Ez II hAtbcrzongaló frázis· sor
mintba lill kriphiból érkeznék, I
oly kísértetiesen kondul s tanu
bizon)'ságo~ tes2 an'ól, bogy l
Anglia II mult vHágMbol'1l óla I
elfelejtette - egyebek között - -'~'~- '"'" - ~~............__...~""""""
II kene!íeljes igérgetéseit eélirá
nyos Hol állanak ezek
a dunaszövehi, kimél€t~enbrit
céikilözések Wilson tizennégy
pontjáuak finom ravaszságélól,
II boi áll Európa nyers telda·
rab61ásának mai angol terve
uin vonalban $. népek öm·en..,
delkezésének megejtő és meg
téves%IŐ tanlomjátóL Anglia
ezekkel a háborus célokkal akar I A szeretíalvfl-dédai vasut-! ,.~zetó vágány telelt elhelyezeát
h~o:'ut . nye~::1i? Ezekkel a vocal ünnepélyes megnyitása I diiz~,-;;DüL aldró szalago!
dl.vaijukl:H mrm} torzonborz ler- december 5.én, ma déli 12 or • '-' •
vek.kel. a.karja .Ellrópá~ !ljjáép!" 30 perckor Déd\l vasutáUomá~ I Lesfyán Ferenc római katQ
tem? HIszen Aátvim latja el"4)- ! •_. '.' I Ulms esperes, besztercei apát
feuiléllünket, amellvel Európa i sánwrténik. A:i lparogYly és- i

Őszinte békéjét helyre akarjúk kereskedelmiminisztériéoo már plebáoos imájIlIután :ll kormán)'·
ál1Hani s amellyel az euró- széiküildöUe a megnyitóünnep· einök éskisérete vonatralzáHJl
painepek jólétének ~Iapiait le ség méghivóit, amelyek egy- nak és 'lhaladnak az:uj'fonalon
akarjuk ~akll.L Hol áH ~ keresz- idejüleg szabadjegyként szol· Dédftra, ahol megérkezélük ulán
~é~y ~s ~ls.:delt:treméHoaneu,é- ;;;lálnak. Az ünnepségre megbi.
pal ceUnll1zéstol az .angol ot- e . ' , kezdetét vC!lziaz önnepség, a-
Iromhaság, amellyel II hatalmi voltak Budapestrol SzereUalva

. . II )" i.' i melynek mü.sora a kQvetkezó:
egyensuly helyreállitása eimén va8ub a . O~ill.slg ll'l.1Í ön vonlllt9-
kezéL ismét Európa javaira kon, majd innen társasgépko- 1. A m,agyar 'Uamvllsulak
akarná lenni. Pedig ezen is tul csin utaznak OMéra. Maros- zeneka"fat-ljátua.a Himnuut.
menne. AzelmuH világháaoru o

• vásárhelyról, valamint Sepsi· 2. A Máv. énekkara énekli' Il

ban eUentelei~ek fiH- fát igér,l, s s-zenlgyörgyrőlis külöIlvonalok Hiszekegyet. 3. KállayMiklós
a ~l~bor~ belEuez~ekor kardJ~t indulnak Besztellcéről pedig miniszterei nökűnnepLbel!lzédet
megls klwéletlemd a serpeDY~- "." .:. .. .. t
be dobta. Ellebel képzelm, ktllO~l laJ!l!5as~é~koclliJár~a.~eg'y, mond. 4 Varga József iparügyi
hogyan telepednének rá bolse- magangépkoo.llken pedIg a miniszter ismerteti a szeretfalvll
vis L'l. csallósaivai, 1;.isszövetsé- budapesti sep8íszentgyö!fgyi né-dédai vas.n.tépHés történetét. 5.
geseivel és gyarmatai csapatai gyes srámu ál.lami uton lebet Teleki Béla gróf ol'izággyiilesi
val arra az Eur:ópára,amely az Déda megköleliteni képviselő, az Erdélyi Párt e!-
angol béke keserű kenyerét két . . _. .
évtizeden keresztül eHe. A mU1lszterelnoknek, a ml- nöke üdvözli a kormtnyelnö-

Erdeklődéséve!az angol béke- niszlereknek és az álh!ll~i mél- köt. 6. Kiss Lajos református
ten minket magyarokal is meg· toságoknak a szeretfalval vasut- esperes imát mond. 7. A Máv.
tisdel. Ha valaki közülünk nem állomásra érkezésük ..üiw énekkara a énelitli. 8.
tudhi volna, miért barcolunk, József és kereskedelmi Varga iparüp1yi min~szier
~o:&t meglud.~al)a. ~gYlu:onban miniszter a kormányelnöktől v3srdépit'l vezetőjé-
LllOUYOS: fejlIlnket igába nem engecdeA-t kér :u:elló személw- és nrumká-
hajtjuk, .s ezt a kü~~e! nket ~;,. J. ,~ J.

az utoiso addIg "-.alhaó VOTHz.[ t\

juk, amig
nem
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KOVÁCS S.I1.NDüR
h. jlAl!'VIÖ;

," ",..".-j hirek
Születtek: Nagy Anial és neje

G:uai Erzsébet ria Anlal rer.

Házasságot kötöttek: ~ioH~

mann józsef és Gellai Erzsébe!,
Szc,bó Z'lkariás és Timár Mária,
Keiemen Sándor és Uhrin Nesz/e.

Elhaltak : Tólka Eiel 54 éves
fcr, Kéri Lajos 68 éves reL ÖZ,!,

Kiss. Lászlóné Zilahi Sárd 92 éves
fef, özv. Nádudvali Jánosné
Kruchió Eszter 12 éves ref.

Leadtuk e felvilágosító .soro
kat s csak azt jegyezzük meg;
hogy ez nem változtat II mi
közlésünkön. Nam tudtuk ugyan
a rokoni kapcsolatoh t nem js
azonositothmk, de azt biztosan
tudtuk s csak :azl közöHük:.Ibogy Bicsérdy Tibor a növény

I evők ve:i:eiője (biszen elnöke
l volt az Egyesületnek) megbalt
, ~ 3! Szerkelllidu.toZOlg

ok

hogy minél többetjuUatbaG$IUikI~e~dk. EI~~dások ke~de.te: iéI
~, Alél 4, fel 6,· fél 8 Ora KOi".

Ezen il napon, tekintelte! a felvételek a Mars-bolygóról
jótékonycéira,bérietszünet. I ég NapróL Haram francia tudósI a.l\~,,~)~ll-B!ac vidékén, 11 . Pic du
-~~~ I M,cJi-heeyen h~vö megflgyelöben

'~." ., Ö!tltli. m..mkávai $'lÍnes felvéiekiíel
4~ Oltv ':::S~O l avs::.1et

lj to\. t=, 1:.. Ic; - 'd I készite!l a Mars-bolygÓról és 11

lr::1P?Ui.< • 'I r'Jjprót A francia sajl;) köz.lemé-H __., l n.•
, nyei szerint a fényképnagyitásoko!!

Teldntetes Szerkesztő ur ~ várafían vál!ozásokat figyeltek meg

b. lapjának, a "Gyomai a 1\1 !r.'i-bolygó kOl1tlnenseinek
Ujsag" nak régi olv8.sója, a f. alakjáll. Ezekkel a fénykép'elvéte
évi 48·ik számában li köveH~e- iel\kel sem sikertil! az\:moan még
zőket olvastam. " Bicsétdy Tibor mindi,; bebizonyi!ani, hogy van~e

a bicsérdista növényevőbosszu a 1\11r80n növény és álb!világ.

élet jósoló vezetője 67 éves
korában meghalt"'.

En is hallottam a rádió be
mondását, de óriási tévedés
Önnek is, másoknak is,
azonosítják Bicsérdy Tiborl
Bicsérdy Bélánl, aki hosszu
életet jésol hiveinek, ba köve·
tik: zsil" és hasnélkölinyers-
kosztos tanitásait. -

Bicsérdy Bélát, - kitől fény- .
képeket is kaptam - személye- .
seB iSDUHfiW.

slIlentensébent

Iló

szapp
ag

az
December S-án -kedden az

Mozgóban ünnepi elő

adás lesz. Mi, gyomaiak is hozzá
akarunk járulni szerény tehel
ségünkkel ahoz, hogy bős kato
náink,,- akik iUhagyva su
retteiket, családjaikat, küzdenek I

egy jobb, boldogabb magyar I
jövendőérl - az otthon mele- I
gél, mt'ghiHségét nélkülözve bár) I
emlékezzenek az itthoniak báli. I

jára, szeretetére. S7'ent Kará
csony ünnepétmegbékéH öröm
mel, ajándékokkal eclhalmuva
ünnepeljék oU kint, a kará
csonyfa alatt. Eit a szent célt
van hivatva elösegileni az
Apolló Mozgó december S-i,
keddi előadása, amikoris mind
a négyelőadáll teljes bruttó
bevételét, minden levonás nél
kül honvédeink karáesonyhíjára
ajánlotta fel. Ab~folyó összeget
a Vöröskereszt utján fogja a
mozgószinhb igazgatósllga ren·
deltetési helyére eljuttatni. Be
mutatásra kerül III ,;Zavaros
éjszaka" c. Bagy sikerü magyar
mm.

El!mtonkérünk ~indeDkit,

váUa .~g erre a aapra,

- Miklós mil esinal
maga, hogy egy hét alaH elfogy

kg. la? Hiszen ná
unk nagy család van, mégsem

el 25-30 kg· nál több.
- Dehogyis fogy ez el, nagy

kérem, összevágom, bera·
kom a kis ólba. Télen nem
dolgozik III kőmives, nincs kere-

most sem keresek annyil,
bogy q. fát egyszerre meg
,'ehessek, igy gyűjtöm össze
lassanként.

Egyszer megiut liltom, bogy
az öreg egy uagy talicska gizt
gazt taszit.

- Hát ez mi lesz &tliklós
hácsi ? - kérdem.

- Télire fütő. Most szede
geUem kint az országut szélén,
száraz kóró.

Egy kis malackát is ragasz
lott az öreg. A pék abban az
iJóben mindig adott finom,
puha kenyeret Gondtalanul pi
pázgatott az öreg és uri módon
kiteleit. Volt bőven minden.

És hányszor jutott euembe
az öreg Miklós bá~si, mikor
u~y január-februárban bejött
hozzám valaki, ho~y adjak 10
kg fát -'- hitelbe, mert meg
hgynak, kereset meg ninesen.
Adtam. Fel :se. iriam. Minek 'J

:-4Ot= ~~~'\;P"V~~rwt'O~"""~:PJiII~lIjf)&~~tmi~~I~F;ss}

F RE IlIleg!Örlént,. hogy ilyeo amo?y jauins hónapban 4-5 hétig áll~1 dacára magas életkoránli\k, für-
a következo nyanm bevelodott a kereskedoknél egY-0jgY vagon I ge, ~gészliléges, erős fiatal e)ln-

Mióta . ilyen nehéz időket hozzám, de ruUi9r hivtam, hogy fa, vagy szén, mig Ibernek néll ki.
éiüi1k, szállHási nehézségek van. jöjjön a pincét, vagy padllis! És az u~szHeken min@enieié I Al!: Bícsérdy 'r-

nngyon soksior jut eszem- takaritani, lermészetesen soha oH látni még ml1>st is a sl;áraz nagy voH és Ml'lgyaroFSllllfigi Ve
be az öreg Miklós bácsi. Bizo- n~mé~~ rá. ~ásü~ tél~n . az~rl l kórókat,. :lázva, széltöl össze- getárius Egylet elnöke. Biclérdy

mas is emlékszik még rá. ujra elJoU"llllelt kenu. Es törve, séroa taposvt'l. Bélának testvér öccse volt.
Ján (Jem is voH soha fiatal, adtam, mert voU és mert talán Ideje volna már az emberek- Az igazságkedvéért voltam

__ mil1dig öreg volt Utolsó -azokat a sok kis 10 kg fákat nek meghmulni a2, öreg Miklós bátor soraim·mal felkeresni, aki
percéig dolgozgatott a kőmives mégis te1irta Valaki. bácsi éJetbölc:;ességét, bogy a 14 év óta Bicsérdysta vagyok
mesterséghen. Egy-egy ólat, vagy Vajjon most a nyáron eszébe kevésből is lehellakarékoskGd- és állandó levelezésben állok
melléképületetet hulladék anya- jutoU' e li jól kereső munkás· ni, és nyáron át lassanként Bic:sérdy Bélba!'
gokból csak_ ö tudott tökéleLe- embernek, bogy egyszp-r-egyszer mégis lehet lehel valamit be- Kérem b. lapjioak következő

sen oh'gcsinálni. Nálunk 1927- félretegyen 50 kg fát, vagy sze- szerezni télire. Ha nem is kél- számában felvilágosHó sorokat
ben egész nyáron át dolgozott net' Hátha II télen nem lesz éves v'gásu 1.0. bftkkhasábfáf, közölni.

a tetökön a cserepeket, munkája ez Volt-e, aki csak egy legalább ad, amit a kereskedő Tisztelő hive:
dismóólat csinált, de a fő- délután kiment az országut nagy utánjárással hamarabb le brassói Greiszing Józsefné.

reme!::e egy kutyaház volt A szélére kórót szedegetni? Fötöt tud hozatni.
négy gyermekem oH leste reg- téli re, ft kemencébe. Idő lett -Az öreg Miklós bácsi pedig
geHől-eslig, hogyan késlöl az uj volna bőven, mert ~agyon so~- bizonyára mm,t is 81 jó, meleg
,l"pmekmö és mikor iE!. Jóska ~zor ~áUam r"tanyázokat" 81 kiS buboskemence menett pipázgat,

kapukban, '\iagy az árokparton , A' "kA' d
fiam .rHesíeUe a "Harap-lGlk'" iHdögélni. merl az rt::gl mezo un IS &~e e-
elnevezést, tökéletes vollt ~ bo!· AHa hiszem mert épen II geteU a nyáron száraz kor~)t:

dogssg_ Az öreg Mildós bácsi I napokban b~fiI!élgeuük egyik télire.
együHgyőnyörködöttve- I kart8.fSammal, hogy május - KCl!hnann JÓzsefll~.

lük. i,~",~-~~~----~."
szalonilkat ebédell az öreg, I

a ~yermekeim ki nem al- T .. l
hogy mindegyBtéböa, de ~ OK

külöi1ögen a vegyek el I~
egy és adjunk 8Z öreg-
nek meleg ebédet Csak az - utalványt váHása li kereskedő- ira énu

Jó vHág volt még akkor. Fulura-biwmányos községében nek a 8zappanut~lvány valódi- ....
M.inden fakereskedésbeI18--1O üzlettel rendelkező, kijeJöH sága ellen bármely gyannja me- It. m. kir. pénzfigy-
v2Igon ra. volt szépen I sZ8pp::mken:skedő váUha~ja be. fej, köt~16s tA körül- , igazgatóság fan4aleie alapján a

az udvaron. Megkérdez- ! 1'1'12:5 ldáHHolt és !il. :Il legközel.ebbi iHeré- községi adóhivattli értes,Hi. al
a vevőt; paran- I Fulura-bizományos kes hatóságnál, m. kir. áilíHn~ közönséget, hogy mina-

cwI? I.. ___._. .. re.~dQrségnél,. ~.ldr. csendő~ség- l azon természetes - slemélyek,
Egyster felhint nekem; hogy, l látoH be- !.lel ' Jeleflíési.tennL~ I~kik· vajamint

egymaga éldegél az öreg II., _P-"""""'~""'.Y~.~"."""'J'~'''<P_,._" ••o__~...",.,...,_...,,,,,,,,_,,,,-,,,...,,.z.,,;,~,,,.·,,,.r,,'""P"",",~...' ;,1 :"'e'!!Ob'",érVlh·eO:ői~~~~.:;. af f. évi
:',sikló::; minden szomba- : "" ug '" ';.11.-.:::: 2

iát visz I I szhalékoi!l kamaUérHdlilbeu ré·
lYH,(i2gereltl,teln él I sí!:eiűlnek.I Gjlom!t,

I
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Balesetek. Mayer ferenc IIgeii
vendéglős bérlő, szerdán délután
nagy t~karitást végzett a sön!és
ben, ~s a sörösapparáius vizér,
hogy be ne fagy jon kiakarIa önteni.
Kifele menet a lépcsőn meg!l!l!iu
szolt és oíy szerencsél1enül esett
el, hogy egyIk Liba alágyfirödöa
az bokában összevissza tört, a
másik lába pedig térdben tört el.
Senki nem voll II ligetben ld
segílségére mehetelt volna, ugy
hogy négykézláb vonszolta magát
!il paviilon épűiele körül egész ti

lakásig, ahol aztán besegiieHék A
kihívoU orvos azonnal beszilliil-
taUa az első segélynyujt's után a
békéscsabai h6dlazba. Álla pOla
sulyos. - Lap:>lll1szki Pá:né R;a
du.ska Mária 38 éve" gyomai la
ko;, háztarlási aikalmazoil - ki él

48-.'18 Olva:;',óközben voll aikal,
mal va, a kocsiról egy üveg SZó
dál licH Je. ameiyet eíi" ejlell. A
szódás üveg fc·irobbant és ugy
felhasilotta il !óbili, hogy 1Ft iii

orvos vafla össze. Álla pola ili::m
ve'zéiyes,

Matuska arcvonalszolgál~tra

jelentkezett. Mdlu~l,3 S?íj'Jcszler.
a bialorbágyi v~osuii merénylet
teltese, ahi élelfogyligiani bllnlelt
".éből II évet tö W':H l miiI ti a

fegyházból1, arcvonaJSZ0 i

je1el1lkezfll Hivalkowl! ana. ileg]!
az első viiághábomban min! jEi··

hadnagy vel t réslt és sok kilűiI

lelés! szerzetL Kérelmér elfogijl.liák
és fvlaiuskA Sziivesller', akt! :111

n;;ki(Jején az íiéielben ~jszH rang
is megfosllotlai" most egy~

szeri.i köz!egénykénl már is indl.lH
2 harGI~ne.

Aratás il föl·
dUnk déli felén ludva!evöíeg de
cemberben van ii közepe,
Ennek megfelelően

al. aratás floyember végén kezdö~

dili. Ebben 3l évben üHan 65
millió hektár ttJ Llleleu lennellek
buzát Az idei lenné;:;! 50 millió
q-ra becsülik, amelyehez még
llozzászámit,mdó a termés
böl megmaradl ugyanc§ak 5D
millió q kész leL ar ed
digiek szerini az állam btl[ogyasz
lása 27 rniilió q, 15
SpanyolországU<l,
miliió nnzi!iába, 10 millió
más délame! ikai áilamokba száiii
tanak, az országnak 30 miH/6 q
- Clg,yelöre elilelyezellen - feles
lege marad, Egyébkénl hivatalos
jelenJé,;; szerin; él l;iízeii niipokbci1?
KOiiJlányrendelel fog megjelelil1\,

<Imely ismét ej fogja rendelni ill

idei termés állami felvásárlás~,t,

beleértve él !enmagol is. A fei,·
vJ:"árlásj ár még nincs meghatá
rozva, de feltételezik, hogy al.
l ddlgi átvételi ár, amely bérmen( ve
Buanes- Airesbe szállitva 1000 I, g
tinkénl 675, illetve 92,5 pézó vol!,
t<,"j.~bb is érvényben marad,

Kruchl6 Gl!jbí)r Garzó Gyula utca
! S:':llll alaH egy grllmllfoll tlzel1lÍiét
!eill"nei eladó

=

IVleghfvó.

A "HO BARu

HATODI ÉVI
RENDES KÖZGYÜL~SÉT

melyre a tagokat meghivjuk.

TárqYlJioro ••••

l. Elnöki megnyité,
2. jegyzökönYV'lliZelő és l1ilelesilök kijelölése.
3. Az iga'lgatóság jelentése a hatodik üzlelévröl.
4. Az évi mérleg- és eredményszámla e!ö!erjes7.iége a

felilgyelöbizoUság jelentéséve: .
5, Határozat az igazgatóságoaÍ\ és feltigyei(.bilOttsJgnak

adandó felmentés lárgyában,
6 Igazgatóság választása.

6yolD.<tll. ég Vidéke Medigazd.Ainak TArhAz
Ter.mnelö és Ért~kedtö Szövetkezet~

:1942 évi deGember 8-án, dé!elött,10 órakor tartja székházában
Gyomán, Kossuth Lajos-utea 68 szám alatt

Az IgOZQAt6s;ág.
Az alapszabályok 24. §-a szerint szavazati jogot csak az az üzlelrés:zes

gyalwrolhat, aki üzletrészeit a szövetkezet pénz!áránál, Gyoma, Kossuth Lajos.
nlea 58 szám alatt legalább 3 nappal ll. közgyülés előtt, a hivatalos órák
alatt, ll61eiött 9- L: óra között teszi.

