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Tiszántúl megsegítése
A szarvasi III. gazdaérdekképviseleti 
gyűlés visszhangja és eredményeképen 
a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
részéről is megindult ez az akció és 
vezércikkünk avatott szakiró tollából 
e mozgalmat, mint az egész' országrész 
megmozdulását ismertetik -

A m. kir. kormány rövidesen leküldi 
miniszterközi szakbizottságát Debrecenbe a 
Tiszántúl különleges helyzetének megvizsgá
lására és elbírálására, valamint a beigazolt 
helyzet megállapítása után a különleges 
tiszántúli bajok orvoslása étdekében szüksé
ges intézkedésekre javaslattétel céljából.

A Tiszántúl egész agrárlakossága nagy 
várakozással tekint a szakbizottság munkás
sága elé és a m. kir. kormány megértő tá
mogatásától reméli azon lényeges különbsé
geknek kiegyenlítődését, amelyek a Tiszántúl 
mezőgazdaságának és agrárlakosságának hely
zete, valamint más országrészek és azok 
gazdatársadalmának helyzete között a Tiszán
túl hátrányára ma kétségkívül fennáüanak.

Ha vizsgálat tárgyává tesszük azt, hogy 
milyen módokon lehetne a tiszántúli adott
ságokban rejlő hátrányokat a jövőre nézve 
kiegyenlíteni és miképen lehetne a múltban 
te^en hátrányos helyzetből eredően elszen
vedett károsodásokért a Tiszántúl gazda
társadalmát kárpótolni, akkor mindenek előtt 
tisztáznunk kell azt, hogy mikből eredtek és 
.erednek s milyenek ezek a hátrányok aTiszántul 
piezőgazdaségára és agrárlakosságára,

A Tiszántúl mezőgazdasága és agrár- 
lakossága elsősorban a trianoni békeszerződés 
következtében beállott közgazdásági'változá
sok folytán került különleges és a többi 
országrészeknél nehezebb helyzetbe. A tria
noni határok megvonásával ugyanis a Ti
szántúl közgazdasági helyzete úgy alakult, 
hogy az uj határok az északkelet-tiszántúli 
országrészt teljesen elzárták azelőtti termé
szetes fogyasztó gócpontjaitól' s a régi fel
vidéki felvevő piacok ma vámhatárokkal 
elzárt külfölddé, váltak. Különösen a Cseh
országgal szentben fennálló szerződésnélküli 
állápot bekövetkezte óta ugysaólván kizárólag 
Budapest és a nyugati külföld felé helyez
hetők el ezen országrész agrártermeléséből 
eredő árufeleslegek is. A nagy szállítási távol
ságok miatta szállítási díjtételek a Tiszántúlról 
szállított áruk értékének nagy százalékát 
veszik igénybe. A nyugattól távoli fekvés 
miatt ugyanis a mezőgazdasági termelés 
folytatásához és az agrárlakosság elsőrendű 
életszükségleteinek kielégítéséhez nélkülözhe
tetlenül szükséges ipari eredetű aruk beszer
zése is drágábban történik a Tiszántúlon, 
min (más kedvezőbb fekvésű országrészekben, 
ami ugyancsak a mezőgazdasági termelés 
jövedelmezőségének csökkenési folyamatát 
gyorsította, illetve a rentabilitás további csök
kenését eredményezte.

Sulyosbitólag hat az a körülmény is, 
hogy a budapesti és nyugati piacoktól nagy 
távolság miatt a kereskedelem is inkább a 
kedvező fekvésű országrészeken keresi és 
veszi fel az árut, minek folytén a csökkent 
kereslet miatt is alacsonyabb termelői árak 
alakulnak ki a. Tiszántúlon.

Nem maradhat figyelmen kívül a háború 
végén, a román Megszállás által okozott 
rendkívüli nágyarányü erlékveszteség sem,

i'"íj ív;1;

ipott, ami pedig 
t̂ahhoz, hogy a 
[ulyos feltételű 

rült. 
lefyzetének el- 
.ényezők sem 
szántul köz- 
ő szikesein, 

* területein a 
idenkor bizony

járulnak az

legalább olyan mértékbén vehesse ki részét 
agrárexportunkból, mint amilyen arányban 
óbban á cself vámháböru előtt'részéit, hogy 
igy ' az exportban elérhető' jobb árak' révén 
a tiszántúli gazdaságok rentabilitása is' fo- 
iiózhajó legyén;" ‘ 1

a gazdatartozások fizetésére előirt szolgálta
tásoknak ezen országrészbeli adósgazdákra 
kedvezőbb kulcsok szerinti megállapításában;

a tiszántúli földek magas kataszteri osztályo
zásából folyó hátrányoknak a föld és a 
gazdatársadalom közteherviselése terén1 ki
küszöbölésében és végül abbban, hogy 
áz irányított termelésbe vont növényeknél a 
Tiszántúl hátrányos helyzetének kiegyenlítése 
céljából- nagyobb térülétek volnának a tiszán
túli vidékéken ily termelésre megái lapíthatok, 
mint más országrészekben.

Egy kétségtelen, hogy a Tiszántul mező- 
gazdasága és gazdalársadalma mai súlyos 
küzdelmeiben minden más országrésznél több 
kiméletej, törődést és segítséget érdemel, 
olyan kormányintézkedéseket, amelyek a 
Tiszántúl mezőgazdasága nagy értékeinek az 
elsorvadástól megóvására alkalmasak és 
amelyek a német Osthilfe példájára külön
leges eszközökkel és intézkedésekkel törek
szenek a Tiszántúl gazdasági talpraállitására.

Vitéz Czeglédy Béla
mezőgazdasági kamarai igazgatód

Hazafias és kulturális megmozdulás Szarvason

aminek oroszlánrészét a Tiszántúl agrár- 
társadalma szenvedte el sjjamelyért kárpót
lást semmi formában nem 
nagymértékben járult hozz 
Tiszántúl gazdalársadalma 
hitelek igénybevételére ké 

A Tiszántúl különlégé 
bírálásánál végül a termés:, 
hagyhatók figyelmen kivül:| 
ismerten nagy területű és!.; 
futóhomok és lapos, tőz§] 
mezőgazdasági termelés m; 
tálán és' kockázatos. EHI, . 
éghajlati szélsőségek, a ^róssz csapadék
eloszlások, melyek folytán/ főként fagy- és 
aszálykárok egyébként tó termőterületek ter
mését is nagymérlékben/kárq$itják évről-évre.

A Tiszántúl mezőgazdásági termelésére 
nehezedő mindezen hátrányok természetessé 
teszik, hogy elsősorban a következő terüle
teken találhatjuk meg a Tiszántúl megsegíté
sének célravezető eszközeit:; 
ö vasúti szállítási díjtételeknek a Tiszántúlról 
Budapestre, valamint az egyes nyugati határ- 
állömásokra történd oly mérvű csökkentésé
ben, hogy a többi országréteekkél arányos 
fuvarparitás legyen ezen oi&zágrészéh is 
elérhető;
^ rendelkezésre , álló különböző exportkontin- 
gensek felosztásával a Tiszántúlra különös 
figyelem fordításában, hogy ezen Országrész

Az országos Frontharcos Szövetség 
szarvasi csoportja február 15. napján este 
6 órakor nagyjelentőségű vezetőségi értekez
letet tartott Schauer Gábor dr főszolgabíró el
nökletével a községháza nagytanácstermében.

