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Nem tűrhetjük!
Ha egy nemzetnek nemzéti esz

ményeit élhantolják, ha kulturális javai
ból kiforgatják, ha kiütik kezéből a 
kereset szerszámát, legyen az toll, vagy 
kátápács, ha lába alól kihúzzák a 
földet, mi marad más hátra számára, 
mint a vándorbot ? Ezért menekülnek a 
rriagyarok az utódállamok területéről, 
ezért ötször akkora a kivándorlás 
Csehszlovákiában a magyár Felvidék
ről, mint a tulajdonképeni cseh térü- 
letről. Természetesen, a kivándorolt 
ni agyatok helyét' csehek foglalják el. 
Rutén földön, a háború előtt, cseh 
mutatóban is alig akadt, 1930-ban már 
35.500 cséhet írtak ott össze.

Azt hihettük, hogy ezeket a bor
zalmakat már fokozni ném is lehet, 
dé nemrégiben fogadott el a prágai 
képviselőház egy törvényjavaslatot, 
£mély igazQP a magyarnemzet húsába 
és vérébe vág. Ez a javaslat —- áméiy 
immár törvénycikké is vált — teljesen; 
szabadkezet ad a kormánynak, hogy 
minden neki nem tetsző pártot, cso- 
íföftöt; egyesületet, mozgalmát, rész
vénytársaságot és szövetkezetet fel
oszlasson, vagy megszüntessen, lapok 
és nyomtatványok megjelenését betiltsa. 
A rendőrhatóság telefoncenzurát ren
delhet el bizonyos területekre inter
nálhatja és állandó rendőri felügyelet 
alá hélyezheti a megszűnt politikai 
pártok tagjait és ezeknek a feloszlatott 
pártoknak parlamenti képviselői elve
szítik mandátumukat.

Ezzel a reformmal a cseh kormány 
levetette magáról az utolsó foszlányát 
is annak a nagyon áttetsző álarcnak, 
amelyet eddig sem szeméremérzetből 
viselt, hanem mint a mesebeli farkas 
a báránybőrt, igazi céljainak elleple- 
zésére. E törvény alkalmazása már 
most bármikor megszüntetheti a fel
vidéki magyarság politikai, gazdasági, 
társadalmi, kulturális életét és élet- 
közösségét. Az ily módon atomizáló
dott magyarságra a biztos pusztulás 
veszedelme vár és elszakadnak azok 
a vékony fonalak, amelyek eddig úgy 
ahogy, legalább a külföld nyilvános
ságával az összeköttetést fenntartották. 
Az a börtön, amelyet Csehszlovákia 
eddig is jelentett a magyarságnak, ez
zel a törvénnyel még zártabbá, még 
szükebbé, még zordabbá, még söté
tebbé, még levegőtlenebbé fog válni 
és lesz itt Európa közepén egy lég
mentesen elzárt, kínai fallal körülvett 
terület, amelyen belül a cseh kormány

ellenőrzés nélkül úgy bánik el a ma
gyarsággal, ahogyan neki jól esik. 
Lehet helye annak az optimista fel
fogásnak is, hogy talán a hisztériás 
ijedtségnek egy törzszülÖttje éz az uj 
töryény, vagy a hatalom elvesztésétől 
való félelemnek esztelen, görcsös, 
végső vonaglása. Mindegy! Nem tűr
hetjük, hogy az utódállamoknak bito
rolt földje, a magyarságnak kinzókam- 
rája, siralomháza és temetője legyen 1 

Statisztikai adatokkal visszatük- 
röztetni, száraz adatokba foglalni nem 
lehet az utódállamok magyarságának 
sorsát és azt á légkört, ̂ amelyben élni 
és szenvedni kénytelen. Postáját fel
bontják, telefonját kihallgatják, rádióját 
ellenőrzik, lépéseit kikémlelik. Üveg
falú házban él, még Ž suttogását is 
meglopja a •felhérelt csélédhad dioni- 
zios-füle. A mocsár njérges párája

békanyálas fertő, amelynek fojtogató 
hínárjából nincs menekülés, síkos kigyó- 
testneklélekzetet elállitó szorítása, mély 
kút feneke, ahová nem látszik le még 
az égi csillag ragyogása sem ; egyszer 
egy durván lesújtó bunkó, másszor 
sima arc és mérgezett tőr orvdöfése a 
demokrácia köpenye alatt, a legégbe
kiáltóbb megtiprása az emberi egyen
lőségnek, az élet-és vagyonbizonyta- 
lanság álomkergető réme, szívós,, kér
lelhetetlen és következetes elmállasz- 
tása a gyűlölt magyar fajnak. Ezek ar 
képek cikáznak az ember lelki szeme 
előtt, ha az utódállamok sorsára gondol I.

És ezt a. gondolatot, mint sötét 
árnyék, követi annak sejtése, hogy 
egyre kevesebb bölcsőt és egyre több 
koporsót ácsolnak a magyar fajnak 
abból" az erdőből, amelyet tőle ra
boltak el. Dr Kenéz Bél*

Aszarvasi ánsz% Nemzetközi Emlékverseny 
a jövő .hónap kimagasló sporteseménye lesz

Ez ünneppel Szarvas egyszerre belekerült az országos érdeklődés középpontjába 
Az olasz vivóbajnokok fogadtatása — A versenyen a legjobb olasz vlv&k

kerülnek szembe a magyarokkal

A főszolgabíró vasárnapra, január 21-ére 
hívta egybe a községháza nagytanácstermébe 
a helybeli hivatalok, egyesületek és intézmé
nyek vezetőit, hogv a Terstyánszky-emlék- 
versenyre érkező olasz vívók méltó fogadá
sában a város minden rétege társadalmi 
különbség nélkül résfctvegyen. Ez az emlék- 
verseny, mely tragikus végű vivóbainokunk
neve révén községünket mindén más hazai 
város fölé emeli, nem csupán 6portesemény, 
de a legkiválóbb olasz vívók részvétele miatt 
a két nemzet között támadt rokonszenv és 
barátság impozáns megnyilvánulása is. Ne
künk rokontalan népnek pedig mai elesett- 
ségünkben minden eszközt meg kell ragad
nunk, hogy ezeket a baráti szálakat minél 
szorosabbra fűzzük és minél jobban erősítsük.

A rendezőség, melyben a helybeli 
Vivóklub tagjain kiv-ül Szarvas minden tár
sadalmi egyesületének, intézményének és 
hivatalának a vezetői is bentvannak, az 
olasz vendégék fogadására egy rövid .műsort 
állított össze, mely a szombaton, február hó
3-án, délután 1 órakor érkező vivók jövetelét 
kívánja emlékezetessé tenni.

A műsoron szerepel a gimnáziumi 180. 
számú „Kárpát* cserkészcsapat énekkara, 
mely az olasz Himnuszt: a Giovinezza-t 
adja elő. Majd Schauer Gábor dr főszolga
bíró a község, a járás és a megye nevében 
magyar nyelven és egy helybeli olaszul be
szélő kislány olasz nyelven köszönti 
a vendégeket. A műsort a gazdasági tanin

tézet ifjúsági énekkara rekeszti be a Magyar 
Hiszekegy eléneklésével. Utána a közönség 
az olasz vívókat az Árpád^szállóban lévő 
lakásukra kiséri.

Maga az emlékverseny másnap, február 
hó . 4-én lesz. Az olasz vívókat Anzelrni, 
Gaudiíii, Marzi és Pinton fogják képviselni. 
Közülük a három legjobb ellen $ legjobb 
magyar vivók indulnak egyéni versenyben.

A versenynek az előkészületeit a Magyar 
Viyószövetség támogatásával a Szarvasi Vívó- 
klub vezetőségei intézi és előreláthatólag ez 
a nagyszabású nemzetközi verseny nemcsak 
Magyarország, de Európá egyik kimagasló 
sporteseményének készül méltóan . a nagy 
magyar oliimpiai vivóbajnok emlékézetéliez  ̂
y versenybíróság elnökéül a rendezőség
a Budapesten megtartandó Nemzetközi Vivó- 
akadémiai versenybíróság elnökétKlettíinger 
osztrák tábornokot nyerté meg.