A letétbe helyezett üzletrészekröl igazoló jegyek adatnak ki, amelyek
névre SZ(,i1l3k és csak a megnevezett személyt, vagy annak meghatalmazoitjit
jognsilják iej a kthgyülésen valÓ részvételre, de íiyen meghatalmazott csak !
tag leheL I

A felDgyelöbizollság által megvizsgált évi mérlel II szövetkezet ir1ll411
helyiségében (lJyoma, Kossuth Lajos-ulcll 68 szám) II hivatalos órak allít, II

déle]öi[ 9-12 óra közölt meglekinthető

* 27, §. A rentles vagy rendkivüli közgyülés jogerösen határoz 'lJind I
:azon tárgyak felett, amelyek Ilapirendjére ki voHak tíízve, ' '·1

g BárminemI. indítvány, melyet az elsorolt tárgyakon kiv!.il al: igaz- I
gatóság saját részéről, vagy valamely tagnak II közgy\!léit JO nappal I
megeiözbleg lörtém beielenl<:se :lJapján napirerldjére kitűzött. I

I
:lL ~

i
I
l

~, I
Sz~nmcsétlen'ég. Kedden déi· I

uián Juli:> J'srloa 13 éves tanyai
Iako~i llOzta be az édesanyja az
orvosliOz. Addig mig ö Endrőclön

jád ollhnn !iagyoH 3 gyermeke
köd:!l :; legnagyobbik begYlJjloH a l
k'!ilyMb 1. S rnÍlltán fáztak és a I
lU!. nern égeI! jól a pet1óleumos l
flvegb/Jl 1<1ltúll reá d fára, A Ia.ng II

végíg "u.lad! az !ivegszájliig, és
szélvágl>J ai üveget a kiöm!ö11 (gCt I
petrÓieu:n pedig pi !lan!cltok ala!! j
lángba horilotta a gyermek ruháját, I
Ijedtében kiszaladl al udvarra és I
az eresz ala li lévő kádbói merijelt l

l
jeges vizzel !elocsol!a magát, de l
el idő alaH már ugy ége!! mint I
egy fáklya. fél testéről leégett a I
bőr s az el~,ö segélyt nyujtó orv,):'; !
azonn8! beszállitoHa la békéscsab:::i I
kÓrházba. Állapota reménytelen, I

- Gondoljatok azokra, akik j
távol a hazától a legzordabb II

télben is helytállnak Magyar
országért l Adjatok téliruhát I

a hadseregnek!

Kéthetes tanfolyamot rendez
a Magyar Mtlszaki Szövetség vi
dékről jelenkezö villamoshegesztök
számára. Réletes lájlwzlalót dii
men!esen klHd a s:lÍJvetség Buda
pesl, VI., Liszt feremHér 1L l

Az t.t~lÓ közl:hHlég Ugyel.
mébe. D~C:tmber t-lől kezdve <l i
623 ~I, vonal, nIe!)' 15 óra OI
perckor indul Uyo!ll;~iGI, SZMvas
helvell Szoinokig kdileltedik, s
onnan kElp cRfJl!akozást Buda l
pes!r!". l

Kivágtak egy évezredes I
Rozsnyó fürdö mellell, a csucsom! l
hulfálJan egy hataima~ ké! és fél I
mé!er álméröjti fa 111. Az időI
vasfoga annyira kírá.gta már, hogy,
belsejében másfélméleres üresség I
van. Mos! megengedték il fa kivá ·1'

gásáL Szakemberel< véleménye,
s/erin! a fa tübb min! egy évezred l
Óta áll jelenlegi helyén po. lörzsét I
meghagyfák és igy is 48 méter
Ili lifál jarabollak fel a l1atalméJ s l
iü!gyfából. I

ft. köböllullti leventék minta- i
szerD olajtermelése. Köbölkut
klizség ievelliéi hél hold eddig

in üveleilen lerü!elet na pr<l forgó
maggai vele:iel< be és olv minta

szerűen müvei;~k, hogy kÖLel3000 I
pengÖ be véltIt érlek el. A kis i
alft)adi melögazddsági kamara
lel!.iietén a napraforgólermesztési

versenyben ök mutallák fel a leg·
jobb eredményt A lellenték ma
guk végezték a behordást és a!
cséplést is, A kamara jutalomban I
réBze8iteUe él levente eg)'elii.l!eteL I

(~YO~'it~i UJSAe 3 :dect}mber 5
-""t~~~~"':~r~4O"JAi~~~~~~~_'oAAf'''''''' ~~aJQi,""'--"~~"Dm:_

A HONVÉD I
• • J !

MEGBEC5ULESE l
§aizadparac,!!oka kÖ2benjárá-1

sLÍrl! hdzat es két hold kisalföldi j

földet kapott Hiros Sándor nrc- i, ,
vonalon küzdő honvéd A kisalföldi l
fnezógazdasági kamara közbeikta

tásával csupán. annyit kérvényezett, I
hOgy feleségét és kis családját ne

!akoliassák ki az egykori cseh I
telepesektól visszamaradt házból,
amelynek bérét Hiros Sándor arc- .

vonalszolgálaiának kezdete óta -
e vis fIIaior miatt - nem fizelte.
A kisalföldi mezőgazdasági ka.

mara táviratilag terjesztette. a hős

TJwgyar honvéd kéreimét a főld

mivelfsiigjJi miniszter elé,' aki a

/{ére/emre a magyar nemzet gon

doskodásához es nemes SZÍvéhez
mért korszeril választ adott. Mér
legre tette a l(ikbér összegét és a
ház értékét, s mindezt !wzzámérte "
u magyar honvéd által hazdjdért
vállalt áldozatial, s mert a mérleg I
selpeny6je a magyar honvéd áldo- I
zatvália!ásának javára billent, a :
földmivelésiigyi miniszter a házhoz l
farlozó kétholdnyi földet is cl /Ion- l
védnek adta. Hiros Sándornak sem I
nz .otthon miatt, sem családja ke- I
nYi'fe miaU nem kell már aggód- I
nia, '11 magyarok Istene a hósies- l'

'" 0'" ! l t 'll' r' l I,\(,);"" e, es. le y Q, o due emme, i
amit a !i!1)[i!'{Ij honvéd szivébe ,l

,~, l

oltott, il honvéd és il családja'
{{'sa!re mindent kíteremteti. Hiros
,')'dl1dor estféböl viszont mindet!
küzdő !loflvidne!c látnia ke!l, hO/D' i
II iie[l/('el szive veIiik. dr; é"il7/{ i

- l ~~ tCqW _~'W'"'~"""'.~A§~~,
dDbban, s amig ök a szteppfk I
/wvas éjszakáin lirflelyilkön .{1lla~ í
!/ok, csallidiuk sem marad támasz l
néikiii, mert fl kilzdJ honvédet és !
r'wzzáluliOzóit odahaza a nemzi'! i
szeretete veszi kör ill. I
"""__~t

i
~O r§zázalék I
dll'ágult a hOll' I

A boúÍi uk fl sziirfJti id,jswkban !
rendszerint o!csóbbodni 'szoktak, I
mig az idrn jorditoU jf/enslggei I
állunk szemben, A cukorfolwnken!

~ 3 é~ 4 filléres . mus/dr maligán
foA onként 10 filléres bornak adta
dt a helyéi. Ennek magyaiázatdt
szakkörök a g)lenge kinálatban
keresik, amivel szemben ilZ é,dek,

tádés fóleg exportfizdmhira rend
!dI'ill élénk Erdekes je.lenség az is, .
IlOgy az uj borkereskedők nem
l'enik iginybe az uj bo/kereskedők,
nem veszik igénybe a rendelkezé- I
5ilkre bocsdtof! hiteleket, olyan szilk !
keretek közö!l mozog a borkinálat I
II ferrn('iák részéről. A zárolt pince. I
ji;.lszerefések átvételi árá! illetőleg, l'
amefre! a julta!ásban részesii/telc
öl év (J/a ft, egyenlő részletekben
tarl0;f1t1K megfizetni, nem alakult
mÓf! ki végleges helJlzet. A kamara
tudvalevően litermkint 3 filléres
tájékoztató áról úlíopitoft meg,
ezen, az alapon azonban ném jótt
iéire magánmegálfapodás átadók
és ti/vevők közöt!, az elsőfoku Ipar
hntóság pedig, amelyel6tt fl konk
rét figyek vannak, még nem hozoft
FPghatározatot. Az uj borkereske- i
dök számát országszerte niif/tegy l
}500-ra teszik, ami csaknem ké!- I
q"'" lI""'lse ~ --,,3 1i l.!;("l""A~n!""'i. 11 !
",~e, (, II r ';4;: • •1:,~"'"".;l;a", l
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iI i

dec. 6--1 ér.,
3-5-7 órakor,

héUőn 5 és 7 óra.kor,

II. JÓ4S-et csánárerdéiyi ijljSll3f:

villám kalandjai.

r\ mí!;~or Idegesliive.
.e,:> UFA hlr~dóklial.

E

f~ll;;;t!r~plók; ~..@leC1.ky .li!a, U,dr
Pág~.r Ant211 T

István.

·"7."r~:esztésen és kiadásérl !e\~l;

WAGNER MARTON.

iQ ;>zéig 4J fiilér, minden to~ ábbí szó 41.

adóhiva!;:j! (VIi. Király U'Cd 93.)
kéf:zséggel k!.i!d.

A KORONDi hírneves sd:><ely
fazekasok és taplóáru készÍiök,
akilmek készitményei mÜlfészeii

Sltmp0fltból is országú:; hirnévre
fel'ek szeri, országzászlÓt, hösÖk
emlékrrdj\,ét és kulturháza! akar

mú enH.:ini községlikben S ana
kérik il megértő kÖlöns2J;;el, hogy
vásároljáK ponékáikat, amdyrö1
áriegyzékkel szívesen szolgálnak.
R::ndeléseket ft~!vesz KOHmd

E!6;jálÓ3ága, K or o n d,
U,b,,:hely megy?

Háromnegyedes macskabunda, fél
c~ikóbunda eladó. Hor1hy Miklós ut II
súm ala It. 4- l

Tsndl Imrének Hősök Emlék'dj4
109 szám alaili háza italmérési üdei~

helyiség összes öel endezéssel, jogfoly
Ionossággal eladó. 2~ 2

Sándor dpész egy tanulót fel
vesz. Hösök Emlék-lJtja 54 szám, 3-2

Fekete 1105$2;1.1 fekete

ruha eladó, özv. Zöld Dánielné Ldltl
u~ca 13 szám alatt. 1-,-1

KésdiU a 'könyvnyomtatás SOl-ik t:'ci:>'

tendejében ;). SyJvállia köny,;r!1'lOmdálnll

C}lOmá;.;; f.;;rtJt~ ve'letö: Teket Sa~6of'~

A magyar társadalom nép
§l~tV. repiHölapjidnak, i:l tviiigY:H
S,áíi\i.'''k-ii"k legujahb, dfcemL1eri
elsö Slfu;u. mtgjeienl. [fl2:kc,,

{:s g,11U,1.': iarialmá\lJI éll.ier.es
0!vclsmiÍmul 8wíg{il mindtí1 ér~

dcl-düdl nti{, nem csupán a sl"k
embemek, lJ"ne<l1 annak is, aid i:l

I
i leg"ol"~;:ef übb repfilésiiFyi viv ma-
i nvukr61 és a repűJűk éle:érői és

l
i h'1~ cai rói akar é!veze!ec: cikkekt:!

., uiv.:lsni A ",'\'\1lgyar. Számy-:::k"
i iegujabb számanak ára 50 fliltr.
I A havonta kétszer jelenik meg.
I Mulaivány:oz,ímoí kiv~[]i:\lra a iü-

I

kedd
fordítjuk f'

~la~árndp-h-:2d'~

BHksi

Mindenki ctt !egyen.!

karácsonyUJán:~

, '" l .

SZal{é!

Pl.l.derhiány fenyeget. Béke
idöt'ell éjI ig3ziiómínösékfi ajak
piro~ilÓk,,1 a b;)in"k iesj,'b()1 kivell
anyagokhól áíi!I)Hák e (\ " puder
gv~rlá. h"i. pedig horgünyoxidot
haswi'lllak. A h1boru miatt a

bálf!3Vadászat sIűne:el, a horg9l'1Y- I
oxid a hadikocsik gyá ná fiához kell, I
iija ToJnA; Vílág,!í:lpja ui Sl..1l!1a. ft. I
leg/nob Hl?gyar irók noveIiÉlin, il I
s~~r~ko~:.~:ó és jS~él:~:,~r!~~~!~ I
c.kkek UtI:> l"orál1 és G ,''')i K..• dvbt l
rovatekün kívül ktu; i sz;Ü aktu '
ál' é k"lföld'" í",l'" A HONVÉDSÉG ién núJJ-IS magyar s u l 'lep ,•.,<:'\'

halÓ népszerü családi lapBan. gropö al<ciójáilak eredménye
TolIBi Vdag\apiii egy szánl<! 241 ug)'iJlloiy?n fomo,,", mim egy
fillér. ! m csa la. Adjailak meleg

f. !Ja! a harcolÓ kaionáknaK.
!~y{hiese;l és jó eg.és?ségben . tÉr
hessenek hdZa!

Uj szinl1áli bemutatók Buda·
pesten. Al. őszi ;;.iiiI1ázi idény
ujdünságailó! éíd~kes krihk;jkbm

számol be a DWbAb legujabb
száma FI iss ~-;inha7i beszámolók,

elbeszélések, vel sek. kiHlnö rádió- "
mUsor, divatrovat. Asszonyok rO5

tája, rej!\fények, humor. gazdag
fHmrovat, rengeteg 5zebbné! szebb
kép, ez a Délibáb legujabh ~qám;:j.

A íegS7ebb és Icgnépszerütib szín
házi helií;-;p egyben il lego'csllhb I
is; rn~'ri a7. ára csak 20 f!11é:-.

A M<!gyar heti !<épf's1Jp
45 ("'?kp," c,l'kp!,t'co'J :Ie- I.... ~_I ' ..... ~ ... ,) jt... ,.• _ ,> Cl. • ..

!eul meg. A lllJg';'cH fi;U ~épes I
lapja, mely gazd ::':agí cikkek ben I
szárnoi 0>2. Továbbá eJbeszélés,e-

~e~, v~rs~!,. kj~~jz~ák szakcik-l
"F!!, PiD C! es va~án áraka! ~<: i

rend,_':eitkel ialálunk benne Jv1u- l
jii i V.': ny;,zámül küld a Nlagyal Föld I
kiadóimoalala, Budap~3t~ '.ln, Er-I
zséhei-könn 7, I

Andor, Turay
Gregus$ Z(m~án

Bonyodalmas magyar ligjálek.

ih.ilflor, Jr:llna) i:lg·r~lc.mJ '5'zerelems
Magyar Világilif3dó,

Ern

avaros

Mikszáth Káimán világhh·n regénye.

UFA vHághiradó.

Hős honvédeink javát szolgáljuk l

DO II Ó
~~-- __.61- ':1"#t'f_",;:-.r,;'·ii::~---:-~~;;.:s~~~;"1~~~zt

>PI1nh'i:'"~ ::;.

Dec<li~~nbe1ll.· S

.ti teijes l:H;véteH hOflvédeink

ELŐADASOK: vasár- és ünnepnap fél 2, fél 4, fél l], fél ts
hétköznap fél 4, fél 6 és fél 8 órakor.

. De<ee.lluher IQ

Szeleczld Zita, Páper

Eladó

hogy a DJniához tartozó aprJ
szigetekenvGnnak allilág. leg
ki~ebb iskolát. Az iskoláknak gyak-
ran csapán 6-8ianulójava n I

!lOgy Raa~ö szigete 150 hold
kiterjedésli, a tenger szine fölötti
legmagasabb pontja hat méler s
lakóinak száma 21 (MN) I.......~~ ~_~_~i

Mindenkinek szól ez a ,l

fig"elmeztetés: aki ilihun, nvu
gOl~! kényelme! blziositÓ pOlgári!
környeze:ben és nem minjen perc- I
ben reá leselkedő veszed 'Imek
közöll vé~zi polgári munkáját,
larlsa erk{)'csi kötelességének,hogy
böségesen adakOlzéka henvédség
téii ru h lí:;-\ Hj1ö akciójára. I

Az IFJU REPÜlÖ, a magyar l
if just pl repüíólapja decemberi szá- I
ma megjelent.· Az !fju RepUló.1
ct fevenie.modelezöke l , ?kik mosl

kapcsolódnak bele teljes eröve! a I
nagy nemzelj fpi!önllln!dba S,·j- I
mos rpró ki" ismere:!", műhelY-I

fog,'áf':l fi\lwihal II l;-jplkd él mOde-I
lez,') Iy'y II lap ulai n'ula! a iö-
vendö llJagy",r O'ii:y I(p%!;si 1i~i-.

ji',itményekIJez s igy :l nemte,i
ri'pUlésíJgyel segHi r,:!öre !lC.f!1

lt-f,eseI4.el A j'ulossy'I:-:1'113o il)

;;,,·d,tl:.Z1Ö vel-elésévei Slelke5;:1~!1

,,1 f,u Repülö" uj számának ára 3C)
f,,;,',. r\líU13h;anyszámo! a kiadó- I
oo .,' I oC ., l .,., • o 03' I
r.:-.rdiiiI10, (VI., n.ir;~,y UIC·J _ .1 I
kéJjen. . I

A Vármegy~j Közjóléti Szö· I
vetkezet teHúvlll :-l Vármegyei!
fvL'h~:Sjeri Egyesük~; laglaíntik ez.~ I
e16l! há/om évvel adc!! pémhö!- f

CI,I011 v~"szaJil.e!é6~r~ taglaií.

