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nyelvű és mégis nacionalista államok 
önmagukban hordják a feloszlás csi- 
rájál. A Felvidék magyar, rutén és tót 
népét csak diktatórikus eszközökkel, 
pártok feloszlatásával, lapok betiltásá
val, cenzúrával és börtönnel lehet 
arra kényszeríteni, hogy ideig-óráig 
viselje még azt a járszalagot, melyet 
Trianon adott egy arra méltatlan, kap
zsi nép kezébe. Délen a szerbek és 
horvátok gyűlölete oly hatalmas lán
gokat vet, melyet a diktatúra egy időre 
megfékezhet ugyan, de ezek a lángok 
nem forrasztanak, hanem hamvaszta
nak. A horvét hazafiak panaszszavától 
hangos a világ. Keleten, Délkeleten 
csak statáriummal, diktatúrával, cen
zúrával, börtönnel, fegyverelkobzással,

A vármegye december havi állapota 
az alispáni jelentés alapján

A vármegyei ügyforgalom statisztikája

a csoportosulás és politizálás eltiltá
sával, korai zárórával tudják fenntar
tani a rendet. Ki tudja meddig? Hogy 
nem lehet tökéletes állambiztonság 
abban az országban, melyben az 
„előkelő szalonokban" tervelgetik ki 
a miniszterelnök legyilkolását s amely 
országba a külügyminiszter csak kü
lönleges védelmi garanciák mellett meri 
betenni a lábát?

És ennek a három forrongástól 
izzó államnak harapófogójában dolgo
zik Magyarország a polgári demo
krácia, a teljes politikai szabadság, a 
rend, békesség és nyugalom biztos 
érzésével jövőjéért és mindennapi ke
nyeréért.

Forrongástól izzó államok 
harapófogójában

Mikor a pápai nuncius az újév 
első napján a diplomáciai kar élén 
üdvözölte Horthy Miklóst, azt mondotta, 
hogy ez az év nem indult rózsás kö
rülmények közölt. S valóban rendkívül 
sok gyujtóanyaggal, nyugtalanító körül
ménnyel van telve a világ. Régi bű
nöknek a következményei ülnek ki 
Európa testén. S igaza volt a kormány
zónak is, mikor azt mondotta válaszá
ban, hogy az a válság, mely most az 
egész világot megrázkódlalja, nemcsak 
gazdasági és politikai jelleggel, hanem 
méginkább mély erkölcsi jelentőséggel 
is bír. Az újjáépítés munkája azonban 
csak a békesség és nyugalom légkö
rében vezethet eredményre. Ezt pedig 
csak a népek kölcsönös bizalma és 
együttműködése teremtheti meg. A 
magyar kormányzat állandóan ebben 
az irányban munkálkodik, meri leg
fontosabb feladatának tekinti, hogy 
tőle telhetőleg szorosabbra vonja a 
jó egyetértésnek azokat a kötelékeit, 
amelyek Magyarországot az idegen 
hatalmakhoz fűzik.

Nem szándékunk ezúttal félre- 
biilenteni az előkelő diplomáciai boszor
kánykonyha kárpitját, hogy megmu
tassuk a mögötte rejlő világot a maga 
lelketlen borzalmasságában. Ki ne 
tudná miről van szó? Mi nyugtalanítja 
a világot? Mi akasztja a haladást, a 
népek boldogulását?

A kérdés ma nem ez. Hiszen min
denki tudja, hogy a legfontosabb világ- 
probléma: a leszerelés és a revízió. 
Amit tudni szeretnénk, az az, hogy 
elhozza-e az esztendő az egymásra- 
utalt népek megértését? Mert hát töké
letesen igaz, hogy a magyar nemzet 
dismerésreméltó példáját adta a nyu
galomnak és az erős kitartásnak, mégis 
úgy érezzük, hogy itt az ideje, hogy 
megfogalmazzuk és a világ itélőszéke 
elé vigyük követeléseinket.

Nem lehet kétséges ma már, hogy 
a mi sorsunknak megoldása egy Európa 
békéjének és egzisztenciájának har
móniájával. Sőt az is bizonyos, hogy 
elérkezett a végső órája annak, hogy 
nyilvánosságra hozzuk azt az újjáépítő 
tervet, mellyel a Duna-medence prob
lémáját meg akarjuk oldani.

Az idő erre már nagyon is meg
érett. Hiszen Európát nemcsak az 
orosz, nemcsak a német-francia-Iengyel 
kérdés nyugtalanítja, de az is bizonyos, 
hogy a körülöttünk alakult vegyes-

Közbiztonság
A beérkezett jelentések szerint a vár* 

megye területén a személybiztonság-ellenes 
cselekmények száma az elmúlt hónapban 74 
míg a vagyonbiztonság 254 esetben támad- 
latolt meg. Öngyilkosság 7, mig baleset egy 
esetben történt.

Fötdmivetés
December havában egészen december

24-ig szokatlanul hideg és zord télies idő
járás uralkodott. Tekintettel arra. hogy kellő 
mennyiségű hó is esett, a fagy a mezőgaz
daságban kárt nem okozott.

A havazások és a rendkivüli nagy 
hidegek mialt a külső mezőgazdasági mun
kált a december hónapban szüneteltek.

A mezőgazdasággal foglalkozók hely
zetében semmi javulás nem következeit be, 
sőt-miután a búza értéke tovább csökkent, 
a helyzet még rosszabbodott. A sovány 
sertés árét kivéve a többi mezőgazdasági 
produktumok értéke rendkívül alacsony 
színvonalon áll.

A mezőgazdasági munkások helyzete
A mezőgazdasági munkások helyzete 

általában rossz, mert a szükséges kenyér
magvakat, ami a puszta létfenntartáshoz 
szükséges általában a munkások nagyobb 
százaléka a nyári mezőgazdasági munkála
tok folyamán meg is kereste, helyzetük 
mégis igen rossznak mondható.

A kisipar és ipari munkások
A kisipar helyzete változatlanul rossz. 

Az ipari segédmunkások helyzete még a 
mezőgazdaságiakénál is sokkal rosszabb.

Kereskedelem
A kereskedelem helyzete változatlan, 

a karácsony sem hozta meg a várt forgalmat.

az üzletek forgalma előző évinél is 
kisebb volt.

Közlekedés tűz és árvédelem
Az utak állapota ellen a múlt hó 

folyamán- egyáltalán nem érkezett panasz, 
ami jórészt abban leli magyarázatát, hogy 
mindent hó borított és szánnal a közlekedés 
akadálytalanul történhetett. A védgátak jó- 
karban vannak.

A vármegye területén december hó
napban előfordult tüzesetekről 15 tűzkár- 
jelentés érkezett be, a károsultak száma 15. 
A tűzkár épületekben 1540 pengő, ingósá
gokban 1051 pengő.

Az 1932. évben a vármegye területén 
224 tüzeset volt, a tűzkár összege pedi? 
218.574 pengőt tett ki. Az 1933. évben a 
tüzesetek száma csökkent, mert csak 169 
Ízben volt tűz. A tűzkár összege az elmúlt 
évben 117.337 pengő volt s igy a tűzkár 
összege az 1932. évhez viszonyítva 101.237 
pengővel volt kevesebb.

Vegyesek
A központi járási és községi ügymenet

ben említésre méltó akadályok nem fordul
tak elő.

A panasz és tárgyalási napokat a 
járási főszolgabirák pontosan megtartották.

Az országgyűlési képviselő választók 
névjegyzékének kiigazítási munkálatai a 
napokban befejezést nyernek.