Az emlékversenyt a dijak kiosztása és 
ezt az olaszok tiszteletére rendezett ünnepi 
bankett követi. Utána pedig táncmulatság.

A rendezőség ezúton is kéri a hivata
lok, egyesületek, intézmények vezetőit, hogy 
a megállapodásnak, megfelelően idejében 
gyülekezzenek a pályaudvaron, az állomás 
épülete előtt a részükre kijelölt helyen.

A Vivóklub vezetősége az emlékver
senyre vonatkozó bármilyen kérdésben kész
séggel nyújt felvilágosítást az Árpád-szálló 
első emeletén lévő klubhelyiségében és egy
ben ide jelentendők be az érkező vendégek 
részére felajánlandó lakások cimei is.



Közegészségügyünk 1933’ban
Védekezés » járványok (tffbsz stb.) ellen

Az 1933. évi közegészségügyi statisztika 
szerint községünkben az elmúlt év folyamán 
főleg a kiskorú gyermekek körében volt na
gyobb számú ragályos és fertőző megbete
gedés. Az első évnegyedben sok iskolás
gyermek volt kanyarós s áz iskoláskoron 
aluliak közt pedig sűrűn fordult elő a szamár
hurut.

Ezzel szemben a nyári fertőzőbetegségek 
feltűnően csekély számban jelentkeztek. így 
vérhas egyetlen esetben sem fordult elő, 
tifuszbetegeűnk mindössze 16 volt áz 1932. 
év 63 esetével szemben.

A tifuszesetek ezen megritkulásának oka 
kétségtelen a rövid ideig tartó hűvös nyár 
volt, mely nem kedvezett a legyek szaporo
dásának. Kevesebb lévén a légy, néíri köz
vetíthette olyan gyakran á tifúszos már esetleg 
évekkel ezelőtt átesett egyének ürüléké által 
á fertőzést áz élelmiszerek és víz' utján. 
Tudnivaló ugyanis, hogy az úgynevezett ba- 
dllusgazdák játszák a főszerepet a hastífusz 
terjesztésében, mert — legtöbbször maguk 
sem tudnak e tulajdonságukról — fertőzik a 
piacra készüld tejet, vajat s a mit sem sejtő 
fogyasztó ezért olykor életével fizet."

E ténynek felismerése indította bel
ügyi kormányzatot, hogy a körrendeletlel kö
telezze a lakóházak tulajdonosait arra, hogy 
vízhatlan falazatú, jólzáró, fedéllel ellátott 
csukott, a közegészségügy követelményeinek 
mégfelelő árnyékszéket építsenek, illetve a 
meglévőt ilyen értelemben átalakítsák. Oly 
esetben, ha árnyékszék még nincs, a célnak 
megfelel. agyagréteggel jól kidöngolt, hézag
mentesén- "(légy 'szánjára hozzáférhéteilen) 

befedhető gödör is. A nyári meleg jelentke
zésekor a légyáteák szaporodásának meg
akadályozása végett gyakorta öntsünk klozett- 
jeinkbe m észtejét, vagy petróleumot.

Már most figyelmeztetjük olvasóinkat, 
hogy megszívlelvén e tanácsot ráérő idejük- 
ben igyekezzenek ennek eléget tenni, mert 
a hatósági ellenőrzés folyamán talált szakály- 
talanságot kihágásként büntetik.

A szarvad gimnázium; 
centennáriamához

Adatok a szarvasi ág. fc. ev. Vajda Péteri 
ginaázüim történetéből az áttelepítés 100 

éves évfordulója alkalmából
Irta* RASKÓ KÁLMÁN gtma. Igazgató.

(Az eredeti előadásnak a Szarvasi Közlöny részére 
rövidített kivonata)

Szerző előadta a SzÖSz 80-ik jubiláns 
összejövetelén, 1934. évi január hó 6-án. 
Az előadásban szerző az iskola birtokában 
meglévő eredeti okmányok alapján, törté- 
netirói gondossággal ismerteti a gimnázium . 
Mezőberényből való áttelepítésének érdekes 
és figyelemreméltó körülményeit.
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Bér a szarvasi földesuraság megbízott* 
jónak imént felolvasott két leveléből már 
nyilvánvaló volt a segítségnek lehetősége* és 
az iskolának áttelepítése, mégis pozitív in
tézkedések minden irányban nem voltak 
megtehetők, azért olvassuk az 1833. augusz
tus 2-iki esperességi gyűlés jegyzőkönyvében 
hogy „az oskolai pálya a jövő szeptember
9-én még Mezőberényben nyittatik meg és ■ 
ez a tudósítás 3 hazai újságban közlendői
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Társainkat figyelve több típust ismerhetünk 
fel köztük aszerint; hogy mily szempont szerint 
vizsgáljuk őkét:'

Ragadjunk ki közülük két ieUeqkbdî  szél
sőséget. M;

Vegyük például a közért, valamely > nemes 
célért önzetlenül ) dolgozó-—embert ;é* đllitsuk 
szembe vele az áskálódó, mindent. elgáncsoló 
és a köznek nemi1 Szívesen áldozó önző embert.

Az ásó tipiis; képviselői közt. . találhatunk 
aztán állhatatosáéit, kik céljuk eléréséért\rnindent 
eláldoznak. 5 ott i*ah köztük a másik csoport: az 
állhatatianokét akiknek szalmaláng-lelkesedése 
az első akadály után lelohad és egy, balsiker 
után visszaesnek előző letargiájukba*

Most az -Önzetlen embermuníőját állít
suk szembe a gáncsoskodó, önző emqetével.

Egy. terv, uqgy egy ötlet tartós felbuzdulást 
ébreszi bennem. S .ez az ember a c$l helyessége, 
s életrevalósága i mellett síkra száll, sikerre, 
akarja segíteni gondolatomat, dolgozik, fáradozik, 
hogy a nemesnek és. helyesnekitélt célt részemre 
megközelíthetővé'jlggye, , r

önzetlenül dolgozott, egyéni, önős érdekeit 
teljesen kizárva a jotdiadalra tudta juttatói. És 
ekkor tálán jogosqn .azt is mondhatná *nem 
hiába fáradoztam/'

De az igazi jelleme jót magáért a jóért teszi. 
Az nzetlenfí egyéniségé tükörképe után 

lássuk az egoistâ .. (az önző ember)̂  a min
dent elgáncsoló -embertípust.

Az önzetlen jellem már közeledik a tél felé, 
hivei támogatják^* .őrül .győzelmének. De éppen 
itt kell látni tervei j&ődjét, az aknamunkát, a gán
csot, amelyre nem^szár^itqttJtt.e^mél rá, hogy 
törekvéseit alapjábfin rendíti. meg. egy ellenakció, 
mely a cselszövéŝ  félrevezetés minden eszközét 
ellene vonultatja feL S az ö/izetlen munka esz
méje most már iazljSa)zőu-íra gáncsoskodó lélek 
kezében értékt^h^^jFjrii^ ^büszke ön
teltséggel íujja ,c^^nzetle}i jeie; „Én győztem“.

Ebben van a jojó emberi sors és fáradozás 
tragikuma. - *

fiyÓflyPZjBrtáFi c ilíspelobió,. Áz. éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot január hóban 
ifj. Géczy Dezső" gyógyszertára végzi.

Evangélikus ̂ istentisztéÍQl Vasárnap az 
ótemplomban tót, az ujtemplomban 9 órától 
magyafnyelvui istenisztelet.

