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A háborús nemzedék
„Halálraítélt nemzedékinek neve

zett el bennünket a magyar historiku
sok egyik legragyogóbb tollú mestere.
S valóban sok okunk is volna ró, 
hogy „de profundis" szóljon a sza
vunk. Hisz húszévesek sem voltunk 
még sokan, mikor halálraítélt nemze
dékként már ott marsoltunk a világ- 
történelem egyik legsötétebb fejezete
ként a népek véres országutján és a 
menetelő hadoszlopok élén az emberi 
élet és a nemzetek küzdelme olyan 
mélységei és szakadékai alján vonul
tunk, hogy sokszor szinte azt hittük, 
hogy soha sem fogunk már többé 
innét eljutni az isteni magasságok felé.

És mégis, már akkor is „de 
profundis" „sursum corda“-t hirdet
tünk, mert azt hittük, arról álmodtunk 
a küzdelmes, véres nappalokat követő 
lázas, viziós éjszakákon, hogy uj világ 
születik a nagy szenvedésből a ret
tentő kataklizma után. Gyermekéveink 
végén és fiatalsagunk legkezdetén 
tűzben és vérben acélozódott a lelkünk 
és úgy gondoltuk, hogy éppen a mi 
nemzedékünk lesz az a húr, melyről 
a goethei mithikus nyil elpattan, hogy 
megmutassa a felfelé ívelő utat az 
emberiség uj, szebb korszaka felé.

Egyszer aztán a háború vértől 
csatakos szurdokaiból csakugyan ki
értünk, de felfelé-ut helyett még söté- 
tebb mélységek következtek. 1918. 
szomorú őszén, de méginkább 1919. 
kegyetlen emlékű tavaszán már nem
csak az életünk volt halálos veszede
lemben, de vakmerő kézzel a lelkünk, 
az ezeréves ideáljaink, nemzeti múl
túnk ellen törtek. És ekkor halálra- 
szánt magunk táborából, ha „de pro
fundis" is, de újból csak a „sursum 
corda“ zengett.

Az egyetemi ifjúság szervezeteibe 
tömörült fiatalok voltunk az elsők, 
akik a forradalmi csőcseléknek oda- 
kiáltottuk az első messzehangzó 
“megállj l“-t és a mi sorainkból nyúl
tak ki az első izmos karok, amelyek 
igyekeztek megállítani a megsemmisü
lés felé rohanó ország szekerét. Olyan 
programot .hirdettünk mi akkor, amely 
nemcsak az ellenforradalmi küzdelmek 
részére szolgált iránytmutatóul, hanem 
a háborús nemzedék részére olyan 
végleges elvi keretet állapított meg, 
hogyha az abban foglalt elgondolásokat 
10 évvel a forradalom előtt megvaló
sították volna, úgy nem következett 
volna be a nagy társadalmi összeomlás.

is sokáig I Ha néha letesszük a szer
számokat és felfigyelünk az éjszakák 
csendjében, mintha már hallanók is 
a távoli vizek közeledő moraját. Talán 
csak néhány vágás még és a szikla 
aljából előtör a vizsugár a mi kezünk 
nyomán, hogy eloltsa a szomját a 
magyar szomjazóknak, meggyógyítsa 
a betegeket, felüditse a fáradtakat és 
reményteleneket, kik annyi ezren talán 
már szinte nem is hisznek a szebb 
jövőben. Hát a mi „halálra ítélt" nem
zedékünk nem akar elpusztulni, hanem 
az élni és tenni akarás energiáitól 
feszülve veti a vállát az utolsó szikla- 
tömbnek, mely alól fel kell fakadnia, 
annak a forrásnak, amely számunkra 
azt jelenti, hogy végre mi is megtart
hatjuk kézfogónkat a boldogabb ma
gyar jövendővel. Vitéz Nagy Iván 4r

És akármilyen nehéz évek is kö
vetkeztek, összeszoritott fogakkal és 
a jobb jövőben való hittel éltük azóta 
is a nemzetépités munkásainak egy
szerű életét. Sokszor úgy éreztük már: 
hasonlatosak vagyunk a török világ 
magyar mondásában, ahhoz az ifjú 
vitézhez, aki elrabolt mátkájával csak 
akkor tarthatta meg kézfogóját. ha a 
sziklahegy mélyéből vizet fakaszt a 
várlakók számára. Úgy érzem, hogy 
mi is hosszú évek óta kemény robo- 
tosokként ott csákányozunk a magyar 
szikla mélyén, izzadva, veritékezve, 
bontva a köveket, hogy mi is vizet, 
üdítő, gyógyító forrást fakaszthassunk 
a magyar szomjazok számára. Tizenöt 
év óta bontjuk a követ: ruhánk már 
elnyűtt, torkunk kiszáradt, kezünk fel
törve, de töretlen lélekkel csákányo
zunk tovább. És — talán már nem

A gazdák érdekképviseleti gyűlése 
a Vigadóban

A gyűlésen dr Tóth Pál országgyűlési képviselő és Vargha László kamarai 
titkár Is megjelent — A szarvasi gazdatársadalom kívánságait Vitéz 

:zky János a szarvasi Kisgazda Kör elnöke terjesztette elő-4'****

kelést, tehát uj költségeket jelentene,) hanem 
a meglévőnek Szarvas mostoha, meteoroló
giai viszonyai és az annakidején túlértékelt 
kataszteri tisztajövedelem tekintetbevételével 
a mérséklését kéii. Szerepel aztán a kíván
ságok között a baromfikartel garázdálkodása 
elleni védelem, az állatoltó szérumok még 
mindig tulmagas árának a mérséklése, a 
gabonakereskedői iparengedélyek kiosztása 
körül foganatosítandó óvatosság kérdése, a 
kormánynak a közeljövőben megvalósítandó 
tervei egyikénél, az adóhivatalok átcsopor
tosításánál a gazdák érdekeinek szem előtt 
tartása, a malmok vámemelésből előállott 
ujabb terhek elleni védekezés és végül a 
leventéknek a továbbképző-iskolaköteles 
korban való foglakoztatása alóli felmentése.

Felszólalt a gyűlésen dr Tóth Pál or
szággyűlési képviselő is és ő is magaévá 
telte az adózásnál Szarvas különleges elbá
násának szempontját. Megemlítette beszédé
ben a tanyai kémények seprési kötelezett
sége alól való mentesítését és ráirányította 
a gyűlés figyelmét a most kiadott uj rende
letre, mely a pásztorebek kötelező beoltását 
rendeli el.

A malmok vámemelését teljésen indo
koltnak tartja és úgy ezt a kérdést, mint 
minden mást, mely a gazdák terheinek 
csökkentésére irányul, közmegnyugvásra 
csak úgy lehet megoldani, ha a búza árát 
a termelési költségek arányában magasabb 
nívóra’ emeljük.

A gyűlésen Csicsely Mihály kamarai 
tag a FAKSz kölcsönök ominózus ügyében 
tett lépésekről kért megnyugtató felvilágosí
tást a titkártól és felszólította a gazdákat, 
hogy a közeljövőben megejtendő kamarai

Vasárnap délelőtt 10 órakor ;a Vigadó 
nagytermében tartotta meg a Tiszántúli Me
zőgazdasági Kamara 111. gazdaérdekképvise- 
leti gyűlését szokatlanul nagy érdeklődés 
mellett.

A gyűlést Vitéz Tepliczky János elnök 
vezette. A Mezőgazdasági Kamara részéről 
Vargha László titkár jelent meg. A gazdasá
gi tanintézet képviseletében jelen volt Csa- 
bay Kálmán igazgató.

