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A " 

A magyar ipar az anyag hiány mi-
att válsággal küzd s régi munkásai-
nak ezreit nem bírja foglalkoztatni. A 
képzett szakmunkások egész serege 
tétlénül ődöng. Sokan elveszítvén azt 
a reményüket, hogy itthon boldogul-
hatnak, bucsut vesznek a kapufélfátóí. 
Kivándorlóink túlnyomó része az ipari 
szakmunkások sorából kerül ki. Ha 
ez tovább is igy tart, iparunk elveszíti 
legértékes eb b ni u n kaerői t, m eíyeket 
azután aligha lehet pótolnunk. 

Akár kivándorol a munkanélküli, 
akár itthon maradván, nyomorog és 
elégedetlenkedik, ez mindenképpen 
nagy baj. Nincs annál fájóbb seb, ve-
szedelmesebb társadalmi tályog, mint-
ha munkáért nem lehet kenyeret 
kapni. 

A munkanélküliség bajának orvos-
lása tehát életbevágó társadalmi és 
gazdasági feladat. A bajnak pedig az 
az első orvossága, hogy az építő-ipart 
kell - neki lendíteni. Az építkezések 
szünetelése okozza a legnagyobb vál-
ságot, mert husz-huszonöt más iparág 
az építési iparhoz kapcsolódik, ez ad 
nekik munkát, érvényesülést. Ennél-
fogva az építések megindítása az ipari 
foglalkozások egész sorozatát juttatja 
megrendelésekhez és kenyérhez. 

Szedje hát össze minden erejét a 
kormányzat, hogy az építkezési köz-
munkákat megindíthassa. Nem könnyű 
dolog ez a mai széninségben, de 
muszáj hozzá látni, mert különben 
elzüllünk. 

Követeljük az építkezési munkák 
felvételét előrelátó, tervszerű alapon. 
Dugják össze a fejüket a miniszterek, 
egyesítsék tudásukat és erejüket s le-
heljenek életet a pangó iparba. Erre 
a célra nem sajnáljuk az áldozatot a 
mi testvérünktől, az ipartól, mert ha 
az meghal, akkor a magyar földmive-
lés gyarmati tevékenységgé válik. 

A i i m i a f l s n v a g y o n v á l t s á g 

Sok ellentétes híradás jelent meg az ingat-
lan vagyonváltság mértékéről, de valamennyi 
csak kombináció volt. Most módunkban van 
a készülő törvényjavaslat főbb alapelveit is-
mertetni. 

A földvmgyonválitíg alapja a haszonbér. 
Ezen az alapon a következő kulcs szerint 
f ize tendő: 

1 —5 holdig a haszonbér egyszerese, 
5—50 holdig a haszonbér másfélszerese, 
50—200 holdig a haszonbér kétszerese, 
200—500 holdig a haszonbér két és félsze-
rese, 500—1000 holdig a haszonbér három-
szorosa, 1000—2000 holdig a haszonbér 

négyszerese, 2000 holdon felül a haszonbér 
ötszöröse. 

Az ötezer holdnál nagyobb birtok az egész 
vágyonváltságöt földben köteles leróni. 

A fuadas iastraktas (felszerelés) vagyoft-
váltsága: ló, szarvasmarha, vagy bivaly után 
2000 K vagy 2 mázsa buza. Csikó után 
1000 K vagy 1 mázsa buza, sertés, juh, 
borjú és kecske után 500 K vagy fél má-
zsa buza. 

Mezőgazdasági gépek után az -igazolható 
beszerzési ár 10 százaléka. A kisebb mező-
gazdasági felszerelések után : 

5—50 holdig kat. holdankint 20 K, 
50—200 holdig kat. holdankint 25 K, 200— 
500 holdig kat. holdankint 30 K, 500—1000 
holdig kai. holdankint '35 K, 1000 holdon 
felül kat. holdankint 40 K, 

Kisebb gépek, valamint gazdasági épüle-
tek és cselédlakások után holdankint a bir-
tok nagyságának megfelelően 20—40 korona 
a váltságösszeg. 

Amint látjuk, a mai javuló korona kurzus 
mellett különösen a váltságösszeg betáblázása 
és a mezőgazdasági felszerelés megváltságo-
lása látszik sérelmesnek. A korona nagyobb 
arányú javulása ugyanis a betáblázott össze-
get elbírhatatlan ^dót;cágá növelné. Aa állat 
árak esése folytán viszont az állatokra ki-
szabott váltság összege is tulmagasnak mond-
ható. 

A házak vügyoaváltságáravomikozó részt 
a következőkben ismertetjük: A házbér adó 
alá eső ingatlanoknál, tehát városi házaknál 
az 1920. évi házbérjövedelem háromszorosa 
a vagyonváltság, melyből azonban levonha-
tó az engedélyezett harminc százalékos ház-
béremelés. A ház-oszíályadó alá eső ingat-
lanoknál az 1921. évi ház-osztályadónak a 
huszonötszöröse a házváltság. Megjegyzendő 
hogy a kertre és a beltelekre^nézve a föld-
váltság szabályai az irányadók. Az első hat 
hónapban a fizetés kamatmentesen történhe-
tik, a második hat hónapban 6*5 százalékos 
kamat mellett, Ha a háztulajdonos nem 
azonnal szándékozik fizetni, ugy 6'5 száza-
lék kamat mellett adósa lehet a kincstárnak 
és ily esetben a házváltság összege csakis 
akkor esedékes, ha az ingatlant a jelenlegi 
tulajdonosa eladja. A tulajdonos fizethet kész-
pénzben vagy pedig az állam által kijelö-
lendő intézetek zálogleveleivel, de a váltság 
felét mindenesetre az általa eredetien jegyzett 
és nosztrifikáít hadikölcsönkötvényekkel is 
fizetheti, 

A fizetés módozataira nézve a vagyonvált-
ság kivetéséről szóló elsőfokú határozat kéz-
besítését követő naptól számított 8 nap alatt 
kell nyilatkozni a pénzügyigazgatóságnak 
(az adófelügyelőnek). 

