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A karaván halad...
Benes ur német nyelvű csahos 

lapja: a „Prager Presse" nem első 
alkalommal vállalja ellenünk az intri- 
kus alávaló szerepét. Tisztában va
gyunk azzal, hogy mi az ő feladata 
és ha gyanúsít, rágalmaz, vagy okta
lanul vádol, azt mi leszállítjuk árrá 
az értékre, amelyre számot tarthat egy 
piszkos kormányzsoldban feszengő 
magyarellenes szerv.

A „Prager Presse** a múltban is 
minden alkalmat megragadott arra, 
hogy ártson nekünk s nagy szerepe 
és „érdeme** van a benesi gondolatok 
terjesztése körül abban a körben, amely 
még maga elé bocsátja az ily gyűlö
lettől, elvakultságtól és intrikától futott 
sajtóterméket.

Újabban nemcsak Franciaország, 
de az egész kontinens közvéleményét 
igen sokat foglalkoztatja az a ^y îlö-  ̂
iötos -itöivénymánipüláció, -'amelynek*
számtalan áldozata közölt magyar 
optánsok is vannak. Stavisky az orosz 
származású és most már világhírre 
szert tett szélhámos optáns-értékpapi- 
rokat is összevásárolt. Ebből a körül
ményből a „Prager Presse" azt az 
alávaló következtetést vonja le, hogy 
a ’ Franciaországban újabban egyre 
inkább megnyilvánuló magyar szim
pátiának a szálait is ez a szélhámos 
szőtte volna.

A csehbarát lapnak ez a vádas
kodása két mozzanatot világit meg. 
Az egyik -az, hogy immár letagadha
tatlan a cseh közvélemény előtt is az 
a tény, hogy a magyar revízió gondo
lata tért hódit Franciaországban is. 
Nyilván ez, a Prágára nézve vesze
delmes tünet késztette Benes német
nyelvű lapjának cseh kormányköröktől 
függő publicistáját arra, hogy minden 
áron valamilyen kompromittálót saj
toljon ki ebből a botrányos Stavisky 
ügyből a magyar nemzetre nézve.

Mivel semmi alapja nincs a ma
gyarfaló lapnak, hogy tényekre támasz
kodva építhesse ki vádaskodásait, 
inkább képes volt arra, hogy a kis 
ujjához folyamodjon, semhogy a ma
gyar nemzet elleni intrika sorozatában 
valami csekély megszakadás is elő- 
álljon. S ez az, ami kiviláglik még a 
prágai német nyelvű cseh újság cik
kéből. Még mindig változatlanul és 
csökönyösen ragaszkodik a benesi 
politika azokhoz a kicsorbult fegyve
rekhez, , amelyekkel mi reánk akar 
sújtani, de előbb-utóbb ezek segítsé

gével veri le őket az igazság után 
kutató, ébredő európai közhangulat.

Ami Stavisky személyét, csúf ma
nipulációit és a magyaf barátság felé 
hajló francia közvélemény összefüggé
sét illeti, erre nézve csak az a vála
szunk : ugyan "mi közé van egy bot
rányos üzleti ténynek és ebben annak 
a körülménynek, hogy valaki optáns- 
kötvényeket vásárol, ahhoz az érzelmi 
momentumhoz, amely a magyar ba
rátság és revízió gondolatában elfoglalt 
álláspont körül csúcsosodik ki.

Semmi az ég-világon ! Egyedül a 
Prager Presse keres összefüggéseket 
a jólismert benesi gombnyomásra, mert 
úgy érzi, hogy a megbolygatott francia 
közvéleményben előnyös lesz a dolgok 
összefüggését úgy alakítani, hogy a 
Stavisky-féle szélhámosságok és bot
rányok mellett egyszerre beszéljenek 
az optánsok követeléséről, a magya-

Az állam rendes időkben sem tudta 
százsZázalékig betölteni az élet mostoháival 
szemben gyakorlandó szociális hivatását és 
a boldog béke napjaiban sem tudta eltartani 
a nincstelenek, a sors kitaszítottjainak minden 
időben nagy terhet jelentő tömegét.

A mai rendkívüli időkben pedig egye
nesen túl van terhelve a gépezete és még 
ténylegesen aktív munkásait sem tudja a mai 
kor igényeinek megfelelően dotálni.

Azr élet terített asztala mellől száműzet
tek gondozása tehát továbbra is, sőt kettő
zötten a társadalom gondja marad és ez a 
feladata ma a szó legszorosabb értelmében 
véve igazi mentő munka.

És'itt megnyugvással jelenthetjük, hogy 
városunk arra hivatott intézményeit e tekin
tetben nem érheti vád. Csendesen" és egyre 
észszerűbben teljesítik önként vállalt szerepü
ket. Pedig ma, amikor mindnyájunknak ki
sebb darab kenyér jut a békebelinél, ember
feletti akadályokba ütközik embertársainkat 
rávenni, hogy ebből a redukált adagból még 
azoknak is juttassanak, akiknek a sors ennyit 
sem adott. Megállapíthatjuk, hogy jótékony 
egyleteink egymással versenyezve igyekeztek 
egymás teljesítőképességén túl tenni.

Itt most sorra vesszük őket és egy pár 
számadattal rávilágítunk missziós munkájuk 
eredményeire, hadd lelkesedjen azokon az, 
aki Ielkiismerete szerint megtette kötelességét 
és hadd ébredjen öntudatra, aki máig is 
távol maradt fillérjeivel és nem tette le 
azokat az áldozat oltárára.

rokról és ami nagy életkérdésünkről : 
a revízióról.

Ami pedig azt a vádat illeti, hogy 
Stavisky előkelő francia közírókat 
vesztegetett meg a magyar kérdés szol
gálata érdekében, ez már súlyos gya
núsítás, amit határozottan vissza fog
nak utasitani maguk a meggyanúsított 
francia publicisták. Szemérmetlen, to
lakodó bátorság kell ahhoz, hogy olyan 
nagy nemzetnek a publicistáit, mint 
amilyen a francia, megvesztegetéssel 
merje vádolni egy zsoldban álló újság, 
amelyik hivatásánál fogva képtelen a 
tárgyilagosság hangját megütni abban a 
pillanatban,amint magyarokról szó van.

Az egyre inkább éledő és terjedő 
revíziós gondolat az a megvesztegető 
jelenség, amelynek hatása alól kivonni 
nem tudja magát senki, legyen az 
bármely nemzet tagja is, ha egyszer 
megismerte az abban rejlő igazságot

A városban lévő hitfelekezetek egye
sületei között tagjai számarányánál és túl
súlyánál fogva a jótékonykodás és a karita
tív munkában természetszerűleg a Protestáns 
Nőszövetség járt elől. Az elmúlt esztendőben 
az ő akciója révén kapott 150 szegénygyer
mek ruházatot (lábbelit, ruhára, vagy téli 
kabátra való agyagot), 8 szegény elhagyatott 
nő állandó havi segélyt, 50 nélkülöző család 
élelmet, 28éhező gyermek 54 családnál ingyen 
ebédet, 120 nyomorgó gyermek ugyanannyi 
szeretetcsomagot és 25 iskolásfiu könyv- 
jutalmak alakjában 75 pengőt. Ilyformán ez 
az egyesület jótékonycélra az 1933. évben 
822 pengő és 24 fillért adott ki.

A Luther-Szövetség, a Protestáns Leány
egylet, az Iskolai Bizottság és maga az ág, 
h. ev. egyházközség pedig kb. 700 pengőt 
juttatott az arra rászorultaknak.