-eT

~~~~~~~~~I~§~~,..?eA~~~$~''''"jjtu~Y3RU2:J1'tIi~~~~''d1

I
hORY fl (Ji!!!! 'század "r('já! eg)' l

pllII/s zenéM f!ÍrlYPrO/\flt l
hozot! il Idilőflifk"(. I,
dm mrgl'ételhe a fdJvefkezö SZflViJ!(- t

kal (,),ibiíol! " "A tLÍ:néro i
( belül I

"re'''''' " u,I-"'''r r·p'N'/"'rI'·'!.' ,"lo~vl-:)lnJi IIu '>1,.(( -J "1..h.. tf ,<I~ .... ',J .... ', .• CI. _Ji:- ,-.1 ~,

1'11 forró /olvadpko! önteT/f'/( belé

jiik /'.1ivel ;'linden iúnyh! bizo- i
HYOS meghatározott h'Jng ra lehet:1
hangolni, a tányérok eg}' ff pest. I
evő fdrsaságnak szórakoztató ze- I
nével szolgálhatnak" . i

110gy XIV. Lajos francia kifíHy!
idejében az udvari zenekar tagjai II

azt a k il'dtísógot élvf'oztJk, hogy
bármel)' francia vLÍrosban kiJ/ön!
.engedJly nélkiil borbélylizleie! nyit-I
ho fi li f<.

hogy az eszkimókntJl az illem
elleni SUI}'oS vétséf!.nek számit, ha

('/lY no II láMt vagy akár a láb-l
ujjnif födetlenül fIll/fatja. Viszont
nuis testrészeit nyugodtan födet~

lentil flagylw!ja idegenek jelenlété

bea is il nélkül, hogy megbotrán
koztatlisTO szolgáltatna okol.

hogya bauxit !levii fém, ame/y
ből az aluminiumot készítik, Tlevét

első lelálle/yéröl. Ll déifrlll/eiaor.
szJgi Les Baux nevü falucskáról
nyerte.

hog}' a KaukJzlls te/eiéről el
["het lJtni a Fekete-tengerre és a
KJsoi-Ióra is.

hORY az ókorban Itáliában még
nem voltale narancsülletllényelc
Először Néró császár uralkodtisa
alatt 54-68) hoztak narancsot
Kis-Azsidból és Afrikából római
földre.

hogy a billiárdgolyó egy hosz
szabb játszma alatt több, mint 80
kilométernyi távolságot fehet meg,1

hogy II golfjátékos egy látszo- l

lag kényelmes játék alalt ugyan
olY:/f1 erőt fejt ki, mintha il n8
méler TlIagas berlini rádiótomyol

::~~;IICS2or mdsznti Tileg egymás I
hoR}' egy felnőU ember s egy I

ukyallolyan sulyu majom izom
erejének ö:oszehasonlitásáná! II

ffúljomé leU a pálma.

hog)' egy gyorsuszóbajnokgror
safJbilJI uszik acópáTlál.

h.ogyegl-' ötös ieniszjáiszmánól
a já/ékes ide-odaszl1il1dgdh!il 17
kilométert tesz meg.

hogy Os/óban a patkányok évente

8 mUlió koraflára rugó kárt Ok02- I
II ak.

!iOgy a francia konvelil napflÍr

-l.ofvrmma! foglalkoló gyillésén az
'pJ'ik képviselő II következő SZG- I
vuk/wi tiltakozolt II héfne~ tiJ.:'
:~P~~ való VlÍlto:t~táS,ába: "EVSZá'-I'
,. ",dUK ofa beve!, ::>zokás, hogy Ll

fi"zíességes polgár a hét w!gerl,
tiszta inget vált. Az emberi jogok ,
elle'! vétene az, aki egy polgá! t

arra akarna kényszeriteni, hogy az
iTlgi'f (J jf}F{Jben ti? llopighordja",
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Ali: :i§I~oIAk

arác S on yi
§'li:ünetének

.rnegho§§zabbitá,§d

A Magyar Távirati je-
lenti: A vaUál- és közoktatás
ügyi minilzter readeletet
ld, iunelynekértehn'ben azok
baD 8köz~piskolúkban, közép.
fokn iskolikbill, izskiskolakban
ésnépiskolil.kban, amelyek szen
füté'sre varmak herendezve és
ninclenek ellátva az egész föté:li
idisukll"anüklJé'gletlknek meg·
felelő szénmennyiséggel, a ka·
ll"ácsonyi szünet ebhen ali: iskolai
évben december 20·án kezdő

dik és január 24-éig tart. Az
ilyen iskolákban II IDlgbosszab
hiloU karácsenyi Idneten teliH
rendkivül szönetet il I~het en·
gedélyezni, arra a i~zeW·

anyag hiánya miaU teHéllen ül
S? ilbégvan.

Az.kban a kÖJépiskolákbau,
középfok. iskolákban, $zak·
hkü!,Hdjaa és
amdy k nem sdohUésre ren·
d;::tiiedtá b?, de neru

~,akorl.U·máhl!l'je. - mint Dr. Székács lb. tő,

ill IOjlr'gibh Wk'n'rm~gyeipol- +~izo:lj(a,bjró, n!!lgys2.énási föld
-eial~dnak minden beciü~ hirtolros viswut ~wnak ill tiata~

lésre érdemes lesdrmuGUja ill gelle:rációnal;: fl tagja, í.l.'

magyar -g)'ógyszerészipamak melyik a sokat raoult éskiU·
fejlődésébeuoemklllöohenszak- földÖlo. is sokat ulazott,
értelmének széles lálókörének g~td8Jg elméleti és gYlllkOl'laü
és nagy _gyakm'lati ludásának tapluztalalokkalbiró, széles
erőivel már eddig is mindeni:iH látóköri! gazdának a tipusát
tintelelli, megbecsülést vivott Izemélyesili meg. Kiváló gazda,
ki madgáaak. Ezek az adottságai aki II vármegyéjének közéleté
élíl tulajdonságai minden lekin~ ből reá hámló kÖlelességekből

tethen _mé/tóvá tesúk őt Békés, is mindig példátadóan és ön·
vármegye TörvényhatólIág8.Bak zetlenül veszi ki li!. részét Békés-
további biulmárs. vármegye gazdatársadairnának

A második felsőházi póHag- érzeH megbecsülésének
sági tisztségének betöltésé""1f;1 ta!H:ljeJe, a varmi:gj'ei gaz-
kapcsolatossn uj egyéniségek dasági két év óla
felé fordul a drmegye figyelme. alelnöke, amely iisdségét gaz·
Dr. Sebők Elek békési ügyvéd- datársainak:ll bizalmából ki
nek és dr. Székáfls István nsgy- válóan tölti be. A Magyar Eid
siénási földbirtokolnllk érde- Pártjs nagyszénási szervezetei·
Qles e.syénisége élJ eddigi köz nek is elnöke. A várm~!JYll1 lör
IillefimunkáS8ágs telé tekint li v~nybatóiagi bizottságának és
vármegye bizalma, mint olyan gazdasági albizoUságának tagja
férfiakra, akik legméllébbak és a vármegye gyíUésein - de
Url, bogy kettőjük 'kiizöl az máshol is - már többször
egyiknek személyébeu' vátas:i' hallatta szavát, amelyek min
tauék mee I. más_dik felj6hbi denkor a legnagyobb figyelemre
póU9g~ voUak méUók.

,Dr.· Sebi}k. Elek azök "iié:.
iédiilk közé tartozik, akik Bé
Ju§nármeg)'e közéleiének ré.tjl
fog"a v.z~tóegYéDisége. Tór
"én.Ybat61~gi .BboUságllnknSik,
vala.mint aVArmelYei Köziga"z·
ga lásiBil.,yttságnaktagjtl. A
BélténárO'H'gyeiGudaiági Egye
söletnél, az AUöldiEls~ Gaz
dasági Vasu!nál, a Hosszufoki
Ármentesitd Társulat na! es a
Körösv6lgyi VizMSlIlnasitóT4:r
sulatnil értékes mllnkasságival
"e:leto bel) et foglal el. Különös
figyelemreméltó· és kiemelkedő

az a mllllk'ssága, amelyet a
Körösök hajóIhalód tétele ér
érdekében kifejteU.tpP8n most
a Horthy István duuisztómö'
nek Békéss:.eentandrásnál alig
két' hónappal ezelőtt történ t
felin':alá5li után a legidő8zIröbb

annak megállapHása, hogy meg
valósir ása krltl dr. Sebők Elek
hervadhalatlan érdemeket szer·
zel'. Komoly tndásával és a
gyakorlati élet minden ágának
alapos ismer.etével nemkülön
ben eddi6li ért;ékes közéleti tevé·
kenYllégével méUán kiérdemli
Békésvl:Írmegye kÖll;ih:uu~8éDek

íJriÍnv'ul~ bb1i:i wá:t

la
Amik.l· il wllIgYif lalulinak
II b~116 tr.litoo 8ulyolil
kötel'lWiégei vannak, miDt 8

bonvédeinimek künn az ellen
:!éi1 elölt, akkor minden politi
kai megfontotláiág és előre!átáll

nemcsak bq.gy . javasolja,
egyene!'teu .megitöveteli,
drmegJéllk. telsőházi tagja
mét gazdaember és pedig II

mezőgazdasági szakludásnakés
~yakorlatllak olyan meslel e le·
gyen, mint amilyen dr. Geist
Gyula. Jövő oUlDkásság'hoz biz-

. tos iráDyt ésér1ékes eredményt
mutat dr. Geist Gyulának most
egy esztendővel ezelőtt történt
megdlllilsdása alkalm'vala Tör·
vényhatós;ágiBiaotts(lg sdne
előlt mondott belzédé1)6A ezek
II : nA p.GIHik~ sohasem'
volt "kenyerem, de eddig min·
dég a m,~gJal' ~en:Jí.érQ.)egl~rem

tés.é<elrt dQ~goztl~". .Teljes tu
(jst.ban V.g)Y9k. Ilunak, .bogy; a
ga,:,u.b~i.i~i ere-dIP4nyek.JJivivásá·

nem nélkiU~zbelöatárs&·

dalom egy~len rt~'~HJ"l!l;ek t~da- .
1QI Ö,'$Zhlu~g?.ómIUlk.~~ga;~e:m

ezwtö8~~etaüozé egJi~1t~1

muuksuágrakérek :miJldenkit,
bogy· becsületes magyar egység·
ben dolgoz-hassunk a magYlllr
k~nyér megtecemtéséért ugy.
bogy -minden igaz .aiyarn,k
egyformán iu~son a2 'ldoUm,a
gyar kenyérböll&. Tanui vagyuf)lk
annak, hogy amit Ikkor ,1
mondott 1ilzér-i dalgod\!;ma il,
li Békén'rmegyeközöDsége
ludalAban v~mannl!lk, hogy
ujra való meg.váluz-tw!'a! a
legmé-ltóbb és legjobban ráler
meU férfiat fogj~. a.z ország
gyülés felsőbbáhan való kép
viseletével megbizni

Vitéz Rélby Béla felsőházi

póttagnak II mandátuma is le
jar. Személyében 8ékésvárme
gye közönsége annak il. fiatalabb,
de az előző világbAboruban
"cél<,)l!lsáedl~U nemzedéknek a
tagját válasdotta meg egy esz
leud6vel en16tt tell6b'ti p<)l
ta~gá, akiben az uj . Msgyaror
szágért kih:dóknek egyik J~

teUe.ósltbb barc'96át
A ket"eii:!!ÉéI1Y és magyar ,hlil'.(Illfll·

példát

ázi
t..~:tes~I~~iönll 3zeriet a TOr

\len)'hatóll~gt B!~oUs.~goak

ce.mber 11-~n, tllrlandóközgyü
lésén az ~~26. XXII. t-·c,
nek vonatkozó rendelkelt~sei

~rtehnélu!m 1942: évben felső

házi lag,. met\'~ póttag választá
sokat kell tartani az eddig me~·

,vála.sdoH lagok metV~ póllagok
10 éves megbizlttásának lejárta
folytán. Ez alkalommal várme
gyé,qold>en dr, Geist Gyula teL~';

háli tagi}a~ és vitéz Réthy Bé!a
póuagnák a megbizatása jár Je.
A 'Vonatkozó rendelkezés értel
mében egy rendes tagot és kél

. póUagot Jog Békésvármegye
TÖ1:vényh~lósAgjBizottsága.meg
választani

Geist Gyula ezidőszednti

felsőházi il. mosl
lejáró· ciklusnak . \llobó évére
éppen egy "eszlendővel ezelőtt

választoH meg 13ékésvármegye
'förvény hatósága, bizonnyal is
mételten oéi1aHiiq bizalmáv:al
fogju a Törvényn~lóság meg-·
a]ándékou.li; Neinkélséges,
hogy az a bizá:lollj megnyitvA.
nuI4'o1.; meHlel dl.' Geist GyubH
'B-ékésvát megye Törvényhatp
sÁga rend:khriÜ n~gy. szótóbb
$léggél mégváiasztotla,bméteIieu
teljes mértékbenmegnyHvánul
és egyöntetiieil személve
hM fordulní,aki III iránta cd
dig megnyilvánultbizalmat és
becsültst egy esztendő alaH
csak gyarlpHhatta. A v4rmegiYe
miHden rendü és rétegü lakos
saga jól ismt'ridr. Geist Gyulál,
aid mint Törvénybatósági hi
zoHsagi bg, vslamint a köz
j gazgalá~i biwllságunknak hosz·
szu évek óta érdemes munkáisa
és a VármegJTel Gl.dasági Egve
süieh~nek néhai Beliczey Géza
halála óla aktiv vezete;e és
elnöke nembangos szóvel, de
láhpos tudásának és fáradhalal
lan munkaerejének fel!yve:réi
vel szolgáha II közérueket és
l:lékésv~ri:negyét Egyéniségei
ntk értékei lI\s tekintélye hd·
nÓliek lot vármegye hatArain,
IH~"ét az egész onzágban isme·
riR és lisdem"," A ma
li probiérnált ltlj,Jelsö
iorba ~ lai,"~hllié;fdéiil:;kel,
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o IIIJ:D.ün
a 'o/idéki s

réilzére

millió tonna töldolaj~t szállí
tottak a Volg'n. De ellá·
tása is sokban

u~~'aois II és II

Káspi-tenger északi részének.
balzsákmányát nem lIike
rül a Volgán telszállitani, li

SZl9vjletlLlniió elveszti évi halász·
terméséllek majdnem jeiét.

. (TFK)
..."<~o".__,,,~ ~~

Az ország kenyérgabonaeHá
táslIban hiányok arra
késdeUék a kormá.llyt, .. hogy
ujra s.labályozza a ken yérgabona
és árpa beszoIgAltatásilt. A sz:o!
bályozással egyidej ii leg esök·

~ kenteUe az eUátathimok kenyér
fejadagjál és az öneHátók ke
nyérgabona fejadagiát. A be·
szolgállahmdóklnyérgabonának
3 ~géplés során megállapHolt
mennyisége ugyanis lávolrólsem
elegendő a vet6m-ag és kenyér

.gabon8szükséglet tede:.l:ezésére.
Mindent el keH követnünk, hogy
az enne~ folytán jelentkező ne
hézségeket valaminő módoll
átbidaljuk. A kormány mindig
bizott a gazdatársadalomlilak II

közérdekekkel sumben tanusi~

loU megértésében. A mostani
rendelet iste1tételezi ezt, ami·
kor a végrehajtást II gazdákra
bizza. A magyar gazdának tud·
nia keH, hogymagatartásálól

az onzág SQrsa. Vessen
számot mindenki lelkiismere~á-

és teljesilse az ujabb beG

szolgáltatási kötelezei:h'get be
csületesen. Ma még mindenki
felajánlhatja készletét annélkiU,
qogy az eddig elmulasztott kő

telezettséléért büntetésben ré
szesülne. Segitse elő mindenki
az elsdmólóbizoHságok mükö·
désél, ne kerüljön sor arra, hogy
a közeHidási miniszhr által ki·
küldolt tisztviselők, vagy a
csendőrök és rt:ndlirök II felöl
vizsgálat során azt áHapHsák
meg, hogy valaki még most sem
telt eleget kötelességének, mert
annak már 5u1YOI következmé
nyei lesznek. Ez

A m. kir. pém:igy'
igazgatóság rendelete alapján a
községi adóhivatal értesHi az
adózó közönséget. bogy mínd~

azon természetEls ~ személyek,
adóhátralékukat, niamint

folyó éviel6irásukat t. évi de
cember 2
sdza!ék0i kamattéritésben re·
sEesülnek:

Gyoma, 1942 deGember 2.

KOVÁCS S.~NDOR

b. jegyző.

"'-~~

.A hir közlésével azt szeret-
ném elérni, II gyomai
ifjak, péidámon minél

örömei szerezzenek, nem
csak II kÖZt!1 hozz:Hartozóik

hat1>.em 81 gyomai közösség
nek is,

Súvességé~ eiőre is hálasan
köszö!~i, ~C hive

Budapest, 1942 december 5

BJ.CSY Ln,jV~

szerepel, ugyhogy Európa éld
mezési helyzete ma Atig!ia mU

jóval kisebb. E mellett nem
szabad arról sem megfeledkezG

hogy al jegyrendszer ben
zetése folytlh a term.elés és a
fogyavztás bizonyos fokig ki
egyenlítődött, továbbá il t<>,-",,,,,h,_

l
hatalmak

, dag szovjet mezőgazdaságiterü
letek is na,HJiH !enditenek r:uI rópa öni611lJltás:án.

A Hdatok azi mu-
Európa többet tlr·

mea az Egyesl1H-AI,amoknal.
Észak:- AmerHul részesedése 21

~Hág növényi eredetfitéfmé-
keknek20 s:uí.?:alékra rug, to·
gyasztása viszont 11.8 százalékot
tesz ki. világeredetil
termékek produkciójából 20.3
százálék, fogyasztásÁból 20.9
százalék esik az északamerikai
kontinensre. AllaH termékek
előáUHásaterén Európa áH az
első helyen, n~ig növényi ter

.mékek terén Azsia után a má-
sodik belyen kövei.~e~ik.

Mindezek a számok az! bizo
nyi!ják, bogy Európa élelm,iszer~

ellátása nem csak, hogy nem
forog veszélyben, hanem a há
boru kitörése . óta lényegesen
javult is, u~yhogY·:ll báboru
további folyamán a lakosság
elégséges ellát~sa nem okoz
tÖbbé nehézségei.

~ Iga fontossága
a .Szovjet gazdasá éi en

a es

A Volga birtokáért folyó bar- galom 1926-ban még csak 17.3
cok jelent6ségét éiénken bizo· millió tonna 1938-ball
nyitják :al kÖ'lJetkel.ő adatok. A már 30 millió tonnára növeke
haialmas orosz folyó 132 mel- Ez a világ há·
lékfolyójával együtt nagyobb rom legnagyobb tengeri csator·
területet ölel magába, mint Ilájának, vagyis a Kaiser
Németország, Fnmoiaország és csatomának 23 millió
Anglia együttvéve. . tonnás, a Szueú-esalorna 27

ember A mHlió tonnás és a
Righa! é~ Ar- csatorna 20 miHi6 tonnás for
,",satornak . ge~ii· I A keiet~ kitö-

I

sí':ll'élI',1ll öSlaek~iltöU ~ehif;l':áflUim>1 áUl.lig ·7-8

A Nemzetkögi Mezőgazdasági
terj~de1mescikk kereté

ben hason lit ja össze az egyes
vHágrészek mezőgazdasági ter
me!ésél és fogyasztását A vizs
gaL~tok az 1934 -1938~as évekre
vonatkoznak és II következő

!ermékeket : buza,
rozs, árpa, tengeri, rizs,
borgonya, cuko~ kávé, lea, ka
kaó, bor, dohány, gyapot, ken
der, juta, gyapotvelőmag, len
vetőmag, szója, földi dió, korpa,
pálmamag, olivóolaj, kókuswlaj,
hus (az őkörhusl, és
kecsk eh usl isbeleszllmitva);
gyapju és selyem.

A cikk mindenekf'MH meg·
áHapitja, bogy~. mezőgazdasági

termékek terén az egész világon
Európa a legfontosabb fogyasz1ó.

1934-1938-ig Európa a világ
nÖvényieredetÜ mezŐgazdasági.

termékeinek 43.2 százalekát s- .
az állati eredetii termékek :'9.8
százalékát fogyasdo~la eL ~u

rópa term~lé~i hányada termé
szetesen valamivel ldsebbvolt:
állati termékek terén 35.5 szá
zalékot, növényi tenpékek terén
24.6 százalékot tett Az~ európai
kontinens élelmezési helyzeté
nek megitélésénél azonban arra
is tekinteUel keH leoni, lu)gy
ebben li felsorolásban III bálal
mas bevételre szoruló Anglia is

érinti, me:rt ou.

kö!el !é1; iriÍinli kész-
séget

ezt az illetékesek nem
méHányolják, naT}ern

is elismerik es
ér7ékelb<o[ö módon a viI tu-

!j;dlják.

Tekinleies Szerkesztő ur!

A Budapesti Közlöny 1942.
évi novemher 26 i számában
megjelent közlemény szerint a
Kormányzó ur Őfőméltósága II

Miniszterelnök ur el6terjeszté
sére iii m. kir. pénzügyőrség75.
évfordulója alkalmából a pénz·
ügyőrségi szolgálat terén példás
kötelességteljesHéssel és oda
adással kifejtett munkássága
e!ismeréséiU a pénzügyminszte·
rium XVIII. főoszlályába szol
gálattételre berendelt Bácsy
Lajos pénzugyöri tószemlész,
gyomai lakos részére II Magyar
Ezüst Érdemkereszlet méItóz
taloH adományozni.

Az engem legfelsőbb helyről

ért kitüntetést szives hldomá
sára adom azzal a kérelemmel,
bogy ezen kösleményt a szer
kesztésében megjelenő lapban
közzétennisziveskedjék.

Nem azért kér€llm a hir publi
mintha enel egyéni

hiuságomat igyekeznéul legyez
hanem azért teszem, hogy

a példárnon okuljalilak a gyomai ~

akik elkerölvea szülői

báztól, lile teledkenenek meg
arról,