A kenyérárakat illetőleg különösebb 
intézkedésre csak a szeghalmi és a gyomai 
járások területén volt szükség, ahol is az 
árak az átlagárakat átlag 2—3 fillérrel meg
haladták.

A vármegye 1933. évi ügyforgalma
A vármegye központi ügyforgalmáról



jelentjük a következő adatokat. Alispáni 
iktatóba érkezett az 1932. év folyamán 
25225 darab, mig az 1933. évben 24378 
darab. A közigazgatási bizottsági iktatóba 
iktattatott 1932-ben 4985 darab, 1933-ban 
4712 darab. A kihágási iktatóban 1932-ben 
14á9, 1933-ban 1598, ullevél 1932-ben 604, 
1933 618. Meghosszabbított útlevél 1932- 
ben 1208, 1933-ban 1117. A központi
választmányi iktatóba 1932-ben 112, 1933- 
ban 256 darab. A vármegyei árvaszék ügy
forgalma 1932-bcn 27199, 1933-ban 25032 
darab. Az ügyforgalom ezek szerint az 
1932. évhez viszonyítva némi apadást mutat.

h í r e k

Farsang!. . .
Mókák, karneválok a ti időtök közeleg !

Látni vélem a boldog gyermeki, s az 

örömtől ragyogó arcú fiatalságot, amely a csen
des adventi napoknak és a szeretet ünnepének 
közvetlenségétől felszabadulva, a fesztelen s 
zavartalan öröm idejének elközeledtét várja.

Készülnek a farsanghoz !

Eszembe jutnak gyermekkori olvasmányaim 
karnevál-alakjai, akik mókáikkal egyes vidéke
ken szinte hírhedtekké váltak. Fölelevenednek 
előttem az olasz és spanyol karneváli-menetek 
ijesztő képei, s elém tűnnek a tovatűnt idők 
karnevál-király választásai.

A régiek a legnagyobb pompával, s nagy 
anyagi áldozatokat sem sajnálva ünnepelték 
meg a farsanpoí. Nézzünk köriil a mi korunk
ban. Bár a gazdasági válság megmételyezte az 
emberi jókedvet, s az embereket a legnagyobb 
megszorításokra inti, a karneválok mégsem 
iüntek el egészen. A karnevál idejének ez ős
régi zajos megünneplésének vágya szinte benne 
él az emberiségben, s ez annyira sajátunk lett, 
hogy sem a kultura, sem a gazdasági krízis 
nem tudják a bojt előtti napokból kiküszöbölni.

Ünnepeljünk vigant örömmel, s feledjük a 
bút, baji, gazdasági válságot, mert farsang van, 
a zavartalan öröm ideje. *

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

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 
ótemplomban tót, az ujtemplomban magyar- 
nyelvű 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.

Nemesszivü adakozók a községi ápolda 
javára. A községi szegényház javára többen 
adakoztak, s ezeknek a nemesszivü embe
reknek köszönetéi s elismerését fejezi ki a 
községi tanács a legulóbbi üiés jegyzőköny
vében. özv. Chugvik Jánosné 1 bogrács 
disznópaprikást, Janóik Andrásné 1 lepedőt, 
1 férfinadrágot. 1 krdapot, 1 házikenyeret, a 
Protestáns Nőszövetseg 1 kosár süteményt, 
özv. Ponyiczky Jánosné 1 kenyeret. Mégis 
voltak nemesszivek, akik megemlékeztek az 
elesettek, árvák, betegek ünnepéről is.

Módosítások a községházán. Tekintettel 

az adózók panaszaira a községházán lénye
ges változások állottak be a végrehajtás 
ügyvitelében. A végrehajtó személyzetet 
beosztották az adókerületekhez, hogy az 
adóigazgatás gyorsabbá váljék, s ezáltal 
megszűnjék az az állapot, hogy az adó
zók sürü és méltatlan zaklatásoknak legye
nek kitéve. Ez az átcsoporlositás azonban 
próbajellegü, s csak visszavonásig illetve 
ujabb rendelkezésig szól. Fontos változás 
még a birtoknyilvántartó iroda helycseréje 
a végrehajtó irodával.

Nemeslelkü adakozás. Reich Sándor a 

község szegényei részére 10 kg. sertészsírt 
és 100 kg. burgonyát ajándékozott. A köz
ségi tanács jegyzőkönyvi köszönettel jutal

mazta a nemeslelkü adakozót.

Ne irigyeljük, ha valakinek iöbb jöve

delme van, s ne mondjuk mindjárt, hogy 

ezért azt agyon kell bunkózni. Nem lehet 

erőszakosan nivellálni minden jövedelmet azért, 

mert pár ember könnyelműen elpazarolta a 

vagyonát. Rendesen azok szoktak ilyen 

„reformokat* követelni, akiknek már nincsen 

semmijük, kártyán, vagy másként elúszott a 

vagyonuk, s igy akarnak hirtelen valamihez 

jutni. GÖMBÖS GYULA.

Egy ujabb szőnyegszövő telep városunkban.
A Kurtz Szőnvegszövési és Kereskedelmi 
Társaság, melynek központja a fővárosban 
vćin, rövid idő cslatt ;\z ország területén már 
a második vidéki városban nyitott uj fiók
telepet : a virágzó békéscsabai telep után 
nálunk Szarvason is. Ez az uj fiók amellett 
hogy henne községünk tekintélyes adóalanyt 
nyert és forgalmi adójának 2 5 része a 
szarvasi pénztárban marad, egyben szociá
lis hivatást is leljesit, amennyiben 70 
szarvasi szövöiányt alkalmaz, kik közül 17 
a telep helyiségeiben nyert elhelyezés*, a 
többi 53 pedig saját szövőszékén odahaza 
dolgozik. A békésszeníandrási állami üzem 
összeomlása után jól esik hallanunk egy 
magánvállalkozás sikeréről és igazán kívá
natos volna, hogy ez az ipari üzem nálunk 
is gyökeret verjen.
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Gyógyszertárban kapható. <4m

A szarvasi gimnázium 
centennáriumához

Adatok a szarvasi ág. h. ev. Vajda Péten 
gimnázium történetéből az áttelepítés 100 

éves évfordulója alkalmából
Irta: RASKÓ KÁLMÁN gimn* igazgató

(Az eredeti előadásnak a Szarvasi Közlöny részére 
rövidített kivonata)

Szerző előadta a SzöSz 80-ik jubiláris 
összejövetelén, 1934. évi január hó 6-án. 
Az előadásban szerző az iskola birtokában 
meglévő eredeti okmányok alapján, törté
netírói gondossággal ismerteti a gimnázium 
Mezőberényből való áttelepítésének érdekes 
és figyelemreméltó körülményeit.

2
A Békés-bánáti nagy esperesség a leg

lelkesebben foglalkozott mindenegyes köz
gyűlésén a megindított iskolának ügyeivel 
és amint magam 1802-től 1831-ig az espe- 
rességi gyűléseknek latin nyelven irott 56 
darab jegyzőkönyvét áttanulmányoztan, úgy 
találtam, hogy az esperességi közgyűlések 
tárgysorozatának több, mint a felét csaknem 
mindig az iskola dolgai képezték. Előtérben 
mindig az anyagi kérdések, azután a tanári 
személyzet, azután a tanításra kijelölt 
anyagnak a megválasztása, az iskola mellett 
felállított alumneumnak kérdései mindezek 
állandóan napirenden tartattak.