A róm. katolikus egyház hiveinek jó
szívűsége a tagok viszonylagos kisebb szá
mához képest feltűnően nagyobb arányban 
adakozott. Gyűjtés révén az elmúlt év fo
lyamán 90 szegénysorsu család részesült 
segélyben. Karácsonykor ugyanez a csoport 
másfél métermázsa lisztet, 45 pengő készpénzt 
kapott és 'a Katolikus Nők „Jézus Szive'4* 
Szövetsége 1400 pengő értékű ruhaneműt 
osztott ki közöttük. Más címen: a „Szent 
József konyhaakciója“-ként, de ugyancsak 
ez a karitatív célra tömörült emberközösség 
az 1933. évben naponként 50 iskolás éhező 
gyermeknek juttatott meleg ebédet és igyek
szik a keresztény felebaráti szeretet éltető

A szarvasi jótékony intézmények mait évi működése
A felekezeti egyesületekbe tömörült tagok az élelmitszereken kívül negyedfélezer pengőt

juttattak a szegényeknek



melegével életnek, a hazának piegmen- 
teni q nélkülözés szánalomfaméltó gjdozatait.

A 60 éve§ pultra visszatekintp Szarvasi 
Nőegylet, melyet mi szarvasiak Általános 
Nőegyesületnek is nevezünk, az 1Q32/33. év
ben az erősen megváltozott gazdasági viszo
nyok ellenére erejét meghaladó módon 7 
csáládnak egyenként 16 pengős évi segélyt 
folyósított. Ezt az összeget 3400 pengőt ki
tevő tőkéjének kamatja és az időnként ren
dezett jótékonycélu filmelőadások jövedelme 
fedezte. (A legutóbbi ilyen filmelőadás 71 
pengő tiszta jövedelmet hozott.) Ezenfelül 
karácsonykor Ínségben lévő tagjai között 51 
esetben 256 pengőt, az év folyamán az El
nökséghez fordult megszorultaknak a költség- 
vetésen kivül 4—5 pengős személyenkénti 
segélyek formájában 100 pengőt osztott ki.

HIRJEK
Memento

Legyelek mértékletesek!
A Bibliából merített erkölcsi tétel ez, mely

nek érvénye a mai korban is változatlanul 
fennáll s praktikus fontossággal is bir. A mostani 
napokban meg éppenséggel kettőzötten, amikor 
fesztelen mulatozásokban kívánjuk eltölteni a 
farsangi örömnapokat. A farsang ugyan veszí
tett régi pompájából, de varázsát mégsem tudta 
az ember életrendjéből teljesen kitörölni, sem a 
kultura, sem a gazdasági válság mindent leépítő 
hatása.

A kultura ma sem az a tényező, mely ily 
szokásokat máról-holnapra kiirthatná az emberi
ség ideológiájából. A gazdasági válság pedig 
igen relatív fogalom. Hiszen a régiek szokásait 
főbbe nem a tőlük tanult módonr de sokszorta 
fényűzőbben, pompadúsan, s szertelenebbül is- 
mételjük meg. Pedig, ha valami, úgy a gazdasági 
válság lehetne az. amely a karneválok kereteit 
leegyszerűsíthetné. Int ugyan megszorításokra, s 
mi mégis fesztelenül, s zavartalanul mulqfunk, 
s feledjük, hogy a tegnapunk szomorú volt, s 
a hofnapunfe #a!dn még vigasztalanabb lesz.

A szarvasi gimnázium 
centennáriumához

Adatok a szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter« 
gjwmrélgni történetéből az áttelepítés 100 

éves évfordulója alkalmából
Irta: RASKÓ KÁLMÁN gúu . igazgató *

(Az eredeti előadásnak a Szarvasi Közlöny részére 
rövidített kivonata)

Szerző előadta a SzÖSz 80-ik jubiláns 
összejövetelén, 1934. évi január hó 6-éti- 
Az előadásban szerző az iskola birtokáén 
meglévő eredeti okmányok alapján, törté
netírói gondoksággal ismerteti a gimnázium 
Mezőberényből való áttelepítésének érdekes 
és figyelemreméltó körülményeit.

3
A kérelmezők az adandó földbirtok- 

segély mellett kötelezőleg nyilatkoztak a gróf 
elptt arra nézve, hogy az iskolát Mező- 
tjerényből Szarvasra telepitik át. És gróf 
^olza Józsefnek emitt közölt eredeti levelét 
csakhamar 1833. junius hó 2-án követte egy 
második levél, amelynek szószerinti tartalma 
a következő :wNagy Tiszteletű Senior s Tábla 
Biró Url A Mező Berényi Gy/nnasiumnak 
Szarvas Mező Városába leendő által tétele 
érdemében a Helybeli Birtokos Uraktól 
Uidósjtást vévén, szerencsém vagyon ennél
fogva értesíteni Senior Urat, hogy az említett 
Qymnasiumnak Szarvasra leendő alapítására
a. közlegelőből kivágandó 280 hold. szántó, 
kaszáló s legelő Földet, 25 _ holdból álló 
Botanikus Kertet, 2 malomhelyet és a meg-

Legyen faringünk orčifnteli, <je gondoljunk 
q holnapra, a fqzókra, az éhezőkre, az ország 
szompru helyzetbe, Trianqnra, melyek rnincf- 
n\ind mementók. Mulassunk vidáman, bohóns 
4? leQtíen ébrer\ bennünk mindig egy hátsó 
gondolat, piely a mérték betartását követeli 
tőlünk. S lebegjen előttünk a Biblia örök mon
dása : legyetek mértékletesek.

Legyünk mértékletesek az anyagiak éhe
zésében, a jókedvben, reményben, hitben és 
szeretetben kifogyhatatlanok, hogy méltóképen 
ünnepelhessünk és szórakozásunk ne végződjék 
kiábrándulással. *

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot január hóban 
ifj. Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 
ótemplomban tót, 10 órától magyar, az uj- 
templomban tótnyelvü istentisztelet.

Katolikus istentisztelet. Vasárnap fél 9-kor 

csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise.Köznapokon a szentmise fél 8 órakor, 
litániák délután 3 órakor.

Református istentisztelet. Vasárnap dél

előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap 
első vasárnapján.

Eljegyzés. Inczédv László községi iktató
tiszt eljegyezte Krecsmárik Margitot, néhai 
Krecsmárik Endre tanitóképzőintézeti tanár 
leányát.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Mé
száros Emil frontharcos tisztet a gyulai 
törvényszék fogházába felügyelő gyakornokká 
nevezte ki.

Főigazgatói látogatás. Dr Ady Lajos 
debreceni kir. főigazgató a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter megbízásából e hó 22, 
23 és 24-én a helybeli gimnáziumban végzi 
állami ellenőrző munkáját.

A csabacsüdi ev. egyház 1934. február hó 

4-én, vasárnap délelőtt 10-kor tartja zár- 
számadási közgyűlésé!, melyre az érdekel
teket ezúton is tisztelettel meghívja.

kivántató belső fundusokat rendes óvások 
mellett kiszolgáltatni képes legyen az 
Uradalom, mihez képest rie terheltessen 
Senior oly lépéseket tenni s tétetni, melyek 
szerént a Fundationalis Okleveleknek feltétele 
s concertáliójára nézve minden nehézségek 
elmozdiltatván a kívánt cél hova-hamarabb 
eléreltessen. Költ Szarvason, Június 2-án
1833. Senior Urnák Alázatos szolgája Gróf 
Bolza József/

Említettem volt, hogy az 1831. október
11-iki közgyűlés jegyzőkönyve magyar 
nyelven volt megírva és innen-tul a többi 
jegyzőkönyvek magyar nyelven olvashatók. 
Az 1832 május 2-án Békéscsabán tartott 
esperességi gyűlés jegyzőkönyvében, amely 
most egyszerre ismét és mégis latin nyelven 
jelent meg. Ettől fogva aztán magyar nyelvűek 
a jegyzőkönyvek.