A készpénzfizetés módjának választása 
esetén, valamint abban az esetben, ha az 
előirt határidőben a tulajdonos a választás 
jogával nem él, a vagyonváltság összegét az 
esedékességtől számított 6 hónap alatt egyenlő 
6 havi részletben készpénzben kell fizetni az 
állampénztárnál. A 6 havi fizetési lejárat 

Megjelenik minden Pénteken reggel. 

után még hátralékos vagyonváltság fizetésérc 
a pénzügyigazgatásig (adófelügyelő) kére-
lemre egyszer 6 havi halasztást adhat 6 és 
fél százalék késedelmi kamat mellett. 

Abban az esetben, ha a kivetett vagyon-
váltság fele összegét a tulajdonol hadiköl-
csönkötvényekkel és pénztárjegyekkel "akarja 
lefizetni, ennek a fizetési mód választására 
előirt naptól számított 30 nap alatt kell meg-
történni. 

a pénz 
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter 

válaszolt Paczek Géza interpellációjára, 
a pénzkicserélésrŐL December 20-iki 
expozémban jeleztem, — mondotta, 
hogy a pénzkicseréSésnél 5 százalék 
kos levonás lesz. Később a falusi kö-
zönségre való tekintettel elálltam ettől 
is. A pénzkicserélés nehezebb részén 
tul vagyunk, elismerem azonban, hogy 
a müvelet eleinte nehézségekbe ütkö-
zö t t Eddig 11 milliárd és 700 millió, 
korona értékű bankjegyet cseréltünk 
ki- Ez rendkívül teljesítmény. Legkö-
zelebb a 100 koronás címletek kicse-
rélését kezdjük meg. A 100 koroná-
sok kicserélésénél igénybe fogjuk 
venni a szövetkezeteket és a kisebb 
pénzintézeteket is. A közönség meg-
nyugtatására kijelentette a pénzügy-
miniszter, hogy a pénz kicserélésére 
mindenkinek módot nyújtanak. Meg-
említette itt, hogy az önálló magyar 
jegybank már valószínűen julius 4-én 
megkezdi működését. Megvagyok 
győződve, — fejezte be beszédét a 
pénzügyminiszter, — hogy a korona 
még mindig nem érte el azt a szin-
vonalat, amely belső értékének meg-
felel. Ha az intrikák által nem hagy-
juk magunkat megtéveszteni, a koro-
na értéke emelkedni fog. 

Pártélet. 
Választmányi gyűlés és pártért*-, 

k e b l e t . A szarvasi kisgazdák és földtnive-
sek pártkörének választmánya f. hó 19-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor rendkívüli vá-
lasztmányi ülést, délután 2 órakor a párt-
értekezletet tart. 

Előfizetési felhívás. 
Felkérjük azon t. előfizetőinket, akiknek 

előfizetésük június végével lejár, szívesked-
jenek azt idejében megújítani, nehogy a lap 
küldésében fennakadást szenvedjen. 

Tisztelettel; 
& Kiadóhivatal. 

ELŐFIZETÉSI ÁRAK : 
Egy évre . 
Félévre . 
Negyedévre 

120 K 
60 K 
30 K 
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SZARVASI 1921. junius hő 19. 
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Á r t f a b * * a r a t á s . 

A szarvasi ág. hítv- ev. egyház „Luther 
árvaházának1' felavató ünnepére f. hó L8-an 
a délutáni vonatta! városunkba érkezik a 
bányai ág. hitv. e v / e g y l ^ f erület nagynevű 
püspöke, dr. Raffay Sándor. A főpásztort-
Mezőtúron az egyházközség felügyelője, a 
szarvasi állomáson az igazgató lelkész fo-
gadják az egyháztanács küldöttsége élen A z 
árvaházi ünneprendező bizottság felkéri a 
lakosságot a fogadtatásnál való megjelenésre 
és a házak fellobogózására. 

Az árvaház f. hó 19-én díszes ünnepseg 
keretében adatik át hivatásának. Délelőtt 10 
órakor az ó-templomaan alkalmi isteni tisz-
telet lesz, melyen az egyházmegye esperese 
Kovács Andor mond ünnepi beszédet. Ez-
után a közönség az egyház gazdasági hi-
vatalával szemben levő volt főjegyzői lak elé 
vonul s az ebben elhelyezett árvaházat a 
püspök ünnepi beszéddel és imával felavatja. 
Kellő Gusztáv lelkész ismerteti az árvaház 
létesülésének történetét, Kovács esperes mél-
tatja az emberbaráti intézmény fontosságát. 
A férfi daikar és a tanítónőképző- énekkara 
kardalokat adnak elő. Az ünnepély végezté-
vel az árvaházi választmány diszülést tart. 

A szarvasi ág. hitv. ev. egyház az ünne-
pélyre ez uton is meghívja a hatóságokat, 
testületeket, egyleteket s a város egész kö-
zönségét. 

— Cukorárak Szarvason. Az alispán 
a szarvasi Kiskereskedelemben kristálycukor 
árát 90 K, kg.-ként, porcukor 5 kg,-os dobo-
zokban 98 K, kg.-ként 100 K, ládás kocka-
cukor kg. 98 K szabta meg, minthogy azon-
ban a kereskedők nem ládában, hanem do-
bozokban kapták a cukrot, kérték az alis-
pánt, hogy ugy a kocka, mint a porcukor 
árát dobozokban 9(5 K, kimérve 100 K-Dan 
állapítsa meg. 

— Jövedelem- és vagyonadó ki-
vetése. Megjelent a pénzügyminiszter ren-
delete a jövedelem- és vagyonadónak 1920/21. 
évekre való kivetéséről, Ennek a rendeletnek 
a közönséget érintő rendelkezése az, hogy a 
bevallásokat az 1920. évi tényleges jövedel-
mekről és az 1920. év végi megvolt vagyon-
ról julius 31-ig keli beadni. A bevallás el-
mulasztása a jövedelemadónál 5 ' .—j 00%*os, 
a vagyonadónál 10—50%-os bírság alá fog 
esni. Fontos újítás, hogy a bevallásokat a 
dohánytőzsdékben is be lehet szerezni és 
pedig nyomtatványonkin t két koronáért. Ez-
által mindenkinek lehetővé fog tétetni, hogy 
a bevallási nyomtatványokhoz idejében hoz-
zájuthasson. 