1828— 30 táján egyébről, sem volt szó.

mint arról, hogy az iskolának anyagi jöve
delmét hogyan tudnák szaporítani és hogyan 
tudnák a sülyedni készülő hajót a jövő szá
mára is felszínen tartani. Igen súlyos lett a 
helyzet 1830-ban az országos kolerajárvány 
alkalmával és az 1831 október 11-én Mező- 
berényben tartott közgyűlés jegyzőkönyvében 
hangzanak el a panaszok, hogy „az orszá
gosan pusztító epemirigy nyavalya*' nemcsak 
a tanításnak rendes időben való megkezdé
sét tette lehetetlenné, hanem „az idén sem 
pénzbeli, sem gabonabeli segedelem, mint 
eddig, legkisebb is be nem jött, de nem is 
jöhetett, mivel a pusztító epemirigy nyavalya 
miatt a szokott mód szerint a kéregetésre 
kirendelt tanulóifjak ki nem mehettek és a 
többi körülmények is oly szomorúak, hogy 
az eklézsiáktól is bár a szokott részeket 
lehessen bészerezni, nem, hogy még valami 
ujabb adományra szorittalhatnának, mely 
máskülönben, ha tudniillik ezen fizetés fel
jebb nem vitetne, igen könnyen megtörtén
hetne”. így panaszkodik az 1831-i esperességi 
jegyzőkönyv, amely egyébként nevezetes 
arról, hogy az első rendes magyar nyelven 
irott jegyzőkönyv és amelyet Simon Sámuel 
akkori esperes és Bodrogi jegyző irt alá.

Ilyen körülmények közölt mind sűrűb
ben hangzott az az indítvány, hogy segítség 
végett megkeresendő az akkori földesuraság.

Amint a régi írásokból kivehető, az akkori 
nagytekintélyű és lelkes esperes, Simon 
Sámuel szarvasi lelkész, továbbá Hellebrandt 
János szarvasi főjegyző és Boczkó Károly 
szarvasi járási főszolgabíró lehettek azok. 
akik komoly formál adván a kérelemnek, a 
szarvasi íöldbirlokosság képviselőjével, gróf 
Bolza Józseffel érintkezésbe léptek- A gróf 
nem utasította vissza a kérelmet, hanem 
ugylátszik a gondolat megnyervén az ő tet
szését is, a kérelem tárgyával mindjárt a 
legkomolyabban foglalkozott. Itt idézem 
szóról-szóra gróf Bolza Józsefnek 1833. május 
hó 3-án az espereshez írott levelét, amelyik 
a következő : „Nagytiszteletü Senior s Tábla- 
Biró Ur; A Mező öerénvi Gymnaziumnak 
Szarvas Mező Városába lehető által tétele 
érdemében a Nagy Tiszteletű Békés Bánáti 
Senioratus múlt esztendei kisgy ülése végzé
sében kitett Feltételek betol thetésére én 
ugyan részemről mindeneket elkövettem, 
mindazonáltal az illető Szarvasi Birtokosokról 
e tárgyban mai napig sem kaphatván meg 
elhatározó Feleletet, kívánt nyilatkoztatáso- 
mat magam is függőbe tartani kéntelenítettem. 
Nehogy azonban a Nagy Tiszteletű Seniora
tus bizonytalanság miatt Gymnasium körüli 
rendelkezésében tovább is hátramaradást 
szenvedni kéntelenitessen, ígérem s egyszer
smind bizonyossá teszem Senior Urat. hogy 
jövő Juníus hónap 24 napjáig elhatározott 
s változhatatlan nyilatkozásomat megküldeni 
el nem fogom mulasztani. Fogadja el 
egyszersmind Senior Ur szives tiszteletemet 
Szarvason 4. Máj. 833. Senior Ur alázatos 
szolgája gróf Bolza József.” (Folyt, köv.)



A Szarvasi Öregdiákok 80-ik összejövetele
Egyidejűleg választmányi gyűlést is tartottak 

A gimnázium centennáriumát országos keretek között a folyó tanév 
végén ünnepük meg — Az adományozó grófok és a diák hösi-halottak

emléktáblája

A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége, Viz- 
kereszt napján hivta össze tagjait egy vá
lasztmányi ülésre és a jubiláris 80-ik össze
jövetelre.

A választmányi ülésen történt meg a 
végleges megállapodás, hogy a Chován 
Emlékhangversenyt még március hava elölt 
itt Szarvason elsőrendű fővárosi zeneművé
szek igénybevételével megismétlik.

Elhatározták továbbá, hogy a gimnázium 
áttelepítésének 100 éves évfordulóját a folyó 
tanév végén a diákmajálissal egyidőben 
országos keretek között ünneplik meg. Ez- 
alkalommal a lerándulók megtekintik a gim
názium 100 ével ezelőtt alapitványilag ado
mányozott birtokát, gazdaságát, leleplezik a 
diák-hősi halottak emléktábláját és ugyan
csak emléktáblával örökilik meg az adomá
nyozó Bolza Grófok jótékonyságát.

A gyűlés e nevezetes évforduló alkal
mára elkészítteti a gimnázium 100 éves törté
neiét és annak megírására hivatalosan fel
kéri dr Neumann Jenő gimnáziumi tanárt.

A SzÖSz nemes gondolkodására vall 
végül az a határozata is, mely a szegény-

sorsú diákok élelmezésére 300 pengőt sza
vazott meg.

A választmányi ülést a rendes havi 
összejövelt, immár a 80-ik követte, melyet 
az eddigiek közül az a körülmény emelt ki, 
hogy annak ideje a gimnázium 100 évvel 
ezelőtt Mezőberényből történi áttelepítésének 
dátumára esett. A műsoros estén az öreg
diákokon kivül nagyszámú érdeklődő is meg
jelent és zsúfolásig töltötte meg a SzÖSz. uj 
helyiségét.

A műsort Raffay Sándor dr püspök 
megnyitója vezette be, majd Raskó Kálmán 
gimn. igazgató ismertette a gimnázium át
telepítésének történetét, az előzményeket és 
következményeket, majd reámutatott arra a 
kulturális haszonra, amely speciálisan is 
Szarvas városát érintette az áttelepítés által. 
Dr Berényi Ármin gyulai ügyvéd-öregdiák 
kért szót az előadás ulán s emlékezett meg 
az ő régi diákéveiről. Placskó István és 
Pongrácz Gyula művészi hegedű-zongora 
kettőse volt a következő müsorszám, amely 
gazdag tapsol aratolt. Gyökössy Endrének 
alkalmi költeménye zárta be a műsort, amely 
után a társaság a hajnali órákig együtt időzött.

Vallomás
A hajad szőhe, mint a Nap, 
az éj most tőle aranyos: 
szinte hallom, hogy rásimúl 
mint ezüstfényböl font kalap 
a* holdsugár.

Hallod Édes ? Két kis gitár 
zenél most bennünk titkosan ; 
a lombok is szerelmesek, 
s a csillagok közt muzsikál 
az Isten is.