Az 1833 május 8-án tartott (Mezőbe- 
rényben) esperességi gyűlés 9. pontjában 
olvashatjuk a mezőberényi iskola Szarvasra 
való áttelepítésének érdekében előbb meg
nevezett urak jelentését, amelyet maga az, 
esperes terjeszt elő, mondván, hogy, a 
„szarvasi nagyságos földesuraság egyik bir
tokosa és respective, az egész báró Haruckern 
nemzetség jussai kormányzója részéről 
írásban kiadott nyilatkoztatás itt bemutattatik 
ugyanakkor kéri az esperességel, hogy ezen 
fontos tárgyat szivére vévén azt nagyságá
hoz, érdeméhez és fontosságához képest

Bucsu-vacsora. Kálló Gyula a helybeli 
római katolikus iskolának 40 éven át hőség
gel működött tanítója nyugalomba vonul. 
Fenntartó hatósága, tisztelői, kartársai és 
barátai csütörtökön este az Ipartestület helyi
ségében rendezett vacsora keretében bú
csúztak a veterán pedagógustól.

Kormányintézkedések az ifjúság elhelyezé
séről. A miniszterelnök sátoraljai beszédében 
biztató Ígéretet kaptunk arra, hogy a kormány 
még ez év folyamán 23 kartelt oszlat fel. 
Már ez az egy terv is nagy lépés lesz a 
nemzet óhajainak megvalósítása irányában. 
De ott van aztán a másik, még súlyosabb 
ígérete is, amely szerint a 2500-al apasztott 
tisztviselői létszám árán 1200 diplomás ifjút 
helyez el vállalatoknál, üzemekben, intéze
tekben, hivatalokban. Ezzel az intézkedéssel 
amellett, hogy az egyre égetőbb ifjúsági 
kérdést úgy ahogy dűlőre juttatja, még vég
eredményben 6 és fél milliónyi megtakarítást 
is eszközöl a költségvetés egyenlege javára.

Gyógyszertárban kapható.

bölcs ellátására és elitélésére méltassa/* 

Az 1833. junius 26. és 27-én Mezőbe- 
rényben tarlóit közgyűlés jegyzőkönyvének
2. pontjában találjuk a következőket: „Az 
újonnan fölveendő tárgyak között első helyet 
a Seniorale Gymnasiumnak Szarvasra leendő 
által tétele foglalván el, az e tárgyban 
Méltóságom Gróf Bolza József ő Nagysága 
által küldőit Levél olvastatott, melyre 
Végeztetett: Valamint köz örömmel fogadta
tott a nagy lelkű ajánlás, úgy az esperesség, 
részéről nyilatkoztató háládatosság kijelenté
sére egy soUemnis Deputáció fog neveztetni, 
mely egyszersmind a megpendített óvások 
és fundationalis levél, mind velejére, mind 
külső tulajdonságba ügyelvén, s a meg 
ajánlott 280 hold földnek jó helyen leendő 
kivágatását szem élőtt hordozván, mihelyest 
a tisztelt Gróf Urak haza érkezendeínek, ezt 
a Senior Urnák közbenjárásával tudtára 
adja az inspektor Urnák, ki is azonnal le
jővén, a Gymnasíum általtételében időhaladék 
nélkül megegyezhessen és az oskolai kurpus 
eránt végezhessen. Minthogy pedig az e 
végre kiszemelt épülét erant a Szarvasi 
Ecclézsia meghatalmazott követjei jelen 
lennének, az ezekkel való egyeaés végett 
kiküldetnek Cönsenior Hamal jár Márton, Hán 
János, Mikolay István, Koritsénszky János, 
Omaszta Zsigmond, Bonyhay Benjámin és 
Tomasek Pál Urak jelenlévők, holnapi 
napon el váratván."



Téli esi
Halva született tompa hangok, 
színtelen színek a falon; 
csendfüggöny ég az ablakon.

Ásítanak az ezüst tükrök, 
egykedvű por ül mindenütt, 
az óra félálomban üt.

A szundikáló cserépkályha 
még mormolja az esti imát; 
a sötét kéménykürtőn át

betrombitálnak a szobába 
a havat szóró viharok: 
fent egy pókháló andalog,

mint egy megszürkült békezászló; 
jégcsappá fagy az esti fény, 
s lecsüng a lelkem fedelén.

Ifj. Vitéz ZERÍNVÁRY SZILÁRD

Haláleset Fejér Imre nyugalmazott egy
házmegyei, egykor kondorosi plébános, akit 
a vörösök annakidején halálra Ítéltek, 55 
éves korában Zalaegerszegen elhunyt. A 
vörös uralom alatt életét csak meneküléssel 
tudta megmenteni. Erdély megszállásának 
első napjaiban Éraranyodon volt plébános 
és izzó hazafiasságáért az oláh csendőrök 
kegyetlenül megkinozták.

Meghalt Kuna P. András. Pénteken, január 
hó 12-én halt meg Kuna P. András, ki Kun
szentmártoni képviselte négy cikluson át a 
parlamentben. Vasárnap temették el óriási 
részvéttel és nem mindennapi gyászpompá- 
val Kunszentmártonban. Temetésén az ország

gyűlés, ja. Nemzeti Egység és a vármegye 
küjdöttáégüeg képviseltette magát. Szarvasról 
á kisgazda képviselő végtisztességén többen 
vettek részt,

Az IpartestOlet Temetkezési csoportjának 
gyűlése. Az iparosok Temetkezési Segélyző 
csoportja folyó hó 22-én délután 3 órakor 
az Ipartestület székházában közgyűlést tart.

A kiküldött Deputáció megbízatásának 
tényleg eleget is tett és a következő nap, 
junius 27-én a jegyzőkönyv tanúsága szerint 
az alábbi jelentést adja az Esperességnek: 
.»Jelenti a tegnap kiküldött Deputáció, hogy 
a Szarvasi Ecclézsia Követeivel a Gymna- 
siumnak szánt régi Tessedik-iskola eránt 
egyezvén, azt a Fenn említett Ecclézsia az 
Esperességre való tekintetből 5000 Fór. p. p. 
az az Ötezer pengő forintban által-engedi. 
ólly méltányos kéréssel, hogy a dologhoz 
értő mesteremberek által megbecsültetvén, 
annak nyoma a Protoculumba menjen, nem 
kérvén rögtön az egész árát, hanem csak a 
Szükséges Parochiák és Oskolák építése 
kezdéséhez megkivántató egynéhány ezer 
forintokat váltópénzben, a többit pedig 
Intézés nélkül a tulajdonos Esperességnél 
hagyván. Végzés: Ezen nagylelkű ajánlását 
a Szarvasi Ecclézsiának, az esperesség 
méltó köszönettel fogadván, kívánságához 
képest az Esperességi Jegyző Könyvbe bé 
fog iktattatni a Betsülésével örök emléke
zetre, példás követésül más Ecclézsiáknak 
fentartatván. Minthogy pedig ezen alku sze
rencsés kimenetele a többire nézve is. úgy
mint a Gymnasium mentül előbbi által 
tételére és a jelenvaló Jegyző Könyv 2-ik 
s^á0)g,^latt foglaltakra nézve is szükségessé 
tetf ni& égy sollemnis Deputációnak kinevez- 
tetését,. tehát e végre teljes hatalommal ki
küldetnek. “ Ezután a jegyzőkönyvben a 
bizottságba kiküldendő tagoknak névsora 
olvasható. (Folytatása következik.)