— F e l f ü g g e s z t e t t j e g y z ő . Dr. Schauer 
Gábor h. főszolgabíró f. hő 9-én Öcsöd 
községnél vizsgálatot tartott, melynek folyo-
mányaként Papp Zoltán községi adóügyi 
jegyzőt állásától felfüggesztette. Helyettesíté-
sével Salacz József szarvasi jegyzőt bizta 
meg, kit viszont itt dr. Dérczy Ferenc he-
lyettesit. Mivel a szarvasi „helyettesítések* 
száma megint szaporodott eggyel, 

— Az effektív készpénzforgalom 
csökkentése céljából a Szarvasi Hitelbank 
pénzintézet a postahivatal készpénzfeleslegé-
nek átvételével és kezelésével bízatott meg. 
E megbízással kapcsolatosan a kereskedelem-
ügyi m. kir, miniszter elrendelte, hogy a 
helybeli pénzintézetnél számlával bíró szám-
latulajdonosoknak címére érkező posta-vagy 
csekkfizetési utalványok összege ne készpénz-
zel, hanem számlájuk javára való átírás 
utján egyenlitessék ki, ha a kiegyenlítés e 
módjához a számlatulajdonosok kifejezetten 
hozzájárulnak, Ez esetben a címzett a részé-
re érkezett utalványok szelvényeit részletes 
jef?vzék kíséretében kapja meg és az e jegy-
zékben jóváírtként feltüntetett összeg fölött a 
a számlatulajdonos késedelem nélkül rendel-
kezhetik. A jóváírás teljesen díjmentesen 
történik, ugyancsak díjmentesen kézbesiti a 

posta a számlatulajdonosoknak szóló jóvá-
írási értesítéseket is. Azonos elbiralasban 
részesülnek azon címzettek, akik más hely-
beli pénz intéze tné l bírnak folyószámlává!, ha 
ez a pénzintézet a postapénzek átvételével 
megbízott pénzintézettel az érkezett utalvány 
összegek átutalására nézve kellő megállapo-
dásra jut. A megbízott pénzintézet számla-
tulajdonosai az intézetre szóló csekkel pos-
tai befizetéseket teljesíthetnek és kiegyenlít--
hetik a postával szemben fönnálló tartozásai-
kat (utánvételeket, postai megbízásokat, táv-
író és távbeszélő dijakat). Saját számlája 
terhére kibocsátott csekkel korlátlan összeg 
erejéig lehet befizetni ha arra fedezete van. 
A csekkel fizető felek a postahivatalba lehe-
tőleg sovonkivüli kielégítésben részesülnek. 
Az újítás sikeréhez fűződő közgazdasági és 
hazafias érdekre való tekintettel kérem, hogy 
a fölösleges készpénznek a forgalomból való 
kiküszöbölésére irányuló törekvésemben tá-
mogatni szíveskedjék/Nagy, pt. felügyelő. 

— K á n t o r v á í a s z t á s Öcsödön. Az 
öcsödi ref. egyház f. hó 12-én tartott válasz-
táson kántorává egyhangúlag Sófalvy Ferenc 
hódmezővásárhelyi h. kántor-tanitót válasz-
totta meg. A választáson zeneszakértő Szup-
per Frigyes, énekszakértő Piliszky János volL 

— Főispáni b e i k t a t á s . Megírtuk volt, 
hogy Arádvármegye meg nem szállott terü-
letére a kormányzó Salacz Gyulát nevezte 
ki főispánnak, kinek beiktatása hétfőn volt, 
A beiktatáson képviseltette magát Békésvár-
megye törvényhatósága is. A békési főispán-
ság betöltéséről még csak kombinációk vari-
nak. 

— 9 0 é v e t é l t . Ritka szép kort ért el 
Kovács Pauló Mihály, aki f. hó 12-én 90 
éves és 6 hónapos korában halt el Szarvason. 

— A szenteli gazdagyiilég. Több 
ezer földmivesgazda résztvételével a minap 
nagy sikerrel folyt le a szentesi gazdagyülés, 
melyet a Csongrádvármegyei Gazdasági 
Egyesület és a szentesi Kisgazdaegyesület 
rendezett. Kádár Árpád, a Csongrádvárme-
gyei Gazdasági Egyesület titkárja, terjesztette 
be a határozati javaslatot, mely szerint a 
gazdatársadalom nem zárkózik el a teher 
arányos viselésétől, de óvást emel a mező-
gazdaság súlyosabb megterhelése ellen és 
különösen ellenzi az állatforgaími és őrlési 
adó meghonosítását. Követeli a gazdasági 
felszerelés mentesítését a vagyonváltság alól 
és a mezőgazdaság szabad forgalmának min-
den téren való helyreállítását. Dr, Négyessy 
László a mezőgazdaság jogos követelései 
mellett szélalt fel. Kuna P. András nemzet-
gyűlési képviselő, aki a kunszentmártoni 
gazdák élén jelent meg a gyűlésen, vázolta 
az arányos teherviselés szükségességét. Dr. 
Schandt Károly a határozati javaslat mellett 
szólott, kiegészítve azzal, hogy a társadalmi 
béke biztosítása céljából az adózás terén a 
fokozatosságnak kell érvényesülnie. 

— Figyelmeztetés a rokkantak-
hoz. A népjóléti és munkaügyi miniszter 
felhívja a hadirokkantakat, hadiözvegyeket-' 
és hadiárvákat, hogy ellátásukkal kapcsola-
tos minden ügyüket akkor intézik el leg-
gyorsabban, ha kérelmüket, vagy panaszukat 
illetékes nyilvántartó hatóságuk utján, az 
özvegyek és árvák a községi elöljáró közve-
títésével terjesztik fel a miniszterhez. 

— Váltságmentes lesz a lakásbe-
rendezés. A pénzügyminiszter az ingóva-
gyon váltságról szóló törvényjavaslatának 
tervezéte szerint először a 20000 koronán 
felüli lakásberendezés volt váltságköteles 
később az egy millió koronán felüli értékek 
váltsággal való megrovására módosult a ter-
vezet. Most, .mint értesülünk, a pénzügymi-
niszter eltért a legutóbbi tervétől is és ugy 
hatarozott, hogy mindennemű lakásfelszere-

lések és* berendezési tárgyak, bármily értéket 
képviseljenek is, váltságmentesek lesznek. 

