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revízió maga a béke
EL cikkünk az elmúlt héten. Dollfuss 
pesti látogatása idején készült, tehát 
az osztrák véres polgárháború előtt.

Kissé banális, de annál igazabb 
az a megállapítás, hogy a világháború 
egyre tart még. Legalább is itt, mi 
körülöttünk valósággal dühöng. A kis- 
antant formális gazdasági hadjáratot 
folytat ellenünk, sőt még egy esetleges 
háborúra is kiépítette szervezetét. Az 
ősszel, mikor nyilvánosságra került 
az uj világháború kisantanti haditerve, 
bizonyossá vált, hogy ezek az államok 
Magyarország ellen fogják összponto
sítani minden erejüket. A gazdasági 
előcsalározás máris folyik.

Ez a helyzet végzetszerüleg pa
rancsolja számunkra egyetlen békés 
szándékú szomszédunkkal, Ausztriával 
a barátságos viszonyt. Ezt a jó viszonyt 
megteremteni és megtartani nem nehéz, 
mert évszázadok pecsétje erősíti meg. 
Ha azonban az elmúlt idő többé 
vissza nem is jő, találhatunk ismét 
olyan formát, mely a két állam függet
lenségének teljes megőrzése mellett 
célszerű gazdasági és politikai együtt
működést biztosit.

Ezt a formát keresték a nagy 
budapesti találkozón az osztrák kancel
lár és a magyar miniszterelnök. A 
szövetségi kancellárnak minden pilla
natban éreznie kellett, hogy nemcsak 
a magyarság alkotmányos képviselete, 
hanem, az egész nemzet egyeteme 
szimpátiával fogadja. Magyarország 
megszerette benne a tiszta, meggyő- 
ződéses hazafit, a. békés szellemben 
működő államférfit s azt az elvhüséget, 
mellyel hazája alkotmányát és fenn
maradását védi.

Annak a két államférfinak és 
annak a két népnek, melyben ilyen 
Sok rokonvonás él. valóban nincs 
szüksége arra, hogy ujabb diplomáciai 
szerződéssel erősítsék meg az egymás- 
közötti jóviszonyt. Sorsunk közös s igy 
mindkét állam tudja, hogy mi a kö
telessége a másikkal szemben anélkül, 
hogy saját érdekeit fel kellene áldoznia.

Igaza volt Gömbösnek, amikor 
azt mondotta, hogyha Európa többi 
állama is követte volna Ausztria és 
Magyarország példáját s hozzánk ha
sonlóan haladtak volna a józan ön
megtagadás, mérséklet és valamennyi 
nép egyenjogúságát elismerő béke 
utján: akkor ma már nem volna po
litikai viszálykodás Európában és a 
y4lság sem lenne ilyen feneketlen.

Igaza volt Doílfussnak is: fölös

leges minden irkafirká. Pusztán pak
tumok nem elegendők; a béke szolgá
latára. Nekünk olyan j kapcsolat kell, 
amin felépülhet az a nagy kibékülés, 
aminek a kisantant álfamok még min
dig ellenállanak. Elléiiállanak azért, 
mert mi az összeütközések elkerülé
sére a revíziót akarjjjk, ami viszont 
szerintük háborúra vezet.

Éppen ellenkezőlég: a revízió nem 
a háború. A revízió r a béke. És ezt

a békét szolgálja a magyar-osztrák 
politikának az az egysége, mely á 
szimpátiával viseltető olasz nemzet 
megértésével ismét elmélyítette kap
csolatait. A béke érdekeit szolgálják 
azok az osztrák-magyar politikai és 
gazdasági találkozások, melyek egy 
uj, tisztultabb világrend útját egyén- 
getik s melyek a jövőbenlátás bizton
ságával készítik elő a Dunavölgy újjá
születését.

A Szarvak! Takarékpénztár közgyűlése 
egyhangúlag elfogadta az igazgatóság javaslatait

. Folyó hó 14-én tartotta meg a Szarvasi 
Takarékpénztár, városunk erős pénzintézete 
65-ik rendes közgyűlését Haviár Gyula drkir. 
közjegyző, kormányfőtanácsos elnökleté alatt. 
Haviár Gyula dr megnyitó beszédében ; rá
mutatott arra, hogy a ;SzatvésiTakarékpériz: 
tár a jelenlegi gazdaságíVváiságbari jórészt a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal fennálló 
szoros érdekközösségének'köszönheti, hogy 
prosperitását sikerült megtartania; ezért ja
vaslatára a közgyülé? 9 Pesti Magyar Keres
kedelmi Banknak köszönetét mond.

Ezután a közgyűlés elfogadta az igaz
gatóság és a felügyelőbizottság jelentésiét az
1933. üzletévröl, megállapította az 1933. évi 
mérleg- és eredményszámlát, amelyek szerint 
a Szarvasi Takarékpénztár 1933. évi nyere
sége P 18.195 07. Végül a közgyűlés elfogadta 
az igazgatóságnak a nyereség felosztására 
vonatkozó javaslatát, mely szerint a takarék- 
pénztár a z : 1933. évi osztalékazelyényekre 
P 3*— osztalékot fizet.

Majd Ribárszky Pál ármentesitő társu
lati főmérnök a . részvényesek nevében üdvö
zölte az igazgatóságot, felügyelőbizottságot 
és a tisztviselőkart abból az alkalomból, 
hogy a takarékpénztár a mostani súlyos gaz
dasági viszonyok között is igen szép ered
ménnyel zárta az 1933. üzletével és amikor

az ország sok pénzintézete súlyos nehézsé
gekkel küzd. osztalékot is tud fizetni részvé
nyeseinek. És ezt a szép eredményt úgy 
érte el, hogy amellett ügyfeleivel szemben 
mindig .a legelőzékenyebb és legmegértőbb 
magatartást tanúsítja. Az. intézel vezetése ki
tűnő kezekben van. Ribárszky Pál indítvá
nyára a közgyűlés az igazgatóságnak, fel- 
ügyelőbizottságnak és a tisztikarnak eredmé
nyes munkásságukért köszönetét szavaz.

*

A Szarvasi Takarékpénztárnak az 1933. 
üzletévről szóló zárószámadásai valóban 
figyelmet érdemelnek. Figyelémre méltó je
lenség, hogy a takarékpénztár betétállománya 
emelkedett akkor, amikor a betétképződés a 
mai viszonyok között alig számottévő és a 
legtöbb pénzintézet betétállománya esett En
nek kétségtelenül a takarékpénztár iránt meg
nyilvánuló bizalom áz oka és az, hogy a 
betéteket felmondás nélkül fizeti vissza. A 
takarékpénztár kihelyezési állománya az 1933. 
évihez viszonyítva kisebb esést mutat, az 
igazgatóság jelentéséből azonban azt látjuk, 
hogy az intézet azért uj hiteleket is folyó
sított.

Megnyugtató, hogy községünk ezen 65 
éves pénzintézete a körültekintő vezetés mel
lett most is megfelel gazdasági hivatásának.

Vármegyénk január havi állapota 
az alispáni jelentés alapján

Megindították a  Körösök hajózhatövá-tételének tervezési m unkálatait

Közbiztonság
A vármegye területén a személybizton

ság ellenes cselekedetek száma az elmúlt 
hónapban 85 volt, mig a vagyonbiztonság 
293 esetben szenvedett. Öngyilkosság 5 és 
baleset 9 esetben történt.

Államellenes és defelisla mozgalmakról 
nem érkezett jelentés.