Az értekezlet elhatározta, hogy ezidén 
a nemzeti ünnepet az egész társadalom és 
összes egyesületek és testületek bevonásával 
fogja megünnepelni. Az ünnepély kiemelkedő 
mozzanata lesz á délelőtti felvonulás a piac
térre, hol a program a szabad ég alatt fog 
lejátszódni a terv szerint.

Estére a Frontharcosok és Vitézek kar
öltve ünnepi vacsorát rendeznek.

Nagy lelkesedéssel tette magáévá az 
értekezlet Schauer Gábor dr elnök meleg és 
széles látókörű indítványát, a Nágymagyar- 
ország Közepe Emlékmű, a Frontharcos- 
zászló és a Nemzeti Munkavédelem-zászló 
létesítésére vonatkozólag, még a folyó év 
őszére. ?

Határozatba ment. hogy egy hatalmas 
rendezőbizottság fog alakulni a hélyi társa
dalom minden rétegéből, az összes helyi 
társadalmi egyesületek és testületek bevoná
sával. Ezt ’ a bizottságot legközelebb Vitéz 
Biki Nagy Imre főjegyző, a Frontharcosok 
társelnöke fogja összehívni a községházára.

A nagyBizottságnak egyelőre két fel
adata lesz.

Az egyik: a március 15-iki ünnepi 
vacsorákkal kapcsolatban felhívni, felkérni az

összes rendező egyesületeket és testületeket, 
hogy a vacsora költségeiből fejenként 10 -10 
filléreket számítsanak hozzá a fentebb meg
jelölt magasztos célú Hármas-alapra.

A másik: ugyancsak a Hármas-alap 
javára egy nagyarányú kulturest előkészítése 
április 7. napjára. Egy olyan kűltur-estre. 
amelyre bizonyos fokig az egész országnak 
fel kell figyelnie:

Mert ezen a napon az egész város 
hangos és gyönyörű hitvallást fakar tenni a 
nagy világ előtt’ a Magyar igazságról : 
— Nagymagyarország közepe ezer éven át 
Szarvas volt. És az is maradi

Meleg együttérzéssel kísérjük figyelem
mel a Szarvasi Frontharcosok lelkes nemzet- 
épitő munkáját.

Itt említjük meg, hogy az Országos 
Frontharcos Szövetség Vitéz Zerinváry Szilárd 
dr vezetőtiszt mellé ifj, Brachna Jánost ne
vezte ki törzsvezetőül.

A kézműves iparosság 
egy régi sérelmének orvoslása

A kézműves iparosság évek óta állan
dóan sürgeti a kontárok kíméletlen üldözé
sét, mint akik az iparosság ámugy .is nehéz 
helyzetét még inkább súlyosbítják. A keres
kedelmi miniszter most végre reagált a sók 
jogos panaszra és felhívta az összes illetékes 
hatóságokat, hogy a kontárok elleni ügy-



ben tett. feljelentéseket-„Kontár-ügy, soron- 
kivüP jelzéssé] lássák el és ugyanilyen el
bánásban részesítsék az esetleges ezirányu 
fellebbezéseket is. A miniszter és szeretiiők, 
ha maga az iparosság is, réméli, hogy e ren
deletnek üdvös hatása a közeljövőben már 
jeléntkezni fog.

H Í R E K
Vájjon. . . ?

Kérdést felvetni mindig könnyebb, mint a 
‘kérdésre felelni, különösen fontos, égető kérdésre~ 
alaposan, jól megfelelni. Vájjon ? . . .

Hát vájjon miért vannak olyanok itt kö
röttünk, akik még mindig nem igazi magyarok,
-akik közönnyel nézik a nemzeti törekvéseket, bár 
:itt élnek e hazában??

Vájjon városunk lakosságának egyrésze 
miért nem magyar szivében is, most 200 év után 7

Vájjon, miért nem lett magyarrá százszá
zalékig ? Miért nem magyarosodon el teljesen?

Oly kérdés, melyre a feleletet meg lehet 
*adni, de az a felelet húsba vág mélyen, fájdal
masan, s ez a felelet nem érett meg arra, hogy 
e lapban hirdesse fájó igazságát. . .

A kérdés azonban indokolt. Annyira talán 
nem, mint egy másik alföldi városban, ahol 
furcsa egyletek hirdetik a Faji büszkeséget a la
kosságnak, de itt is Felvethető.

Vájjon, miért kell szidniok egyes (?) atya
fiaknak a „Szebb /ouőf“, ezt a szép magyar 
köszönéstt miért kell káromolniok a tanítót, aki 
plántálja a magyar szót a gyermekekbe, s min
den magyar szivdobbantó érzését e három szó
ban: „Szebb magyar jövőt".

Vájjon mi Fáj nekik ? Vagy talán gyűlölik 
a magyar nemzeti eszmét, a magyar rónát, mely 
jobbágy őseiknek Fehér kenyeret, vagyont, tanyát, 
hazát adott?

Vájjon miért ? Vájjon . . . /

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

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

Az előszó
Irta: Chován József

* Egy iró irt egy dolgozatot. Amíg irta, 
nem tudta, hogy mit fog vele csinálni. Irt 
hozzá tehát háromféle előszót, amelyek közül 
„kiválasztja majd" a leginkább „odaillőt".

Először felolvasásra szánta a dolgozatot,
— de amikor látta, hogy, nem talál hozzá 
hallgatóságot, — mást gondolt.. í

Felvillant szeme előtt a „Töbörcsöki 
Nadély“ dmü revolverujság és elhatározta, 
hogy ezt fogja a dolgozatával megnyomorítani. 
Azonban az újság valahogy kisiklott a 
„megtiszteltetés" elől s így nem maradt más 
hátra, mint a „Műértő Közönség" — amelynek 
úgyis minden mindegy... S miután magam 
is szerencsésen elérkeztem ehhez a tisztes 
társasághoz, sietek befejezni az ^Előszó" 

előszavát.. .

Aziróelső gondolata-.„Ha felolvasom

Mélyen tisztelt hallgatósági

Magam is együttérzek a megrettent 
hallgatóval, amidőn e testes füzetre tekintek. 
Eszembe jut az egyszeri ember, aki — midőn 
először látta meg úri szomszédját cilinderben,
— igy kiáltott fel megriadva: — Mondja
uram, tetejéig fej ez a kalap ? I Amit azért

Karolfkus istentisztelet. Vasárnap fél 9-kor 
C8éndesmise, 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
m|se. Köznapokon a szentmise fél 8 órakor, 
litániák délután 4 órakor. .

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

Halálozás. Pénteken, február hó 16-án 
temették el Gazsó Imrét Békésszentandrás- 
nak 15 éven át hűséggel szolgált érdemes 
biráját. Temetésén a község lakosságán kívül 
a szomszédos falvak képviselői is meg
jelentek.