— Halálozások. Szrnka Mihályné, szül, 
Janecskö Judit, Szrnka Mihály kisbirtokos 
neje f. hó 11-én rövid szenvedés után meg-
halt Temetése junius hó 13-án délután ment 
végbe általános részvét mellett. — Karánse-
besi Karancsy János, a szarvasi járásbíróság 
volt nyűg, jegyző 76 éves korában még a 
mull év május havában Széren, Szilágyvár-
megyében elhalt. Haláláról szóló gyászjelen-
tés most junius 9-én érkezett Szarvasra- Mar-
gócsy Gyula, a helyi tanítónőképző volt 

.gyakorló iskola tanítója e hóban Debrecen-
ben 65 éves korában elhalt. 

— Drágul a posta. Julius 1-től kezdve 
uj tarifa lép életbe a postán. A postánál a 
postai dijak után 10 százalékos pótdijat fog-
nak szedni. Egy levél portója tehát 1 kor. 
10 fillér lesz. A táviratoknál minden 10 szö 
után 1 korona, a sürgős táviratoknál 3 kor. 
pótdijat fognak szedni A telefonbeszélgeté-
sek után is 1—2—3 korona pótdíj jár. A 
teiefonbérlőket is külön megfogják adóztatni. 
— Vidéken 120 kor., pótdíj fizetendő. A 
belföldi táviratok dija szavankint 40 fillér 
helyett 1 kor. lesz. Az interurbán beszélge-
tések diját 50 százalékkal fogják emelni, a 
csomagtarifa pedig 70 százalékkal lesz ma-
gasabb a mostaninál. Az expresslevél dija 
10 korona lesz. 

— D r á g u l a b ő r . A borpiacon a mar-
habőr ára egy koronával emelkedett. A juh-
bőr kilogrammja 12 korona Külföldön a bőrár 
mindenütt megszilárdult. Bécsben a marha-
bőr 125 korona, Prágában 20 szófcol, Frank-
furtban 24 márka. 

— Esnek as állatárak.A Gazdasági 
Tudósító jelenti: a vidéki nagy vásárokon, 
az erős felhajtás ellenére, kevés volt az el-
adás; Élősúlyban a kövér sertés ára sok 
helyen 29—30 korona volt, a soványsertés 
37 korona. A ló árak negyedére száliak alá 
a téli áraknak. A tehén darabja 5—6000 
korona volt. 

— A Tíaza-pörben eddig 100 tanút 
hallgattak ki. Még hátra van 500 tanú. A 
tárgyalás eltart szeptemberig. 

— Aki beleszeretett a húgába. 
Borzalmas családi dráma játszódott le a na-
pokban a tiszántúli Kenderes községben. A 
tragédia hőse Polyik Bálint 23 éves kende-
resi lakos. Polyik öt esztendeig volt orosz 
fogságban és mig oda volt, csaknem min-
den hozzátartozója, apja, anyja, három test-
vére és sógora meghalt. Nem maradt más 
rokona, mint nagyanyja és 15 éves huga, 
Polyik Erzsébet. A fogság nagyon megvi-
selte a legéir't, tüdőbajba esett és hosszas-
betegségében' a huga ápolta. A leány kigyó-
gyította a bátyját és talán ennek hatása 
alatt Polyik szerelmes lett húgába és egy 
napon feleségül kérte őt nagyanyjától. Az 
öreg aszony ebbe természetesen nem egye-
zett bele és a leány is visszariadt a gondo-
lattól, mire Polyik kést rántott és leszúrta 
húgát, A leány életveszélyesen megsebesült. 
A gyilkosság után a legény elmenekült és 
másnap a temetőben édes anyja sírjánál egy 
fára felakasztva találták meg.;ü 

— A csépiéli szén. A földmivelésügyi 
miniszter leiratot küldött a hatóságokhoz, 
amelyben szabályozza a cséplésnél szüksé-
gelt szén beszerzését. E szerint a kétszáz 
magyar holdnál nagyobb bevetett területtel 
biró gazdaságok közvetlen az Országos 
Szénbizottsághoz (Budapest, VII, Erzsébet-
körűt 43. sz.) intézzék kérelmüket, mig a 
kétszáz holdnál kisebb területek tulajdono-
sainak szénszükségletét a községeknek kell 
összeírni és a szénbizottságtól egyöntetűen 
kérni. * 

— Országos vásárok. A szarvasi vá-
sárt e hő 17., 18., 19. és 20. napján, a bat-
tonyai vásárt e hó 29-én tartják meg. Vész-
mentes helyről mindenféle állat felhajtható. 

— Négy borjú egy tehénben. Á mi-
nap Türkevén egyik mészáros tehenet vágott 
le és benne négy darab hét-nyolc hónapos 
teljesen normális fejlettségű borjút talált, 
Utóbbi időben a tehén táplálkozásában za-
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var jelentkezett s gazdája Karakas Gyula 
azt hitte, hogy valami betegséget kapott a 
telién és ezért eladta a mészárosnak. A te-
hén étvágytalanságának, oka az volt, hogy a 
négy borjú szokatlanul kipukkasztotta a 
vemhes anyaállat hasát. 

— Heg-alakul fi uj 4 8 - a s p á r t és 
felvette a 48-as Függetlenségi Kossuih-Párt 
nevet* Kossuth apánk sem hitte volna, hogy 
az ö szent nevét olyan párt használja cégé-
rül, amely Lovászi Márton hazaáruló nevé-
vel tüntet s azt a pártgyüiésen éljenzi. 

— B a j t g y á r S z e g h a l m o n . Szeghal-
mon Balkán-magyar-török-társaság a köz-
élelmezési minisztériumnak 29460—921, sz, 
engedélyével sajtgyárat alakított, mely mar 
üzemben is van. A gyár Pusztai Lajos szeg-
halmi földbirtokos vezetése alatt működik és 
szinlisita juhtejből a legfinomabb csemege-
sajtokat készíti és első heti termeléséből öt 
vnétermázsái -szállított már is Budapestre. A 
gyár gróf Bíankéstein és gróf Wenckheiin 
uradalmainak összes tejkészletét lekötötte. 