Ebből a jegyzőkönyvből tudjuk meg még 
azt is, hogy Tomasek Pál az intézet igazga

tója Lőcsére hlvatik meg. Az 1833. december
12-én és 13-áli felvétir jegyzőkönyvben 
(Békéscsabán) olvassuk, hogy az eltávozott 
Tomasek Pál igazgató helyébe Magda Pál 
válásztátík meg, aki azután a gimnáziummal 
át is jött Szarvadra. Az 1834. év május hó 
6-án Szarvason tartott esperességi gyűlés 
jegyzőkönyvének 6. pontja számol be arról, 
hogy „a fent tisztelt Uraságoknál (értsd ado
mányozók) és Méltóságoknál a jelenlévőknél 
ugyan személyesen, a távollévőknél pedig 
írásban tette légyen meg a köszönő tiszte* 
letét," Valamint'azt is jelenti, „hogy az ott 
lévő, a múlt esžtendo december I2~ésl3-án 
Csabán tartott kisgyülés alkalmatosságával 
uradalmi fiskálist tekintetes ifj. Omaszta 
Zsigmond ur és a deputáció befolyásával 
nem csak elkészült, és az alapiló uraságok 
által aláíratott, hanem a földek kihasitása is 
megtörtént és ejgyedül azoknak és ya többi 
fundusoknak ünnepélyes átadása lenne már 
hátra.” Intézkedik, is azután az; esperességi 
közgyűlés minden az áttelepítéssel kapcsola
tos ügyre . vonatkozólag r a : n^ejsőberényi 
ingatlanoknak, i értékesítésére, ; a ^szarvasi

Katolikus istentisztelet. Vasárnap félekor 
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.

Esküvő. Szerdán délután a római kato
likus templomban vezette oltárhoz Richter 
László MÁV tiszt Horváth Terézt, néhai 
Horváth Gyula állategészségügyi tanácsos 
leányát.

Névmagyarosítás. Dr Krsnyák Mihály 
állatorvos, Krsnyák Mihály . nyugdíjazott 
községi jegyző Budapesten tartózkodó fia, 
nevét belügyminiszteri engedéllyel „Kordo- 
ványi“-ra magyarosította. — Petuker Károly 
gazdasági tanintézeti tanár családi nevét 
„Elekes“-re változtatta.

Vallásos délután. Vasárnap délután a 
Protestáns Leányegyesület rövid, de kedves 
műsor keretében gyönyörködtette a nagyszámú 
közönséget. A közének után Szvák Ica sza
valt közvetlen melegséggel. Megyeri Margit 
kellemes hangjával éneket adott elő. Pékár 
Ziza, Szebegyinszky Bözsi, Pecsenya Ilonka 
és Brózik Ica kedyes játéka nagy sikert 
aratott. Saigi Ella nagyon aktuális tárgyú, 
mélyen átérzett es vallásos lelkületére valló 
szavalata mély benyomást tett a hallgatóságra. 
Szlovák Miklós vallástanár értékes beszédet 
mondott. A Jánovszky Margit vezetése mel
lett éneklő leánykar gyönyörű éneke a 
délután kiemelkedő pontja volt. Az ünne
pélyt Bartós Pál lelkész szívből fakadt imája 
zárta be., .

A s ^ ^ e m z e U
hgyseg rártjanak választmánya fSIyo évi 
január 28-án vasárnap délütán 2 órákor a 
Polgári Körben gyűlést tart, melyre a kör
zeti alelnököket. titkárokat és választmányi 
tagokat ezúton is meghívja a Vezetőség.

Ha mások munkájának gyümölcsét reád 
bízzák, vigyázz reá és légy kü sáfárja a ma
gyar verítéknek, a magyar hírnévnek.

GÖMBÖS GYULA

Tessedik-féle iskola rendbehőzására, a tanárok 
javadalmazására, az iskolai épületért járó 
hátralékos összeg lefizetésére . vonatkozólag, 
a tanév megkezdésére és ennek lapok utján 
való meghirdetésére vonatkozólag.

Bennünket legfőképen érdekel maga a 
füldesuraség által adományozott ingatlannak 
alapító-oklevele, amellyel a boldog emlékű 
uraság nemcsak megerősítette a három év
tizeden át nehézségekkel küzdött iskolának 
alapjait, de úgy mondhatnám, megvetette 
és biztosította az iskola fennmaradását. Az 
alapító oklevelet 1834. január 7-én a földes* 
uraság nevében gróf Bolza József, gróf 
Batthányí István hityese, született gróf Bolza 
Antónia, gróf Mitrovszky Vilmos hitvese, 
született báró Schröffl Mansberg Jozefa, 
gróf Eszterházy Antónia született báró 
Schröffl Mansberg írták alá. Az átvevők 
részéről az eredeti okmányt aláírták: báró 
Prónay Albert, úgymint senioralis inspektor, 
Simon Sámuel esperes és táblabiró. Boczkó 
Dániel táblabiró, Dedinszky István tábla bíró,

. Hán János csabaî  prédikátor, Hodosi Bende 
Károly dekánus tábjabiró, Kristóffy Sámuel 
nagylaki'lelkipásztor és dekánus, Molitórisz 
József szentesi lelkipásztor még nehány
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A z  [ ö r ö k  k a l e i d o s k o p . . .
írta: Chován József

Régi emlékek, . . . régi álmák’ 
Csendes órákban visszajárnak

Első mesék, kis csínytevések, 
Mint áldásokban-dús vetések, 
Ringó derékkal integetnek,
S harmatszemükkel rámnevetnek

Sötét, komor, kegyetlen esték,
Mik ifjúságom drága testét 
Halálratépni felkeresték,
Mint furcsa színű éji lepkék,
Jönnek, hogy márna is belepjék . . .

Kicsiny, hideg diákszobácskák,
Mint lomhán kúszó, tarka macskák 
Vonulnak át, — ravasz szemekkel 
Szívem felett, — midőn lefekszem . . . 
Talpuk nyomán, — hegyes körömmel 
Vágott sebekből, — kárörömmel 
Buggyan ki vérem, dűs-kövéren,
S hollók lebegnek fenn az Égen . . .

iimiiimúmimiiH

Apró Falucska, . . * kis toronnyal,
Mint drága emlék, homlokon nyal,
S mint hű ebek: elémfeküdve, 
Gondolkodón vesznek szemügyre.. 
Csendes mosollyal szembenéznek 
Velem s szívembe vágyat érzek 
Lapózni,, lassan, öntudatlan, . . .
S gyermek leszek e pillanatban . . .

Vakációs kirándulások,
Apró kalandok, . . . Állomások.
Zúgó vonattal, . . csalfa fénnyel 
Alusznak el, mint tarka fényjel ..

iiiimmiiiiimium ’

Szülőkezek, . . . bús keszkenővel, . . .  
Búcsúztatón, . , tányeszkétökri *.d; ’•'* 
Elmúlt idők ködébe tűnnek, ,
Mint méla szemből néma könnyek . . .

IIMUHIIIIIUIIIIIIHI

Egy „hű sarok“ . . .  falucska végén . . 
Rozzant falú ház, . . . rajta kémény . . 
Mint napsugár, szivembevillan,
Majd szótlanul el- messze illan . ..
E ház volt „végső állomásom",
Hol jó Anyám, hű vallomáson 
Könnyekbe fúlt, ha messze útra 
Hívott az élet, egyref újra .