A gyűlés javarészét Vargha László titkár 
előadása töltötte ki. Beszédében vázolta a 
Tiszántúli Kamarának most folyamatban 
lévő akcióját, mely a kormánynál a Tiszántúl
nak más országrészektől elülő éghajlati, 
csapadék-eloszlási és aránytalan távolsági 
viszonyaira akar rámutatni és ezzel ennek 
az országrésznek az adózás és vasúti fuvar 
szempontjából való speciális elbánását 
keresztülvinni.

Ráirányitotta továbbá a szarvasi gazdák 
figyelmét azoknak a tényezőknek az igény- 
bevételére, melyekkel a kormány eddigi 
hatalmas támogatása mellett saját erejükből 
is segíthetnek jelenlegi nehéz helyzetükön.

Ulána Vitéz Tepliczky János elnök ter
jesztette elő általános helyeslés közepette' 
á szarvasi gazdalársadalom kívánságait, 
melyeknek a Kamaránál való tolmácsolására 
és a kormányhoz való továbbítására a 
jelenlevő kamarai titkárt kérte fel.

E kívánságok között szerepelnek: a 
tulmagas földadó-kulcs, melynek nem uj 
megállapítását (mert ez uj kataszteri felérté-



lagyálasztásnál saját erdeijeik megvédésére . 
alkalmas, arravaló férfiúi delegáljanak a 
kamatába.

Felszólaltak még Baginyi József és 
Bárány András.

Valamennyi felszólalónak és magának 
az elnöknek előterjesztésére a kamara tit
kára kimerítően válaszolt. A szarvasi gaz
dáknak az elnök által előterjesztett kívánal
mait magáévá téve a Kamara előtt való 
tolmácsolását és a kormánynál ezirányban 
teendő lépések megléteiét magára vállalta. 
Egyúttal közölte eddigi intézkedéseiknek 
eredményeképen, hogy Szolnok vármegye 
főispánja már értesítette a Kamarát, hogy a 
Szarvastól a Körösig vezető ut szolnokme- 
gyei szakaszának a kiépítését Szolnok vár
megye magára vállalta.

A példás rendben, mindvégig közérde
kű gazda-kérdéseket objektíve tárgyaló 
érdekképviseleti gyűlés az elnök záró szavai
val ért véget.

h í r e k
Bojt

A farsangi mulatozások végső mérlegéül 
talán megállapíthatjuk azt, hogy jól mulattunk, 
feledtünk bút, bajt és távoltartottuk egy rövid 
időre az égető kenyérgondot.

Itt a farsang vége, ami egyúttal a bojt 
kezdetét is jelenti, s ennek közeledése szemünk 
elé állítja a krisztusi keresztet Ez a kereszt 
nemcsak az Üdvözítőnek nehéz szenvedéseit je i 
képezi, hanem a világ fájdalmait is visszatükrözi.

Nekünk magyaroknak is van egy keresz
tünk, mely súlyos, s keserűvé teszi a magyar 
jókedvet. Keresztünk; Trianon. Bátran számít
hatjuk innen a „nagy magyar böjt"-öt. Már 
másfel évtizede bőjtölünk, szenvedünk, tűrünk s 
ki tudja meddig. S mi mégis bizó lélekkel te
kintünk fel a krisztusi keresztre, mert ha a 
Bibliában előirt böjtre feltámadás következeit, 
erre sem jöhet más.

Bízzunk rendíthetetlen fanatizmussal, hogy 
a másfél évtizedes magyar böjt meghozza 
Trianon halálát,'hogy feltámadjon lesujtottságá- 
bői a magyar hon, s hozzon ránk ez a böjt 
egy boldogabb magyar jövőt. »

A szarvasi gimnázium 
centenáriumához

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

éves évfordulója alkalmából
Irta i RASKÓ KÁLMÁN günn. 'Igazgató

(A2 eredeti előadásnak a Szarvasi Közlöny részére 
rövidített kivonata)

Szerző előadta a SzÖSz 80-ik jubiléris 
összejövetelén, 1934. évi január hó 6-én. 
Az előadásban szerző az iskola birtokában 
meglévő eredeti okmányok alapján, törté
netírói gondossággal ismerteti a gimnázium 
Mezőberényből való áttelepítésének érdekes 
és figyelemreméltó körülményeit.
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De a mezőberényi lelkészeknek protes- 

tációja sem jöhet már tekintetbe, mert a 
gimnázium áttétele elvből is elfogadtatott és 
igy ez ellen többé kifogást tenni nem lehet.

Eszerint nem volt többé semmi néven 
nevezendő akadálya annak, hogy a gimná
ziumot Mezőberényből Szarvasra áthozzák. 
Meg is történt az áttelepítés.

így lett a szarvasi gimnáziumnak tulaj- 
<lonképeni első igazgatója Magda Pál. Ér
dekes megemlíteni, hogy az esperesség és 
az akkori inspektor báró Prónay Albert mi- 
lyén mély megilletődéssel fogadták a katoli
kus földesuraságnak. adományát, amelyet 
nemcsak írásban és szóban, küldöttségek 
állal köszöntek meg és hoztak nyilvánosságra

Gyégyszertéri inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot február hóban 
Breuer Szilárd gyógyszertára végzi.

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 
őtemplomban tót, az ujtemplomban magyar
nyelvű istentisztelet.

Katolikus istentisztelet. Vasárnap fél 9:kor 
xsendesmise, 10 órákor szentbeszéd, nagy- 
njise.Köznapokon a szentmise fél 8 órakor, 
litániák délután 4 órakor.

Református istentisztelet. Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Arvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap 
első vasárnapján.

Kinevezés. Bartos Irén oki. tanítónőt a 
VKM a mezőberényi m. kir. állami gazda
sági továbbképző iskolához nevezte ki he
lyettes tanerőnek".

A református egyház és az izraelita hit
község jótékonysági akciója 1933-ban. Egyik szá
munkban kimutatást közöltünk a helybeli 
felekezetek 1933. évi jótékonysági akciójáról. 
A közlésben szerepelt az ág. h. ev. egyház 
és a római katolikus hitfelekezet körében és 
szárnyai alatt alakult jótékonysági szervek
nek az elmúlt esztendőben kifejtett működése, 
Most e közlésünket kiegészítjük a ref. és izr. 
egyház kebelében alakult hasonló akció 
ismertetésével. A ref. szerv 5 fiúnak és 5 
leánynak egy-egy öltözetre való ruhaanyagot 
egy leénynak egy pár uj cipőt, egy fiúnak 
egy teljes felső ruhát és alsó ruhaneműt 
használt állapotban, két családnak a kará
csonyi ünnepekre egy-egy kg szalonnát és
16 gyereknek fél-fél kg kalácsot juttalott. 
Kapott továbbá egy idős, munkaképtelen 
házaspár 6 kg lisztet, 2 kg zsirl, és 2 kg 
húst. Végül adománnyal segített £gy az oláh 
katonaságtól kiüldözött református vallásu 
magyar testvérünk szánalmas sorsán. Az 
izraelita hitközség tagjai révén az egész év 
folyamán 14 család részesült napi kenyér
adagokban, melyek összesen 18 métermázsát 
tettek ki. Készpénzben ugyanez a 14 család 
540 pengő segélyt kapott.

az akkori lapok, de báró Prónay Albert egy 
katolikus kathekéta tanítói szék felállítására 
az 1834. május 9-én, Szarvason tartott espe
rességi gyűlésen* 1000 pengő forintot ajánlott 
fel. Az esperességi gyűlés hálaadó szívvel 
fogadta, a nagylélkü áldozatokat.