— T u t a j o s o k a T i s z á n . Évek óta 
szünetelt a tutajforgalom a Tiszán. A mára-
marosi erdők hatalmas szálfái vagy irtatlanul 
állottak, vagy ott, ahol a csehek, illetve a 
románok tovább folytatták az irtást, a Fehér 
és Fekete Tisza mentén, nem állítottak ösz-
sze tutajokat, mert a határkérdés a két 
„győztes" között nem volt elintézve. A „ha-
tárkiigazirás" most megtörtént s a napokban 
már megindultak az első tutajosok lefelé a 
Tiszán, le a nagy magyar Alföldre, Szolnok-
ra és Szegedre s az alföldi városok korcs-
máiban és dutyánjaiban már feltűnik a mára-
marosi tüszős, bocskoros, régen nem látott 
oláh tutajos a maga barátságos, vidám arcá-
val s a Tisza hátán a magyar hajósok immár 
gyakran hallják a tutajos „hakó^-ját. Szol-
nokról irják, hogy oda nagy örömmel ér-
keztek meg az első tutajosok s több fake-
reskedő a régen élvezett magyar pörkölttel, 
íuróscsuszával és jó homoki borral fogadta 
őket. Persze, a tutajosok még a magukéból 
is megtoldották a borozgatást, hisz futja bő-
ven a költekezés: napi"4—500 cseh koronát 
kapnak azért, mert a tutajt leusztatják a 
Tiszán. 

— T. o l v a s ó i n k s-zives figyelmét felhív-
juk a lapunkban megjelent „Fehér Kereszt" 
drogéria hirdetésére. 
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Í4r ág. b^V. L0tb«r-árva.bá2s 
iQCgQyitáSi üijo^ptiye Szarvaaot). 

Fénylobbanás a vaksötétben, A szeretet 
szikrája, mely a mindent elnyomó hamuré-
tegből kipattan. Hasonló ehhez a szarvasi 
Luther árvaház megnyitó ünnepélye most, 
mikor a háború által bennünk élő gyűlölkö-
dés hamurétege borítja társadalmunkat. 

Szeretet által áldozatkészségre hangolt 
szivek jótékonysága régóta gyűjtögette gon-
dosan azt az alaptőkét, mely Szarvason fe-
lekezeti különbség nélkül a végzetes háború-
ban elesettek árváinak valláserkölcsi nevelését 
tűzte ki céljául. Hála Istennek, hogy megér-
hettük ezen az árvák sorsának enyhítésére 
és irányítására törekvő intézetnek jövő va-
sárnap d. e. 10 órakor a magyarnyelvű is-
tenitisztelettel kapcsolatban leendő megnyitá-
sát, melyet méltóságos dn Raffay Sándor 
püspök ürnak jelenléte, tesz a szokottnál 
ünnepélyesebbé, A protestáns egyházélet 
fejlődésében eddig is nagy érdemeket szer-
zett magának mélt. püspök urunk. Most je-
lenlétével megerősíti bennünk azon reményt, 
hogy hathatós támogatásával az intézetnek 
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szerencsés fejlődését ugy fogja előmozdítani, 
mint ahogyan azt Franké Ágoston Ármin 
Halléban tette, midőn csaknem semmiből oly 
árvaházat létesített, mely ma a német nem-
zetnek egyik büszkesége. Kipattanó szikrából 
jótékony meleget és fényt árasztó tűz kelet-
kezett Franké kezdeményezéséből, mely ezer 
és ezer árva keserű életsorsát megédesité, s 
Németországnak ezer és ezer értelmes, jelle-
mes, munkás és sok foglalkozási, körben 
vezető embert teremtett, E biztató remény 
hassa át mindnyájunk lelkét, gyülekezzünk 
össze a felekezeti béke ez ünnepélyén, s a 
testvéri szeretet hozza közel sziveinket egy-
máshoz, midőn majd letesszük egy szép hi-
vatásu intézmény épületének alapköveit, mely 
dacolva az idővel hirdetni fogja azt, hogy 
a mindent ^ felforgató világháború után sem 
halt ki bennünk az emberszeretet, melynek 
egyik íegfenségesebb megnyilatkozása az, 
hogy az Isteni gondviselés munkáját mi is 
szolgáljuk, mikor az árvák könnyeit letörül-
jük, sorsukat enyhítjük, s valláserkölcsi irá-
nyításuk által jóravaló emberekké nevelni 
igyekszünk. 

Tisztelő alázattal fölkérem Szarvas n. é 
közönségét, hogy az árvaház felavatási ün-
nepén lelkesen resztvegyünk, s azt adomá-
nyainkkal is támogassuk. Benka. 

* K ö r l e v é l . Valamennyi elemi iskolai 
tanítónak, tanítónőnek, óvónőnek. A Védő 
Ligák Szövetsége felhívást intézett az isko-
lák tanítóihoz az iránt, hogy mesedélutáno-
kat rendezzenek a területi integritás és irre-
denta eszme terjesztésére. Erről már az egyes 
iskolák cimére leküldött 2544—921, tf. sz. 
iratomban értesítettem /is az iskolák vezető-
ségét. Mithogy azonban a kevés számú 
nyomtatvány, részint más okok miatt tanke-
rületem valamennyi tanítóját, tanítónőjét, 
óvónőjét, kikről mindannyiukról feltételezem, 
hogy a Nagy Magyar Haza visszaszerzésére 
irányuló törekvésben a Szövetségnek segít-
ségére lesznek — nem érthesithettem, szük-
ségesnek tartom, hogy őket ez uton is fel-
kérjem, a mesedél utánok rendezésére, azok 
állandósítására. Mindazok, kiknek bármiféle 
felvilágosításra, hazafias irányú, előadásra 
alkalmas darabra, mesére, színműre, gyer-
mekdarabra, énekre stb. szükségük volna — 
forduljanak közvetlenül a Védő Ligák Szö-
vetsége fővárosi osztályához (Budapest, VIII. 
Eszterházy-u. 4.) ahonnan készséggel kül-
denek minden irányú felvilágosítást és anya-
got. Gyula, 192.1. junius 6. Kóródy s. k. 
kir. tanfelügyelő. 