. . . S míg engem hűzotfi vitt a végzet, 
ó innen fájón messzenézett . . .
S mikor már eltünék, . . . magába’
Sókáig állt ott, .... sírdogálva . . .
Óh, mennyi könny I . . És mennyi bánat 
Keseríté „itt“ jó Anyámali 
És mennyi „hűséget* fogadtam 
E sarkon . . .  s . . . hányszor megtagadtam . /

IHimiUNUItWIfiiJ

Egy keskeny út, . . a kert-középen, . . 
Kicsiny lakás, . . .  a kertbe* mélyen,

. Szőllőlugas, . . közötte férfi,
— Ki ezt a versem . . . 'imdr nem érti. 
1Ruhájú: egyszerű s az arca,
— min nem fogott a Léi kudarca, —

. Örök mosollyal néz az Égre,
És Rá az Ég, . . .  nevetűe néz le . . .
— ö volt a ftpárjau jó Anyámnak, — 
(Mostmár megint karöltvé járnak . . )

I -

lllllllHIlUJHHUiiU
Meleg nézésű, kék szemével,
Atyámat sem feledhetem -el. .
Mocsoktól tiszta lelke, néki,
Emlékét mindörökre véd? . . .
Hányszor, — de hányszór I — megbocsátott . . 
Sosem dobott rám szitkót, átkot;
S mindig derűs, — olykor komoly volt, — 
Inkább mosolygós, mint ̂ lehangolt . . .
Tiszta szeméből tiszta lélek 
Csodálkozott, ha szembenézett 
E vadvilággal . . . S Istenével,
Ha összenézett, hű reménnyel,
Arcát a Hit sugára voríta 
Tiszta derűvel át naponta . . .
Gyermekkorom' első szakában
— óh Istenem . . / — Hány éjszakában 
Mesélt, . . mesélt, csodás meséket: 
Csokorbászedve á Jót s* a Szépet. .
Szegényen, ö, ezt adta-nékem,

. Ez tk>lt az á t ki^'pt^l^^ern/ ■ ,
S míg más ezernyi jóban úszott, 
ö, reszkető térdére húzótt/
Nyakam köré tekerve karját,
• . »hogy a nagyobbak meg ne hallják ...**!
S nekem, csakis „ríeketn** mesélte,
Hogy: mint jutunk fel majd az Égbe ., I ?

De most, midőn e képek újra 
Elémkerülnek lopva, bújva,
Csak sírni tudnék, sírni,' búsan,
Mint régen, . . egykor, A. kisfiúsán .. .

aláíráson kívül aláírta az okmányt Molitorisz 

Adolf az akkori rektora és professzora a 
seniorale gimnáziumnak, továbbá Bodroghy 
Papp István hites ügyvéd. Omaszta Zsigmond 
senioralis inspektor és Koricsánszky János 
a gimnáziumi vagyonok gondviselője. Az 
alapitó-levél bevezetésében röviden meg van 
említve a földesuraknak az esperességgel 
folytatott tárgyalása és ennek alapján az ő 
elhatározásuk. Az 1. pontban, amint az 
alapitó-levél megjegyzi: „Az intézetnek
kebelünkbe leendő átvételével nemcsak egyes 
személyekre, hanem az egész hazára boldogító 
következmények háramolni fognak, fontolóra 
véve továbbá azt. hogy egy jól elrendelt és 
különösen a nemzetség fejlődését előmozdító 
ezen közboldogságnak kútfeje gyarapittatván 
és terjesztetvén, a nemzet ereje növekedik" 
majd igy folytatva és kiemelve még az 
iskola áttételének a fontosságát, — kimondja, 
hogy „az érdekelt seniorale gimnáziumnak 
Szarvas mezővárosába leendő által szállítása 
feltétele blatt annak néminemű kármentésül 
és alapításul a szarvasi jóminőségü legelő
ből kivágandó 5 sessió földet sQfpióját 56 
holdakban, holdját pedig 1100 négyszög
ölekben számítván, ezenkívül egy 25 hol

dakból álló kertnek két száraz malom és a 
megnevezett oskolai intézethez tartozó indi- 
vidiumok lakásául szolgáló 8 belső helyeket 
nemcsak ígérjük, hanem mindezeknek jelen 
alapító oklevél aláírásától és felcserélésétől 
számítandó 30 napok alatt leendő forma 
szerinti által-adására magunkat és örököse
inket köteleztük."

A 2. pont kimondja, hogy az alapítvány 
jövedelmei „akár a tanítók, akár, de minden 
vallás különbség nélkül tanulók, egyszóval 
az intézet legcélirányosabb érdeke javára 
szabadon fordíthatók."

A 3. pont megkívánja, hogy az intézetbe 
római katolikus tanulók is felvehetők 
legyenek.

A 4. és 5. pontokban kimondja, hogy 
a netalán bekövetkező legelő szabályozás 
alkalmával, mivel az alapítvány csupán a 
megemlített javakra van kiterjesztve, semmi 
legelő sem kivántathatik.

A 6. pontban az esperesség vállalja a 
fentirt kötelezettségeket, tehát áttelepíti az 
iskolát Mezőkerényből Szarvasra és az isko
lába felekezeti különbség nélkül felveszi a 
tanulókat és kötelezi magát a tanítás nyelvéül 
a magyar nyelvet használni. (Folyt, köv.)

Köszönetnyilvánítás. A szarvasi HONSz 
csoport ezúton mond hálás közönetet az 
alábbi szives adományokért: Főszolgabírói 
hivatal karácsonyi adománya 7‘10 P, a 
Szarvasi Ipartestülel felülfizetése a műkedvelő 
előadáson 5 P. Kovácsik Károly felülfizetése 
a szereplők tiszteletére rendezett vacsorán 
3 pengő.

-Felhívás. A békésvármegyei kertészeti 
egyesület kéri Békésvármegye gyümölcster
melőit, hogy akiknek van lószemü szilvára, 
vagy vidékenként más népies néven ismert 
vörösszilvára oltott kajszi barackfája. 
azt minél előbb tudassa akár személyesen, 
akár levelezőlapon a Békésvármegyei Kér- 
tészeti Egyesülettel. Címe Békéscsaba, 
Széchenyi ut 4.

Madarak karácsonyfája. A debreceni 
nagyerdőben decemberben felállították a 
„Madarak karácsonyfáját", miről csaknem 
az összes fővárosi lapok megemlékezték. 
A szép példán felbuzdulva a helybeli állami 
elemi iskola Vöröskeresztes csoportja szintén 
állított a kis madaraknak karácsonyfát. A 
gyermekek nagy örömmel hordtak össze 
mindenféle madáreleséget és még nagyobb 
örömmel díszítették fel a fát, melyet hama
rosan lekopasztettak az iskola verebei és 
cinkéi, úgy. hogy már másodszor is fel kellett 
'díszíteni a „Madarak karácsonyfáját" az 
iskola udvarán.

Ünnepi istentisztelet 
Csabacsüdön

A csabacsüdi ág. h. ev. egyház gyüle
kezete 1934. január hó 28-án, délután fél 3 
órakor könyörgő istentiszteletet tart az elsza
kított országrészeken élő .hozzánktartozó 
testvérekért. Istenhez emelt lélekkel imádkoz
nak azokért és azokkal, akik a nemzet meg
csonkított részeinek visszacsatolásában hisz
nek és azért imádkozni soha meg nem 
szűnnek. Mindazokat, akik velük együttérez- 
nek, meleg szeretettel hívja meg a közös 
áhítatra az egyházközség. Az ünnepi isten- 
tisztelet sorrendje a következő:

1. Közének : 389. számú ének a dunán
túli énekeskönyvből (végig).

2. Magyar nyelvű szószéki beszéd. 
Mondja: Chován József lelkész.

3. Nagyszombati legenda. Irta: Miklós 
Vitéz. Előadja: Szikora Dezső, állami iskolai 
tanitó.

4. Közének. ATranosciusbói &413.azámu 
ének (végig).

5. Tótnyelvü szószéki beszéd és alkalmi 
ima. Mondja: Bartos Pál szarvasi ev. lelkész.

6. Közének: 373. számú ének a dunán
túli énekeskönyvből (1-sö vers).

7. Alkalmi, oltári ima. Mondja: Chován 
József ev. lelkész.

8. A 373. szám ének utolsó verse.
Kimenőre: Himnusz.
Az orgonakiséretet az orosházi ev. egy

ház kiváló kántora: Fasang Árpádintonálja.
Kimenetkor: offertórium lesz a rok

kantaknak.
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& szarvast ingatlan- és hitelforgalom 
• ' 1 áz 1933, évben • ; /

urf-
. . .1- ;

Á szarvasltelekkSnyy rftú ltév ladata i — Az 1932. évihez képest^éröíserr 
csökkent az Ingatták- és hitelforgalúm

» i ^ . *. . ► 
Városunk születési, halálozási, közegész-.