A volt mézőberényi gimnázium áttele
pítésének részletesebb adatai tehát ezek 
volnának. A gimnázium át lett telepiive és
1834. szeptember 15-én Magda Pálnak ve
zetése mellett, amint azt az iskola történe
tének statisztikai adataiból megállapítottam, 
160 növendékkel megindult a munka. Az 
alapítványul nyert földeket, az esperesség 
határozata folytán először 4 évre bérbe 
adták ki, holdját 5 pengő forintjával számít
va és a bérlet fejében igy megállapított 
összesen 5600 pengőből 5000 pengőt kíván
tak előre, hogy az egyháztól átvett iskolai 
épület költségeit fedezhessék, illetve azon a 
szükséges tatarozásokat elvégezhessék. Ké
sőbb ugyan a szarvasi egyházzal a Tessedik 
iskola épület átadására vonatkozó szerződési 
pontok annyiban lettek megváltoztatva, hogy 
az adományozott földeket az iskola 4 évre 
adta ingyen használatra a szarvasi egyháznak.

Talán célontuli dolog volna, ha az 
iskolának ez idei is további történelmét 
minden irányban részletesebben ismertetném, 
nem kívánok tehát a későbbiekben kitérni 
az iskola anyagi helyzetére, alkalmazott

0/yűn jövedelmet, mely nem iitcúikából 
származik, csak egészségteleti életet élő nem
zetek turnék meg. GÖMÓÖS G¥ÚLA

Eljegyzés. Katz Lolát, szarvasi vendég
lős leányát eljegyezte Schwartz Marcell sá
toraljaújhelyi ékszerész.

Az alispánokat a kormány fogja kinevezni.

Már készen van a kormánynak a közigaz
gatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslata. 
Ez a racionalizálási javaslat még a nyári 
szünet előtt a képviselőház elé kerül. A 
javaslat szerint az alispánokat és a polgár
mestereket a kormány fogja kinevezni.

Repiilögép-kiállitás. Szabadalmaztatásra 
váró, saját szerkesztésű, kis tipúsu repülő- 
gépmodelljét állította ki az Ipartestület nagy 
helyiségében Süli Mihály hódmezővásárhelyi 
konstruktőr. A filigrán gépet egy két henge
res 15 lóerős motor hozza működésbe. A 
gép súlya mindössze 75 kg és teherhordó
képessége 110 kg. Az érdekes gépmadárnak 
naponként igen sok nézője akadt.

!!►  Gyógyszertárban kapható. <4§|

tanáraira, a tanított tantárgyaknak milyensé
gére, általábanvéve, az iskolának egész 
életére, meg kell azonban említeni, hogy az 
iskola az áttelepítést megsínylette és annak 
az áttelepítés utáni első 10 esztendeje' meg 
küzdelmes és nehézkes volt annak dacára, 
hogy az anyagi helyzet .fellendülésétől épen 
az általános javulást kellett volna várni. A 
38-as években különösen nagymértékű ha
nyatlás mutatkozott, úgyhogy az esperesség 
kénytelen volt a fokozódó bajok orvoslására 
egy bizottságot kiküldeni. 1840-ben Magda 
Pál, akiben többen látták kutforrását áz 
iskola zűrzavaros állapotának, meghalt. 
Igazi javulás csak 1843. őszén kezdődött, 
amikor az országos hirü Vajda Pétert állí
tották az intézet élére. És ezentúl, bár a 
szabadságharcok utáni idők szinlén erős 
megpróbáltatások elé állították az iskolát, 
mégis mindig nagyobb'és nagyobb területen 
ágaztalta széjjel gyökerét és terebélyes fává 
tudott fejlődni. Az iskolai alapítványok jöve
delmét régebben bérletek , utján szerezték, 
Különösen az 50-es évek után azonban igen 
súlyossá válván az iskola anyagi helyzete 
e jövedelem mellé ujabb jövedelmi forrá
sokról kellett gondoskodni, ez mégis történt 
amikor 1856-ban a fenntartó esperesség egy
házai megtették az iskola javára alapit* 
ványaikat.

(Folytatása következik.)



A nagy verseny után
A Magyar Vívószövetség főtitkárának nyilatkozata a  ver
senyről — Interjú Anzelmi és Jekkelfalussyval — A  magyar 
vívókat súlyos vereség érte — A Terstyánszky emlékére 

alapított vándordíját az olasz Pánton nyerte el

FOGROMLÁSÁT
1 0 0  V í g  megakadályozza a

HYPERDENT
szájvizessencia.

A községi tisztviselők farsangi-estje. Köz

ségünk tisztviselői február hó 13-án, kedden 
farsang utolsó napján az Ipartestület helyi
ségében esti fél 9 órai kezdettel családias 
műsoros^estét rendeznek. Belépődij nincs. 
Müsormegváltást és adományokat köszönet
tel fogadnak. Ezek egyrészét jótékonycélra 
ajánlják fel. Megjelenés utcai ruhában, vagy 
jelmezben, műsor után család ias szórakozás.

Nem adózik tapasztalatlanságáért balsi
kerekkel, aki a 60 éve kipróbált és bevált 
Mauthner-magot veszi. Kérje 28. számú 
nagy képes főárjegyzékünket. illetve külön 
gazdaárjegyzékünket, melyet díjtalanul és 
bérmentve készséggel megküldünk. Mauthner 
Ödön Rt Budapest, VII. Roltenbiller utca 33.

Meghosszabbították a birtokok védetté 

nyilvánításának bejelentési határidejét Az igaz
ságügyminiszter pótló rendeletet adott ki a 
védett birtokká nyilvánítással kapcsolatos 
eljárási szabályok kiegészítése tárgyában. A 
rendelet szerint, ha a gazdaadós saját hibá
ján kivül elmulasztotta 1933. évi december 
hó 15-ig a védetté nyilvánítás kérelmezését, 
vagy ha á. kérelem megalapozására szolgáló 
bizonyítékokat csak később tudta beszerezni, 
március hó végéig helye van az utólagos 
igazolásnak. E terminuson túl azonban a 
mulasztás  ̂igazolásé"’semmiféle cimen el nem; 

fogadható.

Álarcosbál. A Szarvasi Iparosifjak Ön
képzőköre 1934. február 11-én, az Árpád
szálló dísztermében a kör könyvtára javára 
álarcos és jelmezbálat rendez. Belépődij: 
személyenkint 80 fillér, páholy 6 pengő.

Országsa és heti vásár vasárnapon nem 
lehet A kormány most készít elő egy tör
vényjavaslatot, amely a munkaszüneti napok 
szabályozásáról szól. A tervezet szerint a 
munkaszyneti napok reformjának legfonto
sabb újítása az, hogy törvénybe iktatja a 
munkaszüneti napokon a három órán felül 
végzett munka kettős díjazását. Igen lényeges 
újítása aztán az, hogy egész évre állandó* 
silja a hétvégi pihenő napokat és megtiltja, 
hogy a heti és országos vásárok vasárnapra 
essenek.

A korcsolyapályán vasárnap a közönség 
ritka élvezetben s csodás látványosságban 
részesül. Mókadélután lesz. Különféle 
.maszkokban fognak felvonulni zeneszó mellett 
a korcsolyázók. Korcsolyázó jegyen kivül 
külön beléptidij nincs, csak 10 fillér zenedij, 
nézőjegy nélkül.

A vetések telelése. Az őszi vetések nagy 
veszélynek vannak kitéve, mert a nagy hó- 
takaró részben már IeoTvadt és a vetések 
sok helyt jégkéreg alatt áUanak. Abban az 
esetben, ha rövid időn. belül az időjárásban 
lényeges javulás nem áll be, úgy nagy káro
sodás érheti a gazdákat. Egyesek azzal 
vigasztalhatják magukat. — rm inden rossz
ban van valami jó, — hogy a kedvezőtlen 
időjárás következtében megszabadulnak azok
tól az egér károktól, amelyek a határ egyes 
részeit már komolyan kezdték veszélyeztetni.