3^ofdal 

(*) F e d ő r e Markovícs Margit fenome-
nális művészete a mindig kedves Tompa 
Irma, Poór, Turai, Csáky adták az előadás 
lelkét. 

(*) Ártatlan Z a u a ö í . Tucatoperett. A 
közönség nevet, de a színészek, zenészek 
dettó, ami nagyobb baj, sőt tán illő sem volt, 
csak a sugó boszankodott 

(*) C i g á n y grófné. Szarvason Vida 
Ilus, Róna, Szűcs, Nyárai, Jenőfi tették slá-
gerré. Vasárnap megismételték ismét telt ház 
előtt. 

(*) A legszebb kalandban Tompa 
Irma és Poór Miklós diserét alakításai tom-
pították hétfőn a darab franciásságait. 

(*) Obsitos. A kitűnő darabban Matol-
csiné. Majoros, Vida, Sugárné, Matölcsi, 
Róna, Nyárai érdemelték ki tapsainkat, Ne-
kik köszönhetjük, hogy kellemes érzésekkel 
távoztunk kedden este a szintlázból. 
(*) Egy Katona töríéaate. Markoviís 
Margi t /Tompa Irma, Matolcsi, Nyárai szer-
dai szereplése minden kritikán felül áll, 
Ezzel nem- akarjuk elhallgatni Turai és a 
többi érdemeit, hisz mindnek köze -van a 
darab teljes sikeréhez. (K) 

* Reformáíut égyhÓMuak ünnepély*. A szarvasi 
reform, egyház a múlt vasárnap a rendezőségnek 
mindenben dicséretére váló, rendkívül szép sikerű 
ünnepélyt rendezett. Az Ünnepély első része a tor-
nacsarnokban folyt le, hol délután 6 órai ktzdettel 
vallasos délután volt, melynek tigy®sen összeállított 
műsora keretében minden egyes szám méltán vált 
a nagyszámú és -díszes közönségnek elösmerésér« 
és tetszésére. Este fél 9 órakor 500 terítékű társas 
vacsora volt az Erzsébet-ligetben, amelyen a kitünó 
paprikással Brachna János tett ízletes bizonyságot 
arról, hogy nemcsak jó cukrász, de nagyszerű sxa-
kács is. A társas vacsorát tánc követte, mely a szó 
szoros érteimében csak a késő reggeli órákban éri 
véget, s mindvégig a legjobb hangulatban foíyt le. 
Szinte fölösleges megjegyeznünk, hogy a saép ün-
nepségnek nemcsak erkölcsi, de anyagi sikere is 
fényes volt. (—) 
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A kereskedelmi ég áruraktárak ra~ 
g y o n v á ü t s á g a . A kereskedelmi és árurak-
tárak vagyonválfságáről- szóló javaslat sze-
rint minden kereskedő áruraktára, a (elsze-
relést fs ideértve, váltság alá kerül; Árurak-
tárnak tekinti a tervezet az olyan ingó dol-
gok összességét, amelyek a kereskedelmi 
forgalomnak a tárgyai. A bizományi iaktá-
rak is váltságot fizetnek. A húszezer koro-
nán aluli raktárak mentesek az ilyen vált-
ság .alól. Az áruraktár értékének a megál-
lapítása elsősorban a biztosítási kötvény, 
alapján történik. Abban az esetben, ha az 
áru nem volt biztosítva, vagy pedig termé-
szeténél fogva nem biztositható, a leltár 
adatai az irányadók. Ebben az esetben a 
leltárt kell bemutatni a tulajdonosnak. 

Az áruraktár értékét és állagát az 1921 
április 1-í állapot szerinti összeírás utján 
kell megállapítani, ami időközben megtör-
tént. 

Ezenkívül azonban a pénzflgyigazgatóság 
elrendelheti az 192 í április elsején meglevő 
állag megállapítását minden oly esetben 
amikor akár a leltár, akár a biztosítási köt-
vény váltságösszege aggodalmasnak mutat-
kozik. 

A váltság-kulcs az így megállapított átlag 
kétharmadának tiz százaléka. 

Ha a kereskedőnek oly árutartozása 
(iombardtartozása) van, mely mellett a va-
gyonváltság ilyen kivetése aránytalanul ter-
hes, kérheti, hogy az 1920-as évi mérlegé-
nek és könyveinek bemutatása mellett az 
1920. évi leltár, rovábbá az április elsejei 
künnlevőságei- és tartozásai együttes ered-
ménye (szaldó) után adóztassák meg. Ebben 
az esetben azonban a váltságalap kétharma-
dára való lecsökkentésének helye nincs, 
azaz 10 százalékos kulcs teljes egészében 
érvényesül. 

A vagyonváltság három hónap alatt ka-
matmentesen, további 3 hónap alatt 6.5 szá-
zalékos késedelmi kamattal fizetendő. A bi-
zományi áru után a bizományos fizeti a 
vagyonváltságot, azonban törvényes zálogjo-
ga van a tulajdonossal szemben. 
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3 «? 
Az inkái Kákán 

— 9 h o l d a kö-
zös legelőből örök áron eladó. Értekezhetni 
lehet özv Darabos Mihálynénál Hí kerület 

200. házszám alatt. 

K ö z g a z d a s á g . 

Visszaváltják az ezer koronáig tor-
jedö kényazerkölceöii eliamorvényo-
k e t . A pénzügyminiszter már decemberi 
expozéjában megígérte, hogy a tavalyi pénz-
felülbélyegzés alkalmával visszatartotta kény-
szerkölcsön elismervények közül az ezer ko-
ronáig terjedőket visszaváltja. Ennek megfe-
lelően a tárgyalásra kerülő törvényjavaslat-
ban, mely az államadósságok rendezéséről 
szól, ilyen irányú rendelkezést vett fel. Az 
ezer koronán felüli elismervényeket állami 
nyereménykötvényekkél cserélik ki. 