éégir állategészségügyi.̂  a községháza- ügyfor
galmának, a jótékony-intézmények müködé- 
sfériésk: - statisztikáján kivüf nem' kevésbé 
figyelmét érdemlő d helybeli járásbíróság; 
mfflTteiékltóhyvi hatóság által vezetett telék- 
könyvek 1933. évi- forgalma. Az alábbiakban 
ólvásóközönségünkszéme elé vetítjük á 
hélybeíh' telékkőnyv beszédes adatai révén, 
éí géfzdasági élét fel nem' tartoztatható vég
elgyengülésének szomorú tüneteit.

Míg1 a® 1932. évben 15,165.771-pengő 
éV mBtertnáiSa' búza 'értékű ingatlan
csőéit gazdát, addig az-elmúlt 1933. évben 
éfc d'forgalom 1,644:680 pengő és 924 méter*

mázsa buz/aértékre-F. zsugorodott össze--; A 
különbség lesujtó&nrtagy,pengőben 13.512:091 
és búzában 449 má^sa. . .

A hitelforgalom ja- jelzáloghitel-folyosi- 
tásnál pedig a következőképen fest : az
1932. évben 878.938c‘$éftgő, 1933-bairMpedig 
már csak 249.337 pepgő, a külömbség tehát 
629.601 pengő.

Végül a kényszferü.ingatlancseré, vagyis- 
az átverések utján gazdát cserélt birtokok - 
száma 1932-ben .61̂  1933̂ bán pedig örvérr- 
detesen kisebb, 47.

Az adatokat Nferidsány Mihály 'kirí te
lekkönyvvezető lekötéjiézöen szives készségé 
alapján tesszük közz£..

A; KereskeddaikaMüazottak műkedvelője. A 

„Fehérvárt Huszárok" című operett előadása 
nagy sikert aratott vasárnap az Árpád-szálló 
dísztermében; összegyűlt nagyszámú közön
ség előtt.- A Falussy-zenekar nyitánya jólesően 
tett eleget a várakozásnak, majd-a „Fehér
vári Huszárok" a békeidők frappáns jelenetei 
kiváltották a íegigazibbhatást: a kacajt _ és 
az egetyerő tapsot. Ónesik a főszerepet 
mindvégig jól játszotta a primadonnával! 
Szirony Juckóval, akinek bájos .. jelenéseit 
nem rontotta a lámpaláz. Meglepően jól 
alakitpttfi szerepét Krejner, aki partnernőjével 
Fábri Juckóval alaposan megneveltették. ja 
közönséget. ..Áwtajos., Ica.. a ,. tégirytirpal,; 
közmegélégédeete ■ lálakitott̂ r tóig < ><i babája-' 
Cacsaj• István, aki Zamba- Mihály.* volt, a 
kgfrenetikus^bJí tapsol- aratta. Szombathejyi 
Béla minden jelenetben nyugodj fellépésével, 
enérgÜtüft hanghördozással adtávis'tóa híven 
az ezredes szerepét. Laurenczí igazi huszár- 
őrmester volt s őt műidén jelenetnél nagy 
ovátíóyátfegadta a közönség. Atöbbi szereplőt 
fcetti1 éfhéti gánös. A réhdefeő Orosz -Ivánt- a 
darab végén á közönség a pódiumra tapsolta, 
á mégéljeriezté. A jóhangulat megmaradt á 
bálon ék reggeli órákig.

Felveszek tarítilónák, vagy gyakornoknak 
kérészteHy vallásu fiüt eloképzéttüéggel. Ajáril- 
kotós á reggeli órákban Kóczy Lajos cégnél, 

Arpád^zár.

A' Szarvasi Sakk-kör folyó hó 30-án', 
kedden ésté 8 órakor az Ipartestülét helyi
ségében közgyűlést tart, amelyre ezúton is 
meghívja áz érdeklődőket a Vezetőség.

. Hitelt előnyös feltételek mellett úgy sze

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

Műsoros népművelési e|8adá». A Közép
halmi Magyar Olvasókörben február 4-én 
este 6 órai. kezdettel-r népművelési előadás 
lesz a következő műsorral: 1. Himnusz.
Dalkari ének. 2. „Lesi még Magyarország* 
Gyökössy Endrétől, a Szavalja: Jénowsky
Mihály. 3. Đalkari én»k: Millió a csillag 
Szőke Tisza . . .  4. Pozsony. Hajdú Istvántól 
Szavalja: Litauszky Erzsébet. 5. Cso-da- 
eresztés után. Egyfelyonásos vígjáték Mar? 
kovits Gyulától. Előadják: Gaál Judit. 
Gyurcsan Erzsébet. Rgmer Judit, Janecskó 
Zsuzsa, Litauszky Erzsébet, Hraskó Tamás 
Lilauszky.György, Pláchf. Mihály,-Rónier Pál, 
Tóth András,'Bankó Pál,. Trabach " György 
és Oncsik Pál. 6" . Dalkariériek. Húzzad 
cigány . . .. . Csilléig £jeg tagyog. . . 7. A 
maniqi kedvence. Mondjőg. Etőfdjá : . Hraakó. 
Taniás. &.‘"í)alkari" £nelí'." 'FeíleeT J1í6ftiínl'.‘l.''V' 
Nádfedeles . . / 'iMégi-ÍBzt •; mondják . . . A 
belépti dij sz^mélyen,kint 20 fillér. A tiszta
jövedelem a Középhalmi Magyar Olvasókör 
könyvtár céljaira lesz fordítva. A dalárdát 
Rohoska Mátyás vezSfi; Kbhférál Molnár 
László. ’•

Kapható: Meltner Som a
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason.;

X RÁDIÓ, VILLANY, CSILLÁR, KERÉKPÁR! ♦  
X ♦  RÉSZLET ♦  CSERE ♦  KÉSZPÉNZ ♦  f
+  AZ ÖSSZES MAGYAR RÁDIÓGYÁRAK ÚJDONSÁGAI 1

Rádió- és villanyjavitást, szerelést minden elfogadható áron jótállássá! végez:

M. cég, X
TELEFONSZÁM: 59. ♦

: Magyar pengőért magyar árut vásárolj! 100°/o-íg állja á versenyt a külföldivel rW
- - _____  szemben i . - ' . . ♦

PIACTÉR. (AZ ÁRTÉZIKUTTAL SZEMBEN)
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Moriilia kártétele 
a meggyfákon

lrta-:: C *«rey Lajos kertészeti felügyelő
(Befejeződ közleméjiyX' • . ’ ;

A monilia a fák. virágzásé idfején, kü
lönösen az értékesebb, és, finomabja. meggy;« 
fajtákban, országszette 
károkat okoz. A védekezési csak a» esetben 
vezet sikerre, ha* azf egyes- vidéke itek 
gyümölcstermesztői szervezetten, egyöntetűen 
hajtják végre, Idősebb fermőfáknál,. 
nek ágai nagymértékben fertőzve.' \waaiaki 
úgy legajánlatosabb, a- fa koionájá^r ■ teljeMÁ 
megifjitani, erősen- vissza vágni, s- megfelelő 
védekezési eljárások melfétt uj koronát ne
velni. A nem túlságosan nagymértékben 
fertőzött fák elszáradt • vesszeit gálíjrait; -á 
tavasz kezdetén le keIL vagdaIni„ eu fánsz^ 
radt gyümölcsöt és leveleket szintén gondot 
san leszedve összegyűjtjük, a - levagdák 
gallyakkal együtt elégetjük, ezáltal a bétegség 
tovaterjedését akadályozzuk meg. Ha.á fákat 
igy tökéletesen, megtisztítottuk, akkor rügy- 
fakadás előtt 2—3. héttel 2 ázázaTékoa. bocdój 
lével erősen permetezzük be. A második, 
permetezés közvetlen a virágzás előtt* aytáa 
hatású mészkénfőzeHel, vagy 1 százaié kos 
bordói lévél történik, mely permetezést', el
virágzás után megismételjük.'.A-, nyugalmi 
időszakban célszerű és sokkal hatásosabb 
a védekezés, ha a fákat ősszel löinbhuHás 
után téli erősségű mészkénfőzetteL tivasz- 

szal pedig 2 százaiékor boreKn- oldattál 
permetezzük me .̂

Megjegyzem ezúttal, hogy a gyüawk^ 
fák kártevői ellen'.Val̂  yéfl̂ kezéaL fráönÉény. 
minden termesztőtől megköveleJi, vM  Boly4 
évi tavaszi felülvizsgálat sorőn a gyűmöN 
esősök is a legszigorúbb ellenőrzés alá vé
tetnek, mikor is'a tapasztalt' mulasztásokért 
az illetékes hatóságok résziéről a, mulasztók 
anyagi és büntető felelősségre vonáBa- nem 
marad el.