A kondorosi ev. papválasztás ugye. A
jelölő közgyűlés, miként azt annakidején 
közöltük, január hó 7-én volt. A közgyűlés 
titkos szavazással egyhangúlag Balczó András 
szarvasi származású, nyíregyházai segédlel
készt jelölte első helyen. A második jelölés 
Gubcsó András ottlakai lelkész személyére 
esett. A választást január 28-ára tűzték ki.

Szarvasiak is nyertek a Pesti Hirlap 
könyvsorsolásán. A Pesti Hirlap 100 pengős 
értékű könyvgyűjtemény sorshúzásán váro
sunkból Lakatos András, Szentandrásról 
Várbíró János és Öcsödről Vass Lajos 
nyertek.

A Terstyánszky Emlékversenyt a helybeli 
Tennisz és Vivó KInb a Magyar Vivó- 
szövetséggel karöltve február hó 4-én óhajtja 
megrendezni. A versenynek néhai olimpiai 
vivóbajnokunk neve mellett az is ad különös 
fontosságot, hogy azon az előző napokban 
a fővárosban szerepelt olasz kardvivók is 
részt vesznek. A kereskedelmi miniszter erre 
az alkalomra filléres vonatokat indít 
Szarvas felé.

A Szarvasi Szimfonikus Zenekar agilis 
karnagya élén erősen készül a március 10- 
}ki nagyszabású hangversenyre, melyen a 
í̂elybeli kvalitásos szereplőkön kivül közre- 

rpüködik Temesváry János nagynevű hegedű
művész is. A művészi sikert igy a Szimfoni
kusok eddigi szereplése és egy nagy művész 
l^özremüködése már is biztosítják. A szarvasi 
níiüértő társadalomnak egy nivós hangver
sennyel szemben most már csak az a 
kötelessége, hogy az anyagilag is jól 
sikerüljön.

Vitézi bál. A Vitézi Rend ez évben 
február 3-án este 10 órai kezdettel tartja 
meg hagyományos bálját a pesti Vigadóban. 
Miután ez a bál a háború előtti udvari 
bálakat van hivatva pótolni, ez előkelő és 
történelmi rendezésével felejthetetlen emléke 
lesz mindazoknak, akik: azon megjelennek. 
Meghívók igényelhetők a „Vitézi bál" rende
zőségénél : Budapest, IV. Váci utca 62.

Ipartestületek körzeti gyűlése. A békés
vármegyei iparteslületek ez évi körzeti 
gyűlésüket, mint azt előző számunkban 
jeleztük, Békésen tartották. A gyűlésen a 
szarvasi Ipartestületet annak elnöke Janurik 
János szabómester képviselte. A gyűlés a 
tárgysorozatra kitűzött program letárgyalása 
után megejtette a választásokat. Így Janurik 
János szarvasi ipartestületi elnököt körzeti 
társelnökké választották. A jövő évi körzeti 
gyűlés színhelyéül Szarvast jelölték meg* 

Fényesen sikerült „A bor“ előadása. A 
Gazdaifjak Önképzőköre múlt szombaton a 
(Vigadóban előadta Gárdonyi „A bor" cimü 
hépszin müvét. A tréfás falusi történet előadá
sán kellemesen elszórakozott a telt ház kö
zönsége. A siker fokát az a körülmény is 
Igazolhatja, hogy egy belépőjegy maradt

Ísak eladatlan. A szereplők közül Tusjak 
ános. Kresnyák János és Sovány György; 

a lányok sorából Borgulya Ziza, Janurik 
Anna és Czesznak Ziza váltak ki. főbb 
szerepeikben. De a többi szereplő játéka is 
megállta a helyét. A rendezésért méltán illeti 
a dicséret Lilauszky Istvánt. A reggelig tartó 
táncon pedig csak az nem mulatott, aki nem 

volt ott.
A Protestáns Nőszövetség évi rendes köz

gyűlése. A helybeli Protestáns Nőszövelség 
a jövő hét folyamán tartja rendes évi köz
gyűlését. A gyűlés tárgysorozatán helyet 
foglal az ez évi költségvetés és a tiszlujitás.

FOGROMLÁSÁT
100 °|o-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvizessencia.

Nem történt bűntény 
Jansik Mária halálánál

A hajadon természetes halállal 
múlt ki

Jansik Mária, szarvasi 35 éves hajadon, 
hirtelen elhunytéról múlt számunkban emlé
keztünk meg. A csendőrség a leány váratlan 
halálát megmagyarázhatatlannak tartva az 
ügyészségnél annak boncolását kérte. A 
boncolást pénteken ejtették meg a szarvasi 
hullaházban. A boncolás szenzációs ered
ménnyel járt és általános meglepetésre sem
miben sem igazolta a kósza híreket.

Jansik Mária halálát az orvosi meg
állapítás és boncolási jegyzőkönyv szerint 
bél-elhalás, bél-elzáródás, végeredményben 
pedig szivbénulás okozta.

Az ügyészség a hivatalos vizsgálat 
adatai alapján a további eljárást beszüntette 
és a temetési engedélyt megadta.

Hírek a Frontharcosok 
táborából

A legutóbbi Frontharcos vezetőségi 
értekezlet elhatározta zászló- és segélyalap 
létesítését. A segélyalapra az első önkéntes 
adomány, bankettmegváltás cimén, már be is 
folyt Dr K. Á. frontharcos bajtárstól, amit a 
vezetőség ezúton is köszönettel nyugtáz.

Elhatározta a vezetőség, a Központból 
nyert felhatalmazás alapján a vidéki propa
ganda megszervezését is, ami annyit jelent, 
hogy a szarvasi vezetőségi tagok egy-egy 
vasárnapi napon a járás összes községeibe 
ki fognak szállani s ezen községek front
harcosait körzetileg betoborozzák a szarvasi 
csoportba, melynek eddigi 71 főből álló lét
száma ilymódon előreláthatólag rohamosan 
emelkedni fog.

Az Országos Frontharcos Szövetség 
szarvasi csoportja folyó hó 24-én este fél 8 
órakor a Gazdák és Iparosok Egyesületének 
nagytermében bajtársi vacsorát rendez, 
melyre ezúton is meghívja úgy a Szövetség 
tagjait, mint azokat, akik nem szövetségi 
tagok, de harctéren voltak. A vacsora ára 
személyenkint 90 fillér.

A HIDEG TÉLI NAPOKRA
gondoskodjon meleg szobáról!

RENDELJEN
kályhájának megfelelő szenet!

BÜK A D O L F
Dorogi darabos szén, dorogi brikett szén, 
salgótarjáni darabos szén, ózdi dara
bos szén, baglyasaljai darabos szén, 
tatai szenei !̂
Száraz bükk tűzifa, gyertyán, akác, 
stb. aprítva, fűrészelve és fenyőfa. 

H á z h o z  s z á l l i t o m !
Pontos k iszo lg álás !

ÖN IS MEG FOG GYŐZŐDNI 

' OLCSÓ ÁRAIMRÓL 
Telefon 26. Piactér.



Az orosz állapotok 
egy szemtanú elbeszélése alapján

Beszélgetés egy Oroszországból hazatérő bolgár kertésszel
a  Keleti-pályaudvaron

... .•. Befut a győri személyvonat s az 
utasok között egyszerre feltűnik egy különös 
család. A megjelenésük, a csomagjaik el
árulják a külföldit. Leginkább egy rác 
kereskedő családjának benyomását keltik, 
amint lerakodnak a váróterem egyik sarkában.