A% lS19-iki állauiadósági szolvé-
nyeköfc 3 százalékkal váltják bo. A 
letárgyalt 1920-~21-iki költségvetés keretén 
belül a pénzügyminiszter arról is gondos-
kodott, hogy a magyar államadósság 1919 



évben esedékessé vált, de edd ig beváltásra 
nem került szelvényei ugy belföldön, mint 
külföldön a címletekben' kifejezett követelés 
névértékének 3°/o-a erejéig külön megállapi-
tanrlÖ 'módon és tételek mellett beválthatók 
legyenek.u Ki kell emelnünk,; hogy 1920. 
évi január hő íve, után esedékessé vált és a 
korábban kiadott rendeleteknek megfelelően 
no^ztíifíkSlt." illetőleg megjelölt címletekhez 
tartoz5Mszelvények ugy belföldön, mint kül-
földöii'r teljés értékben fognak beváltásra 
kerülni. 

A/Tőfréíe és luc'érna mint zőldfő* 
zt lék/ 'Mindkét növénynek gyenge leveleit 
főzelék gyanant kitűnően fel lehet használni. 
Elkészíteni épen ugy kell, mint a spenótot. 
Még fűszer sem .kell annyi hozzá, mert ugy 
a lucerna, mint 'á '' lóhereievélrlek igen nagy 
füszertartalma van, A spenóttal szemben 
két "-'előify'é'van fe két növénynek. Egyik az, 
hog^1 égé'sz nyárön át szedni lehet, mig a 
speiió't tavaszi és őszi főzelék. Másik pedig, 
hogyXfsökkal olcsóbb, 

SZARVASI Ö J S ^ 

mot sziveseri küld a Kiadóhivatal. Megren-
delhető; Budapest VI. Izabella utcza 71, 
szám alatt 
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A ^ V a ^ á r n a p i K ö n y v / Az Országos 
KőznVúvreíődési Tanács 'a felnőttek és a 
seráíííö.. ifjúság iskolánkivüli továbbkép'zé-
sét'/gyakörlati oktatását országosait és egy-
ségesén szervezi. A Tanács a népművelési 
akcfö* rendkívüli'céljainak: szolgálatára julius' 
2-töí hetenkint ujpől kiadja a kom'níün';áltál/ 
beiiltoff 'Vasárnkpi/KÖnyv népszerűen oktató; 
isipprettefje'szfő képes újságot, aitféiy közel 
egy^jévtizéÖen keresetül teljesített nagyfon-
tosságú és"' messzeható ' kulturmunkát. A 
VasáVha'f)! Könyv' megint az lesz ami volt: 
gyakorlati eszköze a népfölvilágositásának 
és^V^róduktW 1 tudás terjesztésének. Nép-
szeíü 'cikkeket és "képeket közöl az ipari, 
gaiíJ^sági, te™éfszettüdomáhyí, földrajzi és 
tecfínikai ísniéréiekről, az egészség megóvá-
sáról1,"^ éléffniszéVékről és a táplálkozásról. 
Mindazok (magánosok, városok, községek, 
h a t ó d o k , * tesfüíeíek és ipari' telepek) akik 
megakarják szerezni a v Vasárnapi Könyv-et 

'évreM 100,-, félévre 50.- korona hoz-
zájárulásig költségért; forduljanak az Orszá-
gosP KázmüVeiődési Tanácshoz. Ferenciek 
tere 3 . 1 

^öldmivea Olvasóink figyelmét 
felljjjyjuk.az Prszágos, JFöidmives Szövetség 
hiKat^ps, poliíikia heti lapjára, a „Magyar 
FalM'Sr.a,. ,.E lap két esztendős fennállása 
óta. nemcsak a magyar falvak lakóínak, de 
az^egész; ország és a. külföld figyelmét ma-
gára vonta. Közleményeit akárhányszor az 
Amerika],Magyar,, lapok is átveszik. Nagya-
tádjLSzabó István és Magyar János lapve-
zérsége é s , Meskó Zoltán főszerkesztése és 
Biró^ Jmre ..Boldizsár felelős szerkesztése 
megejt jelenjk meg/ ez, a földműves érde-
kekért harcoló lap, melyből mutatványszá-

HirdftrDéoy. 
Szarvas nagyközség elöljárósága közhírré teszi, 

liogz az 1921. évi julius hóra szóló liszt osztás a 
Közellátási hivatalban a következő napokon fog 
eszközöltetni: 

Junius 24-én, azaz pénteken á tanyai kerületek-
ben lakók részére. 

Junius -25-én, azaz szombaton a IV-ik belső kerü-
letben lakók részére. 

Junius '27-én, azaz hétfőn a líl-ik belső kerület-
ben lakók részére. 

Junius 28-án, azaz kedden a il-ik belső kerti iet-
bén lakók rés-zére. 

Junius 30-án, azaz csütörtökön az 1-ső' belső ke-
rületben' lakók részére, 

Julius 1-én, azaz pénteken azok részére, kik az 
emiitett napokról elmaradtak és azok részére, akik 
ezen hónappal válnak ellátatlanokká és liszt jegyet 
még nem kaptak. 

Figyelmezteti az elöljáróság a közönséget, liogy 
a jegyeket a fent nevezett napokon a Közellátási 
hivatalban d. e, 8-tól 12 óráig okvetlenül váltsa ki, 
mert arról, aki ezen napokon jegyét ki nem váltja 
az fog vélelmeztetni, hogy el van látva s neki a 
liszt jegy nem fog kiadatnt, 

Figyelmeztetik továbbá a közönség, hogy csakis 
azok vegyék igénybe a lisztet, akik erre tényleg rá 
vannak s*orulva, mert akiről az ellenőrzés során 
kiderül, hogy jogtalanul szedte fel a lisztet szigo-
rúan meg fog büntettetni. 

A családban előforduló mindennemű változást, 
(eltávozást, elhalálozást) felelóség terhe mellett ok-
vetlen jelentsék be a Közellátási hivatalban. 