Hogyan kívánja Kalocsa megünnepelni az 
idei március 15-ikét? Kalocsa város németajkú 
lakói követésre méltó bizonyítékát óhajtják 
adni a magyar hazához való hűségüknek 
azzal az elhatározásukkal, hogy az idei 
március 15 éré beadják névmagyarosítás 
iránti kérelmüket^A mozgalomhoz már ez- 
ideig is több száz család csatlakozott.

Egy. öcsőHi .iparos találmánya. Molnár 

Mihály öcsödi géplakatos szikvizgyártásnál 
alkalmazható ügyes és higiénikus szem
pontból értékes szürőkészüléket mutatott be 
a m. kir. szabadalmi bíróságnak, mely a 
találmány előállítására és forgalombahozata- 
lára az engedélyt megadta.

Békésvármegye törvényhatóságának gyű

lése. A vármegye alispánja : dr Márky Barna 
szerdára, e hó 28-ára hívta össze a vár
megyei törvényhatósági bizottság februári 
közgyűlését. Tárgysorozatából városunkat és 
környékét a következő pontok érdekelhetik: 
1. Az alispán jelentése a Lengyel-féle ingat
lannak a főszolgabírói hivatal részére törté
nendő megvételéről. 2. Kondoros község 
kérelme egy szabályrendelet módosítása 
iránt, mely a hetipiacokon megforduló idegen 
kereskedők és iparosok árusítására vonatko
zik. 3. Kondoros község kérelme egy ártézi 
kút létesítéséhez szükséges segély tárgyában.
4. A békésszentandrási ref. egyházközség 
temploma renoválására segélyt kér.

mondok, mert látom, hogy önök is efféle 
meghökkenéssel néznek ez elé a negyven . 
perc elé, amelyről csak most látni, hogy mi 
minden kellemeset lehetett volna ezalatt 
véghezvinni. Élvezni, vagy cselekedni...

De most már minden hiábavaló. A 
felolvasást megtartom és punktum. A követ
kezményeket pedig vigye el az ördög I

Persze, hogy mit jelent ez a felolvasás, 
areml magam js tisztában vagyok. Nagyon 
jól ismerem a , Felolvasók természetrajzát. 
Tudom, hogy negyven percet egyszerűen 
lefoglalni több ember életéből, — önzés. De 
emellett még egyebet is tudok. Tudom, hogy 
vannak felolvasók, akik, megőrülnének, ha 
a klappanciáikat nem olvashatnák fel.... És 
ugyanígy:, vannak hallgatók, akik egyes 
felolvasásoktól őrülnének meg... S hogy én 
ezek tudatában mégis felolvasok, — im. — 
hallják meg a védekezést is. ha már a 
támadással olyan hirtelen készen vannak.. .

Ugyanishaazelső „quo usque tandem .. ." 
elhangzik, akármelyik — a felolvasás alatt 
álló — személyiemet, úgy „in hoc signo", 
valamint „in flagránti" — derékban ketté
vágom ... És azt hiszem, hogy ez teljesen 
megfelelő ígéret részemről. Nemde?

Csak persze: ennek a sóhajnak tisztán- 
kivehetőnek kell lennie, mert egy, — a saját

Az öcsödi Iparos-Kör kabaré-estjei: Az 
jöcsödi Iparos-Kör jól megszervezett müted- 
jvelő gárdája a farsangot sikerült kabaré-es- 
ftéllyel zárta be. Az estélv rendezői ' Halasi

(‘Dénes és Pantó Antal voltak és annak úgy 
anyagi, mint erkölcsi sikeréhez a szerepelt 
(Összes műkedvelők hozzájárultak. Az esté- 
[lyen Szarvasról dr Tóth Pál országgyűlési
■ képviselő és dr Schauer Gábor főszolgabíró 
is, resztvettek. >

Ajándék a kondorosi ev. templom oltá
rára szép. értékes 2 db selyemkendőt aján
dékozott Harsányi Erzsiké és Esztike.

Kulturest. Békés vármegye kir. tanfel
ügyelője kerületében végzett látogatásait 
mindig egy-egy tanulságos, a mai kor esz
meáramlatait ismertető előadással kapcsolja, 
így legutóbb e hó 21. és 22-én Gyomán és 
Orosházán tartott ily előadásokat. Legköze
lebbi programjába városunkat is belekapcsolta. 
A kultur-estét, amelynek keretében Hercsuth 
Kálmán kir tanfelügyelő „A hit és hazasze
retet szükségességéiről értekezik, a helybeli 
iskolánkivüli népművelési bizottság rendezi. 
Az előadást a rendezőség szombatra, már
cius 3-ára tervezi és helyéül a „Kossuth-téri" 
Árvaház dísztermét választotta. A műsor 
keretében fellép Havranek Vilmos hegedűmű
vésszel az élén a szarvasi vonósnégyes (Pécsy 
Sári, Falussy Imre és Zalai JózseQ. Borgulya 
Manci városunknak rutinos interpretátara egy 
szavalatával és a Szarvasi Dalkar Rohoska 
Géza karnagy vezetése mellett. Az estélyre 
belépődíj nem lesz. Egy műsor ára 20 fillér. 
Kezdete délután 5 óra.

Bodán Margit Öcsödön. Á magyar nóta 
művészi interpretálója: Bodán Margit férjé
vel Kubányi Györggyel március hó 4-én 

; újra Öcsödre jön és ezalkalommal hangver- 
! senyének jövedelmét 10 százalékában az 
1 öcsödi szegények felsegélyezésére ajánlotta fel.

Ipartestületi közgyűlés. A Szarvasi Ipar
testület folyó évi rendes közgyűlését e hó
26-án, hétfőn tartja meg székházában, dél
után 2 órai kezdettel.

Egyházmegyei értekezlet A békési ev. 
egyházmegye elnökségei február 27-én tarta
nak tanácskozó értekezletet Orosházán a 
zsinat előkészítés végett.

soraiba beleszédült — felolvasó rosszabb a 
legvehemensebb süketfajdnál. . .  Se lát, se 
hall I

Most tehát, háromszori Jézus kiáltással, 
megkezdem felolvasásomat...

#

Az iró második gondolata: — „Ha a
„Töbörcsöki Nadály"-ban leközöltetem" ...

r
Néhány bevezető szó a Mélyen Tisztelt 

Olvasókhoz I Vannak gondolatok és vannak 
„gondolatok" ... Vannak olyanok, amiket 
elolvasnak, megtanulnak és... elfelejtenek: 
és vannak olyanok, amiket sohasem felejtenek 
el, mert sohasem olvassák el és nem is 
tanulják meg őket. Illetve, mégis csak 
elolvassa őket valaki. Legalább is „egy" 
valaki. Ha más nem, hát az iró. Az iró 
mindent elolvas. Olyan ő, mint a suszter, 
aki kihúzza ugyan a kaptafát a cipőből,.de 
aztán megint belenéz néhányszor, hegy nem 
hagyta-e benne... (Különös dolog I Azt 
hiszem ,̂ kevesen értik ezt a titkot I)

Itt is igen érthetetlen dolog történik. 
Az iró ir, az olvasó olvas és a kutya se 
érti az egész históriát. (Főként az olvasó: 
— No az igaz.)