A községi inségakcFö 
az 1933. évben

Ezldén csak félákkora összeg ftlf 
az elöljáróság rendelkezésére

Az egyes felekezelek -és egyesületeî  
szeretetmünkaja mellett, mint .hathatós ténye
zőről. meg kell emlékeznünk a Szarvas 
nagyközség elöljárósága által irányított híva* 
talos inségakcióról is, melynek fedezetéül-<1 
kivetett inségadó szolgált. ..

Az 1933. évben az e címen kiosztott 
munkasegély kitett 21.568 pengőt, melyből 
ténylegesen véglett munka ellenében 16.766 
P jutott 937 családfő kezén át 3766 léleknek, 
míg minden ellenszolgáltatás nélkül 320: cm* 
Iád, összesen 927 személy 4.-802 pengő se
gélyben részesült.

; Ez az inségmunkaezidén már az elmult 
hét folyamán megkezdődött, teljes méreteiben 
azonban csak .e héten indult meg. Az ákciő 
irányításánál tekintetbe jövő elv most is az', 
hogy minden igazán nélkülöző* szegénysors
ban lévő, de munkaképes ember csak tény
legesen végzett munka ellenében kapja.-ezt 
a segítséget, míg a gyámoltalanok, magukra 
hagyottak, munkaképtelen, elhagyatqft sze
gények e segélyt minden ellenszolgáltatás 
nélkül kapják. De már itt le kefi szögeznünk; 
hogy az idei inségadókivetéa az. elmúlt -évihez 
képest csak 16.000 pengő körül-vaa>vanie{y? 
bői a mai -szomorú gazdasági helyzetben 
legföljebb 10.000 /pehgő behulásárá ̂  íéftel 
számitanfr.- Ez «z összeg’ tehát a wralf évi 
-hasonló célt szolgáló, öéaxegnek ih Miinél 
is kisebb. . ■ - j  r.'.- .. ,



Perselyfosztogató járt 
az ótemplomban j

Molnár János clpöszsegéd az uj- < 
templom múlt övi betörője volt 

a tettes
Vasárnap virradóra betörtek az ótemp- 

lemba. A betörést a korareggeli órákban 
vették észre a papiak felöli kitört ablakról. 
A' csendőrség azonnal gyors nyomozásba 
kezdett és

24 órán belül sikerült a tettest 

kézrekeritenie. Kiderült, hogy az 
istentelen tolvaj Molnár János ci-

egy helybeli cég alkalmazottja.
A 26 éves fiatalember már büntetett 

előéletű s hasonló bűntettért már 2 
és fél évet ült a szegedi börtönben.

Az ótemplomba úgy hatolt be, hogy 
két farámát benypmott a gesztenyés felöli 
alacsonyfekvésü ablakon, majd a kiemelt 4 
üvegtábla helyén bekúszott a templomba. 

6 perselyt tört fel s annak egyikét 

a beteges gondolkodású rabló isme

retlen célból felvitte az orgona 

tetejére.

Pénzt nagyon kevesett találhatott, mert a 
főperselyeket érintetlenül hagyta s az egyház 
e hónap elején ürítette ki a múlt év folya
mán összegyűlt szeretetadomónyokat az ősz- 
szes perselyekből.

A csendőrség e bámulatosan gyors és 
kikeres nyomozása során kiderítette, 

hogy a múlt évben ugyancsak Molnár 

János tört be az ujtemplomba is, 

hasonló körülmények közt, amit a tettes be 
is ismert.

A tiszaföldvári születésű templomtolvaj 
ellenméginduít a büntető eljárás.

Leventetiszti bál
Népes értekezletet tartott a február 10-1 

leventetiszti bál rendezősége folyó hó 16. és 
23-án. Képviselve volt ebben a rendezőség
ben Szarvas társadalmának minden számot
tevő köre, úgyhogy bátran egyetemes bálnak 
is nevezhetnénk.

Az a nagy érdeklődés, amely már a 
rendezés munkájában való részvételben meg
nyilvánul, a biztos siker Ígérete. S mivel az 
eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a 
teljes sikert az elhanyagolt mellékzöngék — 
mint pl. ruhatár stb. — rontották le, a ren
dezőség a legapróbb részletekig menően 
készül a kérdést megoldani.

A palotást tizennyolc pár fogja táncolni 
magyar- és tisztiruhában.

A nagy érdeklődés miatt a páholyok 
bérlői, állandó látogatói csak február 1-ig 
érvényesíthetik eziránti igényeiket a Levente
irodában (Községháza 20.), azontúl Korim 
Kálmán gimn. tanár a jelentkezés sorrend
jében fogja azokat rendelkezésre bocsátani.

Egyrészt a rövid farsang, másrészt a 
rossz gaždasági viszonyok miatt jóformán 
csak ez az egy „nagy*4 bál van készülőben 
és éppen emiatt az általános érdeklődés is 
csak efelé az egy bál felé fordul.

26 filléres jegyek a gőzfürdőben. Életre
való és szociális újítást rendszeresített köz
ségünk elöljárósága a városi gőzfürdőben. 
Az uj intézkedés lehetővé teszi, hogy min
den vasárnapon esti 6 órától kezdve a 
szegényebb sorsú néposztály 26 filléres jegy 
ellenében igénybevehesse az újjáalakított 
gőzfürdőt

Kirabolták Kozák Mihály békésszentandrási 
gabonakereskedőt. Különös betörés játszódott 
le szerdán éjjel a békésszentandrási Kgztó^ 
^ihálv gabonakereskedő házában. Kozák 
éste 8 órakor távozott családjával hazulról, 
hogy megtekintse a Szentapdráson tartózkodó 
színészek előadását. Midőn éjjel 11 óra tájban 
hazaérkezett, megdöbbenve pillantotta meg 
a feltört konyha, majd a szobaajtót .'és rövid 
vizsgálódás után megállapította, hogy író
asztala fiókjából mintegy. 670 pengő értékű 
gabonaszelvény tűnt el. A csendőrség eré
lyesen nyomoz a raffinált tolvajok után.

Móka-est A szarvasi Dalkar vasárnap 
este az Ipartestület nagytermében móka-estet 
rendez. A gazdae műsor kiemelkedő számai:
3 egyfelvonásos bohózat, tréfás dalok, far
sangi mókák előadása, aktuális kupiék fel
olvasása. Oncsik János konferál. Az előadás 
kezdete esti 7 órakor lesz. önkéntes adomá
nyokat elfogad a Dalkar kotta-alapja javára.

A Frontharcos Szövetség propaganda-va- 
csorája. A helybeli frontharcosok szerdán a 
GISz-ben propaganda vacsorát rendeztek, 
melynek céljául a gazdabajtársaknak be
szervezését tűzték ki. Nagy lelkesedéssel 
fogadták a pártolótag-csoport megalakulását, 
s azt az indítványt, hogy az ifjúságot — Uj 
front — néven szervezik be a Szövetségbe. 
A bajtársak emelkedett hangulatban töltötték 
el az estet, melynek során lelkes köszöntőt 
mondtak: dr Schauer Gábor, dr Dörnyei 
József, dr Vitéz Zerinváry Szilárd, Vitéz 
Letenyei János és mások.