Földművelés, Ipar, kereskedelem
Az évszaknak megfelelőén az elmúlt

hóban a külső mezőgazdasági munkák álr 
lalában mindenütt szünetelnek. Az időjárás 
mezőgazdasági szempontból nem mondható 
teljesen kedvezőnek. A nappali felmelegedé
seket követő erős éjjeli lehűlések, a hótakaró 
nélkül, vagy kevés hótakaróval fedett veté
sekben bizonyára okoztak némi károkat, 
mélyek azonban majd csak a tavaszi idő 
beállta után lesznek megállapíthatók.

A mezőgazdasággal, foglalkozók hely
zetében semmi kedvező változás nem követ
kezett be. A termények árai emelkedtek



ugyan némiképen, de még mindig nem érték? 
el azt a nívót; amely mellett a 'gazdásági 
termelés rentábilisnak lenne mondható.

Az ipar és kereskedelem helyzete vál
tozatlanul nehéz, az általános pénztelenség és 
a gazdálkodó közönség vásárló erejének 
teljes leromlása miatt. Különösen súlyos az 
ipari segédmunkások helyzete, valamint a 
kisiparosság helyzete.

Közlekedés, tűz- és árvédelem  
A vármegyei közutak állapota ellen a 

múlt hó folyamán nem érkezett panasz. Egyes 
földutak igen nehezen járhatók ugyan, de 
-ez hasonló időszakban minden évbén be
következett s ezen a helyzeten a hatóságok
nak nem áll módjukban segíteni. A kiépített 
utak általában kielégítő jókarban vannak.

A folyó évi költségvétés keretében a hén- 
gerelésre előirányzott utak fedanyagáríák a 
helyszínére leendő kiszállítása iránt történt 
intézkedés azért, hogy a kedvező idő beállta 
-esetében a hengerelések azonnal megindítha
tó k legyenek. A költségvetés szerint a folyó 
évben kiépítésre kerüld utak tervezési mun
kálatai előrehaladott állapotban vannak, s ha 
az időjárás azt megengedi és a kereskedelmi 
miniszter jóváhagyását á törvényhatósági ha
tározatához megadja, úgy azok azonnal meg
indíthatok lesznek. -

A védgálak jókarban vannak és a ta
vasszal rendszerint bekövetkező magas víz
állás ellen az ármentesitő társulatok a szük
séges óvintézkedéseket megtették.

A vármegye területén január hónapban 
előfordult tüzesetekről tíz tűzkárjelentés érke
zett be. . „ .., ..... .. ,

M unkanélküliség és  áhnák  
leküzdése 

A mezőgazdasági munkák szünetelése 
miatt á mezőgazdaság és földmunkásság kö
rében á munkanélküliek száma émelkedelt. 
Hasonló időszakban ez a munkanélküliség

ugyan mindig meg volt, de következménye 
njpgsem vblt az a nagy méivü' nyomoruság. 
mely az utóbbi . években tapasztalható, 
mért régebben az'ipar és gazdasági termékek, 
valamint a tüzelőanyagok -árai között nem 
volt meg áz a nagy eltolódás. A nehéz hely
zetet .az önkormányzatok enyhíteni fogják a 
kedvező idők beálltával megindítandó köz
munkákkal. de általános javulás nem várható 
mindaddig, amíg a tavaszi mezőgazdasági 
munkálatok meg nem indulnak.

Vegyesek
A vármegyei járási és községi ügyme

netben említésre méltó akadályok nem for
dultak elő és a közigazgatás általában za
vartalannak mondható.

Az Ausztriából Magyarországba mene
kült horogkereszteseknek egy 106. főből álló 
csoportja a m. kin belügyminiszter intézke
désére Gyulára szállíttatott és az itt üresen 
álló Szeretelházban helyeztetett el.

A vármegyei buzakiáüitás alkalmából 
Békéscsabán megjelent Kállay Miklós föld
művelésügyi miniszter az előtte tisztelgő 
küldöttségnek, mely a Körösök hajózhatóvá 
tételét kérte, azt ez Ígéretet tette, hogy a 
szükséges tervezési munkálatokat a legrövi
debb időn belül megindítja.

A1 vármegye-'városai és községei részére 
az őszi fásításokhoz a békéscsabai erdő- 
hivatal 2,400.000 da^ab különböző facsemetét 
és 32.211 darab suhángot adott ki.

H Í R E K
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Több heti ntiiláfozás, pajzáhkodás uíári a 

„húshagyókedd“ és a „hamvazószerda* jelentik 
a szomorú, de jogdpan kijáró bojt kezdetét.

Nézzünk bele, uhamvazószerdánu az egy
szerű tanyai ember gazdaságába. Szorgos kézzel

fejti pz aranysárga porokat, a; kukoricacsőről.
r'Miért'?. . . •••• • v ~ — ‘ v* v-4
A hamvazószerdái morzsoláshoz külön ma

gyarázatot fűz a nép egyszerű gyermeke. A 
vetőmagnak váló kukoricát morzsolja ekkor, hogy 
jó termése legyen. ' -

S nézzünk körül á magyarság szomorú 
soraiban .. . Nem mindannyian ilyen „morzsoló" 
emberek vagyunk-e? Igen: Mi is fejtjük a „esőtől*f 
hazánk testéről azokat a „szemeket*1, melyek 
megtestesítői a magyar szenvedésnek és a hosszú 
böjtnek.

Jó termést vár a földműves a „hamvazó"- 
szerdán morzsolt vetőmagból.

Mi talán nem várhatunk jó termést, mun
kánk eredményéül niéltó gyümölcsöt ?

Várunk ... hiszünk . . . .  reméljük, hogy a 
„sorokat" egyszer mégis csak lefejtjük s mun
kánk gyümölcsé, a termés : árrevízió, az integer 
Hungária régóta álmodott valósága lesz. »

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

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 

ótemplomban tót, 10 órától magyarnyelvű, 
az ujtemplomban lótnyelvü istentisztelet ur- 
vacsoraoszlással.

Katolikus istentisztelet. Vasárnap fél 9-kor 
csendésmise, 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
mise. Köznapokon a szentmise fél 8 órakor, 
Ütániák délután4 4 órakor.

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

Böjti ájtatosság és böjti est a katolikus 
hívek részére. Nagyböjtben az eddfg szokásos 

péntek délutáni böjti prédikációk helyétt a 
4<atdlikik; teíriplpx^árt'̂ vaárnap ^délutáiT 4 
órakor lesznek Böjh^beszédek, utána kerészt- 
uljárás. Minden vasárnap’délután fél 6 órakor 
pedig az ujiskolában böjti est lesz változatos 
műsorral, belépti díj nélkül.

A szarvasi gimnázium 
centeimáriiimához

Adatok a szarvasi ág. k. ev. Vajda Péter* 
gimnázium történetéiből az áttelepítés 100 

éves évfordulója alkalmából
IrU ; RASKÓ KÁLMÁN g in . igazgató

(Az., eredeti előadásnak a Szarvasi Közlöny részéi« 
rövidített kivonata)

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

7
Az alapítványi földeknek jövedelme ma 

is egyik fontos forrását képezi a szarvasi 
gimnázium' fenntartási költségeinék. Ma 'és 
évtizedek óta már az iskola saját kezelésébe 
vette a földet/ amelyen alkalmas éssokélet- 
tapasztalattal bíró, hozzáértő vezetőt tartván, 
annalf szakértelme kellő felügyelet alatt irá
nyítja a gazdálkodást. Ha úgy évek sorára 
visszatekintek, az iskolai földeknek évi tiszta 
jövedelme, amelyet a számadások költség- 
vetése feltüntet, régebben évi 12.000 arany
koronára rúgott. Ma a költségvetés tételei 
között, mint bevételi tétel 12.000 pengőben 
van megállapítva a birtok tiszta jövedelme. 
Természetesen, hogy az időjárás szeszélyei 
és a hullámzó gabonaárak az ilyenmódon 
kontemplált összegei felemelik, esetleg s ü l
lyesztik s hogy csak a legutóbbi évekre térjek

ki, 1931/32. gazdasági évben a földnek tiszta 
jövedelme csaknem 13.000 pengő volt, míg 
az 1932/33. gazdasági évben a mostoha 
időjárás miatt, aihely tönkretette az egész 
gabonatermést, mindössze 54 pengő mutat
kozott tisztajövedélemképen, természetesen 
ez aztán azt jelenti, hogy az iskola ezt az 
évet erős deficittel volt kénytelen lezárni.