Feni bárányfelhők, s csillagokt 
mellettem Te, szivemben — Te, 
s a csókod rajtam úgy ragyog, 
mint a fenyőn az első hó.
S  most csendesebben, mint a csend, 
hogy meg se halljad, meg se lásd, 
meg se érthesd a halk varázst, 
mint áramot érezd csupán, 
mint Benned futó meleget, 
dúdolok Neked altatót :
„A hajad szőke, mint a Nap, 
s e nap körül, e nap alatt 
a sóhajaim holdjai 
keringenek
és tarkán csengő csillagok: 
szavak, dalok, forró betűk, 
szárnyrakelt izzó hegedűk, 
apró Szentjánosbogarak;
Az ajkad illatos rubint, 
s ha megcsókolom, lángragyúl 
az ég, a Hold, a fű, a hó, 
táncol a hegy, a kis patak, 
s azután csend és csókzene, 
s kábító, édes suttogás 
és álom minden — ugye a z '/ 
hogy szőke vagy, hogy rám nevetsz, 
hogy csófeof adsz 
és tűzijáték az egész, 
hogy Rád simúl szerelmesen 
egy ezüstfényből font kalap: 
a h o ld s u g á r .

ifi. VITÉZ ZERINVÁRY SZILÁRD

Szarvas nagyközség 1933. évi ügyforgalma. 
Abból a hatalmas munkából, mely városunk 
fő irányitó szervében, a községházán végbe
megy. a külső szemlő vajmi keveset Iát és 
ennek megfelelően nem is tudja kellőképen 
méltányolni azt a verejlékes, időhöz kötött 
teljesítményt, melyet ez az óriási apparátus 
végez. E 28 ezer lakosú nagyközség óriási 
ügyforgalmának nagy méreteiről fogalmat 
alkothatunk magunknak, ha számokban kife
jezve szemléltetjük a lefolyt egy év alatt be
tűkké rögzített munkát. A közigazgatási 
iktatóba beérkezett 21.669 darab ügyirat, a 
kézbesítési ügyek napló-tétel-száma elérte a
15. 307-et, a bűnügyi nyomozások tételszáma 
59, a kisebb polgári perek száma, melyek 
tárgyalása a községházán folyik le : 218, 
szegénységi bizonyítványt 951 -et váltottak, a 
kiállított és meghosszabbított útlevelek száma 
91, a kamatkedvezmény elnyerésére a 2500/ 
1933 P.M.-i rendelet hatályba lépésétől az 
év végéig 712 jogosult váltott hatósági bizo
nyítványt.. Ha e számok az előbbi évhez ké
pest némi kis apadást mutatnak, még igy is 
az egy napra eső akták száma eléri a 100-t, 
oly szám, mely egymaga is rávilágíthat ennek 
az óramű pontosságával járó szervnek kifo
gástalan működésére és annak precíz csavar
jait alkotó irodai személyzet, munkástábor 
hü kötelességteljesilésére.

Halászjegyek bélyegmentes kérelmezése. 
A vármegye alispánja a földművelésügyi 
miniszter rendelete alapján közzétette, hogy 
a halószjegyek kiszolgáltatását kérő bead
ványra ezentúl nem kell 2 pengős bélyeget 
ragasztani. Így tehát a halászjegyek kérel
mezése a jövőben illetékmentes.

Tea-est. Vasárnap a Bárány-vendéglő- 
benaz 1912-beli leventék'tea-esltel egybekötött 
bucsuösszejövetell tartottak. A bucsuössze- 
jövetelt vidám tánc követte, mely a késő 
reggeli órákig tartott.

Kamatleszállítás. Ne örüljünk előre I Mert 
a rendelet értelmében január 1-től kezdve 
csak a pénzintézetek egymásközötti váltó- 
leszámítolási kamatlába csökkent 3 ezrelék
kel. Magánfelek vállókamata továbbra is 8 
százalék, kivéve a gazdaadósokét, mely 5*5 
százalékban maximálva. Ezzel szemben a 
takarékbetétek, folyószámlák, vagy pénztár
jegy ellenében elhelyezett betétek kamatlába 
félszázalékkal csökkent.

Rögzített adók felmondása. A fennálló 
rendelkezések szerint rögzítve van az általá
nos kereseti, jövedelmi és vagyonadója 
azoknak az adózóknak, akiknéi az adóalap
jául szolgáló jövedelem, illetve kereset 10.000, 
vagyonuk pedig a 15.000 pengőn alul van. 
Ezeknek az adózóknak jogukban van most 
január hó folyamán adójuk kivetését, az 
adóalapjuk újbóli megállapítását kérni, ha 
rögzített kereseti, jövedelmi és vagyonadóju
kat jövedelmi és vagyoni viszonyaikhoz ké
pest lulmagasnak tartják. A rögzített adók 
felmondása iránti kérvény bélyégmentes és 
azt január hó végéig kell az adóhivatalhoz 
benyújtani. A kérvényben indokul szolgál
hatnak : akár a jövedelem, akár a vagyon
nak az előző évihez viszonyított csökkenése, 
a lényegesen olcsóbb gabonaárak, állati 
betegségek, rossz értékesítési viszonyok, be

tegség, baleset stb.

Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma,
ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejtvény 
ériékes dijakkal, amelyekre mindenki egy
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvény- 
megfejtését a Milliók Könyve szerkesztősé
gébe. Nagy rejlvényolimpiász. Előfizetési dija 
negyedévre (13 regény) 2 40 pengő. Kapható 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

Megalakult a Nemzeti Szocialista Párt 
Szarvasi Csoportja. Szombaton, január 6-án 
délután a Városi Vigadó nagytermében ezer 
főre tehető hallgatóság előtt ismertette a 
Nemzeti Szocialista földműves és munkáspárt 
programját Kurilla Miklós bevezető szavai 
után dr Szilágyi Árpád központi kiküldött. A 
példás fegyelemmel vezetett népgyülést a 
párt saját indulójának a helybeli magyar 
zenekar által bemutatott előadása nyitotta meg 
és a Himnusz fenséges hangjai rekesztelték 
be.

Szobamázolás, mint balesetok. Brlázsék- 
nál, tekintettel az ünnepekre alaposan 
fölsurolták a szobát. Jancsika alig várva a 
takarítás befejezését, azonnal játszani kezdett 
s a még nedves szobában oly szerencsét
lenül csúszott el, hogy jobbeombtörést 
szenvedett. A három éves kis fiucskét 
mentőautón azonnal orvoshoz szállították. 
Állapota gyógyuló.

A HIDEG TÉLI NAPOKRA
gondoskodjon meleg szobáról I

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 szenek!
Száraz bükk tűzifa, gyertyán, akác, 
stb. aprítva, fűrészelve és fenyőfa. 

H ázh o z  s z á l l í t o m !
Pontos kiszolgálás I

ÖN IS MEG FOG GYŐZŐDNI 

OLCSÓ ÁRAIMRÓL.
Telefon 26. Piactér.



Egy év a helybeli 
„Stefánia11 munkájából

A Szarvasi Stefánia Anya, Csecsemő
védő intézet és Szülőotthon 1933 évi áldá
sos működését és munkájának immárorn nél
külözhetetlen voltát minden szónál ékeseb
ben tükröztetik vissza az alábbi számok. 
Ingyenes tanácsadással szolgált csecsemők
nél 1505, kisdedeknél pedig 644 esetben. A 
védőnők összes látogatásainak naplószerüen 
izzóit száma 7651, betegágyas nőknél tett 
megjelenéseik száma 361.

Az intézetben született gyermekek szá
ma 107, a szülőotthon ápolási napjainak 
száma pedig 882. A vándorládában elhelye
zett teljes csecsemőkelcngye igénybevétele 2 

izben történt.
Rendellenes szülés 21-szert műtéti be

avatkozás 12 esetben fordult elő.
A kvarclámpával való kezelések száma 

640 és a besugárzások teljes időtartama 97 
óra és 37 perc.

Az életnek megmentett csecsemők 2205 
adag sterilizált tejet, 152 drb szappant, 174 
drb hintőport és 179 adag póttápszert kaptak 

az intézet révén.
A kiosztott csecsemökelengyék száma 57.