Országosvásár. A szarvasi országosvásár 
február hó 16, 17 és 18-án lesz.

Elmúlt a nagy verseny. Telefon, rádió 
hírül vitte a világ minden részébe: Szarvason 
nem a legelső olasz vivó megverte a legjobb 
magyar vívókat. Szomorú, lesújtó hírként 
közölték napilapjaink a magyar vívók eme 
ujabb vereségét. Sokan a magyar vivósport 
alkonyát vélik látni a szarvasi súlyos ku
darcban.

Mi nem vagyunk illetékesek eldönteni, 
vájjon igaz-e ezl De szakszerűen nyilatkoz
nak erről a kérdésről azok, akik ma a ma
gyar és olasz vivósport irányítói.

Álljon tehát itt azok nyilatkozata, kiket 
sikerült meginterjuolnunk közvetlen a ver
seny után.

Kérdésünkre, hogy a szarvasi verseny 
kellően volt-e megrendezve és hogy e ver
seny milyen hatást gyakorolt reá, Misley, a 
Vivószövetség főtitkára, a magyar vivósport 
alapos ismerője, így válaszolt:

„Midőn szombaton Szarvasra érkeztem, 
és megláttam a szerény állomásépületet — 
őszintén mondom — szorongás fogott el. 
Miként is fogja tudni teljesíteni egy ilyen kis, 
község azt a nagy feladatot, amelyre vállal
kozott és amelynek ódiuma végső fokon 
mégis a Szövetségre háramlik.

De most utólag örömmel vallom be, 
hogy arra a gondosságra, a mindenre ki- 
terjeSő figyelemre s' általában a rendezés 
nagyvonalúságára, mellyel itt találkoztam és 
amely bármelyik fővárosnak is becsületére 
válna — még csak gondolni sem mertem..

A pénteki fővárosi akadémián és a mai 
Terstyánszky-emlékversenyen aratott olasz: 
győzelem miatt még sem lehet olasz kard- 
vivófölényről beszélni. Tény, itt Pinton jobb 
volt, mint a magyarok közül bármelyik, de 
ő itt életének legjobb vívását produkálta. Tel
jesen Dino Bini-hez hasonlóan vívott."

Carlo Anzelmi-hez fordultunk ezután, 
ki mint az olasz vívók vezetője és mint a 
világ egyik legnagyobb vfvószaktekintélye, a 
verseny nagy részében a zsűri elnöke volt.

Alig mondtuk el kérdésünket, annak 
befejezését meg sem várva, áradozva a ver
seny tökéletes lebonyolításáról, így szólt:

„Tizenöt éve járom a nemzetközi ver
senyeket . de ilyen precíz és mindenre ki

terjedő gondossággal megrendezett versenyt 
még sehol sem láttam."

— Mit gondol! Pinton ugrásszerű javu
lásával a berlini olimpiászon elérheti-e csúcs
teljesítményét ?

A válasz rövid:
„Nem, ott Jekkelfalussy-Piller György 

fog győzni I"
— A kard-hegemóniát a szarvasi ver

sennyel elhóditotta-e Olaszország Magyar- 
országtól ?
 ̂ Anselmi határozottan így felel:

„Ahol olyan mezőny indulhat, mint e 
versenyen, attól a nemzettől nem hódíthatjuk 
el a kard hegemóniáját."

Végül megkérdeztük a verseny ered
ményére vonatkozó véleménye felől Jekkel- 
falussy-Piller Györgyöt, a magyar "kard daliás 
hőséi.

Magatartásán, viselkedésén meglátszott, 
mennyire lesújtotta a verseny eredménye. 
Válaszát rövidre fogta, de kivehető belőle a 
magyar vivósport aláhanyatlásánaka tulajdon- 
képeni oka:

„Nem nélkülözheti még a magyar vivő- 
sport a magyar kardvívás régi nagy kép
viselőit : Petschauert és a többieket. Plansra 
fogjuk szólítani őket is."

így nyilatkoztak azok a vivószaktekin* 
télyek, kiknek szava minden esetben döntő. 
Elismerik vivősportunk hanyatlását, de úgy 
látják, hogy kellő orvoslással ismét a régi 
fényében tündökölhet. És nekünk erre szük
ségünk vanl Szükségünk, hogy ez a szim
bolikus kard kicsavarhatatlanul maradjon a 
kezünkben.

*

A fővárosi és olasz vendégek az előre 
megállapított idő helyett szombaton esti 8 
óra 17 perckor érkeztek. Fogadásuk a múlt 
számunkban körülirt program szerint ment 
végbe. Schauer Gábor dr főszolgabíró magyar 
nyelvű köszöntője után Molnár János dr 
orvos olasznyelven üdvözölte őket. Rövid 
üdvözlő beszédében az egész város örömé
nek adott kifejezést, hogy fáradságot nem 
kímélve, szép hazájukból idejöttek miközénk 
s minket jelenlétükkel megtisztelve, egyben 
a mi korán elvesztett nagy Terstyánszky-nk 
emlékezetének hódolnak. Hó és jég borítja

Ü Z L E TÁT H E LY E Z É S !
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy az Árpád-közben lévő 
üzletünket áthelyeztük

a Kossuth-téri róm. kát. emeletes iskola épületébe
(a volt Schwarz Sándor-féle helyiségbe.)

Raktáron tartunk mindennemű őrleményt, gabonát és terményt 
a legolcsóbb árakon.

Naponta friss házi kenyér 
a legjobb minőségben kapható.

Tresfarin tápszerek is kaphatóki
Weiczner Gáspár ás Fia

Gáspár-malom.



a széles alföldi rónát, de mindannyiunk szi
véből a szeretet melegsége árad a mi bará
taink, Itália kiváló fiai felé.

A rövid műsor után a nagy tömegben 
összegyűlt közönség éljenzések mellett ki
sérte a vendégeket Árpád-szállóbeli lakásukra.

A viadalra a három olasz kardvivón: 
Gaudinin, Marzin és Pintonon kivül igen 
sok fővárosi első klasszisu vivó is lejött, 
úgyhogy összesen 28 vivó vette fel a küz
delmet a Terstyánszky-féle vándordíjért.

A selejtező-, elő- és középdöntőverse
nyek vasárnap délelőtt és a koradélutáni 
órákban zajlottak le.

A viadalt négy hetes csoportban kezd
ték, melyen az olaszok és a legjobb magyar 
vivók mind simán átjutottak. Általános meg
lepetésre a középdöntőben Gönczy 5 : 2-re, 
Berczelly pedigö: 3-ra verle meg Gaudinit,illetve 
Marzit, akik erre vissza is léptek a további 
versenytől. így egyedül Pinton került be a 
döntőbe az olaszok közül.

Az izgalmas viadal során kiestek a 
további mérkőzésből Eckl dr, Gözsy, Hámory 
és Tabajdi is.

A döntőbe került 9 vivó között Gerevich 
volt a favorit. A 9-es döntőben ő és Pinton 
7 : 7 arányban holt versenyben végeztek. A 
két vivó izzó hangulatban állt fel a döntő 
asszóra. Ez azonban, sajnos, Pinton 5:4 
arányú győzelmével végződött. E győzelem 
egyben azt is jelentette, hogy Pinton nyerte 
el a Terstyánszky-em lékverseny értékes
vándordíját.

A verseny végeredménye: 1. Pinton 
(Olaszország) 7 győzelem, 2. Gerevics 7, 3. 
Rajcsányi 5 és fél győzelem, 4. Erdélyi 4.
5. Berczelly 4, 6. Kovács 3 és fél, 7. Kósa 2,
8. Rasztovich 2, 9, Idrányi 1 győzelem.