Még az igy elmondott áttelepítési' rész
letek sincsenek olyan körülményesen előadva, 
amint azokat az akkori idők írásaiból olvas
hatjuk: A mondottakban annyiban van talán 
eredetiség, hogy tpbb olyan dologra mutat
tam rá, amit eddig az iskola megirott törté
netében nem olvashatunk, de ezzel éppen 
azt a célt akartam szolgálni, hogy most a 
100 éves forduló alkalmából még több alapot 
adjak á Visszaemlékezésre és’buzáitást árira, 
hogyhavalamikoremjékeztünk és ünnepeltünk, 
úgy ezalkalomma) még fokozottabb mértékben 
tegyük még azt

A szarvasi ev. gimnázium,- amely a 
legrégibb időkben is a kultura világitó fák
lyája volt a nagy- Magyar Alföldnek, amely 
születésétől kezdve minden munkáját az 
Istenének, a hazának és á kultúrának szol
gálatába ajánlotta, ma is egyik legtekinté
lyesebb iskolája 'az Alföldnek és teljesiti 
azt a hármas kötelességet, amelyet programul 
tűzött ki az a néhány lelkes ember, aki 
annak alapjait megvetette. Gyászos és tragikus 
bukásunk az oka annak, hogy ma a régi 
boldog ország legészakibb részétől a legdélibb

részéig nem jöhetnek már ide tudomány
szomjas testvéreink, de bizodalmunk nem 
rendül - meg a jövőben és hinni akarjuk, hogy 
az az iskola még kiterjeszti szárnyait azok 
felé a: területek felé is, amelyek ma -olyan 
nagyon távol állanak tőlünk.

A z. isko|a áttelepítésének elsősorban 
Szarvas város és lakosságának szempontjá
ból c.van óriási jelentőségé. Ha a 100-éves 
multira visszatekintünk^ meg sem tudiiánk 
számlálni azokat) akik téhétségük és arrá- 
Válóságuk folytán az iskolát elvégezye kellő 
ismereteknek birtokában' különböző 'élet
pályákon elhelyezkedve • tudták a maguk 
kényerét megkeresni és- hasznos munkát 
végezni. És hány tehétségesés arravaló ifjú 
esett-volna el az iskolázás lehetőségétől, ha 
az iskola nem Szarvasra jön át, hanem :Me- 
zőbérényberi marad ? És az áttelepítésnek a 
jelentőségét csak fokozza az a körülmény, 
hogy énnek az iskolának volt növendékei 
közűi „szarvas"-! szülöttek és származásúak 
is olyan helyet foglalták el tudományos és 
egyéb tereken, amely nemcsak az iskolának 
de a magyarságnak is büszkesége 'lehetett 
mindenkor. Szarvas lakosságának kulturáló- 
dását pedig hathatósan előmozdította, minden 
időkben, mert hiszen a város, lakosságának 
minden társadalmi rétege, ha az iskolátiak 
mind a nyolc osztályát nem is, de egy-pár 
osztályát szívesei) végeztette - gyermekével, 
ami kétségkívül támasz és' segítség "volt 
jövendő életében.



A Magyar Nemzeti Szocialista Földmüves- 
és Munkáspárt zászlóbontó-gyülése

Meskó Zoltán országos vezér beszédét kétezer főre tehétö embertömeg 
példás nyugalommal hallgatta végig

Az ifjúság problémája is gazdasági prob
léma, neyn véletlen következménye, hanem 
természetes folyománya a mai időknek, mert 
szórós összefüggésben van azzál a gazdasági 
krízissel; amellyel napjainkban világszerte 
találkozunk. Ez nem magyar kérdés, ez nem* 
zetközi problémii, a háború egyik következmé
nye, a gazdasági összeómlások következménye.

; ; : ' GÖMBÖS GYULA

Halálozás. Dr Mázor Elemérné. született 
boldogasszonyfalvi és gálosperti Derzsy Emma
51 éves korában Békéscsabán, elhunyt. Ha
lálát kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése 
csütörtökön délután ment végbe óriási 
részvét mellett.

Névmagyarosítás. Lustyik Pál szarvasi 
születésű ág. hitv. ev. lanitó családi nevét 
„Lelkesére változtatta.

Halálozás. Róimer Pál temetkezési vállalat* 
tulajdonos, rövid szenvedés után február
13-án elhunyt. Temetése 14-én volt óriási 
részvét mellett. Az elhunyt köztiszteletben 
álló iparost neje, leánya, veje Gáláth György 
csömöri ev. lelkész és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Éppen ezért mélységes hálával kell gon
dolnunk a boldog emlékű, nemes lelkű 
adakozókra s emléküket az iskola történeté
ben kegyelettel megőriznünk.

Emlékezni és ünnepelni gyertek majd 
ennek a régi iskolának falai közé a 100 
éves évforduló alkalmából, gyertek el majd 
akkor, amikor vidul a határ, kizöldül a lomb 
és illatos lesz a virág. Mi szeretettel hivunk 
és várunk Benneteket, mert úgy érezzük, 
hogy qmikor Alma Materünk falai között 
összeölelkezik a múlt a jelennel, az értéket 
ad a múltnak, erőt a jelennek és biztatást a 
a jövőnek. Ha pedig növeljük a múltaknak 
értékét, erőt gyűjtünk a jelennek küzdelmeire 
és bizalmunk lesz a 'jövőben, akkor szent 
lehet, a hitünk abban_ is, hogy az ejső 100 
éves . forduló után el fog jönni a második, 
a harmadik és a többi és az egymásután 
következő generációk százai és ezrei fogják 
megértő szeretettel és hálás kegyelettel em
legetni ezt az iskolát és annak nagyjait, akik 
lejtővé tették inegépitését. fenntartását, át
helyezését és felvirágoztatását és akik abban 
mindenkor szerető szívvel az ifjúság lelkén 
munkálkodtak. És hogy a jövendő századok 
kevésbé küzdelmes életet, de boldogabb 
időket jelenthessenek, ennek az alapja is 
csak az lehet, hogy az isköla szent munká
ját mielőbb azok kö2őtt a magyar határok 
kaeött végezhesse, amelyek között azt el- 
kezdette. Ehhez segítsen bennünket az Úr
isten l (Vége.)

óriási néplömeg jelenlétében tartotta 
nagygyűlését vasárnap délelőtt a Vigadóban a 
Nemzeti Szocialistapárt.

• A „Nyilas "-in dúló eléneklése után- 
Kurilla Miklós a szarvasi csoport 
elnöke nyitotta meg az összejövetelt, melyre 
az országos vezér: Meskó Zoltán ország
gyűlési képviselő és Szilágyi Árpád is lejöttek.