gyomaial~ li igyekezzell]ek meg·

u otthoniaknak az!,
hogy szegényember is lehel
HS'l:tességei é:il s ha
azen elv mellett kibiiiflanall:;

megb{)s,,~:abJJji p.lsá"'ai ka p
az iUelék es hatósá

keH vizsgái-
az j"kviaftntar!ót
GDoksiágot, iskola·

ir.eIóanyag kellő idő

ben ~ vaió beszerzésében nem
terheH·e mulasztás.

A rendelet kimondja, hogy
abban az amely tű-

az; igéiZ fűtési

van nem
szabad rendkivüli luulnetet en-

ngy li karácsonyi
uünelel meghosszabbihmi.

kimondja a r~ndelel,

hogy azokban az iskolákban,
legalább kétheli rendkivüli

szünetet engedél.yezhilk, vagy a
karácsonyi szinelet legalább két
béllel meghosszabbitoUák, leb
ruár elsején és pi1j]kö~de1őUi

5zombaton is kell és a
hU8VéH szünetet meg keH rövi·

; ezenkivül sem fCigazga·
tói, sem igazgatói szünetet nem

engedélyewi,

következő le
ka

aJ:; egész
szaina tl,'gBndő &ú~j31ö2rrrV<H(ot,
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- Gondoljato!'i azokra, akik
távol a hazától a
télben is helytállnak
országért! Adjatok téliruhát
a hadseregnek!

Kétbetes tanfolyamoi rendez
a Magyar Müszald Szövetség vi
dékről jelenkezö viliamoshegesztők

számára. Réietes lájkozlalÓI dij
mentesen kUld a szövetség Buda
pesl, VI.. Liszl ferenc-tér ll.

Horvátországban december
'1 és január fi között szünetel a
vasuti személyforgalom.

S.dnl1ázi ujonságok Buda
pesten. Az őszi szinházi idény
ujdonságai;óJ érdekes kri!íkákban
számoi be a Délibáb legujabh
száma, Friss szinhÁli beszámolók,
elbeszélések, vel sek, kitűnő rádió
műsor, divalrovaL Asszonyok pos
tája, rejlvények, humor, gazdag
fiimrova tr rengeteg szebbnél szebb
!<:ép, ez a Délibáb legujabb száma,
A legszebb és legnépszertibb SZifl

!lázi beli lap egyben a legolcsóbb
je" meri az ára csak 20 fiílér,

I

~"Omtl~
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T6th. Imnre ltdn,tó ellődddsd. i
rt ka.:n:a.gi Felesegképző

AkAdéJni.i.n. Baromfitenyésziési tanfo-I 8aleset, Tóth Lajos vendég- S:rázadparaesnoka ~ közbenjárá-
lyam. A FölJmivele"ügyi Minisz- lős a ligeti pavillon bé,ltJje, aki sára házat és két hold kisalf{}ldi

Előadása egy szép napkefeti ter rendelkezésében f. hó 14·töl SZO;ilohon e!jesi! katonai szolgá- IDldIt kapott Hiros Sándor arc
me ;él'P! indult: az angyalok tal· 20-:.:,\ ~ bezárólag Gyomán község- lato! Tiz n" pi szabadságr'l' haza vonalon küzdőhonvéd. A kisai/öldi
iéio/wi téptek ketté s a foldre. hha íanácslermében délután fél 6 jött Gyomára december hó 3.án mezőgazdaságikamara közbeikta-
dobott ftliallérok keresik egymást, és fél 8 közölt gyakorlati baromfi-I csű!örlökön. Szombaton délután tásával csupán annyit kérvényezett,
Boldogok azok a felek, akik meg· tenyésztési tanfolyam lesz tartva.' olyan szerenE~sétlenül esel! le a kOkY Mls/gét és kis családját ne
lelik igazi párjukat. Ez a pár- Ezen elöadásoknak célja, hogy a bicikliröl, hogy balláb.U bokában lakoltassák ki az egykori cseh
keresés már a gyermeklányok hun- mai rendkivüli időkben mi módon eltörle. Vasárnap bes:zámtotlák II telepesektól visszamaradt házból,
cutkodó játékában megnyillldnul, tehetjük jövedelmezövé a baromfi- szolnoki IUltellai kórházba. amelynek bérét Hiros Sámfaf arc-
midőn fl kis fiukk.al köiekednek. tenyésztési és hogyan segíthetünk vonalszolgdlatdnak kezdete óta _
Később a tánciskolában folytatÓI a nagy takarmány hiányon. Te- Közös It!lísffságot alakitanak e vis maior miai! _ nem jizei!e,

dik a jáf~k, majd a bálok szol- kintette! arra, hogy a barom fi- az erdély. pr~testáns egyh~- A J;isulföldi mezőgazdasági ka
gditatnak nelci uj szinteret. mindez tenyésztéssel az asszenyok fog!al- zak. Az erdélYI reformáíl.ls, !Jni- mara táviratilag terjesztette (I t76s

~ azonban komoly lJay: a párker.e- I.: J:. l h '" ~ tárius és evangeliims egyházak i mooyor honvéd kérelméi a .föld-6, koznak, igy ~V<llna OS, nogy ,.. I 6 I'

. sés egy életre szóló kötés elókészi- gazdákon kivül még asszonyok is '.~ vezetöi közös tanácskozást fO.IY,i 3•t- 'I miveIésűgpi miniszter elé, aki a
' tése. I bb;' ,. len'''' I tak az egyUUmlii{öd.es eélJ;1ool. kére/emre II magyar nemut gon-mi,né nagyo sz"mmal je, \1:-1',

Milyen éJet társat keressen az Elhatározlák, hogy mind lAmm I doskodásáfwz és nemes s?ivéhez
ember? Szépet -'lJtJkY jót fl - veti l nea meg. egyhá l előlel jesl1ést tesz egyház- 'I méri korszerü vlilaszt adolf. llllér-
fel a kérdést a továbbiak során az ! Komoly dolog az elsötétités, l lwrmányzali szerveie!é éRV erdélyi llegre teUe a !akbir osszegét a

~ -előadó, A tapasztalat szeJinf a I S,qjnos. még mindig akadnak i p!,·oteslans ki\zös hiZClí!ság meg- i ház á,/é/ü!!, s mindezt tlOzzrim.irte
kllIső szépség eléi'zakodottá teszi a i kÖ!lnyelmű emberek, akik az ele IalakHása végei!. hogy mino nem- Q magyar honvéd által hazrJjdhf

jiu i ls leányt s megbizhafl1!/un, i rendei! kötelezö iégoltalmi intéz ; zeH, mind. egyházi szempontból e I vállalt áldozattal, s mert a mérleg
ésúpodár hajlamot ébreszt óen- I kedések heíartá.sál nem leljesilik i há~om, egyház egY!i,!tm~,k~~éSé,i, I ser~eflyőj: () magyar, honvéd áldo
nilk. A belső szépség, él lelki fi- I lel,kiismerelesen. Főként az elsötétí-l. valammi a felekezele:r l1tKeltl tS, z(l[wlIla{asunak lG. lia ra a
"10mság, azaz a jóslÍ/f marad{m-Ités körUI tópaszlalhilíó ez és töb- il nemzeti eg-y:.égéi biZlusitsak. I fóldmivelésiigyi miniszter a házhoz
dóM tulajdonság. ! hen a, s7.igoru rendőri bO~le!ésMl l, i ta.rtozó kétholdn} i földet is hOfl-

,~ h,·, CsomaiJ'telv<t'::teH KOl"'ultOizaS. I'édnek (,dtil. ff!'!" S,JnrioTrwk se;iJ~ Hol keressek e8ymásf ? Korzón, I !;-;!luIJak meg <lzl, "ORY ,lJ ,iO l

, ,. 1. 1..1 10" A" el-til"'tl'l f , i További b:éykf(l~"íf! ,niílden ked- ! ai: of(fum sem. k.;~-bálban, lársa.,;összejóvelelen egy- l !I'es numo y uG ,,~C ':> '- "'~- I '~" "
,~ '. ~ . I"" Á <> Iiden"8 cstiiörlökün i;zünetel :il ~ miD!' Q,g~o.'a~ma'ora i".IA.lh,"!nak, ez nem dönt! il t'\1 mindenl\! maga !l;leO:, ",5 <lJ, '" í,
J .. U w h '1 "(l ta- l !'WSies-. 'd' J' I 11 "I" I d"k~l-cJ~c<o' n1 Q

f)' a ne"l'h'd~s- cfwma!!ok feivéíe!e 31 " • _ ,el ci Ker est, ,IlZ a on,OS, IOgYUil t le e t :.- 'y",,~,,'l .• 'of, , ...... ~, ~, I
"I' 'I t . "t I <'0"1 n"',',~, l~h"el ,,';'(Ji>kezrd. Hiéba l lokl1ál Kivéle! csak si !li'!3.ialos, II·0, leány, meg/a/alja ~ e,.~ par!!.i ,,~ m." ,,~ v,-! JiliJ'gyar

tIszta erusekkel készulfon a fn- I "fHélil el a többi lelkiismerelesen, 1 gyógyszer és I oltott: a honved és a

ség és anya magasztos hivatáslÍTil, l ha a s?omszéd nem veszi elég! k'~peznek. :,; !;}~~;~~r mindent ki~~~~~'~':ii'm~~:~
Az anya a család tar,ó oszlopa. \ komolvall a ~!, lll,eni", - hai A m~gyar ti!'l.lrS;;idl~1I0m '
4 " a t t 'sr - Jb,ía mea a: mJské~lt nem tar:u!jJ iHtg v:li"kj, III I ki1zdó lY,!.; ,~O~~'

" Z o m{lö
G

ol (j J SLl J ~ ~ i ~, IV'HlJ\/;d~ il nf'mzft szí'lie ve lii i( es értUt(
cSQfádé/etét,.a csaliidholdogsaga i 3Z elsl11étilési, i2lw.1ja meg lj sd-i S?ámyaK-i12k íT:b,eri s szteppék

az ő kezébe van letéve Ezt tudnia i gOfU bl.lnlelésbl\l. A !égol!rJ!mi i első számj megjelem, Értéke': havas álh}o
kell minden leánynak, amikor há- I intézkedések beL:;j:éisa köz(js m~- l és gazd':ig tartalmáva: érdekes nak, sem marad támasz

I
.< bel·i' "'·~clek !"'hát lll' "é/ku"l, a küzdö honvédef észas~ágra lep gyar cS em C • ..l, _. • .' oivasmányul szolg~! minden 0.í'~ u

l l á t I ~ I hozzátartozóit odahaza a nemzetA k j"lakult ",Jér~,'k v,',f,'iIJól ke-, gyelmezle.lj·ük a a,'oss, go. 37 e.so-, '. IFd' ei, "'el';" c."p"n " ,.--l~
.u ~ < , neK o L n". " " ~", cl " ..u;.~ .. ~ szeretetE' veszi körűl.

emeljük d~ !:iss Mih~/y, iiSZU-1 lélités SZlgOru be~;lllaSára!' embernek, hanem annak is, aki a
orvos llOzzoszc>fását, aki rámuta- J Békéscsabánt decembe,' 18.fm I legkor:,zerübb repülésügyi vivmá
toll CI párváfilszMs Bet/orzi okaira. II tarlj" meg a Bajtársi SZOig8 Ld a , nyokról é;';:l repülők éitilérő! és
,<; hr.illf!,sulyozia, hogya kunságI fdgYÜj és! a l1adh 'VO:IU,ll?k r{j~zo-I h.:ueairÓi a~,ar élvezetes cikkeket
l l'ouény nem CI bálon, hanem a I '. , .< ol'I';>,;nl' A " MilQ\,>ar S7.árn v i:lk". rulÓ csa!.ádtagla! JeSll:le, '-,,, C" ,

munkában, fökén! aratáskor keresi iegU!3bb súmának ára 50 fillér,
'lieg é!etlJrsáf, munkájából ilefi Szabályozták a tej- és tej- A lr.p havonla kélsler jelenik meg.
meg (] leány érlékét Török Ede s. termékekböl való mintavétel Mu';"ványszámot kívánatra a ki
lelkész, Sűló Imre tanító és Novák módját. Bánffy Dániel báró fö'd· ad,:;tlivalal Kirá!y.u~ca 93.)
Károly taniió értékes és érdekes miveiésílgyi miniszter rendeleltl kés7.séggel kiild,
houds.zólása után Pap Bálintné adott, ki, amelyben ~ részlelesen

nagytiszfeletű asszony foglalta megállapitja, hogY'Jn kel! szak- Rossz diákok, aklkb61 nagy
össze IlZ elhangzoitokat s zárta úe szerüen mintát ve!! ni a teiből és emberek lettek. Ki gondolnA,

íl fwrmadik órát lejlermékekböl. A mintavétel mód- hogy Széchényi István, a Tudo-
jövö kedden Brdda Istvánné jániiÍi. leírása mellet! azt is közli mányos Akadémia megaiapH6ja.

Hajnal Katalin ianitónó "Mire a rendelet, hogy 11 ~ mintavételi csak kinlód\:'a tanul! meg olv330i
'Jiilfalkozom hogyan készfi!ök" I jegyzékliöny ben ~ milyen adatok ég imi? V3:~Y ki hiszi el, hogy
eimen !aT~ elöadást. I fel!iinielése ;;ztl.ksége~, illetőleg l ~ 6ár~.onyi Géza harmadik kép:cös
~~"7~~,","'';'F':t, fHlil~II'ARt!I~ l kivánatos, ! korában rregbukott <il magyar

I
A budapesti vasnapok mér- .nyelvből ? Számos ilyen érlilekesA köbölkuti !eventék minta- f ' li A. 'á '

lege: 126 vagon. Husz napos esetet hoz el a sze emuf! SOk
sz",ri.i olaitermeiése" f{,öböj~l.ll I é Ából T I . V~l/. I 'á '

" uö'eljes gyüjesi munka után be- ·lel<c a o.mu l ag apI nal( I
hl\l.~ég leventéi hér hold eddig f bb á l ""

f,'jeződ'ek él budapesti vasn,polí. ieg rise sz ma. ame yuen elen
;1J li \'elellen területet napraforgó- ~ é d k A kt'

PH aiapos elö:észilés eredmcinye- kivül rendkivül r e es o;S a' ua
, ó1

1 iJ.;ga! vetettek be és ülv minja- ké l.k I 'Il ':::ill '"lo k I"', I képen minden házal felkereste" a lis pen e I usz,ru ,Cl"~,e" e
iOzeriien müvei\ék) hogy közel 3COO é lál k háb le Jabb'

~ g} üjtÖk és átveHék a kőzöns g ta UIl a nagy. oru . gu I
pellgö bevételi érlek el. A kis f d I . ól k" I t It

áHai felaiánloll ócsyav"s, és fém- or u a!au " a Ih,n.,e. Ii: ma~yar
<:;föidi me?őgazd~iRAgi kamara öl Té l é k'

' hulL,öéktömegeL KiWnö ered- hŐsök(. "pes Cl le veze!! az I
tCI LHelén a naplJÍulgölermeszlésí K I.t . 't I

ménnyel fejez.ődött be a budapesli ol vasól a al.lll.éáZUSI re) e mes
versenIIben ök mulatláli fel a leg- b S á l' p é

:J vasn,jp-soro::,ai: 126 vagon hu!ía- világ an. z mos Hove ,a _5 fl p-
jl)[.U eredmény!. A leven lék ma- d' '! I í l

d~kanyag gyűlt össze Ez az ered- szerl.isüő- lU ömanyos CL{,{ e -
R"uk "ii,,'~ge,zték' a, beha,rd.ás,l. és

h
_ a,l ' ,.", ' 't'" T' . \/'1.'. 1"""1'" "i "'006

~ ~'~. 'fP,.ény' a lavJlyi bud'i~lCS\! gYÚ!leS, , ieslI Kl .o'nat 'i,ag "I"' ol '-"J .,u,- 1,.c~~ples! lS A ,(zm3f", IU!f1I,o,.m,'~~,·1l1 l'
1 ,i '"ö·''''.'' ':IQ. "''':''; ",If~i-;, "éJ1 fel!.llmul !,a. amélvne~; 24 az ára. ia ;even~e egyesuje~e.\. ~ _~ ,(i"..... ~ _~:1!,...c ru.. J
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Háromnegyedes macskabunda, iél
csikóbunda eladó~ Hortby Mildóg ut II
szám alatt 4-2

Kruchió Gábornil Garz6 Gyula
l szám alaH egy grllmafc:m ti!I!Ilhét-~

lemezzel eladó

Tendí imrének HŐJők

109 sz~m a~tti háJa ital~rél>j

helyiség ö8i!zes berendezéssel, jogfoly
torlOssággal eladó. 2-2

Király S'ndor cipész egy tanulót
veliz Hősök Emlék-utja 54 szám,

fekete hosszu t'llkillblllt, fekete
rllha eladó, özv. ~ld DáDielné Lehel
utca 13 szám alatt. 1-1

arác onyfá
luc· és .zQ~tfeny6k

nagyvál8szlékban
kaphatók ZOLDBÉ !

s:u~rszámfa;.kereskedőnél,

gróf Tisza István ut 19.

~ri~Ii2I~I~f&:~~Ui~

10 szóig 40 !iilér, minden tovÁbbi szó 41,

A HONVÉDSf::o léli ruba
gylijiö akCiójának eredménye
ugyanolyan fontos, 1111111 egy
megnyeri csala. Adjanak meleg
ruhá! i:l harCöl6 katonálmfik, hogy
gyŐi.leSen éi jó egészségben tér~

hessenek haza l

Marjai Lajesllé !:1liiÓ Róza és ifj. Izsó
ferenc között osztályes egyezség köt
tetei!

p, Tóth Lajos Vitt Izóó ferenctől

kölesfel1éki ingatlanokat 1350 P-ért,

Kovács Péter veU €Igy beltc:lke5 ín
gatlan! Iványi !\ladár és Istvántól 2800
pengéér:.

Pelyva Máté él! lilej" Vaszkó I!ema
vették.l\ Maródi flrencné és társai
beltelkes l:lkóházát 140eo P·ért

l~só Benedeimé Vitt egy tehén]árás
és egy sertésjárást 290 pengeért Tari
Dánieltöl.

Szerkesztésért éll, kiadásért felei:
WAGNER MÁRTON.

Készült a könyvnyomtatás 501-ik eaz'

tendejében cl. Sylvánia könyvnyomdábali

Gyomán, felelős V<§!!~tÖl Teket SáQlllef..

J"an

Tisztelettel értesitem a nagy·
érdemü hölgyközönséget, hogy
az

angol-francia
szabást-varrást

Budapesten gyakoroU~m, és

nőiszabó műhelye

mat megnyitottam.
Varrást háznál is váHalok

és egy ügyes leányt tanulónak
felveszek. ' I

Kérem a hölgyközönség SEi-I'
ves P~jOgá5át.

/ Tisztelettel :
J KUN ZSIGMONDNÉ

Hatvani Eszter
női szabó mester.

Gyoma, Hösök Emlék-utja ll.

....fII!l!IllIl.....
Arverési hirdetmény

Árverés alá kerUJ a gyomai,
Zrinyi Hona uti 2. szám alatti
ház, 1943 január hó S. napján
pontosan 9 óraiwr Gyomán, a
Járásbiróság 3. ajtó-szám alatti
helyiségében.

A KORONDI nírneves székely
fazekasok és taplóáru készHők,

akiknek kés2:l1ményei m fivészelj
szemponlból is országos hirnévre
!eil~k szeri, országzásil61, hősö\{

emlékrnüvé1 és kullulbáz3! akar

nak emelni községUkben s arra I
kérik a megértő közönsége!, hogy
vásárolják podékáikat, amelyről

árjegyzékkel szivesen szolgálnak,
Rendeléseket felvesz Korond
Község E!öljárósága, K o r O n d,
Udvarhely megye.

,
ovacs

Merész problémák mllvés1;i filmje, '
Páger Antal életének legnagyobb alkoté~át nyujtja.

Magyar Világbiradó.

Nagy

Dcceftlber

Egy Ő i
Az olasz filmgyártáS szívbemarkoló drámai mesterműve.

EfIl)' nagy szerelem tragikus törtéllete.
föszereplök: Emme Grametica, Sergíó TofalJo.

UfA vnághiradó.
l· " .... - -

ELOADASOK : vasár- és ünnepnap fél 2, fél 4, fél 6. fél 8 Ó"

hétköznap fél ,4, fél 6 és fél 8 órakor.

~re!, versel, kisga'ldák .G'la~H~ik-·

piaci és vásári árakat és I
lcndeielekel találunk benne. Mu- I
lalványslámot küld a Magyar Föld i
ki5dóllivatala. Budapes!, Vit. Er- l
zsébei- körul 1, l

Egyéves fennállását ünnepli
most megjeleni uj számával az I
immár nagy népszer(js~gre sze,t i

teU IfJU REPÜLŐ, a mai2yar'

ifjuság kedvelt repű!ólapja. Nagy
szabásu országos pályázata első

részleieredményeH közliaz,uj szám. I
EpáJyázat. keretében ,rendkivül I

érlékes pályadijakkal julaimazlák
azokat, akik a magyar repUlÖ
modelezés fejlesztésére érdemes
munkákJl küldtek be, Dékány

Zsigmond uj zárttéri modelje, a
Moly, biwnyáraérdekes munká
val láija el modelezöiflket. akik
egyébként líjász Szabó J. legujF.bb
kisérleti mod<;!jének megépiiésé
vel is fejleszhetik modelezö szak- I
tudásukat. ezutlai aszimmetrikus I

model épitésével. Érdekes kis el
beszélés szól Ciprián barátról, a
repülés egy magyar ultörőjérÖI s
Herczegh L>ijüs honvéd szép ver
sé! küzli él lap, A ga~dag és vál
iozatos tarlalombó! kiemelkedik
még egy cikk a modalbenzinmotor
$zerkezetéröl, a magyar mode/ez!)
világ tevékenységéről, az IFJU
Repülö mo:,;1 kiépilelt levdeLÖ
rendszere legujilbb ielen!é,,~iröl,

szóval él Idp él magyar mr.ddezés
hű Hlkrl", Az U! szám, li dec""nberi I
"Hju Repül/Y' uj námának ;)ra 30
filiér. Mulalványszámo! él iriadó- I
hi'N!laIIÓl (VII., Király uIc' 93) !

kérjen, i
A Mag~1ar föld heli képesi;;p I

l<t'[Jekkel ~s értékes cikkekkel je
lent meg. A magyar f.alu képes
!E;pjfl, mely gazd3sági cikkeltbeIi
siémc~ oe. Továbbá elbeszélése-

aez
fj13[v~~lrr,e1:tetiG:§; ~ aki nVU- I

ITIe! biz!osi~6 p, I
I

'és nem mind~n pe' c- I
bOJ reá leselkedő veszedelmek
k;i}zOL végzi polgári munkájá!,
iartfil edéiilcs; kötelességének, hogy