Nincs gyanusabb dqlog, mint amikor 
egy iró elhatározza, hogy csakis az âsztal- 
fióknak" fog dolgozni. Ettől a perctől kezdve



Egy farsang górlege. Pihent agyju , és 
ráérő statisztikusok az idei rövid farsang 
alatt kiszámították, hogy egy táncoló pár 
egy báli éjszaka alatt esti 9 órától reggeli 5 
óráig a szünetek -leszámításával körülbelül 
40—45 kilométeres utat tesz meg. Aki tehát 
négy ilyen bálát végigcsinált, ezzel a fárad
sággal-akár Pestig is elgyalogolhatott volna.

Szinészek Kondoroson. Kedden, folyó hó
27-én este a köndorosi csárda nagytermében 
kezdi meg szinielőadásait Náday Pál szín
igazgató kitünően szervezett társulatával 
Szinrekerülnek Budapest legszebb és leg
újabb operett slágerei. Nádai direktor szem 
előtt tartva a mai súlyos helyzetet olcsó 
helyárakkal, kitűnő erőkkel hódította meg 
mindenütt a szinpártoló közönséget, minden 
bizpnnyal ? kondorosiak is kellemesen fog
nak szórakozni a kéthetes sziniszezon alatt. 
A társulatnak és a közönségnek kedvence 
Horváth Ica szubrett l̂ pz, aki temperamen
tumával és táncaival férkőzik a közönség 
szivéhez. Ugyancsak . megérdemel minden 
dicséretet Náday. Böske naiva. Koller János 
táncoskomikus sok kellemes estél fog sze
rezni humorával,. Szemere Imre . pedig kelle
mes ĥangjával- fog kiválni. A lobbi szerep
lőkről is a legjobbakat írhatjuk.

Kedvezményes vetömagkiosztás. A föld
művelésügyi minisztérium növényvédelmi 
hivatala olcsó bab és lencse vetőmagot oszt 
ki részben hitelbe, részben pedig természet
ben való visszaszolgáltatás ellenében. Az 
akcióról az érdeklődőknek ismertető leírást 
küld: a Földművelésügyi Minisztérium Növény- 
védelmi osztálya. Budapest, IV- Kossuth 
Lajos tér 11.

Megjelent a Szabadság, Vitéz Bajósy- 
Zsilinszky Endre hetilapjának legújabb száma. 
Vezető cikkében az osztrák tragédiával 
foglalkozik fejtegetve annak okait és előre
látható következményeit. 10 filléres árban 
kapható minden újságárusnál.

Hirdessen lapunkban I

mindenki állandó veszedelemben foróg: 
körülötte. Dolgok történnek, amiket mindenki 
ért, csak az író nem. Otthonülő családtagok
ból természetimádók lesznek és mindenki 
retteg, nehogy irodalomról essék szó, mert 
az iró azonnal beleszól.

— Hja |... az izé ? Az bliktri 1 Ellenben 
olvassátok el azt a novellámat, amelyik . a 
„Csábacsüdi Spmágely" cimü szépirodalmi 
revüben jelenik meg folytatásokban. Az 
beszéd! Abban van egy és más; egy kis 
elwasz, meg némi gezéresz I . . .

Vagy például ezt mondja az író:

— Bah I Nevetséges I. Ki olvas ma 
Jókait és Mikszáthot, amikor az ambrózi 
kanász: Börcsök Sándor is á „Fővárosi 
Viperát” olvasgatja? Csupa ilyen jóindulatú 
lappal van tele a mai világ s ezért szinte 
örönv ha.az. ember alaposabb dolgot is 
láthat meg olvasgathat.. .  Mbah I .. .

Nekem is ez yolt a célom, amikor ezt a 
cikket szabadjára eresztettem s meg vagyok 
felőle-győződve, hogy elvekben és. nézetek
ben is szerencsésen találkozni fogunk, ha e 
dolgozatnak minden szavát és sorát megér
tette a Mélyen Tisztelt Olvasóközönség... 
S éppen azért:. Gott mit. uns I és Glück auf I
— amik után hadd jöjjön a felolvasás igazi 

„soromája" 11
(Vége,.következik.).

A gimnáziumi hősi halottak 
emléktáblája

A SzÖSz a titkárságához és a gimná
zium igazgatóságához beérkezett adatok 
alapján már összeállította azoknak a gim
náziumi volt tanulóknak a névsorát, akik a 
világháborúban hősi halált haltak, és akiknek' 
a neve rákerül a márvány-emléktáblára. A 
névsor a mai napig a következő:

Ambrus Jenő (1905), Bagi József (1904), 
Balga István (1913), Balogh Miklós (1908), 
Berta József (1907), Botka József (1905), 
Dancs Szilárd dr (1894), Demcsák Lajos dr 
(1908), Egyed Béla (1912), Fábri István (1916), 
Finkelstein Zoltán (1910), Halász Gyula dr 
(1901). Hanó János (1914), ifj. Haviár Dani
(1907), Holub János (1914), Honti Kálmán
(1908), Kalocsa István dr (1905), Klein István
(1910), Kovács Endre (1914), Kürtössy Jó
zsef (1894), Lehoczky István (1915), Lukácsik 
Mihály (1904), Mányik Pál (1906), Medzi- 
hradszky Gáspár (1900), Medvegy Mihály 
(1914), Micsinay Dezső (1907), Molnár Jenő 
(1904), Moravcsik Dezső (1910), Novodomszky 
János (1905), Páll Jánas (1910), Péczely 
Aladár (1912),.Plentri PélJ.1912), Prokop Jenő 
(1899), Rapos Tibor (Í9T3J, Ravasz Ferenc 
(1907), Sámuel Viktor (1900); Scholtz László 
(1914), Siflis Lajos (1906). ifj. Szabó Sándor
(1911), Szécsi András (1914), Szlovák Kálmán 
(1913), Uhljár Pál (1905), Tarr Lajos (1906), 
Túrán István (1908), Tusjak György (1904), 
Vitális Márton (1914), \Veisz Mór (1898), 
Zatkalik Ferenc (1910).

Amennyiben azonban még mindig akad
na olvasóink között bárkinek oly ismerőse, 
barátja, rokona, szomszédja, akinek a neve 
e listában nem szerepéi, közölje azt egy 
héten belül a. gimnázium igazgatóságával.

Egyben, ha olvasóinknak a fenti listára 
bármily tekintetben észrevételük van (ha a 
közölt nevek adatai nem felelnek meg a 
valóságnak, a nevek írásmódja más, az év
szám helytelen, a név tulajdonosát a SzOSz 
tévesen, vette a hősi halottak közé), meg
jegyzéseiket az előbb közölt hajárjdőpontig 
ugyanoda, juttassák el..

Egy hét múlva .a SzÖSz a névsort végleg 
lezárja.