Meskó Zoltán egy óránál hosszabb 
beszédét azzal kezdte, hogy testvérnek ne
vezett mindenkit és úgy mond, egy uj világot 
jött hirdetni, melyben minden magyar kell 
hogy megtalálja a maga helyét. Ez a nép
mozgalom emberibb sorshoz és jogokhoz 
kívánja juttatni a magyar dolgozók millióit. 
Uj szabadságharc ez a magyar faj felszaba
dításáért.

A nemzeti szocialista mozgalom az isten
félelemmel kezdődik és minden küzdelme a 
régi Nagymagyarország maradéktalan vissza
szerzésére irányul. Nem lesz különbséget a 
felekezetek között, de viszont nem tekinti 
magánügynek sem a vallást.

„A zsidó-kérdésnél, úgymond, csak a 
rossz indulat vágja oda ennek a mozgalom
nak, hogy antiszemita. A becsületes, tisztes
séges és nemzeti alapon álló zsidóságnak ; 
nincs mit félnie, csak ne akarjon a más 
bőrén és vérén munka nélkül élősködni és 
vegye ki égyformán a részét a nemzeti sze
rencsétlenségből." ,

Ez a megmozduló^ íteljesen önálló, füg
getlen, nemzeti áramlat, mely nem akarja a 
„Hitlerizmus“-t utánozni és szocialista, nem 
abban az értelemben, ahogyan ezt az eszmét 
az utóbbi évtizedekben lejáratták, hanem 
amely a magyar fajt a „kuli“-sorsból ki 
akarja ragadni.

A mozgalom a magántulajdon alapján 
áll, de csak a korlátozott magántulajdon elvét 
vallja magáénak és követeli a nemzetközi 
kapitalizmus letörését, a munka és fáradság. 
nélküli jövedelem megszüntetését és törvényes 
üldözését. Haszonrészesedést követel a dol
gozók részére mindennemű üzemnél. Követeli 
a hitelnyújtás államosítását. Minden nagy 
üzem, bánya nacionalizálandó és az export- 
import is teljesen az állam kezében legyen. 
Programjául vallja az adósságok 60 száza
lékig való csökkentését, a kamat leszállítását, 
a pengő megfelelő átértékelését, a köz- és

egyházi adók, terhek méltányos rendezését.
Nem ismeri el a társadalmi osztályok 

között fennálló - különbségeket és «lőjogokat. 
Az utolsó napszámost éppen ,-î jy megilleti a 
nyugellátás joga, mint a legmagasabb állású 
tisztviselőt. Itt aztán7 megrázó és meggyőző 
szavakkal ecsetelte az egyes osztályok között 
idővel támadt szakadékokat, melyeket a .for
radalmak és a kommün mégcsak jobban ki- 
mélyilettek. A tehetségek érvényésülése ér
dekében követeli a protekció teljes kizárását 
és a tiszta választások érdekében az általános 
és titkos választói jogot.

Kívánja a nem tisztességes utón szerzett 
vagyonok elkobzását, a. hadikolcsönök és 
életbiztosítások igazságos valorizációját. Kö
veteli azok. vagyonának konfiskálását, .akik 
pénzüket elvonva a hazai hitelforgalomtól, 
azt külföldre csempészték.

Ragaszkodik az általános munkakötele
zettség bevezetéséhez és elvül vallja, hogy 
a föld csak azé lehet, aki azt megműveli. 
Evégből igénybeveendőknek tartja a nagy 
birtokok és hitbizományok jövedelmét.

A  király-kérdésben e mozgalom vallja, 
hogy azt, amig az országnak más bajai van
nak, ne feszegessük. Előbb jöjjön a. területi 
integritás, a belső jólét és csak azután jöhet 
a koronásfő kérdése.

A hatalmas tetszést kiváltott beszédet 
minden rendzavarás nélkül áhitatos csendben 
hallgatta végig a köze! kétezer főre tehető 
hallgatóság. Utána felszólalt még Szilágyi 
Árpád dr központi kiküldött és a gyűlést az 
elnök köszönő szavai és a Himnusz hangjai 
rekesztették be.

Ugyanezen a napon délután Békésszent
andráson is tartott gyűlést a Nemzeti Szociá- 
listapárt hasonlóan nagy érdeklődés mellett., 
Az előadó ott is Meskó -Zoltán országgyű
lési képviselő volt.

Orvosválasztás. A szomszédos Endréd 
község képviselőtestülete jó példával járt elől 
a tanyák mostoha közegészségügyének fel
karolása körül. A hozzátartozó Kondoros 
tanya részére állandó orvosi szolgálatot 
rendszeresített és erre az állásra szenljóbi 
Bartha János dr-t választotta meg egyelőre 
80 pengő havi fizetéssel.

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S !
Értesítjük a nagyérdemű közönséget; hogy az Árpád-közben lévő 
üzletünket áthelyeztük

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

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

Naponta friss házikenyér 
a legjobb minőségben kapható.

Tresfarin tápszerek is kaphatók I
Weiczner Gáspár és Fia

Gáspár-malom.
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U R A M !
a „GLORISÖMA CREPEDE CHINE7

mindenkor ÓVJA ÖNT! 
Közkedvelt, mert megbízható!
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban 

és illatszertárakban.

Z ilah yL a jo s lé tt' 
a Magyarország cimü lap 

szerkesztője
Kivételes jelentőségű eseményt hoz a 

közeljövő a budapesti sajtó életében: Ziiahy 
Lajos;1 a kitűnő iró, március első napjaiban 
szellemi lapvezérként kapcsolja be irodalmi 
és.publicisztikai munkásságát a Magyarország 
újjászervezett keretébe.

Á negyvenéves Magyarország félelős 
szerkesztője továbbra is Magyar Elek marad,. 
aki Kossuth Lajos jellemét, a Magyarország 
halhatatlan emlékű; Írógárdájának : Bárt ha
Miklósnak, Kaas Ivornak és Holló Lajosnak 
gondolatvilágát'szolgálja. Ezt a szellemet 
akarja • uj és- ifjú gondolatokkal tovább szol- - 
gálni a lapv amikor vezérévé emeli Ziiahy 
Lajost.

Az uj tüzifarendelet Az elmúlt héten 
tette közzé a földművelésügyi miniszter a 
hazai termésű tűzifa értékesítésének, árvé
delmének biztosítása végett a tűzifa forgalmá
nak szabályozására vonatkozó rendelétet. 
A tüzifapiac szabályozását és a külföldi 
tűzifa behozatalát a miniszter ez évi január 
1-tŐl 1937. évi julrus hó 31*ig terjedd időre 
a Magyar Erdőbirtokosok és Fakereskedők 
Rt-ra bízta; Ez a részvénytársaság köteles a 
magyarországi termelők által felajánlott fát 
legalább azon az egységáron megvásárolni, 
amelyet a földművelésügyi miniszter'meg
állapít: így ez 1932/33. termelési évből való 
bükkfa átvételi- ára  vagononként e hóban 
305 pengő, a gyertyánfáé 300 pengő, a  cser- 
tölgy- és kőrisfáé 263 pengő, az akácfáé 
280 pengő; egyéb kemény fáé 255 pengő, a 
fényőfáé 275 pengő. Az árak budapesti pari
tásban értendők.

Uj ftyyv$d Szarvason. Dr László Jenő 
budapesti ügyvéd irodáját Szarvason, 111., 
Széchenyi ucca 110 szám alatt (volt Galáth- 
félé Ház) megnyitotta.