A verseny utáni 150 terítékes bankett 
előtt Korossy György dr főispán jelenlétében 
kiosztották az értékes versenydijakat. A ban
kettet éjfél után kedélyes táncvigalom kö
vette, mely a késő reggeli órákba nyúlt bele.

Pályázati hirdetmény
A gyulai m. kir. államépitészeti hivatal 

a működési területén fekvő állami közutak 
fenntartására és hengerelésére az 1934—35. 
évre előirányzott kavics és zúzalék anyagok
nak az alant felsorolt vasúti állomásokról a 
helyszínre való kifuvarozását vállalati utón 
szándékozik biztosítani.

A szállítandó anyagok mennyisége az 
egyes vasútállomások között a következő- 
képen oszlik meg: Szarvas: kavics 185 ms, 
zúzalék 135 m8. Csabacsüd: kavics 91 mfl, 
zúzalék 70 m8. Kondoros: kavics 216 m3, 
zúzalék 99 m8.

A szállítási feltételek a következők : Az 
egyes állomásokra érkező fedanyagok vasúti 
kocsikban adatnak át a vállalkozónak, a 
fedanyagoknak a vasúti kocsikból való ki
rakásáról, kifuvarozásáról, a közúton szabályos 
idomba való kirakásáról a munkálattal meg
bízott tartozik gondoskodni és ő felelős az 
esetleg felmerült fekbérekért is.

A teljesített munkák egy-egy vasúti 
állomásra előirányzott fedanyagok kifuvaro
zása után vétetnek át és a kereset az átvétel 
és annak igazolása után, hogy a fuvarozónak 
nincs köztartozása, továbbá az OTl-val szem ben 
nincs járulékhátralékban, kellően felbélyege
zett nyugta alapján fizettetik ki.

Ajánlattevők kötelesek az illetékes köz
ségi elöljáróság által igazoltatni, hogy a 
szállításhoz kellő igával rendelkeznek és a 
munkálato kel végzésére kellő anyagi garanciá
val bírnak.

Az ajánlatok február 15-én délelőtt 10 
óráig küldendők be a gyulai m. kir. állam- 
'épitészeti hivSfalhoz.

A hivatal fenntartja magának a jogot, 
hogy a beérkezendő ajánlatok közül szaba
don választhasson.

' T i m í p I A p i  t r l l  a legelterjedtebb ma*
II I U tlU w í U jja rv  gyár kézimunka-ujság. 
A szerkesztőség mulat vény számot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, IV. kerQlet, Szervita-tér 8. szám

Leventetiszti bál
Annak a rendszeres és kitartó munká

nak az eredményei ; és ezek körvonalai, 
melyet a február 10-iki leventebál hatalmas 
rendezői gárdája eddig tett, egyre jobban 
kezdenek kibontakozni és egyre inkább 
igazolják, hogy a rendezés igazában véve 
csak akkor tökéletes és nem nehéz, ha egy 
irányitó kéz vezetése alatt minden ágnak 
meg van a maga külön lelkes gárdája. A 
leventebál rendezőbizotlsága hat héten át 
fáradhatatlanul tevékenykedett a farsangot 
záró és Szarvason az idény legtöbb szóra
kozást nyújtó mulatságának gondos előké
szítésén. Figyelmét legkevésbé kerülték ki 
azok az aprólékosaknak minősített, rendsze
rint egy kézlegyintéssel elintézetteknek vett 
és a rendezés hevében többnyire figyelemre 
sem méltatott részletkérdések, melyek utólag 
sok-sok kellemetlenséget szoktak okozni a 
rendezőségnek. Ilyenek: a helyiségek alacsony 
hőfoka, a rossz világítás, a ruhatári mizériák, 
az ételek és italok előre megszabott, nem 
önkényes árjegyzéke, a figyelmes és gyors 
kiszolgálás, a táncok megszabott időtartama, 
a mulatság magyaros jellegének megóvása, 
az egyszerű ruhák forszirozása. a fényűzés 
kerülése, a társadalmi elkülönülés megszün
tetése, a különböző társadalmi osztályok 
tömörülése stb, stb.

Tehát minden feltétel meg van adva, 
hogy ezen az estélyen mindenki jól érez
hesse magát.

A rendezőség megtette a maga köte
lességét. Most már a közönségen a sor, 
hogy a rendezés jóságának a fokát ki
próbálja.

Magyar testvéreink I a ti gyermekeitek 
nevelőinek, a ti jövőtök kialakítóinak a bálja 
ez I Jöjjetek el mindnyájan I A viszont
látásra I Szebb jövőt!

A gazdák várják be nyugodtan 
a gabonaexport megszervezését

A vidék sok helyén oly mozgalom van 
alakulóban, melynek célja a gazdákat a 
gabonaexportban való részvételre bizonyos 
alkalmi egyesülésekbe tömöriteni. A mozga
lom vezetői a gazdáknak egy-két pengős 
exportfelárakat helyeznek kilátásba.

Minthogy a gabonaexport kérdésében 
folyó külkereskedelmi tárgyalások még nem 
nyertek befejezést, ezidőszerint még nem is 
lehetnek ismeretesek azok a feltételek, ame
lyek mellett a gabonaexport lebonyolítást fog 
nyerni.

Tény, hogy illetékes helyeken az a 
törekvés, hogy az exporthaszonban maguk 
a termelőgazdák mentői nagyobb mértékben 
részesüljenek.

A gabonaexportra vonatkozó külkeres
kedelmi tárgyalások befejezése után a gazda
társadalom az elérhető bel- és külföldi árak
ról, a feltételekről és egyéb körülményekről 
a legpontosabb felvilágosításokat fogja kapni 
és intézkedés fog történni abban az irányban 
is. hogy a külföldi gabonaértékesítésre elsősor
ban a hivatott összes tényezők a legteljesebb 
mértékben a gazdaközönség rendelkezésére 
álljanak.

Korcsolyaverseny
Vasárnap délután zajlott le a szarvasi 

korcsolyázók egyesületközi korcsolyaverse
nye a SzUTE rendezésében. A versenyre a 
Levente Egyesület és a gimnázium nem 
nevezett. A versenyből a Gazdasági Tanin
tézet került ki győztesen. A részleteredmé- 
mények a következők:

A 200 m-es Senior-versenyben : 1., Bur- 
get Tibor GT 24 8 mp., 2., Sebő Ernő GT 
25’ 1 mp.,

Az 500 m-es Senior-versenyben: 1., Tal
lér Andor GT 1 p 23 mp 2., Burget Tibor 
GT 1 p 26’8 mp

Az 1500 m-es Senior-versenyben: 1., 
Sebő Ernő GT 4 p 2 mp, 2. Egy SzUTE tag
4 p 17*1 mp.

A 100 m-es Junior-versenyben : l.Sebő 
Ernő GT 12*2 mp, 2. Bankó István SzUTE 
12*3 mp.

A 300 m-es Junior-versenyben: 1. Bur
get Tibor GT 37*1 mp, 2. Tallér Andor GT 
42 mp,

Az 50 m-es fiu-versenyben: 1. Mándy 
Lóránt GT 8 mp, 2. Seeharz Quidó GT8'2 mp.

A 100 m-es fiu-versenyben: 1. Mándy 
Lóránt GT 14 mp, 2. Felker Béla GT 15 mp.

Az 50 m-es gyermek-versenyben : 1.
Krsnyák Pál 10’8 mp, 2. Zerinváry Miklós 
11*6 mp.

A mükorcsólyázásban, a férfi-egyes Se- 
niorban: 1. Burget Tibor és Szarvas János 
(holtverseny).