hi'i,f'f!eSf'n iJdakonék a honvédség

CI vílág legritkább lepké

arneiy jVIadagaszkár szigetén
elóbö fe/fedezték, mint valaki

Mao volna Egy botanikusa sziget
orchideafo/íájából) amelynek por
zói nagyon mélyen i1lnefc, arra a
ldivetk?z!eiésre Jutott, hogyaszi·

20 centiméteres ormányu

,iepkének is la!ll é.lnie, meri csak I
ez t~rmékenYlt~etl m.eg ennek .az l
orr:lndednak 1/mjgalt. A kéSObb"
csakug, 'WI' felfedezett lepke ezért a

~ "előre megi~~;~tt" I
1.A'tilt<K\;~:Jlíl!íEJ!a;zw;:;;;;;.wIliJ;;ii:iiA«·ga'I.~'.' iBilBil:

hogy a puli a lompos sződi I
és a vadászkutya ke- l

reszlezödésébó! származik és miÍr I
az ókul ban is ismeretes a I
köz!pkortói kf'zdvl' pedig okossá- I
gánJI fO,gllll klilönős népszerfl- l

s~p're teN szer! A 16, és 17 s?!á~

zadban a 'JIindordiákok és bflllt~

szek kiséróje voU és mutatványalk= \
bnr! is szerepet vállalt. Okossága I
II ttoZÓ(I:sO!mak is, ~eliiint. Leibniz,
azt álwjlJ. egypullfol, hogy emben 1
hangokat hallott tőle. Schoperz. I
haller, a boruláió filozófus pedz!! i
kora diáksagáfól kezdve mindig
tartott pulikutyái és "Atma"-járól
meg végre rideletében is megemlé-
kezeN. I

hogy a mókusok gombát gYilf-l
fenek félire és fIlágakra akasztva i

.~zárit ják. Vannak, akik azt áLlit
jrik, hogy az ember is fölük ta
nulta ezt a szokást.

hogy a méhtenyésztés már a
régi görögöknél is nagy elterjedt~

ségnek örvefIdett cs Krisztus előtt

a negyedik. században magdban a
Us Atlikliban is 20 OOO méhcsalá
dot tartottak nyilván.

hogy az ö!,ör három méter id
, lIolságra lát a legjobban, mig egy
méleren belill ugyszólván egészen
vak.

hogy a hJziegér a 37 fokos
meleget. a fehér egér pedig a 34
35 fokos meleget kedveli a leg
jobban.

hogya földi giliszta erős eső

zések u/dn azért bujik elő a föld
ből, mert a behatoló viz elnyelt
oxjgénjét bizonyos organikus anya
gok magukhoz vonják és igyoxi.
gén nélkül marad Oxigéntartalnw
vízben különben n.agyoll jól érzi

rllagát, de csak éjjel. A fénnyel
szemben annyira érzékeny, hogya
napsugár a vizben is megöli. Ez
az oka annak, hogy felhöszakadás
szer ü nappali zápor után a ,tó
csdkó;,{i annyi éleitelen f!,ilisztát
Le/,et látni
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pETJlZOAs,AZGé:s KA

női

ti

dön
hivatás vár. A to-

segHEégüket, kezük
és ~gyuk tudását 21

a Leg,eAöllHHI)lJb tt:l.r.sal'JahJlll

t21iyok mimlt a
rényebb sorsuakat.
zötuink más kUiÓ[lbseg,
hidért "égzett mU.ni{;l\baln
teljesítmény.
most kel az III

serlt.1g - j~je:de

Sram ezredes, 
XX. sdzad
Men fontos
lális
tartalékána
ezzel a tn!uU"7>1""""I.

eredmény jelentős, de még
n~IQvon. sok jelenJkezőre van
sztUr.lIlég.. Budapeslen :fl. n3pok~

han II Nönm. tobonó hölgyei
sorra jarják II lakóházakal, min-

ieikeresnek. UIlze:UeulJl!,
au.liént válla1tlJlka fele
!öliI,$é~~ttIJes maakát ezek II hől-

aldlmek oH

ezres a
m21tJV'~IJr nők és ré"mt kéífll:lk az

védő A
mS!,fliIU vhlé!:: mag;;[;utása kiJ!

: a
le!l;~Hla~~ystot~i:;;1Jl1) magyadahrak,

kis magyar
var03CíK !~;~nv::;j·~ssz(mVillli lelke·

A

azonban, abol ISI

szervezés csak
van, az öL.ként jelentkezni ó

magyar nők nem nyertek
teljes tiépet a Női Önkéntes
Honvédelmi Munkaszervet je
lenWségéről, Hietve arról,
ezen III nagyirányu szervezke
désen belül miképen kapják
meg elhelyezésiÜlket, milyenek II

jelentbzés feUételei és milye
adr. a munka lehetőségek.

Ji;;ekn51 a kérdésekről II

Ön kéntes Honvédelmi
s~ervezet Prűp8gaüda

<j 1Ú"')yetkező tá},ékozllatbt

or·
Az első

I!lZáz-

Eg:,"hasábolJ (55 mm 8zéles) i cm. magas mrdet!!lll
50 miér. Éves l1írdetésnél 10· ;:zázalék kedvezményt

adunk.
Megjelenik minden GwmbatoIJ reggel.

és honvideimi
font08

m[m~cU @nzeUenül és önként
vállaHálc A megbízott

akik a mult szombaton
eskit külső;

Uj·
,tett to~

. II megléve javak tlélszerü.
felhasználása a háziasszony kö
telessége. Tisztesség,
és S23\{ ludás
a közérdek mi;ldelilet,felleH
elsöbbségének megértése
érzése is szükséges.

Dénes m. kir. ezredes,
"4UH"LJL t.l!rs~~aQÜg· Felügyelöje

éUón este, 7 óra 50
perC~tor rádióbesxédet ifltéz~H

[l,őkböz, amelyben
azokat :il. nagy

h&ZBfias lelladl:['l.ic,kflll,
.%lW1nl<P>h,,p.!r II most doló

ség" - mcmdlotlla [(,b!:lek
a? O;;,.;zágos FI!':hll(lV~~Ui

a férfi munkaerőt hfJiy~~U,3sill!e

kek A Mtorn lIKel::llvf:"Ö VI:'.<I;;,I;:;·

zésécek fl termelés zavartalan
folyionos,já.;:ls,· ugyanolyan elő

tellé tele, mÜlt a tegyve.u~s dön
tés. AmagY::ll' hOTI védelmi tör
vényfelbatahn3zza a kormányt,
bogy il! háboru idején minden
14-10 férm vagy
nőt 'köteh~z

zen. A kóteiezheiikteh.:H
a azon-
banell'l'e keröH

;nanecm s~fijiltoB~ m-agyar ell
és . SZil,n'8Zé:d elvek

a női

IUMY'ew int·ézeU beszédet
Ferenc bel·

figymini~:dejf felesége, az
söH Női Tábor Orsd.gos elnöke
melc~'i! tHHl;!on emlékezett meg
II magyar s.ssl:onyok köteles§ég

G Y " m a, Keuuth
Telefen :

Felel6111 szel'kellzt6: WAGNER MÁRTON
é9 Idad6!"ilvJS~l!:l1 ~

Mltiorujiaban mindenki
részt vesz, katona: a
h<Hl'/édés a poll2'ar, ft ba]fctérEm
kiJzdő és a~ itthon dolgozó, a
fértiésa nőegyar§mL A

í,ezében klzda
de :li nőre nagy

Mml:

""".u,~,. a mübelyekből, II gyárako
ÍfodúH,óli elszólított

. pr op21ganda
osztályának országOl! V€;7etője,

Györgyné:SJ oapok
sal!óio~:ad:~soln ismertette a

Budapesten meginduló
lob,or2:Ó munkát és 5turm Dé
nes m. idI'. ezredes, Ors%ágos
Felügyelő külön hangsulyoz~a

azokat akörülményeket, ame
lyeketa toborzást Tégző höl·
gyeknek. mnnkájuk során fj
gyelembe keUlennialc A Nöhm.
hölgyei a Iegköielebbi napok
ban megindulnak és $orfa jár
ják a budapesli lakóM~ak8t.

mindenkit telker-esnek, feijegy
zik az ~nként jelentkezőkad2'

ésmegadják II

felviligollitásobt. E:d a nehéz

Imeg az ipar8s is és
l gávai ugy gazdálkodjék,

abból egy csepp se vesISzen
kárba. De a szaldndásr:ak ér·
vényre keH jutnia a
sokh,Hl is. A takarékoss~g, lele·
ményesség, a b@osll:-

ElOFI:ZET~S! ÁR
lC>2V"rJév.~' Ui!) P, fél éVi'e 3,12 P, EgéBz éVfe 6.24

Befizetések pcstacBekken,
"Sylvánía·nyomda Gyoma'" cEekk8zái~1 18.281 '.

Lapzárta c 8 III ti ,. i tl II este fi Óra

Szász
miniszter cikket
tilsi ErtesHöben.

lén.yező~: a. tisztességet; szor- j.

gahnat es szalitl1dásl meg,
amelyekre az ország kÖlellátá
sának kell. Amikur

fordliJlllok az ország
nyilván611l'J'gáboli: - irja a mi
nisde~', - azt izeretném, ha
mindenki megértene kérésBme~

és e három ténJElző-realapüa 11;)

életét és mí.mkáját A fogyaszto
tól azt kérem, bogy értse meg
az idők szavát és legyen segH
ségemre. A tisztesség alapján
álhra legyenekluljlamosak II

lO§i;yasztást kor!átol:ó UlI:ézkellé·
és

áUi!

gazdától
hogy s magJaI'
(Hm II nyugodt ml:ln!ul.!HH is köteles-
:ségét és n('.m llonveol!elnl:ll tönéay le·
n>ek e!rejt;§s~vel, h",tf,~"ó,r,,,t nyujt arra, el-
hB.uyagol&sával li",o •.,,,it,íi~'i7 a nőklH'.Helez~ bOD-

or§2~gllDk kíb:delmét. Tis1.itessé· és
get kérek azoktól is, akik a a2 öresenmaradi
keR'eskedelem különböző azonban
lftibblntevékenykedoek. ba· nem k~rüli sor li kötillJlevJ női

:i:afiasa.nén::ő kereskc i' hOiJ.véd.eJooi ml:mi':aszOI~a!al be
pddál ! bevezetésére, banemönnU'Hc.O'

·.liil;lllt'0"!liég,el kérek az ii jeleo!.kezés
hL Kütönö· ! Jpeg a n6i mliJlll1Kaerők

f bu'lsa, nyHval1tartá~ II vék!",
részbeni . álhtása.

Az őnkéDJes nm munk'Hlr6k
toborzása tlé:yre kór·
ben indult meg
Női

a muu-
lIunaenlliOI ml:gusse a tisz

mér!ékét és ld·

~al~eE..osiKm]JeB:a rendelkezésére
a másik tu·

a !izorga!omról
SJólok, ugy azokhoz . forduiok
elsősorban,akik teI-mleiű,mlll.lliitít

végeznek. Kérem a' magyar
gazdától, hogy éj~ nappallá téve
~ermeljenek minél jobban, ,.mi
nél jobbat es minél többet
Szorgalmat Kérek a mlinkások
lól is, al~ik il mezőgazdaságban

és gyárakbsn dolgoznak. A köz
ellátás gondoskodni fog arról,
hog)' léUenntartásuk leheMségél
bizlositsa. A harmadik követel
mény: a szaktudás. Ennek a
!lzaktul!lásllak a rnegvalósulása
mez'~8I;dasági termelésünkben
termőföldünk legnagyobb méi-
tékii kihasznáhlsát s
igy tudjuk ki-
elégHet! L k:l!i.I:v.dlésllt



etmény
gyulai m. kir. pénzllgy

ig&zgalóilág rendelete alapján g,

községi adóhivatal értesUi az
közönséget, hogy mind.

aa;on természetes személyek,
akik adóbátralékukat, valamint
l01yó hiel6irásukat t. évi de
cembir 31 kifizetik,:;);
~1~~2.!&!lélil~o§ k!unaUéJfHéd~en ré-

dItása tilos. Ha II kerllk.dő

nek II szappanulai V:U1Y valódi
sága eHen bármely gyanuja me
rülne tel, köteles erről II Mrtil
ményről a legközelebbi illeté
kes batóságoál, m. kir. állam
rendőrséguél,m kir. csendőrség
nél azonnal jelentést tenni.

Tökmag ellenében kiszo;gá!tatott
szapp:::nuta vány k

elvégzése Illin pl2dig, amennyi- nem áUitoUák fel II Női Önkén- szerilen csak kisajátitják egy
hen beOSztást nyert, rendes fi- tes Hon'fédelrni Munbszerve- mastól. Én arra kárei. Méitó~

zetést kap mUBkabelyén. zet irodái!, oH a kózségb.ázán sAgo4at és !IUlléságtokat, - és
- Jelentkezni a Női Önkén- a jegyzőuél, illetve fl. vlÍlroshá-, sl!!emélytikben <ine Udsm a ga

tes HOll védelmi Munk'\szPfvezel zán lj polgármesteri hiV~.lalDan I rluu~iát, - sobasem a ftl
Izerveinél lehet A felvétel tel- keH jtlenlkezniök azokn.ak, a- . lizlne'l levő változó jelsz@nk,ért,
létele: magyar áHampol~árságI kik. munkájukkal a lU"h:d.o baza hanem mindig a mélységekben
és egészséges tilikum. Abol meg segItségére akarnlk lenOl. élő örök eszményekért harcol

janak! - Dolgozzanak a Krisz
tusi kere8zténysé~ örök ideál
jaiért, - dolgonanak Istennel
hazáért, - dolgozzanak az örök
magyarságért, - népünk bol
dogulásáért !

Ugy érzem, hogy mint a vár
megye föisplmja nemesak II

magyar királyi kormány nevé
ben, de Olint ennek II várme-
S"iének a tia, aki iH ebben II
teremben nőttem fel, mindnvá
junk nevében mondhatom ina
azt, - hogy erre szól II meg
bbahbuk, ebben segitse az Isten
munkájukat 1

Csak BZ etald.nyt kiáilitó
Futuna- bizományos községében
üzleUel rendelkező, kijelölt
Izappankereskedö vilthatja be
Mb községekben kiáHitoU és a
Futura·bizományos bélyegzőjé

vel, valamint aláidsával el nem
látott szsppanutalványok be·

Békésvármegye törvényhaió I A megvála$z!olt rendeli és
sági bizojbágának öiése fgy I pótiag ftraknak a :személyét
hangulag dr. csákói Geist j ietően, ugy énem, hogy alig
Gyulát választotta meg mé.;;odik l lehet mondamhalóm, mert hi
iels6báli követévé· PóUagoknek ji szen mindnyájan jól ism~rjük
viiéz Réiby Bélát és dr. Sebők öket. Ha nem ismernénk, 
Eleket. A vármegye tóispánja a I nem válaszloHtdt "viBa meg
megvá.lasz~o~t rendes és póH",- I őket i Méltóságodnak és N~gy'

gokat El következő heszéddel l ságotokn~k közöttünk élt élt;le
üdvözölte: és szemink előtt folytatoU köz- I Gyon13, 1942 december 2,

Tisztelettel üdvözlöm MéHó- életi munkás~aga a moshlmi! K.OVAc~ SA~DOR
I 'e!i:vzuságQdal és NagYIl'lgotokat ~ válaszU.!! eredméllyével mtg- l .."_,,,,_~~...:.,...,_ImBigyar orsd.gllyülés felsőházi pecsételve felment aHól, hogy l

I tagjávA, illetve póUagjaivá, törD Slemélyiiket szeiLuWl szemben I ij[onvédeink
I lérü megválasdásuk alkalmából. méHasIam, .\ legrövidebben ta~ I iizen.:n.ek ~

Mindenekelőtt is meg akarom U.n akkor fejezhetem ki magam l Tekintetes Szed{eszt6 UI·!

áHapilani ad, hogy Békésvár- ha azt mondom, hogy mi nem! kérem 8zlve~kedjen nb.
megye. t~rvéDyhalósága ti vá· polit~kai mintát &ze~él!e~ e:lek I. !!lpjilban néMny :&1I1.mSDl IfSra-

laszlall Jogát olyan méHóság- néHud, - hanem 19U1 ertéke- imnak uorUan! :
teljes formák, tárgyilagos .és ket személyes politika nélküli Mindau:on jóuaríHaimllak ih
komoly eldzmények, valammt akartunk li képviselelönkben! jóilmerő8eimnek,kik ulretl!Uel
böl~1 megfoatoUlágnak a körül· kikOldeni és ez voH a~ a<»it l gondolnak il ilzeretet ün-
ményei között gyakorolta, Iii- mOlt megcselekedUínk l i nepén; k~U~meiil inueplé;t él
melyik egyrészt példátadó lebet . ~ , . i BOI.dog njévet lddnok II meSSZI
a mai időkbenminden vonalon Csak alt ohajtom még meg- fi _ '. .

_ .... lOt .' . 0 . ,<. _ avas orOSl l:llksagrol. Ha 1'1
kovetende hl<llJadi magatarlás- em l eu l, o.°""y 3 meg'l<ldagztot I '·1· k _ .

1'>8 k k L'.•• i tO.tHe - al ünnepet, illY rÖVidk,
hoz másrészt pedig hűen lük- ta na rnegulZ:hhsa llz olya!! I'p . d" I. ""

_;.. hosszu esz;lt\[ldőreszóL amelvili iH l~mat;g gon OiJatOti. fl ulUI·
ro;u VIssza Bekésvármenye kö-, .' " téren f,zenvedőkI'e.Su~r~teUeij.
zönségének politikai felelősség· UUl akkor. k.e.l!i~~dlk, armko,f I ndvődeHel: Beinscbrótb Márt~D
érzetét. s&bezn:k ~S 9Hihok pl.ls:tlu!ofilJi l sZllIka:OUtIlZ61ő.

Ennek a teremnek II falai e! III világ legnagyobb háboru· '"
hosszu-bosszu évtindekeo ilt jában, amikor ~ magyarstlg Szeretettel kérjük, IDint trou"
mir sek vitá. és kAzdelmel él- téaek fennmaradásáért a boi- lon lévők, szíveskedjék a SZl"
tek áUal, - de a harcok után sevÍl~ta veszedelem eHen küzd kesztő ur a hiriapjába hel11t
iH soballem győztesek, vagy és megbizatáiuknak a tiz es.- . adni li Karácsony és Ujévf
ves:desek, hanem mindig 8sak tendeje fogja felölelni nyHván- vö:lelüoknek, amelyért szere
s vármegyénk. önzetlen szolgá- valóan azt az időszakot is, ami- teHel és !JAIbal fizehink.
latában egybeforrott lelkek és kor a békekötések után az uj radunk bajtani üdvözleU,. :
III sil:ülővármegyénket egy/ormán Európában ellogbló pozicióu· Diószegi Sándor főt., Fele I.r.
szerető testvérek maradiak visz- kat keU megalapozni. Nem őfm., Hernádi András szkY'P
sza. ÉI mert ez most a mai kétségel, hogy ea:en időközben Gyurezán János tb:., Koszti n
válaszlás utAn még fokozoUab- nagy eltolódások fognak végbe- nos tiz., Hanyecz Lajos
ban igy igu, .int bármikor menni nemzeteknek az életé- Szabó József örv., Kunitb
vabba, ezért nem mulaszthatom hen, társadalmaknak a mélysé- György őrv., Pe:rn.eczki KárolI
el, Bogy a minden szenvedély· geiben, hpngu!atokoak hullám- szkv., Fogarasi Péter, Martii.
161 és kortériától mentesen le· zásában és el veknek a vándor· János, Szabó Árpád, Kh~.lna

folyt "'la8~tás Dtáe kiszönete- lásában. A reDdszerini előljáró József, Udvari Sándor,
met és elismerésemet ezért fJlső· jelszaVJ.k meg is maradhatnak, Máté honvédek, Nagy
sorban is ft tönényhatésági bj· de ie! is cserélődbelnek a sze- bonv., . Sári GUliIZíáv
zoUsági t~~~k ös~ze5Sé~ének jut· rint, amiut azt pá:-.tok liagy ugy I·· Sztrubás Péter szkv.
t~lIilim iufeJ8dlilre. íomMva áltill vell.•uk, ngy e~'y- • Oroszországból, 1942. XII!

- Köz!edomásu, hogy az 1939
évi bonvlde!mi törvényüuk ér
telmében bonverlelmi num kába
állitható minden 14-74 életév
közölii magyar állampolgár,
nemre való tekintet nélkül. Ami
a m8gyar nők hontvéd6 mun
munkáját illeti, isméteilen le
heH Izögezmlnk, hogy ez alatt
II monka alaH nem frontszolgá
tot keU érteni. A magyar nők

munkáját kizárólag az ugyneve
.zeH belső!ront j~ényH, mégpedig
minden gazdasági és ipari üzem,
kereskedelem, kisipar, kórház,
laboratórium, közigazgatás 
egyszóval minden gazdasági és
szeHemi foglalkozási ilg, ameny
ben az esetleg frontszolgálatot
teljesítő térfimuDkaerőtpótolni
kelJ. Tebát II haza csupán II

belsőh'onton él a biánY:l:ó férti
munkaerő pótlására v88zi igény
be a magySiIl' nók laonvédelmi.
s:EolgálahU.

- Nem arról van szó, hogy
esctleg ujonmm kreált üzemek
ben munkán állítsuk be I'i ma.
gyal' nők tömegeit Tömef!es
}é·loeiGlkezésre c5ak szért vall
~? ho}!; nyH vántarthas
suní( rnínden olyan luagyar
munkáskezet arndyel a hiányzó
térti-munkáskéz helyeUesilésere
1'llltalmasnsk ~artu[\k. Ebből kö
veLkezik hogy az önkéntegeo
íelenlkezett magyar nőket nem
lU/t:pJI'. e!lif;U~;g eg~7ik napról a
másikra rnllokába áHita ni, Ci U-

pán akkor, II férti mllwka-
erők s21ükségönk van
ff!_

hogy elsősorban

szakmunk:&sokra van szüksé
gÜf\k. fajla szak mUD

kilit nyilván kell tartani. Tekin
tettel azonban arra a köriU
ményre, hogy a női uakmun
kilSűk nagy tömegei kben általá
Lan már ugyis állásban vannak,
sii:ükséges, hogy a szakképzeU
ség;,;el nem biró nőket szak
munkásokká képezzük ki. Ezek
a kiképzések a N4i Önkéntes