Hamar hire fut, hogy orosz fogságból 
hazatérő bolgár kertész az illető, feleségével 
és két gyermekével.

Tót nyelvismeretem felbátorít, hogy 
odaüljek mellé, s kérdéseimre elmondja, 
hogy 22 évvel ezelőtt került ki Kaukázusba 
mint bolgár kertész. A háború ott találta s 
őt is, mint hadifoglyot kezelték. Ma is sok 
hadifogoly — sok magyar van még ott. 
Haza azonban nem engednek senkit, ő  is 
csak 3 évi fáradhatatlan könyörgéssel tudta 
végre elérni, hogy előbb Moszkvába, majd 
onnan Lengyel-, Német-, Csehországon és 
Ausztrián keresztül végre hazamehet Szófiába.

Mikor azt kérdeztem tőle, hogy milyen 
ott az élet, először tenyerébe temeli a fejét 
és csak sóhajjal tud válaszolni. Olyan 
sóhajjal, melyben benne volt az élet értéke
sebb fele hiábavaló átkinlódásának minden 
szomorú virága.

Majd elmondja, hogy Oroszországban 
a lakosságnak csak egy harmada kommu-

A nehéz gazdasági viszonyok ellenére 
is szép kilátásokkal biztat a március 22—26 
tartandó országos mezőgazdasági kiállítás. 
A tenyésztő gazdák a súlyos pénzügyi 
helyzethez alkalmazkodva szabták meg 
tenyészállataik árát. A vásári forgalom pénz
ügyi lebonyolításának megkönnyítését 
a földmivelésügyi miniszter elő segiténi 
kívánja a mai rendkívül nehéz hitelviszonyok 
ellenére is kamatmentes, úgynevezett jutalékos 
tenyészállatbeszerzési hitelt engedélyezett. A 
hitelt igénybe vevő magántenyésztők a köl-

A KIÉ február 11-én az Árvaház dísz
termében előadja Moliere: „Botcsinálta dok
tor" cimü vígjátékét. Ennek a klasszikus 
darabnak előadása városunkban újdonság 
számba megy, s ezért nagy érdeklődés 
előzi meg.

Hitelt előnyős feltételek mellett úgy sze

rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék- 
pénztár termény- és áruraktárában tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru
raktára mindennemű terményt elfogad táro
lásra, olcsó díjtételek mellett.

nista és ez az egy harmad állig felfegyverezve 
vigyáz a két harmadra. Rászegzett puska
csövek ijesztő helyzetében dolgozik rabszolga
módon ez a két harmad. Kommunisták 
kezelik a raktárakat is és a nyomorult sorsra 
kárhozott két harmadban éhhalál pusztít.

Van úgy, hogy egész falvak fellázadnak 
a rettenetes helyzetben, s akkor jön a kato
naság és halomra öli őket. Ha valaki 
szökni akar a munkahelyről, lelövik, mint 
egy rabot. Ha a vallás enyhítő balzsamához 
folyamodik, lemészárolják. Csak a kommu
nistáknak jó. ők nem dolgoznak csak a 
javakat osztják szét. 3 a másik két harmad 
ennek dacára mégsem akar kommunistává 
lenni és részben nem: is engedik, mert akkor 
nem volna, aki dolgozzon.

Katonaság sok van, de annak csak 5 
százaléka kommunista, s hogy ez maga fel 
nem lázad, azt csak a rettenetes terrornak 
és az orosz nép félénkségének lehet tulaj- 
dopitani. Kifelé azonban ezzel a haderővel 
nem lehet harcolni, mert azonnal megadná 
magát.

Így fest a világmegváltó eszmének 
hirdetetl kommunizmus gyarló ember kezében.

Lestyán János

csönösszeget 18 hónapra kapják, amelyet 2 
egyenlő részletben 1934. november 30-ig és 
1935. augusztus 31-ig kell visszafizetniök. Az 
igénybevett hitel kamatmentes, csupán a 
folyósításért és kezelésért évi 1 százalék 
jutalékot fizetni. Azok a magántenyésztők, 
akik ezt a hitelt igénybe óhajtják venni, 
igénylésüket az országos mezőgazdasági 
réndezőbizottságnál 1 legkésőbb folyó évi 
február 25-ig jelentsék be. Későbbi bejelen
tések figyelembe nem vehetők.

Moziengedélyek revíziója. A belügyminisz
ter most megjelent ■ rendeletében 1938. évi 
december hó 31-ig terjedő érvénnyel meg
állapította az egyes községekben engedé
lyezhető mozik számát. így Szarvas, Békés- 
szentandrás és Kondoros részére továbbra 
is csak egy mozit engedélyez, A megyei 
községek közül egyedül Orosháza kapott 
két mozit.

A Szarvasi Közlöny 
hirdetései eredményesek I

Monilia kártétele 
a meggyfákon

Ir ta : Cserey Lq|os kertészeti JölntézO

Az elmúlt év tavaszán szomorú képét 
láttuk a monilia betegség .kártételének a 
meggyfákon. Mindenkinek felüntek . a gyü
mölcsösök szépen zöldelő fái közül az el
száradt vörös lombozata meggyfák, Érdek
lődött is mindenki a jelenség okát illetőleg, 
feleletet is kapott azonnal, mert férfi,'asszony 
fiú, leány, mindenki tudta, hogy ezt a kár
tételt a monilia okozta. Haladtunk a korral. 
Apáink azt mondták köd, mi azt mondjuk 
monilia. A szó más, az értelem kevés, véde
kezés a kártétel ellen semmi. Igen, de ha 
nem védekezünk a kártevő ellen, akkor 
termés sincs a fán s ez már baj, mert a 
szép meggy igen jó áron értékesíthető. s 
nem lehet közömbös az állandóan panasz
kodó termelőre az, hogy fája ad-e jövedelmet 
vagy sem.

A monilia gomba a legsúlyosabb kárt 
a meggyfánál okozza, amennyiben a fertőzést 
okozó gomba fonálalakban az éves vesszők
ben és több éves ágakban Is átteled, 
azokban él, s ennek következtében a termSfa 
ágai az éves vesszőktől az íddsé&b -ágak 
felé haladva fokozatosan pusztulnak,'1 míg 
végre a fa is elszárad. Ezt pedi# nem 
szabad megengedni, mert a ml : fótlan 
Alföldünkön minden egyes elültetette fát 
gondoznunk kell, hiszen a fásítás mérhetetlen 
haszonnak kutforrása, mondhatjuk gazdasági 
fejlődésünk alapja. (Vége következik.)

********************************* 

A helybeli sakk-kör újonnan megalakult 

Szarvas sakkozói évek óta hiányát- érették 
egy sakkotthonnak, ahol nyugodtan y Szóra
kozhatnak és képezhetik magukat a -xéfeer 
nyekre. Aszódi Imre dr, a régi sakkör doölte 
és Podani Pál dr, annak főtitkára kezdem ér 
nyezésére a sakkozók e hó lő-áa^ktkÁSMlft 
gyűlést tartottak, melyen megbeszélték az 
alakuló közgyűlés idejét és prögramját. 
Ugyancsak megállapodtak abban; bogy á 
sakkotlhon helyiségéül az Ipartestület' olvasó
termét választják, amelyben minden kedd, 
csütörtök és szombati napon délután 'féfhat 
órától a tagok szabadon sakkozhatnak; A 
közgyűlést folyó hó 30-án tartják az Ipartes- 
tületben este fél 9 órai kezdettel. v - ;

Muskátli virág minden lányosháznál 
diszlik, ugyanugy nem hiányozhat egy' lányps 
háznál sem a Muskátli kézimunkaújság. KápV 
ható mindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VIII., Rákóczi-tér 4.