Mikor a hamis-tanuk 
vádlottakká válnak 
Egy kölcsön története

Érdekes per került a napokban sző
nyegre a szarvasi kir. járásbíróságon. A 
vádló özv. Csipai Imréné volt, aki egyizben 
Kosztovics Péter szentandrási kertésznek 300 
pengőt adott kölcsön. A pénzt Kosztovics a 
megállapodás szerinti időben állítólag vissza
fizette. Csipainé azonban ennek éppen az 
ellenkezőjét állította. A szarvasi kir. járás- 
bíróság előtt megtartott polgári tárgyaláson 
Kosztovics tanúi: ifj. Szopka János és He
gedűs János kertészeti alkalmazottak azt 
vallották, hogy gazdájuk a kérdéses adóssá
got három darab százas bankóval Csipainé- 
nak visszafizette. A vallomás alapján a bíró
ság Csipainét keresetével elutasította.

Az asszony azonban vélt igazsága tu
datában ügyvédet fogadott és hamis tanuzás 
címén feljelentést tett Kosztovics két alkal
mazottja ellen, akiket csendőrök.-fogtak val
latás alá. A csendőri. szívós nyompzás sorén 
először ifj. Szopka János tört meg és beismerő 
vallomásában élárulta, hogy a tettre gazdája 
bujtatta őt fel és neki siker esetén 30 pengőt 
igért. Ugyanígy vallott később Hegedűs Já
nos is.

A csendőrség most Kosztovicsot hamis 
lanuzásra való rábírás címén, a két alkal
mazottat pedig hamis tanuzás címén a gyulai 
ügyészségnél jelentette fel.,

Előkelő biztositóvállalat
keres jó összeköttetésekkel rendelkező 
úriembert, akit fix fizetéssel azonnal 
alkalmazna és szükség -szerint - b& 

oktatna.

Ajánlatok „N yugd í ja sok  előnyben'1
jeligére a kiadóba kérünk.

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 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

Tresfarin tápszerek is kaphatók!
Weiczner Gáspár és Fia

Gáspár-malom,



Iskolánkivüli népművelési munka
A népszerű rádió-tanfolyam záró.vlzsgálata

Fel a hegyre
Irta: CHOVÁN JÓZSEF

Megy az ember fél a hegyre, 
Kapaszkodik, kúszik, egyre,
Itt egy gyökér, — ott egy szikla;
Ozi őt egy titkos szikra. . .

Mikor egy-egy ponthoz ért el ■
Pihen kicsit, — majd letérdel, 1
S újra indul, újra vágtat. . . i
— Hátha „ fentről“ többet láthat. .. (?)?

S ha felért a hegyderékra: '
Letekint a szakadékra,
.. S ha a csúcsot is elérte :
Vágyik le a völgyre, . . .  rétre.. . I

Mert az ember olyan „szerzet*,
:— Amije „van", „sosem kellhet“, 
Mindig arra fáj a foga,
Amit el nem érhét soha . . . I

Míg Halai, — „ősz fürt“ után 
Vágyik, esztelenül, bután,
S amikor a csontja nyiszog: 
Pajzánkodik, a vén piszok.. I

Hogyha gyáva, — nincs vitézebb,
Mint 6, ám, ha Jól megnézed:
Az egérnél is hitványabb,
Olyan girhes, olyan vánnyadt...

S ha a szeme már megrokkant.
Nincsen olyan távol’, roppant,
Amiről ő tiszta képet 
Ne festene rögtön néked...

Ha a füle beteg, kajla:
A szférák zenéjét hallja,
S ha a nyelve erőtelen:
Be nem áll a szája, sosem...

Hogyha szegény: — pöffeszkedik,
Ha meg gazdag : — fősvénykedik,
S hogyha szamár; — nekifekszik
S majd megszakad, úgy dicsekszik. . .

Ha nincs hangja: — dalol egyre,
Néni néz Istenre, emberre.
Ügy ordít, hogy majd kireped;
S dühös lesz, ha kineveted . ..

Ha nem konyit az íráshoz:
Papírost és ceruzát hoz,
S csinál regényt, verset, tárcát,
*Aminek nem láttad mását

Valóban, furcsa állapot:
Utánozza az állatot;
S, mégis, — akármilyen fura ;
Az member a Világ Ura. .111"

\ A mezőgazdasági kiállítás látogatóinak el
szállásolása. Az országos mezőgazdasági ki
állítást minden évben tömegesen keresik fel 
vidékről tanulmányi csoportok. Az Idegen
forgalmi Hivatal ez évben is készséggel 
vállalta a kiállítás látogatóinak pályaudvari 
kirendeltségei utján való fogadását és olcsó, 
csoportos elszállásolását. Vidéki iskolák 
tanulóifjúságából álló csoportoknak elszállá
solására a diákszállókban van hely biztosítva. 
A szállás a diákszállókban éjjelenként 60 
fillérbe kerül, ezenkívül személyenként a 
tartózkodás egész tartamára 1 pengő mosa
tási díj fizetendő. Reggeli, ebéd, vacsora és 
szállás együttesen a diákszállókban 3 pengőbe 
kerül. Nagyobbszabásu, felnőttekből álló 
csoportoknak szállásigényüket legkésőbb már
cius hó 15*ig kell bejelenteni az Idegenforgalmi 
Hivatalnál (Budapest V., Deák Ferenc u. 2.), 
mert elhelyezésük csak ez esetben biztosít
ható.

Magyar Lányok. Száz uj kelengye kiosz
tását jelénti be a fiatal leányok kedves lapja: 
a Magyar Lányok, uj számában. Mutatvány- 
számot készséggel ., küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI., Andrássy ut 16. Előfizetési 
dij egy negyedévre 4 pengő.

A helybeli iskolánkivüli népművelési 
bizottság több szarvasi iparos és iparos-se
géd kérelmére az ősz folyamán ~ egy nép
szerű rádió-tanfolyamot szervezett. A rádió
tanfolyamra annakidején mintegy 45 hallgató 
jelentkezett és annak előadójául a bizottság 
Molnár Béla gazdasági - tanintézeti tanárt, 
okleveles gépészmérnököt nyerte meg. Ezek 
a népies természettudományi előadások 
állandóan élénk érdeklődés mellett 1933. évi 
november hó 1-től - az Ipartestület egyik 
külön termében folytak hétenként kétszer
2—2 órában.

A 60 órára tervezett tanfolyam záró
vizsgálatát a megyei elnökség e hó 26-ára-

A mátyási vásárok Szarvason közmon
dásosan rosszak, az jelmúlt vásár azonban 
a közmondásos rosszat is felülmúlta. Az 
állatvásárok lanyha irányzattal indultak, kevés 
állat cserélt gazdát s koradélután már be
végződtek. A pénteki aestésvásár még tűrhe
tően jó volt. A [óváséira azonban jó példa 
egy vásárlátogató nyilatkozata, mely szerint a 
a közelmúlt leggyengébb vásárán is nyolcszor- 
annyi ló kelt el. mint ezen. Az árak elég 
magasak voltak s borjúban némi kereslet is 
mutatkozott. A kirakodóvásár oly gyenge 
volt, hogy a déli órákban már csak a cukor- 
kások sátrai állottak s .csupán ezek adtak el 
valamit. Leginkább a narancs volt kelendő, 
darabonként 6—8 filléres árban. — Még a 
szokásos kihágások, lopások, zsebvágások 
is elmaradtak,-ami szörnyűség, különösenaz 
újságírókra nézve. Egyedül, egy tűzkő-árust 
csíptek el a fináncok, amint diszkréten tüsz- 
szögte: .. .szkő,.. .szkÖ, azonban csak apróra 
vágott drótokat árult. Ezért azután a csend
őrség vette figyelmes gondozásba a publikum 
értelmiségét próbára tevő szélhámost..