Honvédelmi Munkaszervezet
tanfolyamain történnek.

Az önkéntesen jelentkezőma·
gyar nők abban az előnyben

.részesülnek, ho!!y ki-ki olyan
foglalkozási ágban nyerhet ki
képzést és esetleges elhGlyezést,
amely fizikai és sz@l!emi ráter·
melségének, érdeklődésének,

családi viszonyainak legjobban
megh'leL Másik figyelemre
méHó előny, hogy az önkénte
sen jelentkezeUek, amennyiben
rá vannak utalva, már II kikép
zés időtartama alaH il!! anyagi
lámogalásban, neI'Vf:1.etesen
• köHségmegtérHésben" részesül
nek. Tehát minden maliyar nö
ugy tanulhal ki egy bizonyos
meslerséget a Női Öo.kéntes
Honvédelroi Munkaszolgálat ke
retein belül, bogy - a hmulái
ért fizetnek neki. A bllfAtolyam
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.KözeUátási
Oylijtemél1ye. A napokban jeit·nt

meg a könyvpiacon a "Közel/;'d,;si
Jogszabályok Oyüjlemél1ye" ci mti
munka, amely régóta érzeIt
pótol mind a közellá!ási kérdések
kel fogJalkaz~ közigazgat,b j minIiI
pe~ig a nagy közönség számára. A
háboru kitörése óta a közeilálási
renlilt:leiek száma állandóan emel
kedett, ugy, hogy ma már
miíli ezer kúlellálási r~ndeiel van,
A megfelelő jogszabályok gyors
felkuíalá~al sz"'!mmulaló és ré5zle

tes beHiwros névmutató teszi lehe
tövé. A m!.ln~a zi SlS:dillm !d~

adásában mintegy ezer
fil.zöl! formában ielenl rneg
Formában, hogy a !íöteíbÖ; az
egyes lapok l<:iemeiijétök,
uj lapok beWi;szlhei{·k. A kél kötel
ilgyüHes boHi ara: 60

Karácsonyig nem tieU déU
8zftnetet az éíelmiszer
üidetelib€1rJ, 4;: JzieU zárórára
'1onaiiwzé Ok:ÓDtf 17· én éleibe
lépteIt renteie! tudvalevőleg ki mOI1
doHa. hogy azokat a nyil! árusi
t.<.sl üzleteket, a melyekben kizáró
lag, vagy móan élelmis?erl

á'usilanak, kÖZililpokon délután l
ólától 3 óráig za.rva kell tarlani.
Ugyanez a rendelet kimondoHa
azt is, hogy a déli szüneiröl szólo

rendeíkezés nem vonatkozik a !\2l

rácsony első napját mege!öző 12
~{öznapra, S!1nélfogvil karácso!,yig

-.c élelmiszerüz!etekben nem kdí

.J; 'dsz.One!ei tartani.

KÖszölletnyiJvánitás. A Baj
társi Szolgálat elnökségének özv.
Braun Már!OI:mé ahadbavonultak
iUhon maradollai részére segély=
kéftt 30 pengő! adománY0J:ott,
miért is az adományoz6nak ól

lajtársi Szolgálat elnöksége kö
$I~nl(él nyilvánítja.

A f61dmiveléstilyi miniszté
rium tisztviselőikarl minden egyes
harGtéren küzdö tárga részére
szeretet-cso.agot küldött, Minden
szereieH:semag mlleg lamiH ujjast,
termo8zban borpárlatot, cigarellát,
cukrot ~3 na: Ulaz. A küldemények
érlé~él él ri s> lviselő[, ddlák öf:sle

Mezőgazdasági gépkezelő!

tanfolyam Debrecen és Szol
rwkol1. A TiszániuJi Mezőgazda

sági K~mara 1942. év.ia feb
már, március hónapjaiban
recenben és Szolnokon egy-egy 3
heles me,:ögazdasági gépkezelöi
tanfolyamol rendez. A tanfolyazma
felvehető minden olyan egyén, aki
18. éle!évél lJelöllötle és imi ol
vasni tud. A tanfolyair; tan- és
beiralási díja 15 pengő. AkIk rés:d
kivánn.. k venIli, a egyidejü
belüJldésévfi m'Ír mo~; fJjztDsilsak
feivéieií.ikel a TisÚfHUii Mezögaz~
dasági KűffiiJranáJ, Debrecen, Hu
nyadi-utca 5 szám:

Meghivó. A békésvármegyei
G\nT;öJc',te~mesztök EgyesUleté- l

nek gyom.] i c<oporlja1942 de-I
cember hó 20-án (vasárnap) dél- I
után 4 órakor a köuéghá13 nagy- 'I
tanácstermében gy ii lési tartj melyre .

a !3gokal tisztelettel meghivom. l

Határozatképtelenség Eselén a gyíl
lés! 19..t2 évi december hÓ 20·án
délután 5 órakor farljuk . meg.
Alelnök, l

I
Rendelet a rieinus-ölajféMk I

minöségéröl és forgaimáról.l
Báró Bánffy Dánie! földmivelés
Ogyi mini";· (:r rendelete! ado!! ki
az ipari c· i')\UJ s:wlgáló i'icll1ul5
o!ajfélék lJ; i l]őségél1ek me~hatá ro
zásárói t~cl:ro;{ forgalmáról. Az
ipari rjcil1u:~)la.íükke!lekeinek megQ

állapHása rszben a repil!;'Hechni·

kal célokra felhtlsznáH ol<1jok keilé
kein~k megililapilása céljából, más
rész! az 01;\ jgyírlási célokra Si 01
gáló riclnUF magvak lIninöségi m-:g
áíiapHása c~liából szükséges. A
rendelelbenmeghatározoH mir.5
:;égi keHékeklől eilécö ipari ricínm
olaj forgalombdhozalalára a föll'
mivefésilgyi miniszter li honI/é·
deimi és ipartlgyi miniszterrei
egyetértve engedélyt adhat.

CsomagfeivéteU korlátozás.!
További iniézkedésig minden ked-I
den és csiHöriökön szünetej a
c"omagok felvéle;e a postahiv"ta-I
loknál. Kivélelt csak a hivatalos,
gyógyszer és láboripmHa-csomagok!
képeznek. ' .

Harmadik téH gazdas'gi
tanfolyam Gyomás-t. Apóhalmi
téli gaz.asági tanfolyamot decem
ber hó 5-én déiután 4 Óra
kor nyitolta meg dr. Szász La
jos községi főjegyző, dr. Táby
Endre fös70igabirá" 11 vármegyei
gazdasági egyesület kiklldöite és
a helybeli e2űstkalászos gazda
csoport ga:zdaköri elnQke G. Szalló
jtlizsef jelenIiUében, Az elhangzott
buzdító szók már 53 hallgatót
találtak II foglalkozás helyén. Ez I

a harmadik tanfolvam "(lld;, leg- I
nehezebb viswny~k í;;; i, az előadói I
kőzponliól való mgy lávolság,
előadó hiány, három rosl'i11.l.1 ter
mŐ. vizes esztendő A lét~zám

mégis nem kisebb az elmuHaké
nál, mert az utolsó foglalkozáson

már 59 rendes és 6 vendég haJl
gaió vett részt. Az egyik hallgató
18 kilométenö! Játogalja azt. C50- I
dával határó)s, ho~y mi f{jtheli en
nek a:: egyszerü földmives ember
nek lelkét. hogy l@ órai beszél
ge/és kedvéér! képes hetenként .'J5
kilométer! gyalogolni. Bizony sokan
meritheinénk ennek az egyszIuti
embernek az akaralerejéböll Ne-!
kem az a szerény ól1ajtásom, hogy l
a sulyos viszonyok melleH iti lel- I
kesen indul! tanfolyam a legszebb I
eredménnyel is végzödjön. Tan-'
folyamvezet6.

UJSAG·

ÉpftsUnk l I
árokrendszerű il

óvóhelyeket J A tavasszal megkezdik a
békéssá.msoni kíSVIUiUUpitését.

A légitámadás klilönböző veszé- I Mar hosszabb ideje tervezik ól
, , !

lyeivel szemben II lakasok, vagy a hisV3StHnak Tótkoml6srÓl liékés-
flIunkahlllyek kizvetlen közelében ~ilmson községtUI keresztűl HM-
létesi/et! légoltalmi ólJóhelyek nyuj- mezöv3sál helyre valé kiépitését. A
tanak a lakosság részére meg- vasutépitési tervnek nagy segitsé
felelő védelmet, gére volt az a mllgbesl.éiés, a-

Az óvóhely,knek igen sok faj. melyet él. nyáron él. MÉP békés
Mja van: szabv6inyos TOS óvó- sámsoni szervezetének nagygyCUése
hely, sziikség ó~6hely, árokrend- után baköi Beliczey Miklós foiy
szeril nyitoU·jedett (J1Jóhely. tatolt IZ érdekelt községek és él.

A város épületeinek nagy risze kisvasut képviselőivel. Időközben

nincsen aldpfncézve. Mit csináljon felmerillt olyan terv is, amely
hát a lakosság ezen része, hogyan szerint a kisV3sul Tótkomlós he
védekezzék? tyeU Orosházáról indul! volna Bé-

A árokrendsz"ü óvóhely megvéá késsámsonra. Ugy lj 1S2! i{ "z,unban
a förmelékek és szilánk-haiásokkal az érdekeltek belállák ennek az
szemben, s6t gázbiztossá is ki le- elgondoJásnak l!lrJÍlataOílnságát,
he! építeni. mert mosi ujb61 a TÓIkomlósrói

Itt a lakasság tudomására kell való kiindulás mellett dÖl1tö"eK.
!wznunk, hogy a hatósági légoita- A vasutépités tervei már olyan
lom csak a rujzak. kapujdig terjed. I előrehaladott állapotban vannak,
Azon beíiiI a lakosság maga kő- I llogv avasut épilése talán már él

ffles élei· és vagj'cnbi!f()(lsáí/i1ról I tavasszal megindul,

gondoskodni. Köleles !ehát ugy I Kotlátozzák a karácsonyi és
maga, mint hozzáfdrtozói ri\'z!re I ujévi postaforgalmat. A keres-
a /egnlesszebbt7!'!nó védelrnel kf-' kedeJem- és kÖlle~~edésúgyi lní-

épifeni niszler e!öze!es !;1iéko,~Ljíás céljá-
Az tlrokrendszerii óvóhely le~- ból közölte a I,ereskedelmi és

egvszeriibb alakja mintegy 2 m. iparkamaráI13!, hogy (J kdácf;onyi

niély aiul 60 cm-töl l m széles és ujévi foltOzot! poslai forgalom
felfelé szélesedő egyszeril drok, !ebonyolilásának lehetövé lélele
!Ilely lehet nyitott vagy fedett. A véged a posfahivalalok 1942. de
fedett árokrendszerii ávóhelyek bi- I eember hÓ 18. napjátó! 1943 ja
:?Of/yaltok tökéletesebbnek, mivel I nuár hó 3. napjáig nyom!a,vá
ezek cl saját tilzérségi elháritó tűz "yokbőJ, könyvekből, árjegyzékek
visszahulló lövedékei. és íepeszei li Ml,. cimezdlen nyoml<1lványokból,
elf<!Tl is védeltnel nyuJtanak. áruminlákból cimezetlen árum in- l

A mi to!ajviszonyainknak a i lákMi továbbá egybecsomagoi!!
földfeMlí árokóvóhelJ'ek felelnek I küldeményekböl egy feLocl6tóJ l€g~ I
meg, mível a magas tl1fajviz miatt I feljebb 500 darabot veheinek fel. l
mciíyre. ./eds:,,/, nem /f:"h~t. .! A kOfiáfüzáii nem von3!b:~zik a I

Az arokDl'unely szaba/ros meg·· g(i,gö§ :er méSJ'tbJj nyomta!vanyol<ra
épitésére és berendezéstire vonat~ (id5sli'l ld l '!Juk t a, k'yá!'izjtienlé-
kozo jeivilágoútásl a lakosság d· sekre, 'JáBá!"! ériesHésekre, tőzsdei
s.2üe a Ligol!ul.mi Liga készsiggel I árje!{yzésekle Si\) valaminl a ka- ,

megad. I rác§onyi és ultvi Lldvöz'etek1e) l
Addig is mig eZ~!l óv~h~lJ'eket Herefélék szerződéses ter-!

~, 1~~O~Ság ,1~~géPltl, felll~vJuk_ ~ I mes._zté§e~ .·A .Iéikarmány lerUleíek I
lig}dn,ei ar. a, hogy 0,1, aho. I növelése érdekébEn il fu!ura Rt., I
pince nincs, II lakosság a lakását mini a mui1ban. il~IJÖ év tavaszán I
ne hagyja el, meri a lakás meg- il! t"rmeltet szerz0déses alapon J6-1
véd il visszahullá repfszdarabok és here, ll.lcenn, fehérhert' és balla- .

~zi:~Tlk~~ ~!len.. . . l eim mago!' A ve\6magot a Fulura l
_.~e1hIVJ~K :neg II figyelmet arra, ! kamalmenteselfl a vetőmagra meg- I

hUf;Y a rt~do ta:t~m(J alaU vz i áHapiloH milximális áron bocs,Hja l
lJ:,c;in . !il~t~Z,k.O~~I. ItIOS, S csak ~l il lermelök rendel kezésére és an. l
/('/.6 Ig{Lulliln)o,~kaleltátotlakfllJiC I. il hAt áll't d - t !

b d · I nafl e enél"léll>\O :il sz .1 an o er-570 a
...............~.......-........~"-'-...,.,. __ "' ! I,ié,; értékébö: vonja le. ~ Je- l

I szálliíoH termés uián a m!nden~ I

"\'idáln ~orok.. I kori milxirná:is áron felűl lO 3zá- I
Szomorkodva nézi a székely a lzalék ptémiumol fizet. A szerző

hd,a elöt! lévő fát. - Látja ezt a déses ler[j!elről származó széna
szomszédja : termés teljes egészében a iermelö

_ Maga rllér busul ugy, SZOnl- tu!a jdonál képezi. Termelési szer~

széd? Mit néz olyan szomaruml? z50ések megl{l~lése végett 1943
__ HU,iZ)Jja el szomszéd, nézem j2l1U\f 31-ig lehe! a Fulma hizo-

ezt a {Ji Erre akasztotta ffl ma mányosolmál jelenlkezni. I
.Rát szegény anyósom. - Gondoljatok azokra, aJ..ii{ I

A mlÍsik sóvJrogva szól: l távol a hazától a legzordabb I
- Swmszéd, az lsten m,egflzeti, I télben is helytállnak Magyar- I

od/Oli bár egy ollódgat nek.em arról I országért Í Adjatok télindlát I
~I jóról I c l ;} ba4seregnekl I
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hát;; h]Tc(}lÓ kBtün;J,!-:nJk:

I-lárcffinegyedes macsfrobunda, fél
csik6bumL ",iadú. Hor:hy MildÓ<3 ut II
SL3n! ai,:dL 4--3

!<laíClhBli.ók l B É N &

i'lzer-3zamfa-~er~skedőnél,

Tisza ut 79.

KruchioÖ GábQnl,U GM10
~'-2,rtl alaH egy gral11afon

kikelzel eladó

Tisztelettel értesitem " :szabó·
ípJxosok3t; hogy a c~rnJ uiaiványokra

7) szAza:",kban .iís:C'1pamutcémánl
tu,lok 3zo1gáliJi, Tis;dd.'ttel: Szendrei
Géz:: 1,ereskeuD, kisír,3fi cérnaelosztó.

Sz:erkesztésért és kL:.dáséri f~lel:

j~(1ÁRT·OI'~ ..

KO!'ldcrot\ i AlIamílag e;1g.:Jélyelett
faisko'ámban igen s~':pi;n fejlett jege.
nye- és k2i1adai nyá; fhuják, fenyők,

buxusok, folyton tenn 0 málllaiövek,
ribizli, pöszméte, neme;;ofg'onák három
fajtában kaphat6k. Bok<.;r~ és magas
rózsa uidonságok s k színben A fent
részieteielt növényexr" már mos! lava
szLszáUitásra elöjegy;éseket felveszek,
melyek ia helyben eS 7 közollJeWk meg
bizottamná! Kiss Sándornál, la!dl( Eoee.
kay-utca 20 sz.ám alatt. Tisztelettel:
OUNDA PÁL faiskoiája Kondoros.

Király Sándor cipész egy tanuló! fel
vesz Hősök Emlék-ulj" 54 szám. 3-3

Fekete hosszu télikabát, fekete
ruha eladó, özv. Zőld Dánielné LelHll
ulGa 13 szám alal!. l-l

Kés",üita könyvn-yomlatás 501-ik esz

tendejében il Sylvánia kőnyvnyomdába:ll!

eYQmá.;"J., f$:Jelő;:; >if;;c;.;;J'::p Tekei Sáúder.
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I
Exolikus, KaialJdo:" izgalmas íörtéru~t.

Hárolllember va!OllCIO az öserd'}ben,
fószereplők: Isa Mironda. (1,;s!av Dless!, FG'c'o Gieshetti.

Kél 5zereimee sziv vergődése " sLenvedé!yek viharában.
Pösl:erepl'%:: Jean Ju'es Be'!" 1\'leghat6! Lebilincselő l Izgalm3::: !

vH;~:ghi:·adó*

Lenyligözően szép, szerelil!es fillllregény.
At1gya! V;Jági1iradó.

=~__==~~__,-=-_~~~-"--~'-~""'~_~~4_~

Rtndejé~é.leI

A~
Ltt.;e!~3:";;-l:\ ~-".~.

I
II Kém film.

Föszereplők: Tasnády-fekete Nlária,
I Titkos Ilona, Vaszary Pili,

II Sz.ve1iszláv, Kiss Ferenc, Ró;~sahe~:yí!i

." lVIály Gerő, Somlay Anhnr
süHyedö Oceánjáró luxus hajón

1- történik ez az itg~lnlas ké l lldrallli1.
It.lagasniv,l.iu és mégis a :egeg\,szl=rütJtll

i eíl1bert is érdeklő szenláC!(\3 fjlm,

I ti. műsorkiegészitve.
! VHgj és UFAhiradókkaL
I
i
I
l
I

i
I,
I
!
I

9.<. I
cl '-Ji'= I

~
~~ .~_""~'C1!!J:;ID$\'il5\!!,!""!!!!,!""!!!!!,,,,,~"""''''.''''''__~~~..p:=:~~~~~?,,?~~ 3

i
~~Th~~~mi@~~~m~li~~~m~1

l
I

.4,verés alá. ~;edil a gyonu,i, I
Ilona Liti 2_- sZ~Jn alatti j

il

1943. hö 5. i
iiY'J"hi3~:" 9 or"" 1,,,;)1' a I

3. ftj~6-8zám a!aw,'
helyiségében. " ,

~~WdlJ~Ii«JJgl~ljlJlf~W~~~~!~iJ~~!~li1ll1\w1)!J !
U3zeze,r íSz[get várol:l' i

- i
ban, Sved;H '~-"'e'"'' ~ I"'g •

s?ámilásOk'L! ;,t~~~:;~t '. t~b!~ I
, I I
ZélVé" I

csak ma I

vhJ,üijak
árjegyzékki: l Sí. ive: .~n

S:dilettek: PU!t",ki ar,

neje Ru.! EuséiJel c:ánya ! re!.;szik.
ld, ?iOtaki Elek ét} éi.d.:'l'e: iHJ';;,-'; (1 'J;;~"uk a I
Eszier fia Imre ref., Bidári Vi':] "'tá f
és neje Cse!e Teré:z képd( mulsiii,'( h:o < fl 're-I

Petneházi Sándor é., P·""l /." ,;, .-,'. '"1' ~ I_::;'-.~i.t::;l:/';!l} \I.:..ld~~ tn~ .
Jolán fia S,~ndor rk, TÓ1Í1 éie! icgm!ibb jeien- i
és neje Erdei En~séb~t leánya Er- TO'inl Vi' pia. m'nden I
zsébet ref. egyes SÚl [))~j fe! ér egy :eI:ilionl1al !

Házasságot kötöttek: Héridu és ára mégis c"iolk 24 ené:-.
István S1eletö Ilona, Varga b~ván I December a pesti szinhá
Sz.al· ács Zsuzsánna, Krizsán Páil' za~ban, A pesti Si i i'ih.':l1i ví!ja

!6

CWril8 IJona, Bene Imre Sebők I ujdonságair61 érdeke" kr;iikákban
Viln:a~llsánszki Mihály HeíHf~rl I sz:~mol be il Délibáb bb
Mána, L). SZ, bó János Bdra:h :=zéma Friss szinh:'lli hes2:\fno16k,
PirOSK;, Diószegi Gyula Kim elbeszélések, vc!sek kiiilnó rádiÓ-
Mára. mfiwr, divalrovai Asszonyok pos-

Elhaltak : B. Kiss Imre 89 éve:;; !áj8, rej(vények, humor, gazdeg
rtL, BedOB László 68 éves ref, I Wmrovat, renge!eg s?:ebbnél szebb
ÖZ~·. Clakó józsefné G KovÁcs kép, ez a Délibáb leg!1j?bb száma.
Juiiárma 78 éves, Murzsijanos 80 A legO'zebh és legnépsze'-iibb szin-
éves ref, öl.v.Véha Jánosné Hor.: házi hetiliJp egyben a legolcsóbb
nok Rozália 17 éves rk., Ö2V, is, mert az ára csak 20 fillér.

Hamza Sándorné Izsó Erzséklel 85 A-magyartársadalom nép
éves ref" Elek Lajys 66 éves ref., ir szerürepüíölapjának, il. Magyar
Aranyi JÓzsef 79 éves ref., özv. ~ Szá.rsJyiüH1ak Jegujabb,decemberi
Rácz Jánosné fin!a Sáfa87 éves I ui ~záma melZ,' ietent. É':Á'.';>~

:
' ,í _ . .• t~h-""i

~r ~,f,. . JQC" rr>"'!-- ..:f ... ..,.- t ~O 6~LL~t t

hogy 1730 ban P,iri,bufJ UZ

u!cui C~lí('f'iek egy hires szinésznét
sdrral dnh:t!I meg, mert s~(akocsi I

káz::sa ,~]{k:lr!ULH,'ol e:kÖlJet~~ azl aZ l
I!!ellens~gf/, hogy z~?{}kendojél CifJ a l
il célra használta, amelyre tl!loj~

donképpen szoigál.

hogy iL !m\zó!ógépel mJr az ó
kor is ismt Tie Plinius a terrllé- I
szetró! szótó klinYlIébcn (i<r. után l

leirja, iwgy a nag/birtokok 'I

ökrlik:ól vontaloll ~zdillalpas. (ll~

ko/manyi hasZTldltiI]{, nJety jo/go I
késekke! kaszd!fa a gabonát. I

hogy (J Tof..iJ szó annyit ieleM, i
mint (l kelefi fóváros. Régi nelje,
y"do, folyókapuf felentetl. Jo'(O' l
hama !wuinipmlv{, i pe- I

I
dig hOSSll c1öhegységid I

hogyaké'nia SZ0 az egyiptom i
"kemi" szóból származik, mely
feketét jelent. A régi egyiptomiak
a NIlus termékeny fe/ide {c;zapjá-
'ót, élesen eiili a sivatag le-
he: sárgás !wmc.,jUfóf, sún-

ten ~Kemi-nek nelu'ék az
arabok pedig a szót az 2flyiplomf