Beszámolónk azonban nem volna tel
jes, ha e rideg számok mellé oda nem ten- 
nők azok neveit, akik a világrajőttek meg* 
mentői, ápolói, az anyák tanácsadói, gyó
gyítói voltak és akik a fenti léleknélküíi 
számokba életet tudlak önteni. így először 
maga a gyermekrendelő orvosa dr Lestyán 
Goda György, ki hetenként 4 napon a kiirt 
hivatalos órákon tűi is ercrĵ i meghaladó 
r.»egfeszitéssel, tür*ie:nmel és b'/oro'.eí;̂ ! iát.a 
el tanácsaival az anyákat és ijyógvi tolta a 
kisdedeket. Aztán a szülőotthon gondnoka 
dr Kácser Rezső szülészorvos, kinek avsiott- 
ságát a szülőotthon lakói és a műtéti be
avatkozások sikerei dicsérik. Az egyre bő
vülő munkakör adminisztratív teendőit dr 
Molnár János vezetőorvos látta el. Mellette 
az ezer szemet igénylő munkában pótolha
tatlan „jobb" kezet adták : özv. Illés Istvánné 
vezető védőnő, ki egyben az adminisztráció
ban is segédkezett, a két körzeti védőnő 
Kasuba Judit és Kecskés Mária és a két 
védőnőjelölt Krenyiczky Teréz és Pásztor 

Etelka.

Adományok a leventék 
Karácsony-estjére
Jeney Viktor, Bartos Pál, Pogány Béla, 

Dr Kácser Rezső, Dr Gerő Oszkár, Dr 
Dörnyei József, Dr Salacz László. Dr Halász 
Aladár, Dr Dávid László, Dr Silberstein 
Gyula, Dr Salacz Aladár, Dr Fisbein Soma, 
Dr Fehér Kálmán, Dr Benczúr Vilmos, 
Miklós József, Frecska Samu, ifj. Géczy 
Dező, id. Géczy Dezső, özv. Medvegy 
Györgyné, Weinberger Simon, Reich Béla, 
Sábel József, Veszter Béla, Weiczner 
Gáspár, Haviár István, Székely Mór, Silber
stein Fülöp, ifj. Kovácsik Károly, Fleischer 
Jenő, Simkó István, Baán Béla, Farkas A. 
János, Kőnig Mór, Gaál Lajos 1—1 pengőt.

Szekere Pál, Cinkolzky János, Po- 
nyiczky Zoltán, Mareczky János, Polónyi 
Dezső őrnagy, N. N., N. N„ Wágner Géza, 
N. N„ Dr Ungár László, Dr Déri, Dr Grósz 
Jenő, Dr Faragó Jenő, Dr Placskó Soma, 
Kállay József, Dr Mocskónyi Béla, Vitéz

Biki Nagy Imre, Dr Készt Béla, N. N.. N. 
N., N. N., N. N.f N. N., Székely Mór, 
B. P. özv, Dr Salacz Elemérné, F. P, Fehér 
Lajos, Schlisser. Rósenberg Gyula. Balázs 
Sándor, Reich Jenő, Holub Mihály, Dr 
Lőwi Gyula. 50—50 fillért.

N. N., A. P. 30-30 fillért.
N. N.. Bunzl Izidor, N. N., N. N., 

Reich Mór, 20—20 fillért.
Pollák Béci 12, Májesz Lázár 10 fillért.
Ruhanemű, élelmiszert: id. Liszka Gyula

4 darab használt ing, Robitsek Jenő egy 
pár használt bakkancs, N. N., 1 negyed
kilogramm szaloncukor. Reich Jenő 1 kilo
gramm szalonna, Klein Mór 4 darab zseb
kendő, Andermann Béla 1 pár zokni. 
Fenyő László 1 pár zokni.

Mit mondott Jehlicska Ferenc a Tót Nemzeti 
Tanács elnöke.'Érdekes és fontos nyilatkozatot 
tett közzé a világlapokban Jehlicska Ferenc 
dr, a Tót Nemzeti Tanács jelenleg London
ban élő, nagynevű elnöke. Szavai szó 
szerint a következők: Londonban min
den előadásomban kifejtettem, hogy mi nem 
azt kívánjuk, hogy Magyarország visszakapja 
a Felvidék magyarlakta területeit, hanem hogy 
az egész Felvidéket adják vissza Magyar- 
országnak. Ezt azért követeljük, mert a fa
lánk cseh gyomor a megmaradt kisebb 
területet felfalná és megemésztené. Az ango
lok már rájöttek, hogy a csehek félrevezették 
őket: demokráciát Ígértek és elnyomták a 
lótokat, ruténeket, megcsufolták a sajtósza
badságot és mint bebizonyítottam, tiszta tót 
nyelven az egész világon már csak a ma
gyar Alföldön, Békés vármegyében beszél
nek. Siefánikot, a tót nép vezérét a csehek 
lövették eigyon és amikor ezt öccse bizonyí
tani akarta, menekülni volt kénytelen. Amióta 
a csehek rájöttek, hogy Anglia mennyire 
helyesli a tói nép külföldi mozgalmát, szinte 
páni félelemmel menekülnek a Felvidékről. 
A cseh hivatalnokok áthelyezésüket kérik, 
mert tudják, hogy nem lehet elzárkózni 
Magyarország jogos követelései elől. Cseh
ország egyetlen támasza még Franciaország, 
melynek azonban már szintén kezd mind
jobban kinyílni a szeme. Jehlicska dr igy 
fejezte be nyilatkozatát: Én hiszek abban az 
isteni örökigazságban, amelyért mi tótok 
együtt küzdünk magyar testvéreinkkel.

Hitelt előnyös 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.

Muskátli virág minden lányos háznál 
diszlik, ugyanugy nem hiányozhat egy lányos 
háznál sem a Muskátli kézimunkaújság. Kap
ható mindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, Vili., Rákóczi-tér 4.

Hívatlan vendégek 
sorsa

Vasárnap éjjel Krajcsovics Mihály, I., 
445 számú házban zártkörű mulatságot tartott 
s a hangulat már a tetőfokra hágott, midőn 
bezörögtek az ablakán. Természetesen hiába 
dörömböltek, mert a zártkörű mulatozók 
teljes létszámban érezve magukat, nem 
érezték híját ujabb vendégnek. Két más 
kasztbeli legény azonban erőszakkal beakart 
jutni a mulatságra. A háziék és a markos 
vendéglegények azonban megdühődtek a 
tolakodók dorombolásén, szemtelenségén s 
elővéve jókora botjaikat kirohantak az éj
szakába, valószínűleg abban a hitben, hogy 
a bottal csak a menekülők nyomát kell majd 
ütniök. Azonban csalódtak. A tolakodó ven
dégek szembeszálltak, s nagy botharc kelet
kezett. Lassan azonban csak Kovács Mihály 
és Pekárik Pál nevű legények maradlak az 
ostromlók közül, társaik csúfosan cserben 
hagyták őket. Ezt a két legényt aztán a 
házinép és a hivott vendégek alaposan 
helybenhagyták, olyannyira, hogy egy heti 
oldal és hátfájás kíséretében elmélkedtek a 
magyar közmondások idevágó idézetein bizo
nyára hátborzongató fogcsikorgatások köze
pette. A rendőrség 9 verekedő legény ellen 
folytatja az eljárást.

Névmagyarosítások. Brózik Károly ág. 
h. ev. tanító a maga és gyermekei családi 
nevét Bánó-ra, Gyuris Mátyás tanító a maga 
és fiai családi nevét Gémes-re, Sztrunga 
György m. kir. jbirósági altiszt családi nevét 
Szenes-re változtatta.

Az újév első szülöttje és halottja. A há
borús fellegektől borús uj esztendő első 
napja egy katonát: fiúgyermeket ajándéko
zott városunknak, neve Skorka András 
(IV., 88). Ezzel szemben azonban az újév 
első halottja szintén egy fiúgyermek: a négy 
hetes Demcsák Ferenc volt. A mérleg mind
járt az első napon nem vigasztaló. Ez az év 
tehát népesedés szempontjából nem jól 
indult.