' i ’í " ;
Rendkívüli közgyűlés. A szarvasi. .Keres

kedők Egyesülete vasárnap délelőtt fél ,11  
órakor rendkívüli közgyűlést tart, atpelyep 
Dr Készt Ármin ügyvéd közgazdasági,. voi 

nátkozásu előadást tart. v . ;-

. Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma;

ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejtvény 
értékes dijakkal, amelyekre mindenki egy* 
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi réjlvény- 
megfejtését a Milliók Könyve szerkefcztíjsé-. 
gébé. Nagy rejtvényolimpiász. Előfizet^tdya 
negyedévre (13 regény) 2'40 pengő. Kapható 
Nagy Sándor könyvkereskedésében. > ;
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A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest IV. kerület. Szervita-tér 8. szám.
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Rádió- és villanyjavitásl, szerelést minden elfogadható áron jótállással végez:

SZTREHOVSZKY M. cég,
PIACTÉR. (AZ ÁRTÉZIKUTTAL SZEMBEN) TELEFONSZÁM: 59.
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A statisztika azt mutatja, hogy első
sorban az alsóbb néprétegek gyermekei 
igyekeznek az egyetemi pályákra és mi a 
magunk részéről az alsóbb néprétegből szár
mazó tehetséges gyermekeknek és ifjaknak 
megsegítését célunkul tűztük ki, mert a magyar 
jövendőt az szolgálja helyesen, aki a magyar 
tehetségnek minden körülmények között utat tör,

GÖMBÖS GYULA

Közgyűlés. A Szarvasi „HONSz“-csoport 
évi közgyűlését január 28-án, vasárnap dél
után 2 órakor tartja a saját helyiségében, 
melyre a tagokat ezúton is meghívja a ve
zetőség.

Uj egyházi ügyész. A szarvasi ág. h. ev. 
egyháztanács az egyházközség ügyészévé 
Král Pál dr ügyvédet választotta meg.

Világkörüli repülők Szarvas felett. Az 
első jelét, hogy városunk belekerült a légi
forgalom útvonalába, szerdán láthattuk, ami
kor két óriási repülőgép, melyekről a rádió 
jelezte hogy világkörüli útra mennek, váro
sunk felett vonult el.

Műsoros est tánccal. A szegedi egyetemi 
ifjúság Luther Szövetsége e hó 27-én esti 8 
órától az Árpád-Szálló dísztermében műsoros 
estét rendez és azt táncmulatsággal is kap
csolja. Az estélynek igy nem lesz kimondottan 
báli jellege, de kedélyes, intim és fesztelen 
Jellegénél fogva amellett, hogy ily mulatság 
nem igényli a költséges toaletteket a szegedi 
egyetemi ifjúság megtetézve a szarvasi arany- 
ifjusággal jókora táncosgárdát .szolgáltatnak, 
túl fog majd tenni a hivatásos bálakon is. 
Az estély újszerűségével máris nagy érdek
lődést kelt és ezek az előjelek körülbelül 
biztosítják az est sikerét és jövedelmét, 
melyei az ifjúság teljes egészében jótékony 
célra kíván fordítani. A belépők a mai 
gazdasági viszonyoknak megfelelően igen 
alacsonyak.

Baleset a jégpályán. A vižkereszti baleset 
után, amikor Fischer Endre gimnáziumi 
tanuló bokazuzódást szenvedett, most vasár
nap délelőtt egy másik szerencsétlenség 
színhelye volt a jégpálya. Kácser Zsuzska 
gimnáziumi növendék az úgynevezett jégostor 
játék záró akkordjaképen oly hatalmas iram
mal vált el társaitól, hogy a nagy sebesség
ben egy eléje került korcsolyázónak nem 
tudván kitérni a sima jégen oldalt esett és 
lába csontrepedést szenvedett. Állapota nem 
oly természetű, hogy komplikációktól 
tartani lehessen.

Szarvasi Közlöny
könyvnyomda Szarvas-1 • f*

Mindennemű^nyomtatványok

a legolcsóbb áron
az üzleti élet* bármely céljára, 
valamint heti és havi lapok, müvek, 
könyvek, folyóiratok, továbbá al
kalmi nyomtatványok ízléses, stíl- 
szerű és m o d e r n  kivitelben.

Könyvkötészet. =  Kérjen árajánlatot!

v
A legjobb hirdetési eszköz

a „S z a r v a s i K ö z l ö n y «
politikai hetilap.

A magyar területre átjött osztrák nemzeti 

szocialistákat Gyulán helyezték eL A belügy

miniszter úgy intézkedett hogy a nyugat- 
magyarországi trianoni határnál útlevél nélkül 
átkelt osztrák nemzeti szocialistákat ideigle
nesen Békés vármegye székhelyén helyezzék 
el. Dr Korossy György főispán e céfra a 
várostól 4 kilométerre fekvő és hosszú idő 
óta lakatlan szeretetházat szemelte ki, 
melyet lakhatóvá téléi végeit 50 inségmunkás 
hoz rendbe. A költségeket az állam fizeti. 
A 106 osztrák nemzeti szocialistát kedden 
szállították át Gyulára.

„Napi 200 akta“ . Múlt számunkban rá
világítottunk a községháza 1933. évi ügy
forgalmának statisztikája kapcsán arra, hogy 
városunknak ez az irányitó szerve naponként 
mintegy 100 aktát dolgozott fel az elmúlt 
évben. Most kapjuk aztán a pótló felvilágo
sítást, hogy e már magában véve is félelme
tesnek tetsző szám nem meriti ki teljesen 
a községháza össz-teljesilményét, mert 
az adóügyosztálynál még 40,000 darab 
zálogolás is előfordult. így előző megállapí
tásunkat napi 200 darab aktára kell 
módosítanunk.

x Ingyenes Singer himzötanfo- 
lyam és kiállítás nyílik városunk
ban. Ily tanfolyamok a múltban is 
szép eredményt mutattak fel, re
méljük most sem Fog elmaradni az 
eredményf mert hiszen a Singer 
Varrógép Részvénytársaság szem 
előtt tartja a bővebb tanulás lehe
tőségéti sőt most ujabb és gazda
gabb tananyaggal bővülve látja el 
a résztvevőket, é&eklödőknek szi
ves fe lv ilágosít^ ; nyújt Singer v 
képviseletünk, Szücs villamossági 
és műszaki vállalata.

Tatarozás! adókedvezmény. A kormány a 
tatarozási adókedvezményeket az 1934. évre 
is meghosszabbította. . Eszerint az igazolt 
tatarozási költségeknek;60 százalékához tar
tozó adórészt a háztulajdonos levonhatja 
házadójából és pedig négy éven át évenként
15 százalékos részletekben.

Az Uj Idők mai számában jelent meg 
Zilahy Lajos és Zsigray Julianna regényeinek 
folytatása mellett még számos ismeretterjesztő 
közlemény, művészi és időszerű fénykép, 
rajz, kolla s népszerű rovatok. A kiadóhi
vatal, Budapest, VI., Andrássy ut 16., bárki
nek küld díjtalan mutatványt. Előfizetési 
ára negyedévre 6‘40 P, egyes szám ára 50 
fillér. E’őfizelni lehet Nagy Sándor könyv
ke eskívl 's kb ‘H, Sz^rvuson.