s:uirrna2d\1l fémötvö.:(::;
sére vették át. Alki/íi Ll

annyit jelwf. mint "SZ

művé'>zei". A kimia szó
tése (J ,,feket md,gfíl"
kif!'j ezJ"ben is,' fennmaradt.

hogy XiV Lajos. afí(lf!cia nap-
J;em /:evesebb, mini 48 ud

VMi parrhrrkész!tJI tea/oit. Akkori
hUri a piÍrfzsi parókakészilJknek
akkora kerc)!etet kellett kie!égife

nWk, !logl" a francia lzajvásárlók
e.Ejész Eur6pát bejártak Eg)' fent
h,'jér! 50 {aliht li liutiE:k, ez
azonball még niif/dig nagyo il C!ó
llYÖS befeidelés volt, mert egy-egy

í;':'sZ paróka. ám az ezer tallért is
elérte.

hogy bdT a szövés és kötés kö
zeli íOkonságban lévő mesterség
nek látszik, feltalá!dsukat több év

ezrednyi időköz választja el egy~

mástól Mig a szövés
már a történelemelötti időre megy

vissza, a sokkal könnyebbnef, lá (
szó kötés csaLa Xv. szazadban
fött divatba

hogy egy LepiIge nevü londoni

könyvkiadó francia flyelv/(őnyveit

pontosan szJz évvel ezelöltazzal
a megjegyzéssel ajánlotta a kő

zönségllek, hogy könyvei elkeriif

he/övé teszik azt "oz erkölcsi ve
szedelmet". amely a párizsi Idej
tésnek a helyszinefl való tanul
mányozásával elkerü!fleietlenül vele
j,tr. (MN)

Mindenidnek szó) ez a
figyelmeztetés: aki iUhon, nyu
godt kényelme! bizlositó polgári
környezetben és nem minden perc
ben reá, leselkedő veszedelmek
között végzi. polgári munkáját,
t3rlsa erkölcsi kötelességének, hogy
bpliiégesen adakonék a honvédség
t~Li ruhil~:üj[t) akci6jár<l.
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DeIDeRve:Z[e III házakba
II és arra él demes csalá
dokat, de a hiv3!alos átadás

It 10 óJriíkl)l'

történt alkalommal
vitéz dr_
Valkó dr. kerl1!eli 51:0

délil' felügyelő, Novák
szövetkeLéÜ
Feren~

ubz!1ik le
megye slispiánja
kat

HAHSÁNYI pAL ""!inj~lI"ó'!:".

U ondgg'yölés f.elsőházának

Egyilaliáboll (55 mm szélet!' ! Ci';_ rlwg3'3 .Il;füek~

'50 !iller. Éves hird'3lésnél iG llza'.',1d: kedvezmény'l
adunk.

Megjelenik minden szombatoll reggel

kerüH· aE

25 CS;llI

ikerb:ll'.

rki
á,l

"d:lII'UJlllHH a- Köz
közös m [ll]

eredmén"ét
Bé·

s

i)~

S,::, SZ

h: telez •Ip

néUdU'lIllésb@D,. ke~éss.el való Ives:rleUséggel, minden lélekrom
megelégedésben, n f\.:ymást. baM s mérgező behatás§::J~ si

segíteni kész s~ere!elben es ab· kiHh:hessük az uj Európa,az
ban il törhetetlen és rendithe· Magyarország homlokára li.

tetlenül bizodalmas hitben; gyózelemnel" i!:t~b a diadalmas
hogy nekünk gyöznünk ke I, békességnek hófen2, zászlajAI,
mert Ei szerelet hősének klltonái minlftz öröl, sZf:relet hősének

vagyamk I kalonái s gyermekeink lelkébe
Vállalni és véghez keU vinni, csókolju\{ a;;: Ő h:a2ságál:

hogy sz~mbeszálljunke világnak mindh~lltii;;.l s neked adom
minden hat~lmass'gávll.1 ~lkilf az életnek ko:-onéJját l
közelről, távolról, akár Világnézeti k üzddmek gigá"ú
hmgwek mélyéről, akár levegő h2lrcallak li hitben es
égmagaEsságáhól jöjjön, szereldnen törhe~e 'en hó"
szembe kell szállani minden nmalulja és valósiIsa meg a
cstiggedéssel, minden reménye- karacso"yi himnusz! :

bhm[llek dic&ő!!légt Embe! nek békesl!ég I

Az ipari uövényeh kő eleú
/ermeléséről IdadoH,y-

li rno~ia!li rendkivüli anyag·
beS1.!:'f:t.ési nehézségek ellenére
is 5ikerimEsi~ fa alis
páujt<nak er6festHéseié:!l liW

i'ehetőYé~ most neay-
venö! békési cialád ll- SJ-

Szövelkeld
ban az loe!."
melésére·vonl'itkozó 6z,er:úidéses

A miu !Ö,Jlll,,:,g\f;5en

Az
védelmi

Szövdkezet
luíj8nak ez évi
ún meg
ké:',en, amiitof sor
lllZ O~C's\A által
ládi nb h két üagy
átsdásara .

sek

Fel.16s szerkM:d~=. WAGNER MÁRTOt'll
S:zal"klllllll:rt6ség611l kl'l!!dóh!V!Iliali:

.,SYLVÁMiAIIIlNVOMDA I
~ '1 (ll ID 3, KOSZ;i~t~L"Ip"lJtca~4. I

Tiill.fan ~ ~2. I

A
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i::lÓFIZETESI ARAK:

;;J egI ,,0';\', ~ 3.56 P, Fél évr~ 3.12 P, Egész évre 624

Befizetések postacsekken :
,Sylvánfa ayomd;lt Gyoma" csekkszam 18.28fi.

Lapzárta c fi li t 3 f t 1'i k este 6 éra

KarácsonYi ihmepét. rendesen Ibetlehemi iászolLölcs6Len szen·
\lill)' szoli [uk magnnk elé áUi- dergő gyermekben fi hőst . keH
lani, mini egy poéfjkus~n szép, l meglálmmk, aszerelet hősél, ki
Lübájossn kedves ünnepel, mint! feláldozza a mennyei békét, u
a legtisztább és legmelegebb egek dicsőségét, beleveti
családi szereleinek 8Z fmnf'pét, a bünös embervilágba, ennek
melyen szivek dobbannak ÖSl- gyülölködő, edő bábornjá
sze, ártatlan gyermek és boldog ba s Golgota keresztjén át
sziUői szemek f9Jgyogoak fel s vérével irja elénk, mint az örök
lélek mélyéből szá il mag'isba Iszerelet h6se ::pl az igazságot:
IH angyali bimnusz : Istenne: légy hiv mindhalálig, néked

dicsőség - emberne.lc békes~ég ! adom az életnek koron'Ját, mert I
Igy voh ez régen. Valamikor, aki vel,'m és győudelmes-

löbb, mint egy emberöUö azt öUöz- I
mikor szent karácsonyeslén annak neve nem töröl- I
~züzi tisztaságu fehér hó bori teli k el az élet I
lotta II földe"t, mikor csengő Ma meg bogyai
szánok sikloUak .. égig a havon, I szeretel nem abbi!ml
lnikor Hb ropogoU a kálybá. hOllY jászol bölcsőben szende~ """"_-... ....... ...........""""' ....._ ....."'sI'__.-"'__.'"

ban, vagy kan~allóban bar~!sá- reg egy gyermek, bogy feleue'
gos me/egei arasz/va, !lukor anJai szeretet iírködik, bogy,
liZü1ö, gyermek, testvér, rokon betlehemi pásztorok, vagy nap-
úlelkezeH egybe a esaJádi sze- keleLi bölcsek s jönnek
rele! zavartalan örömé· neki Lis:desséJld 'hainelD
}":on Istent :Hdva a csillogó ka· hoay Ö ma"$, lesz ill

b b

n\.cwnyta körül. ~zen:ole! hŐSiE, vál és véghez-
Az utolsó emberöHő kezde- vini, bogy vakok 1~1l"3.

í~n !lizonban nagyot iordull, nétuák Iílzóljsilak, sánták
"''''tU' csikordu:t a világ kereke. nak, betegek gyógyuljanak,
S ehhe II íordulásba belejajduH haloUak leUaimadia!\:ak~ _ v~iI

f..:egésl!: emberiség Fegyverek és véghez viszi, bogy
l-aHogtak, puskák ropogtak, á- besdlljon tuizeusokkal, bÜIl

dö.rögtek, családok sza-! nek, pokloknak fejedelmével és
~. 'lldtsk :szét hassul négy éven! o:!'uegév<EI, a tegyőzhf.'teHennek
t, t) -- .ezután . az ezr.edéves I hin és H'Hegell nagy ellenség

. . ' _ l~lketieu , s~étda~a_: I gel a halállal, s a !~HdaC
j()t~sa, rabsagnak ele[e! 010 i sir telé kiUhi II győz'I"lemnek,

L,Hiuése, iizolgasá~mo\k, megalá- állala. s mai> békességnek
zothiágo.akgyötrő nyomorllságl!, hMeLér dszlgj8.t, mini a szere
szegénységnek könny flztatla telnek hőse ti !elkűiúkbecsókolo
fei;de kenYfH'e, miko!" megla- ja a maga igazság'!: légy biv

~jkuukoü. a és mindhalálig és neked adom az
f~'yás~haöHözöu il holdogság s életnek koronáját!
clbaH az öröm. Ma meg keH látnunk; hogya

ez: nem voit elég. Ma iu:>rác:ionyi szeretel nem abban
ég lalllggal, li .remeg tiaIÍl.roz<J,dik meg, hogy csHin·

:,:t.ö::nyö reszketéssel, tenger gdó száoolwn rolwnlálOgülni
l nOrP.1j lik vibarzllgással, a menjünk, begy du~arl megla
levegő égben gépmadarak serege kolt aszlaloknal napokig veu
viaskodik t:gymásl Sl!lggálVl!l, dégeskedjüok, hogy csilJo_:ó
lépve, ma millió ember, II karácso-,ytáklllt állUgassunk, ba
{öld kerekségének minden népe Of:m ebben, hogy al örök sze·
:ill egymással szemben § a Slen Iretel: bŐiének miodny'jan hő..,

Éi8dcsony bondog ábHala idején kalonAi legyünk katonai és pol.
jajongva Békesség, gári ironton egy~u'ánt l Mig
hékesség és nincsen békességl tes! vérein k messze llarctereken

Ma uj szinl k!\rácsony állják mf'g' helyöket hősi dicső·

(j[J~epe, ma uj meglíSlás! terem sé{mel, oe: ülik illhou kell hő

:.i.,; este. ALblLi. ~ l<eí.uÜ la il:.
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A lelsőház.is !Ülést 1;1Ioi'i.

Ezen elhalározI9k, il by:-
ellátási kérdéseik megvi!~j

30 tagból álló közelláJási
sá.got alaki! :mak. t:.,!irog:aa~Diii

ill min Rnisz lereJnöki
meIy III

felsoházi
ról szól.

l:uibonJ al~tt, 1917-ben 'H,IEDml!.K

€14i mesterseges
mely Mr !~voí alloH miúoo;é

leg ugy III nyerskaucsuk, riüAot
pedig ;Ii .mai
máayoUól, dc li M~eBJos'HJi"i··és
tengenda&!jMó ::iH: il !rés.zek ",ú
geteiesl ,·<'d;",i;c"

n6gy a [eDger~~téli ~;úliiszteri·,

l~n~ külön ~zak,'m,r.'!L:::'"

szerény 50ra
imnaK helyet swdla i:

M~:&s~E'J Orosz'öídrő! küldöm
özeoe[em lJozzl~rn!al.·iozój!fuüsnk,

ösmecősőuek és iii VáSU!gS

lársaimnak.
ieifss-égern é,.

c:;ókölom!
Vilt5Yüil!" Bék~&i

A belügyminiszter
éi tanyai közigazgat,~s

törvényjavéL5 at
A képviselőbáza napokban

ülést lartolt.Ezen Keresztes
Fischer Ferenc magyar kir.
belügyminiszter benYlljlolla a
tanyai közigazgatásról szóló
törvényjavaslafol. A Ház 6zutáD
menlelmi ügyeltel tárgyalt Leg
közelebbi ülését héUőn larija
III kép vise\óbáz.

inden iskclá n dec; 20-án kezdő és
január24-én végződik a karácsony szün

A Viilllá~- és közigazgatásögyi lában. t~kinlet nélkü! az
minisz'er rendelete o adott ki, jellegére, fötési berendezésén lik
amelynek értelmében li kani- rendszerére és Iil HUőanyagké§z~

csonyi szünet minden közép- let mennyiségére december 20
j§kolákba~, kö~épfok!l is~oláo I án kez~ődöH ég
baD, szaiuskoUtbllD é1S népislw- ! 24 IHtpJ8lva! ve~fzöliH;:

burgonya
beszolgáltatása

az ország egyes
idé in

~~_::.~::~~.~::·:::::-_::e;..~""t:..::":::.,pr-~'lIl?:::""""~~";=:J~..&"'~":::U::~::-:"~::"'~%::::%::'=v::"~,::=:"'_::~:::t~~~~~~~::::::~~~:::::=::~~::::::-~~,~~·:<;:;~"~::::~,6.U;;::;~:,~~~~~~~'J1'S>-~""~~"'~';~~~$'<:.V"~""_'~...5
H.én meg.jeleDt slámában tette I Egye~ülésnek rnegVéK::~ tel~T--'~--'-~~~~--_.__~o~
közzé u ország egyes vidékein ?jánlani. I
II burgonya beiu;olgáilatásaró! A rendelet I A m. kir.
szóló l'endeletét. pilja azt a mennyiséget,'?<meiyel l igazg2lióság e s

A rendelet felsorolja azokal a termeíő házlartási és gaZ<1á- l Ic{ö>z"égi adóhhl21ISlI érteniti ;3;Z

a vármegyéket ég járásokat, 81- sági szükséglet eimén vissza-! e,dózó közönsége;:, bogy rube!.-
melyeket 2 közeUátásügyi mi- tartha!. ! 2izon erU1észetes
niszter kötelezeU arra, hogya Lényeges intézkedése a ren- I akik
lermeló burgonya késdetéb61· deletnek az, hogy ~Z ige-nybe ! éVJÍ,J(;ilrás2k~,t f. évi de~

1°42 t b b' 2'~ . t' 1 . " e' <, l "_" '.} <. ",' •. 'Céaz '? . szep em er . o v;~n . ve L J,.;I1TgonySi men'~}'15cgera a i cem,oer hű <pl-ig Enn.::,'.")'" ::;,
igénybe veU oumnyillége-n felül, Bu:rgouyakereskedelmi Egyesü- ' szá;~a!ékfrs kamaUé.ritélóbe:; cé
a házlartásiés gazdnági sz:tik. let kiUön megbizoHj!ll a haló3a;.Í ~zesiHnek,

séglelén. kivül, rendelkeze'>re áron felöl mélennázsánkéd ver· GJC'ill21,
álló menüyiségét ig köteles iii me!ési költség eimén 1.50 P-t "
BeHoldi Burgcnyakereskedelmi o köteles a ofermeUinek oH~eti1t l

I
-,_~""""""",!!!!'!!!l!!'~_'!"!"'!'!'!'!""""!!!!!!!!!I!!i!I!!!!'''''''''!'!,"""",~'''''--~!!''''''''~"""""I!!!!'~~~ ! ......,~~ ......~..~~~,~

mag és il n9praforgóm31g ler·
rneléEéné!.

Az orszbg minden részében
elhelyezett lisztitólelepek. leljes
üzemmel végzik a nag)mennyi
ségü olajlenooag.napraiorgómag,
szója: és ricinus vetőmag cé!
j~ra tőrténő megliszlitásá!. Olaj- .
lenvelőm2g csak a szei.Zedi Een
dtr- Len· és Olaj növény Ter
mesztési Kisérleti Intézet hiva
talos ólűmzárj~val kerül jor~a'

lomba. Napraforgó- és szója
vetömagból az előirányzott

ve!ésiel'ülralre li szükséges meny
nyiség igen nagyrészben neme
sileU lajlákból áH nenddkezésre,
ricinus termelésére pedig leg
nagyobbrészt II hö'föS nyarakat
jobban biró i'ÜskimeDh~i,neme
ll:iteH ve/őmago! osztanak ki.

van, bogy az II gazda,
aki idejében termelésí szerző·

dési keUóidóben megkapja
iBl vetómagoL

ezért II termelók siir
gős jelentkezése a IegaUullma
sabb vetőmag biztosilá.sa és

idóbeu való leszáll ilása
szempontjából, mert - bár li

vetőmagok az ország egész lerü-
l?&rallyosan elo:§;zlva tárol

nak - !il fennálló szállítási lor
ló<iás,ok figyelembevételével szá
mHani arra, hogy o!ll velő
mag s<t~llHása az elosztó aHo
mlÍisok!óí bosszabb időt vehet

Nf"prl~tor~()magll'aés lficüwsra
il tetrnelesi szerződéseketIli Fu
tura Vo, Vigadó-u. 6.)
v,~".~.~magra és §zójára il szer-

az Olajmagértékesi/ő

S"övelkezel (Budapest, V., ViD
u. 2.) köti, Termeiési szer·

:ződes! l,..fFo'! azonban kötni bár- S h 4 0

'0 L ' n:r::c·unt ,HdKUS riaUCSUf\, - ~O evve ezeulajo§magra II Fulura ö

!':özpol1tjánál és bá.rmily vidéki (KK.) A központi batalm&k
llii:;,íi:biz(IUiáu,ál is. A szenődése:s tuovalévöleg;llz ebó vi!ághábo
termelőket jövő évi juniuSi hó rut !!l. nytrssuyaghiány miaU
L U!i2Hl 50 tfii'melé~i eió- I ve$zteUek ~l. Különösen nagy

és termésük után i voh a hiány már végén a
ei6takarm{myvAsárlási iogo~ult l nyers gummibllin és kIU~stdd)ílit}.
:lag Weh meg. Ugyancsak meg- i Pedig lrelhM li ltIHlCI\1lé, riúnt
Wei ra lermelőket boldal1- alalat kellyér, m;ert h~sze!J péi~

kint pétisó Í!iI~ melyet dáu!. a tengeralaUjá~'ók aklkulDU
jövű ev január hó 15ig a Péli hltlofszekrényoekbG'ritázllfli ~lik
NHrogéumüvek RT. kőrzeti l ill kaucsuk ~oh megfelelőaoya?~. liEG ilsDofatorh!1:ni:Ja
k:pvíselő!D_él, a te~mel~nl ~ze:" A kábelgyártá.í! terén még egyéb mé!'II!ök sHnnélyében,
zvúes! koto vilH~hi1l! igazolá~~ II!ehéuégeket j~ OKQWU;il. nyersAEG-im'Hlélyen

~lápjén lehe!. ~eáJzerezni. . Min· gumooib.iAny él! IH ti német vegyi al2pj~n jda
a.en gaz.da s3Jat érdekében gon-, jnar nem áH' heJaJala W$UluJiJl- kelésl:'[ if§,

l. ~ l. '- F F.; kus Hallc!mk e'(~álllitái§úiióLaOi>MY..I lé fi: ieIJá! a te:nl.lelési Mn, a k2.belgyádá!$o teljes~n

i:>zen,c,dés JliirgŐll. megkőléséről, l meg.ll.kadt volDa Érd.eke;!. euel
ro.er: llJh8t~ridők eimulasllá$$.- I kapt'solatbal), hogy li k:itbel·
boI ~ÓYAteheteUe!l tuil!rény l!zár- ! köpeny kéuiléséhez lIzilksé~es

mawat i kaucl>uk pótlására a vHághA-

"'- boruhen legjobban be....U . m{j

anyago! az egyik vilhlOiio::sági
vállalat, 1lI~ AEG vállalIlIt gum
mikis.érleti tel6pén fedezték fel.
!iz az 1111 eljárás voU, amelyet
azÓta sok8lCoro2an átjavitoWmód
sl':er~kkel syntbetikliui kí?H.lCllUk
nyerés néven ismer !fi világ Az

A közeHátál!lügyi miE:lillzter III AEU ob@nprt:e·j gyárának gum·
Budapesti Kő.döny december mHdsérl~ti t~lepf'!l 05~fI' ~



rendelkezésére ei> an~

..lil·n";d;!<kéí 1;1 Z2'áPitiZ!l1dó ler

!~, A lé~

távol li haJlátiól
télben is helytáUrUlk
országért!
a hadseregnek!

Rendelet a rOltaalj·huUadék
forgalmának
Báró Bánffy Dániel f~ldmivelé8

ügyimlnis:ater rendeletet adott ki
II roattaJj-hulladék forgalmának
szalJjlyo~u1llla tárgyában, il mely
kizárja II vetőmag és egyéb m3g
tisztítása fennmaradó hulla
déknak más magvakhol való ke
verését és ezzel azok meghami51
!iJsát. Al uj rendelet értelmében
éi hu!!adékot ezután csak: megőrölt,
állapotban szabad forgalmbahomi.
Az őrlés a, takarmányként való
klBSzrnálásl nem befolyásolja
károsan.

Komoly dolog az elsötétités.
Sajnos. még mindig akadniJk
könnyelmli emberek, akik az el~

rendeli kö/elező légoHal mi intéz·
kedései~ bei JrtéÍsá! nem leljesíJ1K
lelkiismere:esen. F6ként az eisö!éli-'
tés körül t3paszialha!ó el és töb

ben a súgom rendőri büntetésből

tanulják meg a7i, hogy az elsöté·
títés komoly dolog. AL elsötélítés
érI mindenki maga felelős és a
feledékenységgel meg il nemtudás

sai nem lehet védekezni. Hiába
sölélH el a többi lelkiismerelesen,
ha él szomszéd ;lern veszi e:ég
komolya" il dolgát. Igenis, - ha

másként nem tanulja meg valaki
az elsötélitést, tanulja meg il szi
gom biinielésból. A légolta!mi
intézkedések betartása ma
gyar és emberi érdek, tehát
gyelmezíetjlik il az els/)-
téti tés SZigOfU betarlására

a
nak
még érlékébŐl

ianU:lf 3i-j~-,~ lthe~ :i

mánYCJs"kntJl

C§üm:~ "~I~iltét.:f~1l

TOv3bb!

ld'peznek.

A
növelése érdekében a
mint a muliban, év tavaszán
is lermel1et szerződéses Jó-
here. lucerna, '",l,;;"h",,'"

cin magol. A
kamalmel1lesen a VCIUWiiH!'1

den es csűíöriökön sZOndel

c::oClliígok felvétele a
IotmáI. r; ivildl csak 3 hí
FVó;gysz,er és tib()dpoSí5'-c~.{)m.aiíi:ük

~LáHH(lH lernl6s u/iÍo zi m!IJden~

kuri miixímá!h\ áron kWI !o ütí
Zajt!:! prémiumo! tize!. A szerzŐ

désts. területről :iZt1nm>llÓ s1ér12~

,termés ieljes egészében a termelt>
ül!ójdDná! képezi. Termelési 51ef~