A férfi-egyes, Juniorban: 1. Sebő Ernő 
GT, 2. Bankó István SzUTE.

A férfi-párosban: 1. Szarvas János és 
Bankó István SzUTE.

Ökölvívás. A szarvasi Levente Egyesület az ő 
szakosztályait az ökölvívó szakosztály felállí
tásával bővíti ki. Felhívja a vezetőség az 
ökölvívást kultiválni akaró leventekölelesek 
és öregleventék figyelmét, hogy a szakosz
tályba való belépés végett jelentkezzenek 
az egyesület irodájában. (Községháza 20. 
ajtó.) A szakosztályba való belépés mind a 
leventék, mind az öregleventék részéről dí
jazással nem jár.

Kapható: Meltner Soma
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason.

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

AZ ÖSSZES MAGYAR RÁDIÓGYÁRAK ÚJDONSÁGAI I

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

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

Magyar pengőért magyar árut vásárolj I 100%-ig állja a versenyt a külföldivel
szemben I
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4skolánkivHli népmilve^ elfedás- A Kö- j 
iéphalmi Magyar Olvasókörben, február 4->én 
jölsikerült műsoros népművelési előadás 
volt, ipelyet Molnár László községi igazgató- 
tanító nyitott még, nagyszámú hallgatóság 
előtt, hangsúlyozva az ilyen előadások cél
ját és fontosságát. A dalkar, mely a tanyai 
körzetekben egyedülálló, többször énekelt 
Rohoska Mátyás tanító szakavatott vezetése 
mellett. Jánovszsy Mihály és Litauszky Er
zsébet ügyesen, szavaltak. Tóth András, 
Trabach Gyürgy, Bankó Pál és Oncsik Pál 
szereplése sok kacajt váltott ki. Jó szerep
lésükkel kiváltak Gaél Judit és Gyurcsan 
Erzsébet, Janecskó Zsuzsa, Rómer Judit, 
és Hraskó Tamás ügyeskedését sok tapssal 
jutalmazták, Rómer Pál alakítása is tetszett. 
Plachi Mihály és Litauszky György is jól 
adták szerepüket. Hraskó Tamás tréfás mo
nológot adott elő nagy tetszésnyilvánítás 
mellett. Az anyagi és erkölcsi sikerről mi 
sem tanúskodik jobban, mint az, hogy 360 
személy hallgatta végig az előadást. A be
lépti dijakból befolyt tisztajövedelmet a 
Középhalmi Magyar Olvasókör pénztára 
köny vtórfejlesztés céljaira fordilja: Legyen 
követendő példa a két községi tanító iskolán- 
kivüli kultur-tevékenysége azoknak, akik 
közönnyel nézik az ily irányú munkát.

A cséplőgéptulajdonosok orosházi gyűlése. 
.A szarvasi cséplőgéptulajdonosok érdekeik 
megvédése végeit, egy alkalmi egyesülésbe 
tömörüllek. A szervezkedés megállapithaló- 
lag teljes, erővel folyik és a jelek szerinl 
nincsen messze az idő, amikor már egy 
központi vármegyei szerv megalakítására is 
sor fog kerülni. Értesülésünk szerint Szarvason 
kivül Tótkomlós, Békés, Gyula, Békéscsaba, 
Köröstarcsa és Mezőberény érdekelt iparos
sága is csatlakozik a mozgalomhoz. Előző 
vasárnap Békésen és Mezőberényben volt 
alakuló gyűlés, melyen a szarvasi kartársa- 
kat Gaal István lakatos képviselte. Most 
vasárnap pedig Orosházán gyűltek össze az 
egyes községek kiküldöttjei. A szarvasiakat 
Tóth György cséplőgéptulajdonos képviselte, 
ki felszólalásában a szervezkedés eddigi 
állásáról, célkitűzéseiről, várható eredmé
nyeiről. a szervezetlenség káros hatásairól, 
az eddigi egyesülések súlyos hibáiról emlé
kezett meg és beszédjével csatlakozásra 
bírta az orosháziakat is.

Nagyjelentőségű tudományos felfedezés a 
cukorbetegek diétás gyógykezelése terén

Öl magyar orvosnak sikerült bizonyos 
•délszaki növények magjából oly természetes 
lisztfajtát előállítani, mely lészlaképzés szem
pontjából a búzaliszthez hasonlóan viselke
dik. Minden eddig ismeri lisztfélétől eltérően 
azonban sem keményítőt, sem egyéb a szerve
zetben cukorrá átalakuló s z é n h y d r á t o t  
nem t a r t a l m a z ,  viszont sütésre és főzésre 
egymagában, búzaliszt vagy egyéb lisztter
mékek hozzákeverése nélkül alkalmas. Az e 
lisztből készilett élelnemüket, melyek TRÉS- 
FARÍN néven vannak forgalomban, a cukor
beteg szinte az egészséges ember életrendjé
nek változatosságában élvezheti, mert e ter
mékek szénhydrálmentességüknél fogva kor
látozás nélkül fogyaszthatok. Több száz 
betegen végzett klinikai kísérletek igazolják, 
fhogy a TRESFARIN élelnemüekkel való táp
lálkozás melleit, sem a vizelet cukra, sem a 
vércukor nem mutat változást.

A TRESFARIN tápszerek (lisztfélék, 
tésztanemüek, kétszersüllek, süteményfélék) 
legújabban .már városunkban is kaphatók: 
’Gáspár-malom Weiczner Gáspár és Fia 
Kossulh-téri római katolikus iskola emeletes 
'épületében.

Pásztoréba veszettség elleni köíelazö be

oltása. A jbelügy miniszter: r^pdeléte szerint e 
hó lbrig összeirandók az állatőrző ebek, 
amelyeknek egyben veszettség elleni kötefe- 
ző beoltását is elréndelte a belügyminiszter. 
Az oltási költség az állattartó dazdát terheli 
de indokolt esetben a község elengedheti 

v ezt az összeget. Az oltásokat március hó 
1-ig kell befejezni.

Ó V Á S !

„ G L O R  I S S I M A 
CREPE DE CHINE“ 

által óvd m agad!
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban 

és illatszertárakban 1

x INGYENES Singer hfmzőtan- 
folyam  és kiállítás nyílik meg váro
sunkban. Ily tanfolyamok a  múltban 
is szép eredményt mutattak fel, s 
reméljük, most sem fog elmaradni 
az eredmény, mert hiszen a Singer 
Varrógép Részvénytársaság szem  
előtt tartja a bővebb tanulás lehető
ségét, sőt most ujabb és gazdagabb 
tananyaggal bővülve látja el a  részt
vevőket. Érdeklődőknek szives fel
világosítást nyújt Singer-képvfsele- 
tünk: Szücs villamossági és m ű
szaki vállalata.