Országos vásárok. Turkevén január 21-én, 
S/.eníesen január 26., 27-én lesz országos

A sarki boltba mentem * •. 
cukorért!. .  •

Az éjszaka csodaszép álmom volt,
Bár tűnő, röpke, mini a buborék:
Két rézfillért adott anyám,
S a sarki boltba mentem cukorért.

Az éjszaka négyéves voltam újra,
Vígan rúgtam mezítlábbal a por/,
Öröm lángolt a szemembe,
Köröttem forró nyár dalolt.

Ütam levegőben úszva tettem,
Nem volt boldogabb nálam senkisem.
„Boltos-bácsi, két Fillérért 
Adjon aprócukrot nekem /“

Még egy ily álmot adjál Istenem I 
A gyermekélet legszebb hajnalán 
Azt a cukrot megehessem,
Mire kétfillért adott jó anyám.Molnár Mihály.
Köszönetnyilvánítás. A szarvasi „Honsz“ 

csoport vezetősége ezúton is hálás köszöne
tét fejezi ki a „Csúnya lány" szereplőinek és 
mindazoknak, akik az előadás sikere érde
kében fáradoztak, egyben hálás köszönetét 
fejezi ki a nemesszivü felülfizetőknek. Aa 
első előadáson felülfizettek: Báró Benz Ottóné 
Gróf Bolza Pál 5-5 P, Dr Tóth Pál 4 P. 
özv. Vitéz Praznóczy Béláné 3 P, Grc f 
Bolza Géza, Dr Podani Pál, Pataki János, 
Kasuba Pál, Podani János, Bük Adojf 1-̂ 1 
P, N. N. 10 f. A második előadáson : Dr 
Schauer Gábor 10 P, Dr Tóth Pál, Déri 
Ármin 5—5 P. Dr Dávjd László 3 P, Vitéz 
Letenyei János, Józsa Mihály 2—2 Pr Vité-: 
Zerinváry Szilárd, Müller Károly, özv. Nagy 
Sándorné 1—1 P, N. N. 70 f, Benyó János 
Brauner György 50—50 fillért.

Anyakönyvi hírek
Születések: Opauszky András fia And

rás. Kopcsják Mihály fia János, Schwai z 
Sándor fia Andor, Czeperkó Pál leánya Er
zsébet,« Ivanics Károly leánya Uona-Olga, 
Gazgyik János leánya Anna. Filyó János 
fia István, Zvara Pál leánya Zsuzsanna, ifj. 
Gergely György fia Pál, Kasnyik János léánya 
Zsuzsanna, ifj. Vida Mihály leánya Zsuzsanna, 
ifj. Kiss György fia György, Trnyik Mihály 
fia Mihály. Kársai Mihály fia Mihály, ifj. 
Czesznak Mihály leánya Anna.

Házasságot kötöttek: Beleznai Be! i 
Meregya Magdolnával, Bük Móric Braun 
Piroskával, Erdélyi János Vágó Ilonával.

Halálozások: Podani György 81 éve'. 
Diidics György 65 éves, Litauszki János \ j 
éves. Major Ferencné 35 éves, Valentyik P J 
66 éve^ Trnyik Pálné 52 éves. Nemes Józs. f 
32 éves Lipták János 7 hónapos, Krajcsoviez 
György 3 éves.vasár.

SZŰCS villamossági és műszaki vállalat.
Rádió, és nikkelező üzem SZARVAS, (Színházzal szemben). SINGER varrógép-képviselet.



, , Húsz éve lesz ez év júliusában, amikor 
orvul eldördült Szerajevóban az a revolver, 
amely közvetlen megindítója volt a négy- 
esztendős világháborúnak. A világháború 
kitörésének huszadik évfordulójára az Orszá
gos Frontharcos Szövetség nagyszabású or
szágos emlékünnepélyt készit elő és pedig 
lehetőleg a két testvérszervezettel az Orszá
gos Vitézi Renddel és a Hadirokkantak Szö
vetségével karöltve a külföldi frontharcos 
szervezetek bevonásával óhajtaná ezt a 
napot méltóvá tenni a világháborúban eleset
tek emlékéhez és a nagy nap jelentőségéhez. 
Ezzel kapcsolatosan a Frontharcos Szövetség 
érintkezésbe lépett a postaigazgatósággal is, 
hogy folyó év julius havában külön emlék- 
bélyegsorozatot bocsásson ki, amely szintén 
hozzájárulná a világháború kitörése huszadik, 
évfordulójának emlékéhez. Lapunk hasábjain 
többször vissza fogunk térni a nagyszabású 
országos emlékünnepélynek egyes részleteire.

Két regény
A „NYIL“ következő száma megint két 

érdekekes kis regényt tartalmaz. Az egyik 
Fülöp Ilona: Álomváros cimü regénye, amely 
Hollywoodban játszódik le, az álmok váro
sában. A másik Sommerset Maugham: Ott 
a távoli Keleten cimü regénye Singaporeba 
vezet bennünket.

AÍKu nélkül vásárolhat
női és férfi harisnyákat, férfi és női bőr- to
vábbá szövöttkeztyűket, sapkát, sálakat, pul- 

lovert, férfi ingeket, gallérokat és minden
féle ruházati, továbbá frontharcos ruha 

és felszerelési cikkeket

KÓCZY LAJOS cégnél épületbe ni

ahol minden egyes cikken a szabott árak 
fel vannak tüntetve, miáltal

a túlfizetés ki van zárva.
Női pulloverek . . . . 4‘50 P
Erős köpper, alsónadrágra (1'50 P) 1‘40 P 
Erős toliálló angin.. .... , . . 100 P
„Viskose“ ruhaselyem 
minden* színben (4'50). . . . .  3'90 P 
Creppdechine minden színben . . 2 90 P
Tennisz flane lt................. .... . 0’48 P
Férfi fehéring,_(5'50) . .. . . . 4'80 P
Duplagallér . . - . . .  . . —'90 P 
Színes önkötő nyakkendő.(1*30P) Í'-IO P 
Fekete önkötő nyakkendő . . . 1'50 P
Téli szövött kesztyű (1.95 P) . . 1 '60 P
Bélelt bőr férfi kesztyű (7‘50 P) . 6‘50 P 
Svéd bélelt krém kesztyű . . . 2‘50 P 
Férfi hosszú köpper alsónadrág . 3*80 P

Derékszíj príma minőség, vállszíjjal
és alátéttel együtt..................... 5'20 P
Bajtársi sisak .............................. 6‘50- P
Sisak jel v é n y ..............................1‘20 P
Tölgyfalevél .............................. 010 P
Vállzsinór, tiszti ..........................  070 P
Vállzsinór, altiszti és legénységi 0'50 P
Éremszalagok......................... 0‘20 P

Általában frontharcos ruházat elkészítésére 
vonatkozó mindenféle felvilágosítás és a sza
bályszerű rendelés nálam eszközölhető.

A kelme raktáron van. A kabát készítési 
dija Lodenből 6 P, a nadrágé kamgárnból 
3‘50 P, A frontharcos szabó a fenti díjért 
köteles elkészíteni azt.

Igazolványokhoz érmek is beszerezhetők. 