Szarvas, 1921. junius 15-éri. 
Közellátási hivatal: BIKí s. k. jegyző. 

r 

Értesiienva csizmadia iparosokat, hogy a 
f. évi junius hó 19-én tartandó szarvasi vá-
sáron csakis azok árulhatnak, akik ipariga-
zolványt előtudnak mutatni. 

Szarvas, 1921, junius 7-én. 1—2 
A csizmadia szakosztály elnöksége. 

..SSY U6.ZS 
f? 

építészeti vállalati és szállítási irodája 
SZARVAS, 1. KERÜLET 144. SZÁM. 

VÁLLAL: épülettervezést és felépítést 
háztatározást, épület átalakítá-
sokat, gyár és raktár építke-
zéseket. ^ ^ 

SZáLLIT: meszet, cementet, homokot, 
téglát, burkolólapokat, kavicsot, 
kátránypapirt, gipszet, épület-
fát, palát, fedélcserepet, tűzifát 
és szenet. Házat, telket keres 

5—13 vevői részére. 

Értesítem a n. é, közönséget, hogy a kő-
risbogárért kilogammonként nyersen . 100, 
szárazon 150 koronát fizetek. Beváltási hely 
az Ipartestület helyiségében RAKSA JÁNOS-
nál. 2—3 

1921. junius hó 17. 

Earida Samu es Qyorgy 
kocsigyártók 

SZARVASON, Deák Ferenc-u. 434 
Elvállalunk mindennemű igás kocsik, szeke-
rek készítését és javítását; úgyszintén minden 
néven nevezendő féderes kocsik (hintók) ké-
szítését, átalakítását és javítását pontos ki-
vitelben mérsékelt árért. 10—13 

S Ó M E E 
asztalos és temetkezési vállalkozó 

SZARVAS. 
i kcr. Deák Ferencz-utca 87 sz 

7135/1921» ikt. szám. 

HtrdctiDéoy-
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

33500/1921. Ké. M. számú miniszteri rende-
let értelmében a liszt ellátás a jövő 1921/22 
gazdasági esztendőben a szabadforgalom 
alapjára helyeztetett, minélfogva a község 
utján hatósági ellátásban csakis az ipari 
munkások, valamint a teljesen keresetkép-
telen s egyben teljesen vagyonaíalau közse-
gélyre szoruló egyének fognak majd része-
sülhetni,- Felhívjuk tehát ezeket, hogy az 
ellátatlanok névjegyzékébe való felvételük 
végett 1921 év junius hó 20—25 nap-
jain délelőtt 8 — 12 óráig a község 
háza nagytanácstermében annál inkább 
jelentkezzenek, mert a jelentkezés elmulasz-
tása a hatósági ellátásból való kizárást 
vonja maga után, a jelentkezés alkalmával 
azon körülmény, hogy az iilető valóban 
ipari munkás, (:tehát nem önnálló:) munka-
könyvel, az pedig, hogy sem természetbeni 
ellátásban i nem részesül a munkaadójától 
sem nem termelő, hitelt érdemlőleg igazo-
landó. 

A fenti elvek alapján összeállított névjegy-
zék 8 napon át folyó évi junius hó 27-én-
julius 4 napjáig a Közellátási Irodában köz-
szemlére tétetik ki, és azok akik a névjegy-
zékbe nem vétettek fel, és a kihagyást 
magukra nézve sérelmesnek tartják ezen 
8 naptól számított további 8 nap alatt a 
járási főszolgabíró úrhoz, ennek határozata 
ellen." pedig 8 napon beiül a vármegyei 
aiispán úrhoz felébbezhetnék. 

A fellebbezéshez szükséges, h o g y ' a fe-
lebbezfi a fentebb említett valamelyik ka-
tegóriába való tartozandöságát okmányok-
kal hitesen igazolja.-

Szarvas, 1921. évi junius hó 15-én. 

Biki s. k. Pribelszky 8. k 
jegyző, biró. 

BKM & e t e- t g í r- o r í 

^Kaphatók* a törvény által tartani enge-
~dé!yézett összes gyógyáruk, sebészeti 
- kötözőszerek, gummiáruk, az összes 
^léíező^pipérecikkek, szappanok és illat-
>7szére^ Diaina, Yes, Najád, stb. arc-
ijkréfneít, miiídéniíemü háztartási cikkek, 
sósborszeszek; kékitő, ruhafesték, kefe-

"árüktléstik; 'borotvák, önműködő bo-
• » * . 

'rotvapengék, öngyújtók és öngyújtó-
(kövek, kakaŐ, tea és csokoládé, rum 

likőr, cognac és gyomorszeszek. 

$ oyáH gazdasági Casplőgéptulajdonojsoknéik 
a 

a drogéria a n. é. gazda-
közönség figyelmébe a 

kiváló „KÜRTIN" ba-
romfi vész 4 elleni 

szert, Bánáti állat-
tápport, azonkivUl Ly-

soform, sósav, karbol-
sav, kreolin, és benzint 

minden mennyiségben. 2 — 12 
WGZXXI 

ajánlatos a miniszteri rendeletnek meg-
felelő cséplőgépekhez szükséges meri-
tőszekrényt mielőbb beszerezni, vagy 
ha az már meg van, azok tartálmát 

megfelelően kiegészíteni. 

Tekintve, hogy a drogéria ujönart 
lett berendelve, természetes, hogy 
az elárusitás is az olcsósági hullám 

jegyében* törtéíiik.5 

r̂â gaiiJL. wiaagsBBE! 
Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Szarvason Belicey-ut 9 szám. 


	Szarvasi Újság 2. évf. 24. sz. (1921. június 17.) 1. old.
	Az ipar veszedelme
	Az ingatlan vagyonváltság
	Hegedűs a pénzkicserélésről
	Pártélet

	Szarvasi Újság 2. évf. 24. sz. (1921. június 17.) 2. old.
	Hirek
	Árvaház

	Szarvasi Újság 2. évf. 24. sz. (1921. június 17.) 3. old.
	Egyház. Iskola
	Szinészet
	K
	Előadások. Mulatságok
	-
	Ipar. Kereskedelem
	Közgazdaság

	Szarvasi Újság 2. évf. 24. sz. (1921. június 17.) 4. old.
	Konyha
	Irodalom