Az öesödi hídépítésre kiírták a verseny
tárgyalást Békés vármegye törvényhatósága 
a^QíiHÜ- alap jövedelméből é^ egyéb meg
takarításokból közel egymillió pengős köz
munkáit'indít meg ez év folyamán. Ez ösz- 
síoegbői egy 37 km hosszú ut .kikövezése és' 
a?,öqspdi Hármas-Körös-hid átépítése telné
nek ki. Ámunka megindítása érdekében már 
megtörtént az első lépés. Az alispán rende
letére a gyulai állámi építészeti hivatal már 
elkészült a két* versenytárgyalási pályázat 
kiinásáyal. Az egyik, a híd vasszerkezete, a 
másik a vasbeton pályaszerkezet és burkolat 
elkészítésére vonatkózikf Az ajánlatokat ez 
évi március hő lí-én délelőtt Í0 óráig kell 
az alispáni hivatalhoz benyújtani.

Nótaalmanach. „ Hortobágy- könyvkiadó* 
vállalat magyar dalszövegeket gyűjt össze 
kötetbe. Felhívjuk vidékünk nótászerzpinek 
figyelmét, hogy dalaikkal, szövegei kitel jelent
kezzenek Alföldi Géza (Cegléd, Nyilas-utca 
31.)* Hírlapírónál, aki a kötet összeállítását 
végzi. Nótaszövégeket bárki küldhet, ha meg
felel, közölni fogják. A könyv megjelenéséről 
annak idején be fogunk számolni.

Égy falusi fényes bál. Ilyen volt Kondo
roson a múlt vasárnap este. A tűzoltók ren
deztek jelmezbálat. A csárda olyan hangos 
völt, mint' akkor hajdanában, mikor Ők (a 
betyárok)- farsangoltak, a banda csak á sze
rény Ponyva Jancsié volt. Ezek a- banditák 
tudnak tányérozni a legjobban. Á jelmezesek- 
megtöltöttek volna egy kisebb nagytermet is. 
Voltak vagy 27-en. A tűzoltók is- köptek 
néhány garast. Hiszen a,legközelebbi szom-. 
szécT Csabacsürf maga hozott vagy 7Đ pengőt 
Szegény-legény jelmez is volt 3. ezeknek 
bevonulása lövöldözésselíőrtértt.

Elítélt' vásári tolvaj. Körülbelül egy hó
nappal ezelőtt leplezték a gyulai vásáron 
Mező János dobozi lakost, aki akkoriban 
.Lehoczky Mihály szarvasi rövidárus - sátrából 
szvettereket emelt ei barátnője: Argyelán 
Júlia szintén dobozi lakos ügyes segédlete 
mellett. A sátor tulajdonosa, a lopást nyom
ban észrevette. A. tolvajt a vásári közönség 
segítségével el is csípték és bekísérték a- 
gyulai ügyészség fogházába. E teltéért akkor 
Mező egyhavi fogházbüntetést kapott, de 
mert javulást ígért, büntetésének kitöltésére 
február 15-ig haladékot szerzett. A fogház 
most lett volna esedé&es. Közben azonban 
a békéscsabai vásáron ismét lopáson érték 
Köteles Mihály társával együtt. Ügyüket, 
melyben az ügyészség 9 rendbeli lopást 
áHapit meg, most tárgyalta a gyulai törvény
szék. Mezőt hat-, Kötelest pedig háromhavi 
börtönre ítélte.

Tüzeset Az öcsödi tanyák között Hor
nok Lajos gazda tanyáján szóbatüz keletke
zett,' melynek következtében a szoba egész 
berendezése a tűz martalékává vált. A többi 
lakhelyiséget és a tetőzetet megmentették. A 
tűz keletkezésének oka eddig ismeretlen.

Értekezlet A Nemzeti Egység és a Pol
gári Kör választó tagjai folyó hó 18-án, va
sárnap délután 2 órakor a Polgári Körberi 
tartandó presbiter-választási értekezletre meg- 
hivatnak.

x INGYENES Singer hímzőtan- 
folyam ós kiállítás nyílik megjáró?- 
sunkhan. Ily tanfolyamok a múltban 
is szép eredményt mutattak fel, s 
reméljQk, most sem fog elmaradni 
az eredmény, mert hiszen a Singer 
Varrógép Részvénytársaság szem  
előtt tartja a  bővebb ianu lás lehető
ségét, sőt most ujabb és gazdagabb  
tananyaggal bővülve látja e l a  részt
vevőket. Érdeklődőknek szives fel
világosítást nyújt. Singer-képvfsele- 
tünk: Szűcs villamossági és mű
szaki vállalata.

Mennyi a búza termelési költsége ? Érdér 

kés és tanulságos cikket közöl az OMGE 
hivatalos lapja arról, hogy hány pengőjébe 
van a magyar gazdának egy mázsa búza, 
melyért ő manapság «  bolettával együtt-leg
jobb esetben 12 pengőt kap. Az OMGE gya
korlati gazdák, üzleti és számtartási szak
emberek, valamint az Országos Mezőgazda- 
sági Kamara bevonásával.megállapította, hogy 
a magyar búza egy métermázsájának terme
lési költségei 7.6 mázsás kataszteri holdan
ként átlagos termés esetén 17.61 pengőt 
tesznek lei

x TENVÉSZKANELADÁS. Az Árpádhalmi> 
Béruradalom (posta, vasút- helyben) eladásra. bo
csát 1933. március hóban ellett tisztavérű man
galica nyájból származó tenyészkansOldöket A 
süldők a „tíborszállási“ gróf Károlyi-féle és a „ro- 
zsályi“ (szatmármegyei) Isaák-féle kanok ivadé
kai. Az összes süldők a dr Benedek-féle eljá
rással lettek sertésvész ellen kezelve és orbánc 
ellen is védettek. A tenyészet a Mangalicatenyesz- 
tők Országos Egyesülete törzskönyvelése és el
lenőrzése alatt áll.

Hitelt előnyös feltételek mellett úgy sze
rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék- 
pénztár termény- és. áruraktárában tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru
raktára mindennemű terményt elfogad taro
lásra, olcsó díjtételek mellett

Jövedelmezők'
a  se rtéstényésztés^?

Kifizetődik-e valami, érdemes-e vajapúr 
vei foglalkozni? Állandó < kérdés, amely-a 
mindennapi életben szinte. napról-napf$;feL- 
merül. Kétszeresen fontos, ez. a .gazdának, 
ha ezáltal* képet akar. nyerni., arról hp^y 
melyik , gazdasági ág hoz több-kevesebb jö
vedelmet? Vizsgáljuk meg, hogy mint alakul 
egy- mangélita- koea  ̂éw- tártéáfr- 
mennyi egy darab 2 hetes és egy, darpb 8 
hetes választási malac önköltségi áfa •.

1: Álláttőke kamata, kockázétá, 
a koca értékének 10 százaléka 120 
kg á 90 f, =  108 P után évi lO szézalék- 10'80P'

2. Épületbér 200 pengőnek 8̂  •'
százaléka ■ 16'-̂  P

3. Fedeztetése dij 20 kocájta^száír 
mitva 1 kant, melynek értéke áffag 
120 P. 3 évi használat melléit évi 20 
százalék elhasználást fel tételezve;1 esik1 
évente - értékleirás 24 P, ebből, egy- 
kocára T20 P. Napi 2 kg eleséget 
számítva évente szükséges a kannak-:
730 kg abrak é 5 80 P =  42 34 P,
20 kocára elosztva esik egy kocára- .