A Szarvasi Sakkor múlt hó 30-án tar
tott közgyűlésén az alábbi uj tisztikart vá
lasztotta meg az 1934. évre: Elnök Aszódi 
Imre dr. alelnökök Barton Vencel és Holéczy 
Béla, főtitkár Podany Pál dr, jegyző Vitális 
Szilárd, ügyész dr Nagy Béla. háznagy Kiss 
Mihály, ellenőr Bruncsák János, pénztáros 
Szappanos Samu, könyvtáros Madarász Mi
hály. A választmány tagjai: Benczúr Vilmos 
dr. Dankó János. Darida Sámuel, Dömoki 
János, Grajczjar István, Kovácsik Károly, 
Podmaniczky János. Sonkoly György, Szirony 
Pál, Tomka Pál, Urbancsok Mihály és Zima 
István, Ezenkívül 4 választmányi póttag és
4 számvizsgáló bizottsági tag választatott meg. 
A kör hivatalos helyisége az Ipartestület ol
vasótermében van. Sakknapok: kedd. csü
törtök és szombaton délután 6 órától. Tagdíj 
havi 20 fillér, azok a tagok azonban,' kik az 
Iparlestülelnek tagjai, csak havi 10 fillér 
tagdijat fizetnek. Alapitótaggá válik az, aki 
egyszersmindenkorra legalább 10 pengőt fizet. 
A folyó hó 6-án tartott választmányi ülésen 
háziverseny rendezését határozta el a veze
tőség. A verseny kezdete február 15-én dél
után 6 óra. Nevezési határidő február 14-én 
déli 12 óra. Bánatpénz 50 fillér, mely össze
get a versenyző jálszmáinak lejátszása után 
visszakap. Nevezési dij 10 fillér. A versenyre 
való jelentkezés a tornavezetőknél történik 
(Podany Pál dr, Szirony Pál és Vitális Szi
lárd). A sakkörbe belépni szándékozó ebbeli

sz^ét& tJjtansJy xeaelőségi vegy. vál̂ gzt- 
manyi tagnál A ;tágaij és a Ne
vezési dij kis összege lehetővé teszi, hogy 
számottevő anyagi megterhelés néjlköl minden 
9s{ckozó fi köfbe tagul beléphessen s $zé$ 
felhívja a vezetőség a szarvasi sakkozóikat 
a körbe, való belépésre és a versenyei váló 
részvételre.

A Nemzeti Szocialista Párt zászlébonté 
gyűlése. A Nemzeti Szocialista Párt vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Városi Vigadóban zászló
bontó gyűlési (art. A gyplésen megjelenik 
Meskó Zoltán országgyűlés! képviselő is.

Uj könyv aÖMBÖS GYULÁRÓL. Hogyan 
lett a falusi tanító fiából Magyarország mi
niszterelnöke? Herczeg Ferenc ismerteti az 
Uj Idők mai számában Révay József köny
vét Gömbös Gyuláról. Tanulmányok a lélek
elemzésről, hipnózisról, telepátiáról teszik 
továbbá változatossá a magyar úri közép- 
osztály népszerű hetilapját. Díjtalan mutat
ványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal. 
Budapest, VI., Andrássy ut 16. Előfizetési 
ára negyedévre 6̂ 40 P, egyes szám ára 50 
fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvke
reskedésében.

FARSANGI MULATSÁGOK
A községi tisztviselők farsangi Móka

estje: február 13-ón az Ipartestületben.
Levente Tiszti-Bál: február 10-én az 

Árpád-szállóban.
A Gazdaifjak Önképzőkörének álarcos 

bálja: február 10-én a Vigadóban.
Az Öcsödi Iparos Kör farsangi Tarka- 

Estje: február 10-én.
A szarvasi Iparos Ifjak Önképzőkörének 

álarcos bálja: februári 1-én az Árpád-szál lóban.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Rohony Lajos fia Sámuel, ifj. 

Kondacs György fia György. Medvegy József 
fia József, Csonka Imre fia Imre, ifj. Csicsély 
György fia Pál, Pramok Mihály leánya Mária, 
Tóth C. Mihály fia Mihály. Nagy Szklenár 
György fia György, Nagy Mihály fia Mihály, 
ifj. Szappanos Pál leánya Judit, Sindel János 
leánya Anna, Róza.

Házasságot kötöttek: Inczédi Lajos 
Krecsmárik Margittal, Unatyinszky János Bra- 
csok Judittal.'Szeljak Mátyás Szilágyi Máriával 

Meghaltak: Bliznák Jánosné 29 éves 
özv. Molnár Mihályné 59 éves, Vajgel Pál 
66 éves, Mikecz János 73 éves, Ceperkó 
Erzsébet 3 hetes, Kmetykó István 64 éves.

Száraz tűzifát, 
darabos szenet

rendeljen
BÜK ADOLF-nál
Telefon 26. Piactér.

SZŰCS villamossági és műszaki vállalat.
Rádió- és nikkelező Üzem SZARVAS, (Színházzal szemben). S IN G ER varrógép-képviselet



Kóczy Lajos divátárukereskedö 
közleménye

A magyar szövetből készült ruha mél
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.

AZ IPARVÉDELEM, ORSZÁGVÉDELEM!

Hirdetmény.
A Körös-Tisza-Marosi ármentesitő és 

belvizszabályozó társulat Békés—bábockai 
szakaszigazgatósága alanti gátőrjárásaiban 
eladásra kerülő boglya széna az alábbi sor
rendben lesz nyilvános szóbeli árverés utján 
azonnali készpénzfizetés mellett értékesítve:

Öcsödön: Február 22-én, hétfőn reggel
9 órakor a 13-ik öcsödi őrháznál lévő 2 bog
lya széna.

BékésszentandrásonFebruár 12-én, hét
főn délben 12 órakor a 12-ik szentandrási 
őrháznál lévő 4 boglya széna.

Szarvason: Február 12-én, hétfőn dél
után fél 3 órakor a 11-ik szarvasi őrháznál 
lévő 1 boglya széna.

Február 12-én, hétfőn délután 4 órakor 
a 10-ik halásztelki őrháznál levő 4 boglya 
széna.

A mezőtúri határban: Február 13-án, 
kedden reggel 9 órakor a 9. kisőrvezetői 
őrháznál lévő 10 boglya széna.

Endrődön: Február 13-án, kedden dél
ben 12 órakor a 8. fazekaszugi őrháznál lévő 
3 boglya széna.

Február 13-án, kedden délután 3 órakor 
a 7. endrődi őrháznál lévő 2 boglya széna.

Szarvas, 1934. február 6.
Szakaszigazgatóság.

Alku nélkül vásárolhat
női és férfi harisnyákat, férfi és női bőr- to
vábbá szövöttkeztyüket, sapkát, sálakat, pul- 
lovert, férfi ingeket, gallérokat és minden
féle ruházati, továbbá frontharcos ruha 
és felszerelési cikkeket.

KÓCZY LAJOS cégiéi épületben,

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

a túlfizetés ki van zárva.
Női pulloverek...................... 4’50 P
Erős köpper, alsónadrágra (1‘50 P) 1*40 P
Erős toliálló angin.................... 100 P
„Viskose“ ruhaselyem
minden színben (4’50)..............3'90 P
Creppdechine minden színben . . 2'90 P
Tennisz flane lt...................... 0*48 P
Férfi fehéring (5*50)..............4‘80 P
Duplagallér . . . . . . . .  —'90 P
Színes önkötő nyakkendő (1 *30 P) 1 '10 P 
Fekete önkötő nyakkendő . . . 1*50 P 
Téli szövött keztyü (1.95 P) . . 1*60 P 
Bélelt bőr férfi keztyü (7‘50 P) 6‘50 P 
Svéd bélelt krém keztyü . . . 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............................. 010 P
Vállzsinór, tiszti 0'70 P
Vállzsinór, altiszti és legénységi 0*50 P
Éremszalagok ..................... .... 0'2Ö P

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

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

Igazolványokhoz érmek is beszerezhetők. 

Árusítás csak készpénz ellenében!

A „Magyar Lányok" a müveit magyar 
lány hetilapja. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

Helybeli gabonaárak
B ú z a ................. 7*50 — 7'60
Tengeri . . . .  5*60 — 6*50
Á r p a ................. 5*80 — 6’—
Zab . . . . . . . — — 6*30 
Lucerna . . .  . 100*— —110*— 
Tökmag . . . .  —*--- 25*—

Szerkesztői Szenetek
Kéziratokat nem órzünk meg és nem adunk vissza.