Árusítás csak készpénz ellenében I

Állami akciós:
Fehér molinó ......................... 0’63 P
Nyers molinó..............................0’49 P

A cikk raktáron van és minden mennyiség 
megrendelhető;

Városközi asztalintennisrverseny

Folyó hó 14-én (vasárnap) délelőtt 10 órától az 
Árpád-szálló dísztermében bonyolította le a Szarvasi 
Turul SE az idei városközi asztali- tennisz verseny ét a 
közönség állandó és élénk érdeklődése mellett. A 
szarvasiak újból bebizonyították azt, hogy ezen sport
ágban is magasan fölötte állanak a szomszéd városok 
reprezentánsai felett. A szarvasiak különösen a csapat- 
versenyben érték el a legszebb eredményt, ahol való
sággal lehengerelték ellenfeleiket. Reméljük, hogy e 
sportág intenzív művelése által versenyzőink még töké
letesedni fognak és városunkat a revansmérkőzéseken 
idegenben is méltóan fogják képviselni.

Részletes eredmények: Olös csapatverseny: 1. 
Turul SÉ (Galáth, Győrffy, Mátrai, Fehér, Klenk) 2 
győzelem; 0 vereség. 2. Kunszentmártoni TE 1 győze
lem, 1 vereség. 3. Gyomai SE 0 győzelem, 2 vereség.
— Férfi egyes: 1. Győrffy (Turul). 2\ Illyés (GySC). 3. 
Fehér (Turul). 4. Klenk (Turul), — Páros: 1. Galáth— 
Győrffy (Turul). 2. Fehér-^Lakatos (Turul). 3. Puliugor— 
Illyés (GySC).

A legjobb eredményt elért versenyzők igen szép 
éremdijakat kaptak. (

Szerkesztői Szenetek
- m

Kéziratokai nem érzünk meg és nem adunk vissza.

Magánzó özvegyemkor. Rendelet van arra, hogy 
annak, aki végkielégitését%egyszer már felvétte (amint 
leveléből kivesszük, ön is), ha árvák vannak, az ösz- 
szegnek egyharmadrészét az árvaszéknél kell letétbe 
helyeznie. Ez az összeg az árvák érdekét, biztosítását 
szolgálja és annak befizetése alól semmiesetre sem 
mentik önt fel.

Névmagyarosítás. Az előző számból kimaradt 
neveknek megfelelő magyarneveket itt közöljük: Brlás 
(Mankós) helyett Barla-t, vagy Barlai-t, Burák (Ferge
teges) helyett Komor-1, Hrabovszky helyett Gyergyános-t. 
Gálik (Lék) helyett Gály-t, Lustvik helyett Fejtő-t, Opau- 
szky helyett Apáti-t, Szvák (Sógor) helyett Szives-t, 
Viszkok (Ugrándi) helyettfljgron^t, Zvada (Veszekedés) 
Harcos-t és Zvara (Orda) helyett Záró-t. A többi ér
deklődőnek a következő Számunkban felélünk.

Kóc^y Lajos 
divatárükereskedő 

közleménye

Magyar áru, Magyar munka, 
Magyar tudáSg mindig diadalt arat
Kitől várhaturfk segítséget,
Ha magunk Sem támogatjuk 
A magyar mugkát.

AZ IPARVÉDELEIfl, ORSZÁGVÉDELEM !

H e ly b e li .g a b o n a á r a k
Búza
Tengeri
Árpa
Zab . .
Lucerna
Tökmag

T----: 730
5 50 _  5 -

-•-5 -
- •-6 -

100---- 130 —
24'-25-

Az Én Újságom a magyar gyermekek, 
szórakoztatója. Mutatványszámot, készséggel 
küld ’ a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 2 pengő.

Pengős és félpengős regények 

kaphatók Nagy Sándor könyvkeres

kedésében.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve* 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivata 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárui. KON

DOROSON Vclky Béla tanitó.

. Szép süllyesztős varrógép sürgősen eladá 
Benczúr órásnál, katolikus iskola. .

. Kitűnő házikoszt kapható és egy szoba 
albérletbe kiadó, I., 97. szám alatt.

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó, 
és a ház eladó, III. kér. 83. szám.

P o n t o s  k i s z o l g á l á s !

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz gazdasági viszo
nyoknak, előnyös •'ételeim folytán 
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tartok 
hazai és import tűzifában, legjobb 
minőségű hazai szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban. Elő

jegyzéseket már elfogadok és azo- 
' kát sorrendben leszállítom.

Schlesinger Sámuel
Telefon *M»M“ rekedő, IL, 18.

97.
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|  E lőnyős fizetési feltételek!

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehel III., 
163. sz. alatt.

. Csizmadia- vagy cipészsegédeket állandó 
alkalmazásra felveszek. IV. kerület 468.

. Méret ulán férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, I. kerület, Arany János u. 169. sz.

• Szalóngarriitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Chevrolet 4 hengeres teherautó igen 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

1 f*ÜfeŰK&CIÖ "
Dr Lestyán G. Györgynek hereszénája eladó. Jelent

kezni IL, 50.
Galó Györgynek 3 hold földje a szentandrási kövesut 

mellett eladó. Jel. IV.. 66/1.
Batta Mihályné örököseinek L, 438. sz. háza eladó. 

Jel. Batta Jánosnénál, Zöldpázsit.
Özv. Bankó Pálnénak II., 411. sz. alatti házánál ku

koricaszár éladó.
Szrnka Jánosnál tengeriszár. buzaszalma ölszámra 

eladó. Jel. 111. 192.
Lestyan Istvánnál 100 kocsi trágya eladó. VII., 22.
Pljesovszki Pálné IV., 239. sz. háza eladó.
Gyurik György ezüstszőlői háza eladó, vagy bérbe 

kiadó. Jel. T. 111., 352.
Magyar Jánosnak Hatház alatti kenderföldje eladó. 

Jel. I., 510. sz. a.
Mindennemű tűz és egyéb biztosítási ügyben szak

szerű felvilágosítást nyújt Vitális János kereskedő há
zában lévő biztosítási szakügynökség.

Néhai Szvák Jánosné IV., 201. sz. háza eladó. Jel.
II., 456. sz. alatt Szvák Györgynél.

Az utolsó kiosztásu legelőtársulat 21-én délután 2 
órakor a községháza nagy tanácstermében tartja évi 
rendes közgyűlését.

Macóérben Tusják Jánosnak 650 négyszögöl gyümöl
csöse és szőlője eladó. Jel. T. IV.( 143. sz. alatt vagy 
a Központi szállóban.

Szrnka Jánosnál V., 13. szám alatt egy boglya gyep
széna és érpaszalma-keveréke eladó.

Molnár Sámuelnél egy kazal buzaszalma, 1000 kéve 
kukoricaszár és törek Csabacsüdön eladó. Jel. 1., 21.

Bárány Györgynek ólemetőben és Mangolban lévő
1—1 pótlékja eladó. Jel. IL, 398.

Liska Jánosnál T. IV., 130. &z, alatt egy hasastehén 
eladó.

Medvegy Márton VII., 383. sz. tanyáján kukoricaszár 
eladó. Jel. kint, vagy III., 233. sz. alatL

Povázsai György hentesnél IL, 77. sz. alatt sertés- 
polyva eladó.

Ozv. Tusjak Györgynénél a körtésdülőben kukorica- 
szár eladó. Jel. II. 370.

Rohony István asztalos házánál lévő kertje felásásra
— amiért uj bútorral fizet — kiadó IL, 431.

Folytán Istvánnak egy kutágasa és Érpárt alatt 1 
pótlékja eladó. Jel. IV., 118.

V. Balogh Pálnak Peres-düloben 6 és fél kisboltja 
tanyával. Csabacsüdön 1 katasztrális holdja, valamint 
1500 db „Grexa“-féle cserepe. 1400 db használt égetett 
téglája, egy kis vontató gyepszénája eladó. Jelentkezni 
T. IL, 173. szám alatt.