A korcsolyázók örömére ismét hidegebb 
időjárást köszöntött be. Az elszomorodott 
téli sportolók, akik az elmúlt napokban tű-/; 
nődve ácsorogtak a napsütésben és rosszal 
arckifejezéssel vizsgálták a járda pocsolyáit] 
most örömtől ragyogó arccal rohannak le 
jégpályára. Minden ut a Sárkány-féle jégpá
lyára vezet. Röpköd a sál, kacagnak a 
lányok s a hangulaton kevéssé változtat 
egy-egy felbukott kezdőnek sopánkodása 
oldaltapogatása a sikosjég.„családfája“ iránt.

A Nemzeti Szocialista Földmives és Mun

káspárt szarvasi csoportja hivatalos működé
sét megkezdte a GISz egyik helyiségében. 
Hivatalos órái: vasárnap délután 1—6-ig és 
piaci napokon 9—1-ig.

Magyar szin a Vitézi Bálon. A Vitézi 

Bál ma már nemcsak a legfényesebb és a 
legelőkelőbb báli estét jelenti, hanem a 
maga szép seregszemléjében egyúttal híva* 
tott arra, hogy a mai elgépiesedett és el- 
nemzetietlenedett korban a magyar szint is 
képviselje és azt hangsúlyozza. A Vitézi 
Rend jó példával jár elől és idei balján a 
magyarság színes varrottasaiból gyönyörű 
képet fog az elámult * nézők szeme elé 
varázsolni. Nincs is szebb a magyar női 
viseletnél és ha a bálra úgyis uj ruhát kell 
csináltatni, sokkal olcsóbb, ha olyat csinál
tatunk leányainknak, amely minden szezon
ban uj marad. Hiszen e lépésünkkel egyben 
nemzeti missziót is teljesítettünk.

Bélyeggyűjtők hihetetlen olcsón 
kiegészíthetik. Már egy-két és háromfilléres 
egységáron küldök választékot. Kérjen ismer
tetőt és árjegyzéket. SZŐLLINGER S. G* 
Pestszentlőrinc.

Közgyűlés. A szarvasi HONSz rendes, 
évi közgyűlését vasárnap, január hó 28-án 
délután 2 órakor tartja a Luther Árvaház
ban lévő helyiségében.

Házasság, Bük Mór szarvasi tüzifanagy- 
kereskedő és Baán Piroska zenetanárnő 
házasságot kötöttek.

A szegedi egyetemi ifjak műsoros táncestje.
Előző számunkban jeleztük, hogy a szegedi 
egyetemi ifjúság Luther-Szö vétségé a szarvasi 
protestáns egyháztársadalmi egyesületek tá
mogatásával január hó 27-én esti fél 9 órától 
az Árpád-szálló dísztermében rendezi müso-: 
ros táncestéjét. Az estéty diszvédnökei között 
ott látjuk Raffay Sándor dr püspököt, a védi 
nökséget pedig városunk összes társadalm- 
egyesületeinek, hivatalainak és intézményeil 
nek.a vezetői vállalták. A műsoron szerepe- 
Kelló Gusztáv ev. lelkész bevezető beszéd
jével, Miszlay István saját szerzeményű költe
ményeivel. Dalokat éneket Varga Ili, Gárdonyi. 
verseket szaval Greifénstein Gizella. Ének
és zenekari kísérettel saját szerzeményű ke-- 
ringőjét előadja Egyed Miklós. Monológot 
mond Török Judit és gitárkisérettel dalos- 
tréfákat ad elő Berceli Ferenc. A műsort 
Benkő László konferánszá kiséri. Utána jön 
a tánc, melynek kivilágos kivirradtig terjedő; 
hosszát a hatalmas táncos-gárda biztosítja. 
Az est tiszta jövedelmét a szygénysorsu 
egyetemi hallgatók fel segélyezésére fordítják.

Anyakönyvi hirek
Születések: Ifj. Czesznak Mihály leánya. 

Anna, Petrovics Mihály leánya Anna, Mol- 
csan István leánya Erzsébet, Hruska Pál fia 
Pál. ifj, Terem Pál leánya Zsuzsanna, Frankó 
Mihály fia Mihály, ifj. Kis Mihály leánya:’ 
Zsuzsanna, ifj. Petrovics Ggörgy leánya Judit.

Házasságot kötöttek: Dobrotka Pál Kohu K 
Máriával, Kovács Mihály Czinkoczki Kata-' 
linnal, Balázs János Gerhát Zsuzsannával, 
Gráfik István Popka Máriával, Molnár László 
Havranek Jolán-Margittal, Richter László-' 
Marton Horváth Teréz-Juliannával.

Halálozások: Krajcsovics György 8* 
éves, Vitális János 54 éves, Kondacs Pálné 
58 éves, Molnár János 19 éves, özv. Sztrunga- 
Istvánné 73 éves. Laczó Andrásné 59 éves.

Száraz tűzifát, 
darabos szenet

rendeljen
BÜK ADOLF-nál
Telefon 26. Piactér.

SZŰCS villamossági és műszaki vállalat.
Rádió- és nikkelezö üzem SZARVAS, (Színházzal szemben). SINGER varrógép-képviselet.
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a kereskedelmi miniszterhez

A varmegyéi törvényhatósági bizottság 
decemberi gyűlése - 9  az alispán. előterjesz
tése alapján — magáévá tette az 1934. évben 
megvalósítandó útépítési programot. A terv 
keretében kerül kiépítésre a szarvas—mező
berényi ut négy km. hosszú szakasza, mely- 
nék megkezdéséhez 70:000 piengő szükséges, 
Az űt a közölt terv szerint 1 méter széles
ségben Makadám rendszerű burkolatot kapna 
és méri a Kondoros—Endrőd—Mezőtúri ut 
a Hüríya-telépi csatlakozás végett a Szarvas— 
mezőberényi útból még egy 2'90 km hosszú 
résznek' a" kikövezését is igényli, végered
ményben a'szarvas—mezőberényi útból az 
19341 év folyamán 6 90 km. hosszú rész nyer

Az OjTdölc almái magyar irodalom tókörképé.
A szerkesztő üzenetei. Kertészet, Szépség- 
ápolás, Gastronomia, Gazdaság sem marad
tak ki áz Uj Időkből, amelynek kiadóhivatala, 
Budapest, VI., Ándrassy út 16., bárkinek 
küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetési 
ártf negyedévre 6 pengő 4Q fillér. Előfizétni 
léhétNagySándor könyvkereskedönélSzarvas.

.• Maflyar Lányok. A negyven éves jubileu
mit ünneplő Magyar Lányok száz kelengyét 
osztott szét olvasói között. Mutatványszámot 
készséggel küld a kiadóhivatal Budapest, VI., 
Andr^ssy ut 16. Előfizetési dij egy negyedévre
4 pengő,

x Ingyenes Singer himzőtanfo- 
lyam éskfáflftás nyilíkmeg városunk
ban. Ily tanfolyamok a  múltban is 
szép éredmériyt mutattak fel, s re- 
m éljükm ost sem fog elmaradni az 
eredményi mert hiszen a Singer 
Varrógép Részvénytársaság szem  
etót£ tartja; a  tfóv^bb tanulás lehe
tőségét, sftt most ujabb és . gazda
gabb tananyaggal bSvíílye látja . el 
a  résztvevőket. Érdeklődőknek szi
ves felvilágosítást nyújt Singer 
képviseletünk, SzQcs villamossági 
és m űszáki vállalatát.

&

Szerkesztői fizettetek:

Kéziratokat nem őrzunk meg és nem adunk vissza."

K* Gy. „Jövedelmező e e s3rtéstenyésztés ?“ cimü 
cikkét anyagtorlódás mialt legközelebb hozzuk.
V;- Sx* Az: egyetemi.; klinikákon áz ápolási đjjal 

csak szegénységi bizonyítvány alapján engedik el, vagy 
pedig akkor, ha a beteget tanulmányi célokból ott 
tartják. t

V. B* A gödöllői méhészeti munkásképző isko
lába a kezünk között lévő prospektus szerint csak 26 
éyeja aluliakat veszek íel. így tehát az ön kérelme 
tárgytalan* lesz. Másik kérdésével pedig' fpitluOon a  
Szarvasi Baromfitenyésztők Egyesülete elnökéhez, vagy 
pénztárosához. *

Hivatal. A kél helybeli tanilócsalád névmagya- 
rositását tényleg idő előtt közöltük, de a közlés anyaga 
oly nemes szándékot árul e)r hogy az nem vonhatja 
magú után a kérdéses Urak neheztelését. Ellenkezőleg 
már maga a névmagyarositási szándék is serkentő és 
példát adó. — Szénási magyarosított nevét elnéztük és 
Szenesnek iríuk.