Apa. Utánajártunk ez illetékes intézet vezetősé
génél, sőt a helybeli ev. lelkészt hivatalban is, de a 
kapott válaszok alapján most már egész határozott
sággal meg kell állapítanunk, hogy az újságnak az a 
közlése, mely szerint B. Istvánt papi rokonsága révén 
Szarvasra hozzák, minden alapot nélkülöz.

V. M. Croissy, Francé. Levélben tett kérésünket 
ezúton is megismételjük, cikkét várjuk és tájékoztatá
sul közölhetjük, hogy az olyan könnyed és színes 
lehet, mint a szüleinek küldött sikerült leírás. Gratulá
lunk ahhoz, hogy uj környezetében oly otthonosnak 
érzi magát.

Gh. J. CsabacsiúL A beküldött költeményt a 
tárcával együtt fogjuk hozni.

Dr M. J. Cikkét a feltorlódott anyag miatt félbe- 
kellett szakitanunk. Később folytatjuk.

K. Gy. A sertéstenyésztésről szóló cikket már. az 
elmúlt héten kiszedettük, de azt a közbejött Terstyánszkv- 
verseny hatalmas anyaga és aktualitása miatt csak 
későbbi számunkban hozhatjuk.

Névmagyarosítás. A névmagyarosításnál felfogá
sunk szerint az az irányadó, hogy az újonnan válasz
tott névnek legyen valami köze vagy a régi névhez 
(annak jó magyaros; fordítása révén), vagy a név tu
lajdonosának születési, származási, illetőségi, lakóhe
lyéhez, vagy anyai ágon felmenő magyar nevű őse 
vezetéknevéhez. így például semmiképen sem tudjuk 
helyeselni, hogy valaki, akit Moravecz-nek hívnak és 
akinek édesanyja a Túri családból való, nevét Morvay, 
vagy Túri helyett Márki-ra változtassa. A beküldött 
nevek tulajdonosainak a következő megfelelő magyar 
névcserét ajánlhatjuk * Borka (fenyves erdő) helyett 
£rdős-t, vagy Boróki-t, Brhlik (fakúszó) helyett Kuszy-t. 
Gajdos (Dudás) helyett Regős-t, vagy Dalos-t, Hlivár 
(szarvasgomba-szedő) helyett Szedő-t, vagy Erdei-t, 
Kotvan (Horgonyzó) helyett Horgos-t, Kunstár (ezer
mester) helyett Mester-t és Melis (Melchior) helyeit 
Menyhért-et.

■ | P o n t o s  k i s z o l g á l á s !  |■

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy

tfi dacára a rjehéz pazdasági viszo

N nyoknak, előnyög tételeim folytán
mJff

0 az idén is foedvéző fizetési feltétem
u.<

r lek mellett bocsáthatóm rendelke
zésükre egé^z évi tüzelő szükség o

D letüket. Állandó készletet larlok ü
hazai és import tűzifában, legjobb z

► minőségű hazai szenekben és világ
III
rf

X hírű budapesti gázkokszokban. Elő
UL
©

> jegyzéseket már elfogadok és azo V)
kat sorrendben leszállítom. -I

Schlesinger Sámuel
Telefon twífekerekedő, II., 18.
97.

Hl

BÉ Előnyös fizetési feltéteieiTTH

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény
Szarvas nagyközség elöljárósága a községnél az 1934. 

évben felmerülendő bognár, kovács, lakatos, szíjgyártó, 
nyomdai és könyvkötői munkálatokra, továbbá a mén
telepi katonák élelmezésére és kenyérszükségletének 
biztosítására nyilvános versenytárgyalást hirdet.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, akik a fenti mun
kálatokat, illetve számításokat elnyerni óhajtják, hogy 
zért írásbeli ajánlataikat folyó évi február hó 22-én 
délelőtt 9 óráig a község lktatóhivatalaba nyújtsák be.

Ajánlati lapok a Vámügyi jegyzői irodában kaphatók.
Későn beérkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az ajánlattevők ajánlataikkal folyó évi március hó 

15-ig állanak kötelezettségben.
Az elöljáróság az ajánlatok feletti szabad döntés 

jogát fenntartja.
Szarvas, 1934. február 7.- Elöljáróság.

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

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivato 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON- 

DOROSON Velky Béla tanító.

. Nyomoz, megfigyel, informál, adatokat be
szerez bármilyen ügyekben Szilágyi Sándor 
magánnyomozóirodája.Békéscsaba Irányi u 2.

. Kiadó lakás kiszolgálásért olyannak, aki
nek különben megélhetése van. Cim ai 
kiadóhivatalban.

. Eladó egy 8 HP-s jókarban lévő Claytón. 
cséplőgépgarnitura III., 371 szám alatt.

. Csabai müut mellett fekvő Malmos-dülői 
28 kis hold legelső minőségű szántóföld el
adó dr Salacz Aladár ügyvédnél.

. Keresek egy délifekvésü különálló házat
2, 4, vagy 6 szobával és mellékhelyiségek
kel, május 1-re. Cim a kiadóban adható le.

. A Szarvasi Hitelbank épületében a Fenyő 
László által bérelt saroküzlelhelyiség május 
1-től kiadó. Feltételek a bankban megtudhatók.

. Egy jó munkás magyar szücssegédet fel
veszek Rigó Imre, Kecskemét, IV. Szarvasu 17.

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

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

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

. Szalóngamitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

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

PUBLIKÁCIÓ
Kasik Pál Krakó 11. szám alatti háza eladó. 
Kepenyes Györgynél szalma, pelyva és kukoricaszár 

eladó. Jel. T. II., 298.
Balázs Juditnak Nádas-dülőben lévő 2 hold földje 

eladó. Jel. 1., 602.
Konyecsni János tanító III., 103. sz. háza jeladó, jel. 

Filyó György ny. tanító IV., 208. sz. házánál.
Szoljar Mihálynak IV., 469. sz. háza és ugyanott egy 

vemhes kecske eladó.
Mrsan Jánosnak T. IV., 80. sz. alatt 1 kát. hold földje 

eladó. Jel. T. IV.. 28. sz.
Batta György I., 409. sz. háza eladó. Jel- V , 86. 
Gyurik Györgynél hereszéna, takarmánypelyva, két 

kutágas, egy kutgém és a,IV., 310. számú ház eladó.
Krizsan Györgynél az ötemető-alatti szénáskertben 

3 vontató széna eladó.
III., kér. 227. számú ház eladó, 
özv. Tusják Györgynénél a Körlés-dülőben kukorica- 

szár eladó. Jel. II., 370.
Eladó a Hl., 161. sz. ház, Nyulzugban 567 négyszögöl 

gyümölcsös, a Körös mellett és a Balczó-halomnál 
250 négyszögöl herével bevetett szántó. Jel. III., 161. 

Tomasovszki István II.. 304. sz. h^za eladó.
A Nyulzugi-érdekeltség folyó hó 11-én délután 2 

órakor a Garai-iskolában rendes évi közgyűlést tart. 
Tárgyal a csőszválasztásról és a gyümölcsfasitásról is.

Jurák János örököseinek 1 lánc földje házzal és 9 
kenderföldje a Galóhaluion eladó. Jel. III.. 509.

Mravik János I., 257. sz. háza eladó.
A Kákái Legeltetőtársulat február 11-én közgyűlést 

tart a Kisgazdakörben, amelyre a tagokat ezutor* is 
meghívja.

A IV-, 295. számú sarokház üzlethelyiséggel és ke
nyérsütődével eladó. Jel, I.. 17.

Folytán Istvánnál egy kutágas és Ószénáskcrt alatt 
egy pótlék eladó. Jel. IV. 118. sz. alatt.