2 .11 P 3tfl(P
4. Cselédbér 20 kocára egy em-i

bért szárai tva^annakévr béfe^45ö#íí; , ■. **
ebből egy kocára esik évente 450|20 22'50R

5. Takarmánypzási költség: :
ponta átlag 2'5:k'g-efeséaetJszá*nitf^ . 
évente kocánként' kell 912'kg'abrak
a 5*80 P évi középárat féltételezyé.5289 R:

6. Só, gyógyszer, állatorvos-: 2 — B;
7. A fenti 107*50.P-nek? 10 szá̂-.

zalék kamata, és- kockázata -11075

Egy koca- évi. tartása . kjtesg.fft8‘25 fi*

Kétszerrmalacozáaesetén’éventér 
kocánként 12' db felnevelési .átlagod 
számítva 1: db 2; hetes malac előájlí-, 
tási ára 1Í8.25Í12;P:' 9*85

Eleség 50 napra á 40 dk, ösz- 
szesen 20 kg: ö . 6 - fillér kg .. .*>> l'20jP

Egy- darab 8 hetes kb. 13M15
- kg-os választási malac önköltséĝ  ára 11 Q&P

Jelen számítás tanúsága Szerint a ser
téstenyésztésben a malácrievelés- KifizétŐofR; 
természetesen annál inkább, minél johbfajta 
sertést tartunk, ugyanis a tartási és- ápolási 
költség jófajta sertésnél is- majdnem teljesen, 
ugyanaz; mint egy satnya, korcs* egyaclúék. 
Ha évente nem 12, hanem több. malacot; 
vehetünk számításba, lényegesen olcsóbb 
lesz az önköltségi ár.
, Szarvas vidékén általában nagyon helyi- - 
jtelenül-6 hetes korban szokták a malacokat- 
elválasztani, ekkor viszik azokat!: ai niacm- 
páronként átlag 18—20 kg-os súllyal. A, mar 
lacok párjáért 22—26 P-t adnak, már így is 
jövedelem mutatkozik, azonban ez a számí
tás azt is bizonyítja, hogy a maitakarmány
árak mellett érdemes a malacot 8/ésetleg 
10 napos« koráig, is tartanit . mert ezzel a. 
felnevelési költség aligr drágul valamit. viszctnt. 
jövedelmünk tetemesen emelkedik. .

Végeredményben tehát még akkor is 
. érdemes sertéstenyésztéssel, különösén annak, 
malacnevelési ágával fögtalkoznr. Ha legelShk 
egyáltalán nincs és ha az összes eieséget 

’ úgy kell vásárolnunk.
K*U«r CySrgy jm iU

in...

RÁDIÓ, VILLANY, CSILLÁR, KERÉKPÁR! J  
% ♦  RÉSZLET ♦  CSERE ♦  KÉSZPÉNZ ♦  $
+  A Z  ÖSSZES MAGYAR RÁDIÓGYÁRAK ÚJDONSÁGA! I)

♦X  Rádió- é» villanyjavitást, szerelést minden elfogadható áron jótállással végez:

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

^  Magyar pengőért magyar árut vásárolj): I00°/o-ig állja a versenyt a külföldivel ^
^ ___________  szemben!

:



A potyavendég súlyosan megsebesítette 
a bálbiztost

Példátlanul különös és felháborító eset 
történt folyó hó 10-én, az Öcsödi Független-* 
ségi Kör táncmulatságán. A körültekintéssel 
megrendezett bálon meglettkoru tagok mint 
bálbiztosok működtek s a pénz nélkül beto
lakodókat kitessékelték, vagy jegyet váltattak 
velük. Azonban ugylátszik minddnütt és min
denkor akad egy középkori jellem, aki utolsó 
ütőkártyaként öklét tartja a jogrend felé hen- 
cegően, mintegy jelképezve azt, hogy a leg- 
aktivebb jog mindig az ököljog. így az egyik 
barbár vendég, amint R. József bálbiztos 
felszólította jegyváltásra, vagy iávozásra, ék
telen dühre gerjedt és hasbaszurta R. Józsefet, 
akinek nemcsak a hasfalát szúrta át a bicska, 
hanem a beleit is megsértette. A mentők a 
szentesi kórházba szállitolták, ahol azonnali 
operációt hajtottak végre rajta. A vadállatias 
legény ellen megindult az eljárás.

A csabacsíldi Evang. Nöegylet gyűlése. A
csabacsüdi Evang. Nőegylet Chován Józsefné 
elnöklete alatt február 11-én tartotta tiszt
újító közgyűlését. A szépszámú egybegyűltek
2 évre megválasztották az uj tisztikart. A 
gyűlés hűséges ragaszkodásának adott ki
fejezést védnöknője: Dr. Raffay Sándorné,
a diszelnök személyei: Kovács Andorné,
dr Haviár Gyuláné, az egész elnökség iránt. 
Megemlékeztek az időközben elhunyt két 
nőegyleti tagról: Hőgye Istvánná és Hraskó 
Jánosnéról. Letárgyalták az 1932. évi zár
számadásokat, melyek szerint bevétel: 41*19 
P, kiadás: 41’26 P mutatkozott. A gyűlés 
folyamán ismét számos tag lépet be a nő- 
egyletbe. Az uj tisztikar a következő : Elnök
ség és alelnökök maradtak, Jegyző : Kozsuch 
Jánosné, pénztárnok: Kasnyik Pálné, háznagy: 
özv. Biszterszki Sámuelné. Számvizsgáló bi
zottság: Markovits Pálné, Hipszki Pálné, 
Palicska Istvánná. Rendező-bizottság: Sándor 
Pálné, ifj. Pljesovszki Györgyné, Gyuris Já- 
nosné, Filyó Jánosné, Bartók Pálné, Medvegy 
Mihályné, Kasnyik Pálné II. Választmány : 
özv. Csicsely Pálné. özv. Simó Mihályné, 
id. PJjesovszki Györgyné, Závoda Jánosné. 
Maginyecz Györgyné, Kugyela Pálné, özv. 
Liska Györgyné, Tárnyik Mihályné, Uhljar 
Mihályné, Csonka Jánosné, Köpenyes,, Mi
hályné, Köpenyes Jánosné, Bertók Györgyné, 
Krajcsi Jánosné.

Szokatlan harangszó fog feltűnni a lakos
ságnak péntek délutánonként a katolikus 
templomból. Ezentúl ugyanis péntek délután
3-kor megszólal a templom nagy harangja. 
Az uj harangozás bevezetésének magyará
zata az, hogy a megváltás 1900 éves évfor
dulója alkalmából most még tartó szent évben 
azokban a templomokban is bevezetik a 
péntek délutáni' harangozást, ahol az eddig 
nem is volt szokásban. Mivel a Biblia szerint 
a Megváltó halála délután 3 órakor volt, ez 
ó̂r4ban emlékeztetik a híveket a megváltás 
nagy tenyéré, s felhívják őket, hogy ez 
órában az értük meghall Megváltóra, annak 
szenvedésére gondoljanak.

Héthőnapi börtönnel sújtották Molnár Já
nost, a szarvasi templomok betörőjét. Januári 
számunkban megírtuk Molnár betörését az 
ótemplomba, a'csendőrség zseniális nyomo
zását, majd annak kiderítését is, hogy ugyan
csak Molnár volt ez Üjtemplom múlt évi ti
tokzatos betörője is. A gyulai kir. törvény
szék két héten belül letárgyalta a perselyfosz- 
fogató ügyét és Molnárt 7 hónapi börtönnel 
sújtotta.