Országos vásárok. Mezőberényben e hó
13-án, Hódmezővásárhelyen 13, 14, 15-én, 
Dévaványán pedig 15-én lesz az országos 
vásár.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Versenytárgyalási hirdetmény
Szarvas község elöljárósága a község szegödményes 

alkalmazottai ruhaszükségletének biztosítása végett 
nyilvános versenytárgyalást hirdet.

A szükséges ruházati cikkek vállalkozó által adandó 
anyagból a megrendeléstől számított 30 napon belül 
számítandók le.

Felhívja az elöljáróság mindazon szabóiparosokat, 
kik a szállítást elnyerni óhajtanák, hogy zárt, mintával 
ellátott, írásbeli ajánlataikat január hó 19-én délelőtt
10 óráig a községi iktatóhivatalba nyújtsak be.

Ajánlati lapok s szállítási feltételek a község szám- 
ügyi jegyzői irodájában kaphatók.

Az elöljáróság az ajánlatok feletti szabad döntés 
jogát fenntartja.

Szarvas. 1934. január 8.
Elöljáróság.

RÁDIÓ, VILLANY, CSILLÁR, KERÉKPÁR I 
♦  RÉSZLET ♦  CSERE ♦  KÉSZPÉNZ ♦

AZ ÖSSZES MAGYAR RÁDIÓGYÁRAK ÚJDONSÁGAI!

Rádió- és villanyjavitást, szerelést minden elfogadható áron jótállással végez:

SZTREHOVSZKY M. cég,
PIACTÉR, (AZ ÁRTÉZ1KUTTAL SZEMBEN) TELEFONSZÁM: 59.

Magyar pengőért magyar árut vásárolj 1 100%-ig állja a versenyt a külföldivel
szemben]

♦
♦
♦
♦

:
♦
♦
♦



Gyanús körülmények között 
hunyt el egy szarvasi 

földbirtokosnő 
Az ügyészség elrendelte a boncolást

Egy magánosan élő harminchat éves, 
jómódú hajadon, Jansik Mária, aki a legjobb 
egészségnek örvendett, kedd este hirtelenül 
elhunyt.

A szomszédok, akik felfedezték a 
halálesetet, gyanúsnak találták Jansik Mária 
hirtelen elhunytál. Ebből kiindulva az 
ügyészség elrendelte a boncolási, melyet 
péntek reggel a gyulai törvényszéki orvosok 
ejtenek meg. A boncolás eredményét jövő 
számunkbau közöljük.

Szarvas is belekerült a légi forgalom 
egyik útvonalába. A kereskedelmi miniszter 
legujabbi rendelnie teljes részletességgel körül
írja, hogy a hazai és külföldi repülőgépek 
ezentúl ar ország területén belül mely útvo
nalon közlekedhetnek és mely kapukon 
hagyhatják el, vagy érkezhetnek az országba. 
Az egyik fontos szárnyvonalba, mely a 
Budapest-Bukaresti forgalmat lesz hivatva 
lebonyolítani, Szarvas is beleesik és ennek 
a vonalnak fontosabb pontjai Budapesi-Má- 
tyásföld, Szolnok, Szarvas északi szegélye, 
Békéscsaba déli szegélye, Battonya és Arad.

Drágább lesz a cukor, só és élesztő. Ezt 

a hihetetlennek tetsző hirt, mely napok óta 
nyugtalanítja a közönséget, most azzal erősi
tik meg, hogy az egész vonalon visszaállnak 
a régebbi nagykereskedői árak, tehát a cukor 
kilója 140 fillér, a só kilója 44 és az élesztő 
dekája 2 és fél fillér lesz. Utóbbinál azonban 
egy deka vásárlásnál az eddigi 2 fillér helyeit 
3 fillért kell fizeíni. így előáll az a furcsa hely
zet, hogy a mezőhegyesi cukrot Aradon 60 
fillérért, a nyugali megyékben előállitott cuk
rot Ausztriában 70—80 fillérért meg lehet 
kapni. Itthon azonban ennek az ára 1 pengő 
40 fii '̂ r lesz. A hirt ma megcáfolták.

Az orosházi III. ev. lelkészi állás ügye. Az 

orosházi ev. egyházközségi képviselőtestület 
megbízásából a győri ev. lelkésznél járt kül
döttség útja sikertelen maradt, amennyiben 
Turóczy Zoltán a meghívást nem fogadta el. 
így a kérdéses állást az egyház választás 
utján tölti be.

Az llj Idők Herczeg Ferenc szépirodalmi 
hetilapja, ebben az évben ünnepli fennállá
sának negyvenedik esztendejét. Díjtalan 
mutatványszámot bárkinek küld a kiadóhi
vatal, Budapest, VI., Andrássy ut 16. Előfi
zetési ára negyedévre 6 pengő 40 fillér, egyes 
szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy 
Sándor könyvkereskedésében Szarvas.

A békésmegyei ipartestületek nagygyűlése. 
A békésmegyei Iparteslületek körzeti szövet
sége január 14-én Békésen tartja meg rendes 
évi közgyűlését, melynek tárgysorozatából 
főleg két pont olyan, mely élénk eszmecse
rére ad majd alkalmat. Az egyik az OTI 
ügyek és az egyre súlyosbodó közadók ter
he, a másik pedig „A vármegyei iparosság 
helyzete". A gyűlésen a szarvasi ipartestület 
is képviselteti magái.

Rézcsapokat lopott a gőzfürdőből. Még a 

nyári javitómunkálatok idején Temesvári 
Jenő a községi gőzfürdőből elemeit 4 darab 
csapfedőlapot és 2 zuhanykarmantyut. A 
tolvaj munkást a bíróság 50 pengő pénz- 
büntetésre átváltoztatható 25 napi fogház- 
zel sújtotta.

Műsoros népművelési előadás. Folyó évi 
február hó 4-én este a “Középhalmi Magyar 
Olvasókör" helyiségében műsoros népmű
velési előadás lesz, melyre az előkészületek 
már serényen folynak. A műsort későbben 
közöljük.

Tudja Ön már, hogy az ismert Aspirin- 
tableüák 1895-ben beható kísérletek és 
tudományos kutatások után kerültek forga
lomba és immár körülbelül 33 év óla az 
emberiséget a „meghűlések” elleni védeke
zésnél támogatják. Hülések minden tünetei
nél, influenza-, spanyol-járvány, reuma, esuz 

ischiasnál ma már az egész világon 
Aspirin-tabletlákat az eredeti csomagolásban 
a „Bayer kereszller szedik.

Az adók legújabb érvényükben cimmel 
nélkülözhetetlen utmulaló jeleni meg dr Klug 
Emil fővárosi ügyvéd tollából. A februári 
felmondások és adóbevallások a lakót és 
háztulajdonost, kereskedőt és iparost, vállal
kozót és tisztviselőt egyaránt érdeklik. Az 
adónaptárral bővített, világosan és egyszerű
en feldolgozott aktuális könyvecskét 1 pengő 
előzetes beküldése esetén bérmentve küldi 
meg Erdős József hirdetési irodaja Budapest.
VI. Teréz-körut 35.

x Ingyenes Singer himzőtanfo- 
lyam és kiállítás nyílik a közelben, 
mely tanfolyamok a múltban is 
szép eredményt mutattak fel, re
méljük most sem fog elmaradni az 
eredmény, mert hiszen a Singer 
Varrógép Részvénytársaság szem 
előtt tartja a bővebb tanulás lehe
tőségét, sőt most ujabb és gazda
gabb tananyaggal bővülve látja el 
a résztvevőket. Érdeklődőknek szi
ves felviágositást nyújt a Singer 
képviseletünk Szücs villamossági 
és műszaki vállalata.