Névmagyarosítás* A múlt számunkban kezdett 
névcseréket itt folytatjuk: Bencsik helyett Benedeket, 
Frankó helyeit Ferenczy-t, Krenyiczky helyeit Tormay-t, 
Maczik helyett Matyó-t, vagy Mátyás-t, Kasnyik (Kása) 
helyett Kassa i-t, Czerják helyett Cser-t, vagy Cserey-t; 
Sebján helyett Kardos-t, Pelyován. helyett Pető-t»: vágy 
Petőfalvi-t, Hrencsik (Bögre) helyett Cserepesét.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény
Kö/.hirró teszi az előijúrósúg, hogy forgalmiadé 

ügyben a szokásos havi * panasznap 1934. január hó 
29-én icsz Szarvason megfurlva a községházán, mely 
aUtabmmol’ a gyulai pénzügyi kiküldött mindenkit 
meghal Igát panaszával. „

Szarvas, 1934. jánuár 25.
Elöljáróság.

Helybeli gabonaárak
Búza .. . . . . 710 -  7’40
Tengeri . . . . 5*- -  5*50
Árpa , . 5*- — 5*10
Zab . ' . —‘— -  6 —
Lucerna . . . . 120 - -130-
Tökmág . . • 24 ~ -  25 -

P o n t 6 š k i s z o i g á  1 á s !

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz pazdasági viszo
nyoknak, előnyös vételeim folytán 
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthalom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tartok 
hazai és import tihifábánVlégjobb 
minőségű hazai szenekben és világ- 
hirü budapesti gázkokszokban. Elő
jegyzéseket már elfogadok és azo

kat sorrendben lesžáIlitom.

Schlesinger Sámuel
Telefon öiifakensííedto, <L, 18.

97.
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Előnyös fizetési fe ltételek!

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

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

és felszerelési cikkekét.

RÓCZY LAJOS cégnél
ahol mindén egyés cikkén á szabott árak 
fel vannak tüntetve, miáltal

á túlfizetés ki Vári zárva.
Női pulloverek . . . . .  4‘50 P
Erős köpper, alsónadrágra (1*50 P) 1 '40 P 
Erős tollálló angin. . . , . . 100 P
lfViskose“ ruhaselyem
minden színben (4*50). . . . 3*90 P
Creppdechine minden színben . 2*90 P 
Tennisž flanel! .*• . . . . . 0*48 P
Férfi fehéring (5'50) . . .  . 4'80 P
Duplagallér .. . . . . . . . —‘90 P
Színes önkötő nyakkendő (I*30 P)' 1*10 P 
Fekete önkötő nyáklfendő . . . 1*50 P
Téli szövőit késztyü’Xl 95 P) . . 1*60 P
Bélelt bőr férfi kesztyű (7*50 P) . 6‘50 P
Syéd bélelt krém kesztyű v . . 2*íj0 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 . . . . .  . . . 0*10 P
Vállzsinór, tiszti . . . ■ ' / 0 * 7 0  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 kamgárnböl 
'3*50 P, A frontharcos szabó a fenti díjért 
köteles elkészíteni azt.

Igazolványokhoz érmek is beszerezhetők. 

Aírusítás csak készpénz ellenében!

Állami akciós:
Fehér molinó ..........................0'63 P
Nyers molinó................. .... 0*49 P

A cikk -raktáron van és minden mennyiség 
megrendelhető.

dtváftárulrcreskedö 
közleménye

A'nft^afrsíijvéltíöl'kéSziHf rífliS1 rtiél- 
tóan hirdeti a magyar kéz és a magyar 
ész munkáját.

Most már csak a társadalomra vár 
a kötelesség, hogy a magyar ipar fejlődé
sét alátámassza.

APRÓHIRDETÉSEK
. Nyomoz, megfigyel, informál, adatokat, be

szerez bármilyen ügyekben Szilágyi Sándor 
magánnyomoaóirod^-.fi^ésps^ba Irányi u 2.

. Egy jó munkás' magyar szücssegedét: fel
veszek Rigó Imre, Kecskemét, IV- Szarvas u 17.

. Tanya primlssima 65" kátasztráíis holif 
szántóval, 7 szobával, bőségéé élő és holt1 
felszereléssel, takarmánnyal, aVtézi kuttáV 
Szeged mellett’, vasul állomás tövében ideális 
lehetőségekkel — . halál esett miatt — olcsón 
megvehető. Kovácsovics. Mária Szeged. 
Temesvári körút l7 a.

. A Kossuth-teri ev. iskolaépületnek kapu 
melletti üzlethelyisége folyó :évi február 1 -tői 
kiadó. Közelebbi felvilágosítást Szelényi 
János igazgató lelkész ad. :

. Kitűnő házikoszt kapható és egy szóba 
albérletbe kiadó, L  97. szám alatt.

• Kétszobás lakás’ mellékhelyiségekkel kiadó, 
és a hái eladó, III. kér. 83. Szám.

Harmónium eladó. Jelentkezni lehet 111., 
163. sz. alatt.

• Csikmádiar vagy -cipészseftédeket állandó 
alkalmázásrá felveszek. IV. kerűlét 468.

. Méret, után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk légólcsöbbáfi készülnek Vostyár 
Rózsinál. 1.. kerület. Arány János u. 169. sz.

• SzaMóngafnilura olcsóri eladó. Érdeklődni 
lehét a kiadóhivátálb’an.

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

PUBLIKÁCIÓ
Gyurik Györgynek Ezüstszőlőkben lévő szőlője ház

zal eladó, vagy bérbe kiadó. Jel. III., 352.
Podani Györgynél a Kákán árpaszalma, törek és 

polyva eladó. Jel. IV., 408.
.Barna Imre ószénáskerti háza elköltözés miatt éladó. 

Jel., kint.
Özv. Borgulya Istvánné ódécsi tanyájába tanyást 

keres, Jel. IV., 312.
Özv. Russ Zoltánná csábacsüdi 35 hold földje és 

Polgári Kör melletti háza eladó. Jel. III., 169.
Potocžki György örököseinek őjhalomnál lévő háza 

és gyümölcsöse eladó, ugyanott 2 lakás kiadó és egy 
üstház eladó. Jel. Kántor Miháíyhál 1L, 149. sz. alatt.

Fabó Pálnak Hatház alatti kenderföldje eladó. Jel. 
Zöldpázsit 724. sz. alatt. >

Galáth Jánosnál Kákán tengeriszár eladó. Jel. kint.
Roszik Pálnál egy boglya árpaszalma a Hegyesdü- 

lőben eladó. Jel. T. IV. 32.
Liska Mihálynak a Macóban 150 négyszögöl gyü

mölcsöse eladóf JeJ. lV.t 133.
András Mátyásnál II. 329. sz. alatt egy szövőszék és 

égy kutágas, Csabacsüdön 2 házhelye eladó. Jeh 11., 
17. szám alatt.

Zahorecz Jánosnál 800 kéve tengeriszár és mintegy 
20 q tűzifa eladó. Jel. II., 138.

Az Anna-ligetben Lobivcsák Jánosnál tűzifa q-ként 
2'30—-2*50 P árban és hengernek való tölgyfa eladó.

Mezőtúron baromfikolera lépett fel.
Pribel Mihálynak Balczó-halrron lévő 3 kenderföldje 

eladó. Jel. T. 111., 239.
Gregus Mátyásnál tűzifa eladó T. III. 105. sz. alatt, 

Simon-malom mellett.
Hatház alatti dűlőben 600 négyszögöl feliből kiadó. 

Jelentkezni lehet özv. Janurik Andrásnénél, IV., 363.