Szaktanácsok a felfagyott 
vetések megmentésére
A vármegyei gazdasági felügyelő a vár

megye alispánja utján a következő nagy- 
fontosságu felhívást adta ki a hótakaró nél
kül maradt vetések megóvása érdekében.

Az őszi vetések hótakaró nélkül mara
dása a hideg és mele^ napok egymásutáni 
váltakozása, valamint a reggeli többnyire hideg 
és a déli felmelegedés'közti hőmérsékletin
gadozások az őszi .vetések felfagyását és 
ezzel nagyobb mérvű károkat idézhetnek elő.

Saját érdekükben nyomatékosan figyel
meztetjük gazdatársainkat, hogy a felfagyá
sok által okozható károsodást a vetések 
idejében történő meghengerlése utján elke
rülhetjük. A felfagyott, vetéseket amint a 
táblára rá lehet menni, azonnal meg kell 
hengerelni; majd az így meghengerelt és 
földre visszanyomott növényzet, mikor már 
kellőleg megerősödött, 1—2 hét múlva a 
hengerlés talajkiszáritó hatása miatt feltétle
nül megfogasolandó, hogy a talajnedvesség 
minél tovább konzerválható legyen.

tűzte ki. A vizsgálat e napon esti fél hét 
órakor kezdődik az Ipartestület egyik külön 
termében.

A helyiséget, valamint annak . világítá
sát. az Ipartestület díjmentesen bocsátotta az 
Iskolánkivüli Népművelési Bizottság és a 
tanfolyam rendelkezésére és ezzel tanúbi
zonyságát adta, hogy mindazt, ami az ipa
rosság művelődését, képzését van hivatva 
előmozdítani, nagyra értékeli és azt tehetsé
géhez képest pártolja is. E megértő és meg
segítő munkáért a népművelési bizottság 
ezúton fejezi ki köszönetét az Ipartestület 
elnökségének.

Az Uj Idők a mai magyar irodalom és 
művészet kincsestára. Díjtalan mutatvány- 
számot bárkinek küld á kiadóhivatal, Buda
pest, VI., Andrássy ut 15. Egyes szám ára 
50 fillér előfizetési díj egy negyedévre 6 
pengő 40 fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor 
könyvkereskedésében.

x TENYÉSZKANELADÁS. Az Árpádhalmi 
Béruradalom (posta, vasút helyben) eladásra bo
csát 1933. március hóban ellett tisztavérfl man
galica nyájból származó tenyészkansüldőket A 
süldők a „tiborszállási“ gróf Károlyi-féle és a „ro- 
zsályi" (szatmármegyei) Isaák-féle kanok ivadér 
kai. Az összes süldők a dr Benedek-féle eljá
rással lettek sertésvész ellen kezelve és orbánc 
ellen is védettek. A tenyészet a Mangalicatenyész
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 táro
lásra, olcsó díjtételek mellett.

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

Kapható :^Meltner Som a
- fűszer- és vegyeskereskedésében. Szarvason.
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♦  RÉSZLET ♦  CSERE ♦  KÉSZPÉNZ ♦
AZ ÖSSZES MAGYAR RÁDIÓGYÁRAK ÚJDONSÁGAI I

Rádió- és villanyjavitá8t, szerelést minden elfogadható áron jótállással vége?;

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

Magyar pengőért magyar árut vásárolj 1 100°/o-íg állja a versenyt a külföldivel

»Mátyás« gyönge vérkeríngésfi, 
csalódásös vására
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1 0 0  V ' g  megakadályozza a

HYPERDENT
szájvizessencia.

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

KOPSTEIN
bútoráruház BÉKÉSCSABA,

Andrássy ut 25. szám.

Lelkészi kinevezés. A kondorosi evang. 
segédlelkészt, Mina Jánosi, a bányakerületi 
püspök Vecsésre küldi ki az ottani, nem rég 
-szervezel! ev. egyház élére missziós lelkész
nek. Kondoroson kellő népszerűségnek ör
vendett és közel 2 év óta segédlelkészkedelt.

Halálozás. Kollár Iván dr csákói uradal
mi számtartó e hó 21-én elhalálozott Buda
pesten, hová egészségét visszaszerezni, nagy 
szenvedésben gyötrődve ment fel. Nem 
használt a tudománv és a derék családapa, 
a cselédség szereidében s családi körben 
boldogan él* gazdatiszt az ő 50 esztendejével 
kénytelen itt hagyni szerelteit — gyászban. 
Felesége Simon Margit és két árvája siratják. 
Temetése pénteken, február 23-án lesz 
Budapesten.

Uj ügyvéd Szarvason. Dr László Jenő 
budapesti ügyvéd irodáját Szarvason III., 
Széchenyi ucca 110. szám alatt (volt Galáth- 
féle ház) megnyitotta.

Terméskő-szállítási versenytárgyalás. A 
gyulai m. kir. állami építészeti hivatal a 
működési területén fekvő és az 1934. évben 
kiépítendő Szarvas—mezőberényi th. és a 
Szarvas—mezőtúri vic. közutakhoz szüksé
ges terméskő, esetleg kavics és zúzalék 
anyagoknak Szarvas vasuli állomásról a 
helyszínére való kifuvarozását vállalati utón 
szándékozik biztosítani. A szállítandó anya
gok mennyisége a következőképen oszlik 
m eg: Szarvas—mezőberényi th. útra: 1. Út
alaphoz szükséges terméskő 1800 m9, 2. 
burkoláshoz szükséges terméskő 192 m3, 3. 
kavicstörésre alkalmas terméskő 1200 m8, 4. 
zúzalék 240 m8. Szzrvas—mezőtúri vic. útra:
1. Útalaphoz szükséges terméskő 710 m3 2. 
kavicstörésre alkalmas terméskő 472 mö 3. 
zúzalék 95 m8. A szállítási feltételek között 
van, hogy a Szarvas állomásra érkező kő
anyagok vasúti kocsikban adatnak át a vál
lalkozónak, a kőanyagoknak a vasúti ko
csikból való kirakásáról, kifuvarozásáról, a 
közúton való szabályos idomba való kira
kásáról a munkálattal megbízott tartozik 
gondoskodni és ő a felelős az esetleg fel
merült fekbérek, illetve kocsiálláspénzekért 
is. Továbbá, hogy az ajánlattevők kötelesek 
az illetékes községi előlj4róság által igazol
tatni, hogy a szállításhoz kellő igával rendel
keznek és a munkálatok elvégzésére, kellő 
anyagi garanciával bírnak. Az ajánlati minta 
nyomtatványát az állami építészeti hivatal 
(Gyula) díjmentesen küldi meg az érdeklő
dőknek. Az ajánlatok a folyó 1 évi március 
hó 5-én délelőtt 10 óráig küldendők be a 
gyulai m. kir. államépitészeti hivatalhoz.