Köri közgyűlés. A „Középhalmi Magyar 
Olvasókör4' rendes évi közgyűlését 1934 
január 28-án este 6 órakor tartja V., kül- 
kerület 204. szám alatti helyiségében, melyre 
az érdekelteket ezúton is meghívja a vezetőség.

A fehérnemüsszekrény ünnepe. Klasszikus 

tétele a magyar úri gondolkozásnak, hogy a 
ház első és legféltettebb kincse a fehérnemüs
szekrény. A kopott felsőruha nem szégyen ; 
amig a fehérnemű, az ágyiruha rendben van, 
addig nincs nagy baj. Ebből a gondolatmenet
ből indult ki ezidén a Tündérujjak, a kitűnő 
kézimunkaujság, amikor előfizetői ajándékát, 
igazán korszerűen, kigondolta. Négy pompás 
párnahuzatot ad máris és mindenkinek, aki 
a gazdagtartalmu lapra P 14.40-el egy évre 
előfizet. Vidéki előfizetőktől még 40 fillér 
postaköltség beküldését kéri a kiadóhivatal 
(Budapest, IV., Szervita tér 3.)

Elragadtak a lovak egy gyászkocsit a 
Deák Ferenc utcán. Szerdán a késő délutáni 
órákban egy rohanó gyászkocsi rémitette 
meg a járókelőket. A temetőből hazatérő 
gyászkocsit ragadták el a lovak, s amint 
egy előttük haladó szánt kikerültek, egy 
árokparíi íöldhányáson a kocsi felfordult. A 
megvadult lovak tovább vonszolták a fekvő 
halottaskocsit, míg végre a Gyóni utcában 
sikerült egy bátor embernek megállítani a 
tajtékzó lovakat, s a pozdorjává tört gyász
kocsit. A lovak megbokrosodásának oka 
valószínűleg az volt, hogy a temetőből jövet 
megállították, s mindenáron kölőfékkel akar
ták ellátni őket. Eközben a lelkészt szállító 
szánkó megelőzte őket s emiatt a fiatal, tüzes 
vérű lovak lerázva kocsist, vállalkozót a 
bakról, irtózatos vágtatásba kezdtek. Élet
ben nem esett kár.

A Nemzeti Egység választmányi ülése. A
Nemzeti Egység szarvasi kerületének választ
mánya legutóbbi összejövetelén abban álla
podott meg, hogy havonként a hó utolsó 
vasárnapján minden külön közlés nélkül 
összejön. így e hóban január hó 28-án.

Úszás. A Levente Egyesület vezetősége 
értesíti az úszószakosztály tagjait és mind
azon leventéket, kik úszni tanulni, vagy 
tudásukat továbbfejleszteni akarják, jelent
kezzenek folyó hó 16-ig az egyesület irodá
jában a szakosztályba való felvétel és 
igazolványokkal való ellátás végett. Foglal
kozás helye és kezdete: Községi Gőzfürdő, 
folyó hó 16-tól minden kedd este 7 órától, 
hol minden levente, ki az úszószakosztály 
tagja, teljesen díjtalanul tanulhat, illetve 
fejlesztheti tovább uszó-tudását szakszerű 
vezetés mellett.

Adomány. A kenderes! Stefánia védő 
intézet elnöke v. b. Hellenbach Gottfriedné 
ajánlatára 50 P segélyt szavazott meg a 
szarvasi Stefánia Anya- és csecsemővédő 
intézetnek és szülőotthonnak.

Anyakönyvi hírek
Születések: ifj. Kiszely János fia Pál, 

Fábián Pál fia Pál. Szekretár Mihály fia 
Mihály, Sztrehovszky Mihály leánya Ilona, 
Kocsis György leánya Zsuzsanna, Szedljak 
György leánya Erzsébet, ifj. Janecskó György 
fia György, ifj^ Bankó_ Mihály fia János, 
Rágyanszky János leányeTMária, Laczó János 
fia János ,Brachna János leánya Mária.

Házasságot kötöttek: Arnózcky Mihály 
Oravecz Erzsébettel, Sutyinszky János Pribel 
Erzsébettel, Kasik Mihály Krátki Máriával* 
Bankó György Nagy Máriával.

Halálozások: Sechna Mária 19 éves, 
Viszkok György 77 éves, Tóth Mária 4 hetes.

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



Öcsfidtek ipert egy fjtóf éllén. Az egyik 
légösmeiiebb öcsödi család leszármazottjai 
pár évvel ezélőtt 'pért indítottak gróf Bethlen 
Pál és örököséi ellen, akiktől nem kevesebb, 
niint 10.000 hold földet kívántak vissza. Az 
érdekelt öcsödiek egész régészeti tanulmányt 
csináltak a kérdésből és igazságuk bizonyí
tására egész sereg levéltárt kutattak végig. 
Sajnos minden siker nélkül és sok évi mun
kájuknak gyümölcse az a sárga papiros, 
melyet a kincstár megbízásából az elöljáró
ság mindén-egyes felperesnek az újévben 
kikézbesitett. Ez az irás az igazságot kereső 
érdekelteket fejenként 2280 P törvénykezési 
illeték megfizetésében marasztalta el.

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

A  Szarvasi Közlöny 
hirdetései eredményesek!

Pengős és félpéngös regények 

kaphatók Nagy Sándor könyvkeres

kedésében.

KÖCZY LAJOS cégnél

Alku nélkül vásárolhat
női és férfi harisnyákat, férfi és női bőr- to
vábbá szövöttkeztyüket, sapkát, sálakat, pul- 

lovert, férfi ingeket, gallérokat és m inden 

fé le  ruh áza ti, továbbá frontharcos ruha 

és felszerelési cikkeket.

Ubazár 
épületben,

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

a túlfizetés ki van zárva:
Női pulloverek . . . . . . 4*50 P
Erős kopper, alsónadrágra (í'50 P) 1*40 P 
Erős toliálló angin. . . . . . .  1*00 P
„Viskose" ruhaselyem
minden színben ( 4 * 5 0 ) . . . . .  3*90 P
Créppdethine mindén színben . . 2*90 P
Tennisz flane l!..................... .... 0*48 P
Férfi fehéring (5*50) . . . . .  4'80 P
Duplagallér . . . . . . . .  —'90 P 
Színes önkötő nyakkendő (1 ‘30 P) 1*10 P 
Fekete önkötő nyakkendő . . . 1*50 P
Téli szövött kesztyű (1.95 P) . . 1*60 P
Bélelt bőr férfi késityü (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
Sisakjelvény......................... .... 1*20 P
Tölgyfalevél................. .... Ö'IO P
Vállzsinór, tiszti . . . . .  '. . . 0*70 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 kamgárriból 
3*50 P, A frontharcos szabó a fenti díjér 
köteles elkészíteni azt.

Igazolványokhoz érmek is beszerezhetők 

Á rus ítás  csak  készp én z  elléfréll& ttl

Á llam i a k c ió s :

Fáhfer molinó . . . . . . .  0*63 P
Nyeré molinó . . . . . . . .  0*49 P

A cikk raktáron van és minden mennyiség 
iÁélíién'délhető.

Á „Magyar Lányok” a müveit magyar 
áhy hetilapja. Mutatványszámot készséggél 
<üld a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy 
ui 16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

Levente-Tisztibál február 10

Kóczy Lajos 
divatárukereskedő 

- közleménye
Magyar erő, magyar akarat, 
Magyar áru, magyar munka, 
Magyar tudás, mindig diadalt arat. 
Kitől várhatunk segítséget,
Ha magunk sem támogatjuk 
A magyar munkát.