Vidám-est. A KIÉ ifjúsága kiváló ké
szültséggel adta elő háromszor egymásután 
Moliere: Botcsinálta doktorát, A közönség 
oly nagy számban jelent meg! hogy a darab 
megkezdése előtt le kellett zárni az ajtókat. 
Holub János a doktor szerepében elsőrendű 
alakítással játszott. Holub Anna, Grexa Juckó 
és Szlovák Mária, valamint a többi szereplő 
is méltán megérdemelte a sok tapsot. Az 
ifjúsági egylet tagjainak ez a bemutatkozása 
eloszlathatja azt--a felfogást, hogy a KIÉ 
semmi vidámságot nem enged meg tagjainak.

\A

BOTORT
és kárpitos munkát
jót, megbízható és tökéletes kivitelben, leg
olcsóbban díjmentesen szállítunk bárhová!

bútoráruház BÉKÉSCSABA,
Andrássy ut 25. szám.

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik 
a folyó évi február 10-iki leventetiszti bál 
alkalmából felüifizeüek, a .‘Vezetőség ezúton 
mond hálás köszönetét. Felülfizettek: Gróf 
Bolza Pál 12 P. Schwarz Gyula, Déri Ármin
5—5 P, Készt Ácmin dr 3r5Q P, Haviár Gyula 
dr, Dörnyei József dr 3—3’ P, Szokol Károly 
2.50 P, Ribárszky Pál méjn|ők. Szemző Imre 
dr, Szemző István dr. Szemző Pál;4ri Breuer. 
Szilárd, Bocskay-Sportegyjet 2—2 P, Podany 
Pál dr, Frecska Sámuel 1—1 P, Tákos Lajos, 
Litauszky N. 50—50 fillér. :

Verekedés a nagyszénás! tanyákon. Vég

zetes kimenetelű biliárdcsata hirét hozták a 

közeli ‘Nagyszénásról. Az' elmúlt héten a 
faluhoz tartozó tanyai Valadi-féle kocsmában, 
a tanyai ifjúság rendes biliárdiermében négy 
ifjú vitte egymás ellen .8 : harcot. A vita a 
kétes nyereség körül fejlődött ki, mely magát 
a vendéglőst is erősen felingerelte és emiatt 
ő a biliárdozókat kitette azLuccára. Az uccán 
aztán megtörtént a komoly hadüzenet, mely
nek folyamán Gonda Istvánt velélytársai 
alaposan helybenhagyták annyira, hogy esz
méletlen állapotban szállították be a sebe
sültet a hódmezővásárhelyi közkórházba. A 
szerencsétlen ifjún az orvos 12 bicskaszurást 
állapított meg és meglehet,..hogy még egyik 
szemét is elveszti. A csendőrség a nyomo
zást folytatja és egyben Jelentést telt az 
esetről a gyulai ügyészségnek is.

Az orosházi gimnázium ügye. Az orosházi 
nyilvános jogú gimnázium ügye ismét felszínre 
került. A jelenlegi gimnáziumi tanfolyam ve
zetője részletes költségvetési és tervezetet 
terjesztett a község elöljárósága elé, mely 
arról szól, hogy amennyiben ; a:' miniszter 
jövő tanévben hozzájárul -a nyilvános jogú 
gimnázium létesítéséhez, a községnek csupán 
évi 1980 pengővel kellene hozzájárulnia az 
intézmény fenntartásához. A községi tanács 
legutóbbi gyűlésén úgy döntött, hogy a 
hozzájárulást javasolni fogja a képviselő- 
testületi közgyűlésnek.

Anyakönyvi hírek
Születések: Hicz János fia Pál, Korbely 

János fia János, Csilik György fia János, 
Schwartz Joachim leánya Márta, ifj. Holló 
Györgv leánya Mária, Hipszki György leánya 
Irén, Liska György fia János, Forster Gusztáv 
leánya Ilona-Judit, Súlyán János leánya Anna. 
Ifj. Trabach Pál leánya Erzsébet. Borgulya 
János fia János, Szrnka Pál leánya Zsuzsanna, 
ifj. Kohut János fia János, ifj. Polonszki Mi
hály fia János.

Házasságot kötöttek: Gutyan Márton 
Kovács Erzsébettel, Kis Pál Uhljar Annával, 
Laurik János Gyurik Juliannával'

Halálozások: Özv. Zepletál Jánosné 82 
éves, Deutsch Ignác 92 éves, Katrenyik Já
nos 82 éves, Korom Erzsébet 2 éves.Repka 
József 38 éves, Rómer Pál 58 éves,! Trnyik 
Mihály 26 napos, Borgulya István 67 év.es, 
Vida Pálné 57 éves. Csilik János 1 napos, 
özv. Fabó Andrásné 83 éves.

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



Élénk tenyó8zállatvásári forgalom várható

d .kiállításon. Amáróufc..ezoge _
2S-éb^inegnyiló,Mezőgazdasági 'Ki* , 
állítás - tenyészé1laícs0jDorijábá; kivíJo minő
ségű é§ az előzp^Vekitiállitási'anyagát jóval 
megtajíadó számu íér^yészállatpt jelentettek 
be. i’& t e tenyészállatforgalrriat/főlegazok a 
szátjnóltevő kedvezmények élénkítik meg, 
melyedet a miniszter á vásárolni Szándékozó 
gazdáknak kilátásba helyezett. Ilyenek többek 
közötí a megvásárolt tenyészállatok díjmentes 
hazaszállítása, a másfél éves kamatmentes 
hitel és külön a községek részére engedélye
zett 30 százalékos árvisszatérités. A tavaszi 
mezőgazdasági kiállítás ezekkel az intézke

désekkel állattenyésztésünk magas színvona
lának további emelése érdekében igen hasz
nos szolgálatot fog tenni.

Az Uj Idők mai számában folytatja Her- 
czeg Ferenc emlékei elmondását. Kiadóhi
vatala. Budapest, VI., Andrássy ut 16. bár
kinek küld díjtalan mutatványszámot. Elő
fizetési dij negyedévre 6’40 P, egyes szám 
ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor 
könyvkereskedésében.

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

V I  X Á G R  R Ó N I  K A

' Ausztria.

Až osztrák kormány és a szocialista pért közötti kinos 
feszültség most végre kirobbant s a szocialisták és a 
Heirawehr . által támogatott kormánycsapatok harca 
borzalmas polgárháborúvá fajult, amely már eddig is 
mind két részről több száz áldozatot követelt. A szoci
alisták majdnem kifogyhatatlan löszereiryagét és fegy
vereit a cseh szomszéd szállította. A kormány az összes 
szocialista sz4kszervezeteket feloszlatta.

Fnndaonzigbn

elcsendesedett a forradalmi láz. Az általános szrájk 
azonban még továbbra is tart A Becsből érkező riasztó 
hirék hatása alatt a francia szocialista párt úgy látszik 
szakított osztrák evtársaival és magáévá tette a francia 
kormány és nemzet közvéleményét, mely Ausztriának 
nemzetközi megszállását sürgeti.

Balkán.

A  balkáni államok közül Románia. Jugoszlávia, Görög
ország paktumot kötöttek egymással, hogy . a világ
háborút követő békében részükre biztosított országhatá
rokat kölcsönösén megvédik.. Sajnos hozzájuk csatla
kozott egykori szövetségesünk: Törökország is.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nein őrzőnk meg és nem adunk vissza.

B* M« Az okleveles gazdatisztnél a felmondási 
határidő, ha a szerződést határozatlan időre kötötték 
egy esztendő, ellenkező esetben pedig csak három hó.