Névnapmegváltás. Szép jótékonysággal 
ünnepelte névnapját városunk köztiszteletben 
élő, adakozó polgárasszonya özv. Sárkány 
Györgyné amikor névnapja alkalmával a 
községi ápoldabeliek részére 47 drb kalácsot 
adományozott! A nemesszivü adakozónak a 
községi tanács jegyzőkönyvi köszönetét 
fejezte ki.

Kedvezméhyes utazás a- mezőgazdasági 
kiállításra. A m. kir. kereskedelemügyi mi
nisztérium az OMGE kérésére a március hó 
22—26-ig napjain tartandó országos mező- 
gazdasági kiállítás megtekintésére felutazó 
közönség részére 50 százalékos kedvezményt 
biztosított a M. kir. Államvasutakon és a 
kezelésében levő helyiérdekű vasutakon. 
Ugyanezt a kedvezményt megadták az önálló 
igazgatással bíró hazai vasutak és hajózási 
vállalatok is. A kedvezményt a közlekedési 
vonalakra szólóan egységesen 1 pengő, az 
igazolványt ennek az összegnek postabélyeg
ben való beküldése ellenében, az országos 
mezőgazdasági kiállítás rendezőbizottságától 
(Budapest, IX., Köztelek utca 8.) kell igényelni.

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 rejtvényolimpiász. Előfizetési dija 
negyedévre (13 regény) 2‘40 pengő. Kapható 
Nagy Sándor(könyvkereskedésében.

Egyháztanácsi ülés. Az ág. h. ev. egy
háztanács kedden, február hó 20-án ülést 
tartott. A tárgysorozaton sok közérdekű tárgy 
szerepelt. Ezek között tálán a legkiemelkedőbb 
az egyház súlyos anyagi helyzete és ezzel 
kapcsolatban az iskolák államosításának 
kérdése.

Iskolánkiviili népművelési előadás. A
szarvasi Iparosifjak Önképzőkörében csü
törtökön este Benczúr Béla oki. tanárjelölt 
népszerű ismeretterjesztő előadást  ̂ tartott 
„Nemzetünk három nagy katasztrófája" címen. 
Előadást a nagy számban összegyűlt tagok 
élénk érdeklődéssel hallgatták végig. *

Anyakönyvi hirek
Születtek: Szegedi András leánya Er

zsébet, ifj. Balczó István fia István. Liska 
János fia János-Pál, Pljesovszky András le
ánya Zsuzsanna, Furár Mihály fia Lajos- 
László, Ciglédszky András fia András, Cerjak 
Mihály fia Mihály, ifj, Benka Mihály fia 
Mihály, Gerhát György leánya Judit, Kugyela 
Pál fia Pál, Krajcsovirz Mihály fia Pál, András 
Pál leánya Mária, Mravik Pál fia Pál-Mátyás,

Házasságot kötöttek: Lestyan Mihály 
Sutyinszky Annával.

Elhaltak: Borgulya István 67 éves. Vida 
Pálné 57 éves, Fabó András 83 éves, Lackó 
Paulina 74 éves, Hruska Pál 29 napos. Pa- 
licska Mátyás 3 hónapos, Spielberger Mag* 
dolna 9 éves, Krajcsovics Mária 2 éves, 
Schlesinger Gáspár 71 éves. Szloszjár János 
25 éves, özv. Pfeffer Fülöpné 90 éves. Bisz- 
terszki Jánosné 79 éves.

Csak penzióban talál
 ̂ jó, olcsó, kényelmes és családi 

otthont I Szobák ellátás nélkül is.

BUDAPESTI PENZIÓK:
ELITE PENZIÓ, V., Kálmán ucca 24.

Telefon: 1 4 -2 -5 S . 
GIZELLA PENZIÓ, IV ., Haris-köz 0.

Telefon: 87—3—09. 
GRIMM PENZIÓ, V., Vigadó ucca 2.

Telefon: 8 3 -3 -1 4 . 8 1 -5 -3 5 . 
GYÓRFI-MODERN PENZIÓ, V., Harmincad

u. 3. Telefon : 8 4 -0 —08. 
KRISTÓF PENZIÓ, IV ., Krlstóf-tér 2 .

Telefon: 8 0 —1—90. 
SÁLON PENZIÓ (Seress) IV ., Váci iicca 56.

Telefon: 8 7 -0 -8 9 .  
SPLENDID PENZIÓ, V ., Zoltán ucca 8.

Telefoni 2 5 —6 —88. 
SZABADSÁG PENZIÓ, V., Aulich ucca 8.

Telefon: 1 4 -1 -6 1 . 
ÚRILEÁNYOK BELVÁROSI OTTHONA,

IV., Apponyl-tér 1. III., 2.

Ezt a hirdetést feladta ERDŐS JÓZSEF hirdetési 
irodája, Budapest, VI.. Teréz-körul 35, Tel.: 12—2—58.

SZŰCS villamossági és műszaki
Rádió, és nikkelező Özem SZARVAS' (Színházzal szemben). ■ SINGER való zarándokhelye

az a tény dön-
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A gazdásági'faníniézet” évenkint a téli 
hónappkban a gp^^kpzönség rpezőgazdar 
ségjL,jLsmereteinê  fejlesztése céljájbój tanfo.r 
lyamqpat tart. A folyó évben nbvembejr 
15-jjpf jfebruár Jí>jg Szarvas kézségben ren
dezett rilyen téli tanfoiyamot ■ a kisgazdák 
részére. A tanfolyamra 53 gazdaifju iratko
zott be, de számos gazda is részt vett az 
előadásokon. A gazdasági tanintézet minden 
gzoM^ára saját tárgyából a gazdára 1 nézve 
a legfontosabb tudnivalókat előadta, igy 
Csabai Kálmán igazgató a gazdasági üzem
tant, Páier Károly a talajismeret és a szikes 
^alajok javítását, W&dcvics Miklós a növény
termelést, Kachelmann Curt az állattenyész
tést, Cserey Lajos a gyümölcstermesztést, 
és szöllőrnüvelést, dr Uzonyi Ferenc a nö- 
vOnyek és állati kártevők elleni védekezést, 
Elekes Károly atalajmivelést, Köhler György 
a trágyásást, Molnár Béla a földmérést, dr 
Gábos Dénes a gazdaközönséget érintő tör
vényes inézkedéseket ismertette.