AZ IPARVÉDEKEM, ORRZAGVÉDELEM !

Szerkesztői Szenetek
Kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk vissza,

Tanácstalan* Iszákosság alapján tényleg kérheti 
a gondnokság alá való helyezést és a kérelmet a kir. 
törvényszéknél kell előterjesztenie. Tanácsunk azonban 
az, hogy ezt az ügyeHegcélszerübb egy ügyvédre bízni.

Ch. J. Csabacsod« A küldött „Llőszóf köszönjük 
és a Gimnázium története után hozzuk. Nem tudjuk 
megállapítani, hogy a panasz, mely költeményre vo
natkozik, mert a „Majd ..."  címűnek szedése teljesen 
hibátlan volt.

Alkalmazott. A választ a kibocsátott tájékoztató 
is megadja, de mert hasonló kérdéssel többen is for
dultak a szerkesztőséghez, közöljük, hogy az OT1 biz
tosítottnak a pénztár a következő segélyeket adja: 1. 
Betegség esetén ingyen orvosi gyógykezelést a meg
betegedéstől számított egy éven keresztül. 2. Táppénzt, 
ha a betegség keresetképtelenséget idézett elő és ez a 
keresetképtelenség 3 napnál tovább tart. Á táppénz 
élvezésének kezdőpontja a keresetképtelenség negyedik 
napja. A táppénz folyósítása azonban egy évnél tovább 
nem tarthat.

Többeknek. A beérkezett kívánságoknak, melyek 
főleg gazdalársaink részéről nyilvánullak meg, kész
séggel helyt adunk és a publikációs rovatot már a mai 
számban megnyitjuk. Ez a rovat polgártársainkat men
tesíteni fogja az alól, .hogy a hirdetéseket a templomok 
előtt hallgassák végjg.

Névmagyarosítás. A beküldött kérdésekre röglön 
a megfelelő neveket soroljuk fel * Gombárnak megfe
lelő magyar név: Gombkötő, Krsnyáknak Balogh, 
Mráznak Dér és Pribelszkynek Parti. Az alábbi nevek 
helyett pedig, mivel azok szó szerinti lefordítása nem 
volna hízelgő viselőjükre, a következőket ajánljuk: 
Ganyecz (amely Puliszkát jelent) helyeit Gánóczi-t, 
Kondacs (Kondás) helyett Pásztor-t, Kugyela (Kócos) 
helyeit Kóczí-t, Kudlák (Bodri) helyett Bodrogi-t, Mrna 
(Fajtalan) helyeit M^nes-t. A többi érdeklődőnek a jövő 
számban válaszolunk.

LJ* „Oroszországéi riportját legközelebb hozzuk.

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, 1., Horthy 

Miklós ul 9. ÖCSÖDÖD Lakos Imre dohányarus. KON 

POROSON Velky Béla tnníló.

. . Szép süllyesztés varrógép sürgősen eladó 
Benczúr órásnál, katolikus iskola.

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

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

• Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.

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

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

. Szölóngarniíura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Chevrolet 4 hengeres teherautó igen 
kedvező fizétééi feltétélek mellett etadó« Ér
deklődni lehét a kiadóhiVatalbán.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab . .
Lucerna
Tökmag

. 6*80 -  7 -

. 5 50 -  s:-

. -*■-5 -

. -  -  -  6 -

. 100*-120-
. 22--  22*50

TríínfíAri lí ia le** a legelterjedtebb ma
i l  * U l l U C I U J J f l l V  gyár kézimunka-ujség. 
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, IV. kerület, Szervita-tér 8. szám

P o n t o s  k i s z o l g á l á s i

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz pazdasági viszo
nyoknak, előnyös ^étéleim folytán 
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tarlók 
hazai és impért tűzifában, legjobb 
minőségű hazai szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban. Elő

jegyzéseket már elfogadok és azo
kat sorrendben leszállítom.

Schlesinger Sámuel
Telefon tüzífakerekédő, IL, 18. 
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Előnyös fizetési feltételek i

PUBLIKÁCIÓ
Malusik Pálnál 1 kocsi és takarmány eladó, jeleni— 

kezni T. IV., 163. szám alatt.
Galáth Jánosnál tengeri szár éladó7 jel. IV., 211. sz„ 

vagy kákái tanyáján.
Fabó Pálnál hatház alatt 1 kenderfőid eladó, jel. 

Zöldpázsit, 724. szám alatt.
Podani Györgynél Kákán árpaszalma, törek és polyv'a 

eladó, jel. IV., 408.
özv. Kiss Mihálynénál kisszénási állomás mellett 

1500 kéve langeriszár eladó, jel. II., 155.
Kepenyes Oyörgy kákái tanyáján 500 kéve tengéri- 

szár eladó, jel. II. 135.
Az első kiosztási legeltető társulat folyó hó 14-én 

délelőtt 11 órakor a Janowsky-féJe iskolában közgyü* 
lést tart. Pásztorok itt jelentkezhetnek.

Vida Mihály IV., 49i. sz. háza eladó.
Mravik János 1., 257. sz/ háza eladó.
Darabos Mihály IV., 477. sz. háza eladó. '
Macóéri, macózugi és szappanosi hegyközség rehdé& 

évi közgyűlése január 21-én délután 2 órakor lesz a 
a Pataki-féle iskolában.

Érpárt- és Antal-kerl alatti társulat folyó hő 14-én 
közgyűlést tart Antal János pénztárnoknál; aki csősz 
akar lenni, jelentkezzen ott.

Hruska Pálnál Hosszusoron tengeriszár eladó,, jel.
IV., 172. sz. alatt.

Benczúr György kertésznek mintegy 30—40 kocsis 
szalmastrágyára van szüksége, aki a helyszínre szál
lítaná, minden kocsi után 5 db gyümölcsfát kap.

Jancsó Jánosnál Halásztelken tengeriszár eladó, jel.
II., 121. szám alatt.

Komár Jánosnál 3 hold földje tanyával eladó. jel. 
Csabacsüdön, Jelen János f. tanyáján.

Bakulya Jánosnál iskola-dűlőben 4 hold földje, kut- 
ágas és gém eladó, jel. T. II., 219. sz. alatt.

Egy boglya héreszéna elade, jel, Fenyő Lászlónál 
Hitelbankoépülctben. . ;

Blaskó Jánosnál kondorosi holdakon tengeriszár 
és haj eladó, jel. IV.. 152.

Orosz Ivánnál Mangolban 290 négyszögöl gyümöl
csöse eladó. jel. 1.. 76. sz. alatt.

Zvara Pálnál egy tanyás-, vagy harmadosra van 
szüksége, jel. II-, 519.

Czesznak Jánosnál IV., 97. sz. házánál egy istálló- 
épület bérbe kiadó. Ugyanő trágyát szalmáért cserél.

Gregus Mátyásnál 1 holdja a lakással eladó, 
jel. Simon malom mellett IV., 105.

Borgulya Gábornénál 1 kocsi trágya eladó, jelent
kezni 11., 472.^

Csasztvan Györgyné II. 373. sz. háza eladó.
Lustyik István gépkereskedő ügynök mindennemű 

uj és használt mezőgazdasági gépeket, kerákpárt, var
rógépeket vesz és elad, továbbá nehéz zsirserléseket 
a legmagasabb naptáron vesz.

Roszik Pálnál efcry boglya órpaszalmája eladó a 
hegyesdülőben. jel. I\ IV. 32. sz. alatt.