Altiszt. Állami alkalmazásban lévő szolga 
és altiszt között küJömbség van. A szolgák, a kezünk 
között lévő kulcs, szerint, > havonként kezdetben 76 
pengőt és két-három évenként 4—4 pengővel többet 
kapnék- A másodosztályú altiszFpedig havi 84 pengőt 
és három évenként 3—4 pengővel többet.

Névmagyarosítás. IL F. Ennyi kikötés mellett 
igazán nehéz jó nevet ajánlani. Csak ha már végképen 
nem tudna megfelelő magyar nevet találni, mely vele- 
mily vonatkozásban áll régi lakóhelyével, szülőfalujá
val, vagy őseivel, akkor válasszon szabadon egy elő
nevet. — A többieknek a következő névcserét ajánljuk: 
Bliznák (sebhelyes) helyett Sebe-t, vagy Sebesi-t. Hanó 
(a németben Johann rövidített alakja) Jénossy-t Hojottf 
(csupaszság) helyett Símai-t‘Medzihradszkyhelyett Váí- 
közi-t és Misik (Miska) helyett Mihályi-t. .

H e l y b e l i  g a b o n a á r a k  !

B ú z a .................7’80 — 8’—: i
Tengeri . . . .  6'50 — 7'50

: Áipa . . . . . 6*50—
* > b  . . . . .. A - •----- T -

■Lucerna . . . T * 100*---- 130’—
Tekinag . . . ... 24----- 25—

Tündérujjak" a legelterjedtebb ma
il, ,, 
A^zerkea 

ülfl Budd

/ gyof J&ézimunka-ujság. 
g/mtítfltvénvsMnot^ szívesen
iy.^erület,fSföviia-^r 8. széni*

:• Kóczy Lajos divatárukereskedő 
r '"' RÖzleiflén^é

: A (gagyar,$zövetb8J készült ruha mél
tóan hirdeti a magyar kéz és a magyar 
ész murtÉyál

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

ÁZ IPARVÉDELEM, ORSZÁGVÉDELEM ! 
P o n t o s  :k i s z o l g & l á s l

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz gazdasági viszo
nyoknak, .előnyös ^ételeim folytán 
az idén is ‘kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthatóm rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tartok 
hazai és Imptort Íiizifában9 legjobb 
minőségű hazái szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban* Elő

jegyzésekét már elfogadok és azo
kat sorrendben leszállítom.

Schlesinger Sámuel
Telefon IL, lg.

97.
Eidnyös fizetési feltételek I

Alku nélkül vásárolhat
női. és férfi harisnyákat, férfi és női bőr- to
vábbá 8zövflttkeztyQket, sapkát, sálakat, pul- 

lovert, férfi ingeiét, gallérokat és m inden

fé le . ru tiázatl, továbbá frontharcos ruha 
és felszerelési cikkekét.

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

a túlfizetés Ifi yan zárva.
Női pulloverek rl! . . . . .  . .-4*50 P 
Erős köpper, alsónadrágra (150 P) 1*40 P
Erős toliálló. angin....................... 1*00 P
„Viskose“ ruhaselyem
minden színben ,(4'50). . . 3*90 P
Creppdechine minden színben . . 2'90 P
Tennisz flanell .................  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 krémi.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..............................0*10 P
Vállzsinór, tiszti.....................  0’70P
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 kamgámból 
3*50 P, A frontharcos szabó a fenti díjért 
köteles elkészíteni azt.

Igazolványokhoz érmek is beszerezhetők. 

Árusítás csak készpénz ellenében*

‘.a:;
Meghívó

A szarvasi Iparosok .JJacpkfly-Sportegyesülete folyó 
évi rendes közgyűlését' február hó 25-én, vasárnap 
délután 3 órakpr tartja az Ipartestületben, melyre az. 
összes tagjait tisztelettel meghívja, a Vezetőség.

A közgyűlés tárgyai:

1. Tisztikar, választmányi, számvizsgáló bizottság 
tagjai és póttagjai választása.

2. A felelős számadók részére a felmentvény meg
adása.

3. Alapszabály-módosítás.
4. Szabályszerűen beérkezett indítványok tárgyalása. 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés március 4-én
délután 3 órakor lesz megtartva tekintet nélkül a 
megjelentek számára.

APRÓHIRDETÉSEK
. Nyomoz, megfigyel, informál, adatokat be

szerez bármilyen ügyekben Szilágyi Sándor 
magánnyomozó irodája. Békéscsaba Irányi u 2í

• Kiadó lakás kiszolgálásért olyannak, aki
nek különben megélhetése van. Cím a 
kiadóhivatalban.

. Eladó egy 8 HP-s jókarban lévő Claytorí 
cséplőgépgarnitura 111., 371 szám alatt.

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

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

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadór 
és a ház eladó. Hl. kér. 83. szám.

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III.; 
163. sz. alatt.

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

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

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

PUBLIKÁCIÓ
Súlyán Jánosnak T. 11., 53. számú tanyája másfél 

hold földdel eladó.
Podani György vályogverőt keres, JeL V.. 408.
Búzás Györgynél pelyva, törek és árpaszalma eladó. 

Jel. IV., 209. szám alatt.
Litauszki Pál IV., 491. száimu háza eladó. 
ÚtemetŐ-alatti kenderföldek és pótlékok eladók. JeL 

Dajijda Györgynél I., 432. szám alatt, ahol kovácsazer- 
számok .is vannak eladók.

A berényi-ut mellett 6 hold príma Jöld eladó. JeL 
Silberstein Fülöp dr ügyvédnél.

Sovány György'165r hold földje haszonbérbe őszi 
vetéssel együtt kipdó. Jel. IV.. 159.

Malmos-dűlőben csabai-ut mellett fekvő 28 kishola 
első minőségű szántó eladó. Jel. Salacz Aladár dr 
ügyvédnél.

Csongrádi országos vásár február 23—24-én lesz. 
Janurik Mátyásnál Hosszusoron egy boglya árpa

szalma, tengeriszér és egy szecskavágó dadó. Jel. IV.. 
503. szám alatt 

Kiszely Jánosnak Bezinai-szőlőkben lévő 771 négy
szögöl szántója házzal eladó. Jel. 111. külker.. 57. sz. 
alatt, az orosházi-uti iskolánál.

IV.. 187. sz. ház eladó, vagy bérbe kiadó. Jel. Med- 
vegy Mihálynál HU 349. sz. alatt. Ugyanott egy 18 
soros, vetőgép és egy Otemető-alatti pótlék eladó.

Egy pár lószerszám olcsón eladó. Jel. T. V., 283. 
Dina Pál L, 441. sz. háza eladó és egy üvegajtó eladó. 
Papp Mihólyné örököseinek 1, 34$. sz. háza eladó. 

Jel. Batta Mihály Zöldpázsit.
Borgulya Gábornál egy vastengelyü kocsi eladó. 

Jel. II. 472.
Egy jókarban lévő kerékpár jutányos áron eladó. 

Jel. IV., 283.
Ogv. Krenyiczki Jáqosnénál egy kocsi és 2 boglyp 

széna* eladó. Jel. IL, 381.
Stefáni Pál örököseinek Nyulzugban és Hatház alatt 

egy-egy dinnyeföldjük eladó. Jel.I.. 255. sz. alatt 
IL, 109. szám alatt egy 3 szobás lakás május 1-től 

kiadó.

Felelős kia46:.NAGY S Á N D O R  

a Sxárvast KBzloay Nyomda* és Lapkiadóvá!^ 
lilát U HorAy Miklós «t % •