zódé3e!C mef;köl?:íé: 1943

Ildeilwek
alatt !lem álló

Repil!Ö mos.!
ré'odsz~r~ l~ijJja,bb

Érvénytelen fi töncoyben
megusboUnál hosszabb
idő kikötése. Az 1922: t. c.
89 §-a a tanon!/; iskolai végzett
ségére és életkorára tekintettel meg·
á!lapilja a ké,esltéhez kötött ipa
tokban kiköthelö tanidő legrövi
debb ,és legbússzablt tartamát,
Ezen időn belü! a munkaadó
a tanonll:1 ilIet6íeg annak gyámja
szabadon iIJapodhatnak mega ta-I
noncid6 tekintetében. Konkrét esel- I
ben az iparigyi minis:der 15 280/

, l

Hi -19.2. S7/!. 8. hozoH in i.1/'OZél- I
t3ban kimondotta, hogy il H)rvény
rendelkezése ellenére köiö,i tan,

szerződés semmis azon részében,

amely a tanidö lartamát a rneg

engeden maximális időn lu! álla
pill!! meg. Ehhez képest a törvény
szerint kikölheiő leghosszabb lan
idő l(ltöliése után a tanvislOI1yt az
1922: XII. L c. 96. § il értelmé
ben befejezettnek kel! tekileni.

A fmdmivelét.;ü';v i

mirli§zler ulasitolla az er:e!Öig;u
gató.ságok3l, 2Z ~rdú-

Egyéves fennállását ünnepli
most megjeleni uj számával az
im már nagy népszerűségre szert
tell REPOLŐ, a
ifjllSáR kedveli replilölapja. Nagy
szabásll országos pályázata első

részleteredményeil közliaz uj szám.
E pályázat keretében rendkivül'
értékes páiyadijakkal julalmazlák
azokat, akik a magyar repOlö
modeiezés fejleszfésére érdemes
munkákat küldlek be. Dékány
Zsigmond uj zárHéri modelje. a
Moly, bizonyára érdekes munká

va! .látja el modelezöil1ket, akik
egyébkénllijá~l Szabó J. leguj'ibb
kisérlelí modeljél1ek megépilésé

vd i~ fej!eszhelik múdelezö szak-,
tudásuk al, ezuHai aszimmetrilms

model épiiésével. Érdekes kis el-'"
bfS .. élés glól Ciprián barátról, a I
repUlés egy mtl~yar I.lllön5~éröl s
HeH,;zegh Lajos honvéd szép ver
sét ki~<1:1i a lap. A gazd3~ éi llálc

tonllO& tarta lomból kiemelkedik

eRY .ti rnodelbenzinmotor
;;lerke--i.tléröl, li magyar modehn6

3.Z I
leveie2ö- l

jelel1fégeirm, I
slóval ti arnagyar modele2és
hti tükre. Az ui szám, li decemberi

számának ára 30
fillér, Mu!atvinYizámot a !fiad )=

hillEltallól ulca 93)
kérjen.

I
~~;'~~~~~''6'~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ - I l

l

ezi uz

Jrnilaq
engedél..,-ezeit

zenei§kola
Kellemes és boldog kara-l

Gyol:n.án l csooyi ünnepeket eJő-
Amin.t értesWlink, megérkezelf a I fizetőinek, hirdetőinek és olva-

valhis· és kőzoktu.idsiigyi mini,ziff sóinak a Gyomai Ujság szer-
i'ngedr'ly, meIJ!,rgek értelmében Benke kesztösége és kiadóhivataia.
Lajos zenetanár áUamilag enge$ f\;teakezdődött a mezőgazda
déiyezell zeneiskoldt [élesithet és sági ruhaakció. A gazdasági
tartlla! fenll Gyomán. A zeneiskola I muo!tásruházali /lKció ~avartalan,
két tanszakkal, nevezetesen zongora b k

lebonyolítása érdeké en ~ öz-
~s h~gedi1i{msz{J.kkai fog m~~ödni, Iellátásűgyi miniszter 8:l akció lex-
oeleerwe ter,méSZe1eSen il kotelező "1' l l J. • k érvényét 1943 i

• f' I' ,.' . k l II aH!llba viAnYiJwa I
elm,qle. í O,(UItlÍS{ IS. fl. zenelS o a I' .. ó '5 ' '" 1..""""''''''bhHotla l

• " " 'J: ~ lanuar II l 19m...glll"'........ ll,lI • l
nvvendéf,ei tanév vegen elvmene.e· l ':t-" 'é t a 92lzdas,li""i munkás-

'. é' l . 't o<l i l .mez j{ pes Ei> ufi>alwin rvenyes OZZOfljli lJuny k á,. , .' . 'ó á ,,'t el htbonuoJi-, ." ... l I rUIl _ali aKCI r ...1 .1

nye',-nek, melynek illapJU;;' "alme y l I" ,b' ott kl'sker,e"ked()k é5
" . ,u."!, l d.t. assal meg IZ "

m~., "ze~elS~~lu.IJ~n. lS )e~na{(fl ~S! szövetkeleti fiókok akiosziolt
neL~'lIf )oIYlalh~~JíÍ~ z;ne! tan~,- i 'uialványok ;;lienébcn 1943, január
mií!H'GIi'W[ il kovel,KeZD magasaob l '5 - "" I ' k I' "'''ol~a'lt''''nl', , -lJ Ku e ese. 1<10.4. J;:; u' •
osztályban, sot tenetségest'bLJek il i ",
Zenemiivészeti FÖískolil.rü is kér- I A MÁSZ hizlalási A
fleiik' feívéteiilket. A zeneiskola 11\<t4.SZ felhivja a termelők és ke
sZÍnnelye egyelőre Eenke Lajos l resztény ipcHi hizialók figyeimét
zene/andr utca 2 sz_ alatti I ;-rr;. lengeri és árpa kiul/:l-
hlkásán van, ahol 11 zene- I D5<1 nle!ie!! - !t:::gke\Je~ebb 20

l , l k darab sen(:"re - most is köt hil-iskofálJál és zenelanu assa ap- \1

I .. ké d' , ké ' lalási megállapodásokal. AZ érde~ ,csom'os ossze" r ese!ae szseg- I
Rei nyujt felviltigosihist az é:dl'k- I keH í-U?dák é.3 KC'íesztény ipari
'Sdóknek Ben/u! il zeneiskola 'hizhdókfeivilágosilásérl fordulja-
igazgatója. * nak a 'H Állat és Allaii Ter- I

mékek Kiviteli Szö,vetkezel ~ÖZ·I!
Ezen örvendetes hir szerint áUa- jához, Bud Jpeii, V. Aullch-

mi/ag UIcc 8
zellfÍsko!át Közsé- I kedvezményes tenyész-
gilnk fejlődésében tagad- kan akd6.A köztenyésztésben levő
!wfatianul határkövet jelent <'fl)! mangalica serlésállomány vérfrissi-
;-eneiskola iéte.'ifése, mert hiszen 1é~e, neme"ilése és lermelöképes-
akadtak ezelőtt is egyesek, akik ségének fokozá~a érdekében a
tőbb, vagy kevesebb szakértelemmel, földml'velésiigyl m;niszler az elözl)
de mindenesetre !lagy odaadóssal években lebonyo'j olt hasonlÓ ak
es iiiybuzglllomma{ lelkes ullörői cók kedvező eredménye alapján

voltak (] zene/Dili/ásnak s ezáltal a mangalica lenyészkanakció to.
li : Pl2e/wlfum ápo/asának, !u!lysé- I váhhi fo'ytatását és annak forán
kiinkbffl ozonbllfi egy tényleges I mirl1egy darab mangalica
.leneislw!a litfagó erkö!csi ereje I Icnyé;;zkannak kedvezményes áron
'" ',~ , , "lf r Imu: omnogauofl veve lS "u ,u - l !ó kioszlását !'t«lál'O'lla ej Az

jilÍJilii'Íl~f, fejlődi,i IlIozzarwlol je~ I ak~ió i-:iZ2rÓlag , a közl,eny~sztéS ,.
lent számwlkra, Benke !untir, aki I cél;;,)! s'ülga11':l es II Hirvénynaió
112 u/(iófJj évekóen Mradtságot n.em I sági álliltlenyészlési alapok, \-;("l- I
ismdve ofY sokat tel! Gyoma zenei: s&gek, v,jrobok éS,eg, yéb k~2ülei.ek I
t'!c~;énE/( teréíl, mosl I 'b . • d !, tenyészkan eszen:esere lerje,, KL!

és kitartó munka árán l Akció.a vármegyei ga:?dasági fel- ~
uf. (} hívta éleire a zeite- I ügyel6;;;égek fS al erdélyi kilell-I'
í'liwia iliíézmeilyé: ,is. ez~Wai ,GYO/i/(G i (kHséR lilláll, Q M;l:lgal;cilienyé§z~ l
il /Jl(O VaraSOi( SOfiJ. l !ök OríSzágO:> r:gye:;[j!elének kOl.;\:'- ,
10 kivúrlOlo;; és ji b l' I
thi fnükc~dé-~e rl]eH.ett nyer Jf'OnyOri-" I..... ..< l . I

Gyoma iifi !i;ht AL akciÓ kere:éhen kizárólag,
zönsége i3 j'pIIU"'f'!,"l és tdmogas':u ! l ('f:!!5\;i"Jf1j've;! te!lyésH~'e!lböl l:iZáf~ i

tI. ielf,subb, !, • h I'" ! I ' ' l- m,,;Izó, -:gy ~ven ue!.li §erle,s~"ec~!.rí' I
I "",lfii!i1IIiSeliO mfilJés;! ,,'ne Á-' [] "elll!- I I'(
JI " ,_ti" ,-. I enen,slimulian m~dol! beoi:oH. l.., I
nd: I..ÍDJiaSú.l és tűzte i h6napÜsnál /lern ídG"ebb és leg~ I
kf diul s mínd2nf~i csaK hevEiCebb 80 kg tenyész- I
Uki gazdagságot, gyönvöri1séget t,J nok f:ériílnek kioszlásra Az I
Jilt'!itlief, De zene mQfJirirne~l"l ' , j. ,,' da-ág' felUv~lö I
O'LU. a sopHfa, mmt I ~,.:r:~,.:;:~':~;~ ~i:lt~~b' g"I::ni~ I
vo!t régen, hanema legs,zéleseb4)!

t l' A Föld heli kép'slap
iiéprétek,nek is !wzzáférheló. Kívá.,. I

- I ér/ékes cikkekkel je- i
natO$ volna trduU, ha az értelmi 'I' I

len' m"'cJ A illiP"J3r f!iu képes
'cégi osztályhoz tartozók mellett ak I" "-c',' ","y lerrneszlés fehljil<!.ti

d
- .. " J \ I göZdi!~;jgl cíkkekben I

[OD(OS és il f!GZ akozorlseg gyer' ! I ré§leiben fejha:§zr!iil,~Hélfllll.
, . ~ ., ,. "I' ' ,I be. Tovtlbbs elol$zé!h;e- I ;. b"~" I' ' Á t
mekei is, knJeflfU!/( reSzfixtl a zene" l dák §ukcik- I ltilí!Y-, c§er~ cs \.I"M'~mar't!lermt:S

tarwlásb(:!, I " akár a ~alái, ",hár
é& vásári úakaJ es I.

til!;f(!sif, ízfést és .. ser1é~ek maitkollalás en!~e(!él1(eZ~Se
- Iltndelelekel lailihmK benne rvh.í- ~

,ét ! iránti kéreimeket az
,> '1.-i.iíd :, McilZY:H r:jlu i,'

hOP,I' .' ,- J.. Ak I"
~ I B "jn - I 1\:"3zg,.a i ÓSagtlIlOI (ed• l,n,{;Íuj"!" t' i,!aáól1iv,:lala, lJ d i:: Dt,::::I, l fr' ,t.:-~ ~ - -ü'gyefl az _ <hU ~ ,- I

Ufieiskoia zs~bet-könll 7. '



~942. december 26,

li

Két áilai..iló és rnegbizha16
lialatzbb pénzbesz"dő~re5tetik légol
talmi Ugához állandÓ aikalmazásra.

1942 december 21-én, vasárnap
3-5-7 Órakor.

Héromnegyedel]; mac"kabunda, fe:·
csikóbund.a eladó. Horthy Miklós ut II
szám alaH. 4- 3

Kruchló GilibQmlii Garzó Gyula utca
l szám alatt egy gramafon tizenhét
}"mezzel eladÓ.

iQ s1.óig 40 fillér, minden todhei 8z6 4 !,

..

Vizinger ferenczé megvelte Hegedüs
Károly lakóházát 800 P-ért.

vitéz Czapári Jenőnémegvlltte Kovács
Péter és társa lakóházAt 6400 P- éri.

Cs. Szabó Gergelyné Imre Erzsébet
meg vette Burkus Józsefné ;Isóffa :11101 i
szán lój~t 1000 P- ért.

Debreczeni bjos megvette Pintér
István bellelkél 2000 P·ért.

Kovács Pétemé megvette Debreczeni
Lajos pocosi lakóházál 2600 P-ért.

Kovács Simdar és neje Kovacs Tel él!
vették Gaál Lásl.lóné Iéi halmi szántóját
30COpeiJgöért

Varga istván meg'leHe C5áki Terézia
és társa ilJgat!allának 3/l~· ,Jti részét
3000 P-;§;rt

orna özség
inqatlanforqal:ina

Szerkesztésér! és kiadásért fele!:
WAGNER MÁRTON.

kk. Baráth János j..vára Baráih János
'lelt révlaposi beIteiket ULI'. Buszár J6
l!.sefnétöl 400 P·ért.

Erdei Minály és neje Fel.ete EStter
megveHék Kató U:ábo,né '!id6lilposi
széntójál 9800 P-fért.

B I SO
Egy főmab:óz naplója.

főszereplők: Herbert A., E. Bánnle,
Claudius, Claus Clausen.

Robinson szigete gyönyörU tájakkaJ.
Aki a természetet szereti gyönyörűséggel

nézi végig.

A műsor kiegészitve.
Vigjáték és UFAhiradókkaL

E D Ó i
1942 december hó ~-26-án,

pénteken és szombaton
3-5-1 órakor.

Szép karácsonyi miisol"!

Életre ité e
A magyar filmgyártás

remekműve.

föszereplók: Jávor Pál, Pe\ro\:ich
Szvetiszláv, SomlayArtur,Hilól.véghy Vali,

Zádor Gyöngyi.
fordulatos történet az éllit regéllyéb51,
gazdag kiá!li!ásban és szép képekben.

GlI~;meldelefl há'flispár, vag)'
magányos megbizható nőnek január hó
1- től lakást adol, takarilásért, za hi ~alal
t&karitásért plllclig havi bért fizetek J<:
lentkezri lehet december 30 és 31-611 il

volt Bácsy-féle bank helyiségében.

Készült a könyvnyomtatás 50l-lk esz

tendejében a Sylllánia könyvnyomdába!1

"yomán, í,;ielös 'l\i:Z@!Ő' T~k<:1 SSI1Q.(lr.

ELŐADASOK : vasát" és ünnepnap fél 2, fél 4, fél 6, fél 8 ó.,
hétkö1.rlap fél 4, fél 6 és féJ 8 órakor.

w

Szilveszteri hangulat! Mulattató! Szerelmes! Ötletes I

UfA viIághiradó.

Apollo Mozgó (jYOITI

Dc(:elmi.ber 30-3t §Zlerdd-«:IIl1.Uör' ök
Szeleczky Zita, Uray Tivadlilr, Má!y Gerő:

ÉLTÓsAeos ISASSZO

De(:eD.1lb~r 25 KarA(:~o:n~' ebönapján

Dumas Sándor regénye! lebHincselően hgalmas filmdráma!

ÖRDÖ6TORON
A mámor és szenvedély filmje. Egy vétkező asszony bűnös szerelmei.

Főszereplők : Tasya fedür, Jean Weber. .

S:wkatlanul merész, ujszerű lifmóriás.
Földalatti szervezetek aljas munkája I Izgalmas I Látványos [

Magyar Világhiradó.

De(:e.tnber 26 KalfA~sony J::Dál!liod napján..

Fedák Sári, Bordy Belia, Biliesi Tivadar, Pethes Ferenc,
Bihary J., Pálóczy L.:

TO AI ASZ
A magyar filmgyártás legnagyobb filmsikere !
Zenés, p.angulatos, kacagtató vigjátéksláger l

De«:en"lber 28-29 "t'dsArnap-h~tff)

Kiss Ferenc, Simor Erzsi, Benkő Gyula, Hidvéghy Val i,
földényi László:

SZABOTAZS

!

Mezőgazdasági gépkezelói t1liJIMIifi1ilfllffll~DM.1
tanfolyam Debrecen és Szol- I
nokon. A Tiszánlu!i Mezőgazda A.rverés5 hirdetmény
sági K'1ma: ii J942, év január, feb- Árverés alá lierijl III gyomai,
ruár. március tlónapjaibim Deb- Zrinyi nona uti 2. szám alatti
recenben fs Szolnokon egy-egy 3 I

ház, 1943 január hó 5. napján I
heres me2ögazdasági gépkezeiŐ! pontosan 9 órakor Gyomán, a !
tanfú!yamot lendel ft.. lanfolyamra I
fehehelÖ Gdndcl1 olyan egyén. aki II Járásbiróség 3. ajtó-szám a~atti l
18 éle1évél he!öliölle és imi 01- heJyiségében. I
V8sd tud. A i~llfo!yam lan- és !.~W&.~ilJ!!g!·.1 !'il1JlIU'- /1'
beiralási dijd 15 pen~ö. Akik réióiLI I !

kivánnak venni, 3. íandq egyidejU I HU8zezer sziget egy váro!- i
hek!.lidésé\ei már mos! blzlQsilsák '... , ban, Svédorszá , teriíletén a leg- I
feivélel0kei il. Tisz;ínluli Mezögaz· I Iujabh számi!A.,.ok szed!!! löbb
dasági Kamaránál, Debrecen, BU-l' mint 95 eler i,r:.;ebhnagyobb tavat
nyadi~ulca 5 szám l, !

I tehet LaJá!ni s !:l(=1{kö~,~ül (;sa~: rna-·
Közellátási Jogszabályok I giál'i S!!lckhú1mbd'! annyi éi. 16, I

Oyfijteménye. A llnp:jk ban jden! l hogy bennök j 9870 sziget rcks7ik. 'I'

meg a könyvpiacül1 a "Közellátás! I Er! az éruehes adajo! oivE\ssuk a
jogei"labályok Oyűifeménye" cimU I TOl!J3i Világlapja ui számában. I
munka, .amely régő\;; .én:e~t hlárr!'t I Pompás k"'p~k mutatják be a liarc~

pótol mind a közellá!ásl kerdések- , tér legujabb eseményeit, valaminl
kel foglalkozó közig<i7gai<íl', mind a magyar éjet legmaibb jelene
pedi~ II nagyközönség sdHnárll. A ségeiL Tolnai Világlapia minden
háboru kilörése óta ,'1 j{özellálási egyes s7.8. ma fel ér egy IUiikonnal
rendele!ek szám.J álil!ldóal1 eme!~ es ára mégis c~ak 24 f;iléi'.
kedelt, ugy, bogy ma már töbh. II' December a pesti szillhá-
mili! ezer közellájáfi rendele! varJ

I
ukban. A pesii szí nki.1 i világ

A megfelelö jogszabályok E._yors ujdofJságairÓI érde!-;es kri:lkákban
felkulalását sdmmulaíó és reszle- I slámQi be a Dmbáb legujabb

tes beH.lsoros névmutató teszi lehe- száma. friss szinháti beszámolók,
lövé A mun".a a Stádium RI. ki- elbeszélések, ve/sek, kitűnő rádió-
adásában mintegy ezer oldalDll, mUsor, divalwval Asszonyok pos-

HHílt formában jeleni meg oly.an tája, rejtvények, humor. gazdag
I filnHüV(lí. rengeieg szebbnél szebb

formában, hogya kötelMI az,
I kép, ez a Délibáb legujabb szá ms.

eg}lfs la jok kiemelhel5k, illetőleg! A legszebb és legnépszerübb szÉn-
uj lapok beilieszthe!ők. A ké! köíei iliázi hetilap egyben a legolcsóbb i
egyUttes bolU ám; 60 piiig"-. 1 is, illerl az ára csak fillér. I

LlclJrerti'prg ~ölfingai professzor
é/eiét egy szemtelen lég)' mentette
meg, amely nem hagy!a szobá;á
ban pihenni a tudós( folyton züm
mögött és arcára szállt. A tanár l
rnegunta, átment a másik szobá
jába, alig néhány perccel késlíbb
az ofhagyott szoba menyezete irtó- .
Zulos robajjal beszakad!. I
-_.._'.....~"' ......."'-~ I

A HONVEOSÉO téli rlJha- l

gyUjlŐ ak:eióiának eredménye I
ugyanolyan fontos, mini egy
megnyert csa la. Adjanak meleg
ruhál a harcoló katonáknak, hogy
[;yű1.fesen ~§ jó egészségben lér
hessenek l13za l

*

*

Hihe!etie!!!lek, szin,te csodának
tüfU) eseményeket idéz néha elö a
véletlen. Egy svájci napilop körp

kérdést intézett olvasóí/lOz, hogya
sors k.ülönös fordulatai milyen
befolyást g}'akofoltok é1etükre, A
kérdésre befutott számtalan válasz
ból kiemelkedik né/ldny eset.

>1<

A Maltér hom nevü svájci hegy
csucs mt!gmá::zására késziiil egy
turistatdrsaság. Egyik tagja a
társaságnak, egy fiatal leány, az
utolsó pillana/ban lemaradt, mert
egy méh csipte meg és arca fel~

dagad,. A kiránduló társaságol
lavina temeUe el, a leány maradt
egyedül életben, aki otthon a
szállóban borogatta az arcát,

Egy zürichi kereskedő Francia·
orszdgba utazott. Nyugodtan ol·
vasta az ujságjdt (J vonat flilkéjé
ben, de egy hirielen szélroham
kikapta ..kezéből a lapol, a kocsi
folyosójára sodorta. Bosszusan
sie/eit utána. A szél történetesen
még tovább vitte a lapot, ki a kél
kocsi közöfli nyitott áiiJr6ra. Mi- I
kor a kere.skedö II kereskedö oz,'
ingadozó vaspadlófa lépett, abb,m ,
a pillanatban borzalmas erl'jli I
!öktfs vetette ie a vonatrói Eoben
a pillanatban litközött ö,sze a
vonalu egy S2eruberohanó gyors·
sal A kereskedö egy szénaboglyá-

. ba eseti, sériilés nélkUl ulJzta meg
a kalandot, a kocsi pedig, amely- i
heil ült, teljesen rommá z!1.<'ódoU I

Sorsdöntő

vél9tlenek

-':~'al,{ön'Yfl hirek l
Születtek: S~őke IS!llán és I

neje R. Kovács Etelka fid János
ric, Czeglédi Sándor és neje Jenei
Juliamn fia István ref., Garai Sán
dor és neje Kruchió Piroska fia
jjnos ref.

Házasságot kötCtMk: Oiricz
Lajos Fekécs Róza. 'I

Elhaltak : Rau MihálYPié Wei..
geri Katalin 56 élles ág. ev., özv,'
Biró Gergelyné 6. Kovács Rebeka
92 éves ref.,B. Molmh Isldn 84
éves fef, Eke Gergely éves ret