A tanfolyam folyó hó 15-én megtartott 
záróvizsgálatán a földmiyelésügyi miniszté
rium megbízásából Csabai Kálmán igazgató 
elnökölt. Jelen voltak még Schauer Gábor 
főszolgabíró, Szarvas község elöljárósága 
képviselői Vitéz Biki Nagy Imre főjegyző

Í?e#eté,se mellett és az orosházi gazdasági 
élügyelő. Az összefoglaló megbeszélésen a 
hallgatóság szakzqrü feleletekkel számolt be 
az előadott tárgyakból. A vizsga végeztével 
Vitéz Biki Nagy Imre mondott köszönetét a 
tanfolyam tartásáért, Csabai Kálmán igazgató 
pedig záró szavában buzdította a gazdákat 
a további tanulásra, majd a m. kir föld
művelésügyi minisztérium által küldött 
ajándék-szakkönyveket osztotta ki a tan
folyam legszorgalmasabb hallgatói között. A 
Vizsgálatra jelentkezett 39 hallgató a tanfo
lyam elvégzéséről bizonyítványt kapott.

Pino-penfl verseny. A gyomai Spprtegye- 
sület e hó 25-én meghívásos ping-pong ver- 

6—8 vidéki csapat lészxételé- 
vel, E versenyre a gimnázium négyes csa
pata i& benevezett a következő tagokkal: 
Gyurisán János Vili. o(, Asztalos András 
Vjll. Q:. Breitner István VII. o., Fekete János 
r\3L-o., Á verseny vasárnap délelőtt 9 órakor 
kezdődik,

^luskátli viráfl minden lányos háznál 
fíiszlik, ugyanúgy nem hiányozhat egy lányos 
m?n^t-SQm;a Muskátli kézimunkaújság. Kap
ható mindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest/ VIII., Rákóczi-téx 4.
*:•»*'I ■ Hírdfifaifny. Az Elöljáróság értesíti a község la
kosságát, hogy a gőzfürdő hétfői túlzsúfoltságának eny- 
hítésé ^ekében a kedvezményes díj melletti fürdést 
fcVjábbí intézkedésig vasárnapra is kiterjesztette s en- 

megfelelőén á gőzfürdő fürdőrendjét és a fürdő- 
basználáfT dijakat folyó évi febrijár hó 24-től kezdődő 
háiáUyal a kővetkezőkben állapította meg: szombaton 
défelptt 7 órától 12-ig férfiak részére, délután 1 órától 
fóré ig  pók részére, délután 6 órától 9 óráig férfiak 
frészöé. vasárnap délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak ré
széit, délután 1 órától 5 óráig nők részére, délután 6 
órától 9 óráig férfiak részére, hétfőn délelőtt 7 órától 

íg fe k ,r̂ ^ re' délután 1 órától 5 óráig nők ré- 
4feéfe,‘ defdfán ‘6 Órától 9-ig nők részére. Fürdőhaszná
lati díjak szombaton személyenkint 70 fillér, vasárnap 
és hétfőn személyenként 40 fillér. Vasárnap este 6 
órától 9-ig és hétfőn este 6 órától 9-ig tömegfürdés 26 
fillér használati dij mellett a szegényebb sorsú lakos
ság részére.

T í i n r l á r i l i i a k 11 G legelterjedtebb md- 
I !  1 U I I U C I  U J J a f l  gyár kézimunka-iuság. 
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, IV. kerület. Szervitá-tér 8. szám

Helybeli gabonaárak -
Búza. . 8 — — 8'20
" 7’50 — 780

8 -  -  -

. --- 780
. 100'--- 110 —

23-------

’ balMH: p|érkóf«s^t^^ naptára
Márcii —MTK.
Március jjl Boc^ay--BlSÉ, KTE-—Turul.
Márciu& 2Í*TuHíl—Berényi Törekvés. Textil—Bocskay.
Április "15. 'Boéskay--Csabái Törekvés, OFC—Turul.
Április 22. KTE—Pocsk îy, Csabai Törekvés—'TTurűl.
Április Tmyl—Bocskay.
Május 0. Turul—B1SE.
Május 10. Bocskay—OFC.
Május 13. MTK—Bocskay.
Május 27. Bocskay—Berényi Törekvés.
Junius 3- Bocskay—GySC.
Junius 17. Textil—Turul.

¥WWWMAWWWWWWWWWWWWW
Szerkesztői üzenetek

Kéziratokat nem Őrzünk meg és nem adunk vissza.

K. K. Az a papírlap, melyen panaszát adta elő. 
valamiképen elkallódott. Éppen ez a tény késztet minket 
arra, hogy figyelmeztessük olvasóinkat, panaszaikat, 
kérelmeiket közölni valójukat a szerkesztőség címére 
ellátott zárt levélben Nagy Sándor könyvkereskedésében 
adják le.

Névmagyarosítás. Mull évi decemberi számunkban 
egyizben már ismertettük a névváltoztatás körüli eljárást, 
de a tömeges kérelmeknek helyt adva, ismételten kö
zöljük a következőket:

A kérvény és annak mellékletei illetékkötelesek. 
A kérvény 2 P illeték alá esik (közalkalmazottaknál 
I P). Ezt az illetéket annyiszor kell leróni, ahány 
nagykorú folyamodik.

Ha a családfő egyúttal kiskorú gyermekei név
változtatását is kéri, azok után külön illetéket nem kell 
leróni.

A bélyeggel el nem látott mellékletekre 30—30 
filléres okmánybélyeg kell.

Szegénységi bizonyítvány alapján mind a kér
vény, mind annak mellékletei bélyegmentesek.

A kérvényhez a következő okmányokat kell 
csatolni: 1. A névváltoztató születési anyakönyvi kivo
natát, vagy az e célra dij- és illetékmeptesen kiállított 
„£rtcsilőt“. 2. Ha házas az illető, házassági anyakönyvi 
kivonatát, vagy pedig külön e célra díjmentesen kiállí
tott „Tanusitványt“. 3. Ha kiskorú gyermekei nevének 
a megváltoztatását is kéri, mindegyiknek születési anya
könyvi kivonatát, vagy a fentemlitett „Értesítőt44. 4. Ha 
a folyamodó kiskorú, szülője vagy gyámja beleegyező 
nyilatkozatát. 5. Ha a néwáltoztató elcsatolt területen 
született, ott kötött házasságot, vagy gyermekei valame
lyike ott született, magyar állampolgárságának igazo
lására állampolgársági bizonyítványát.

Elvi okokból nem engedélyezhetek: az idegen 
hangzású nevek, a magyartalanul képzelt családi ne
vek, a kettős családi nevek (mint Könyves-Tót), törté
nelmi, továbbá ismertebb nemesi családok nevei, régies 
írásmóddal (th, gh. eő. ss-el) írott, vagy y-al végződő 
nevek és végül oly családi nevek, melyeket máris 
nagyon sok család visel (Tót, Nagy, Szabó. Kovács, 
Kis stb.

Több nagykorú névváltoztatását közös kérvény
ben csak akkor kérheti, ha a folyamodók egy család
nak a tagjai.

Időveszteség elkerülése végett kívánatos, hogy a 
folyamodó legalább három nevet jelöljön meg, amelyek 
közül a miniszter egyet választ.

A szükséges okmányok megszerzése után a 
kérelmezést 3 P dij ellenében gyorsan elvégzi az Or
szágos Ncvmagyarositó Társaság (VI., Teréz-körut 3., 
Budapest).

A névcseréket a beérkezett érdeklődések sor
rendjében alább folytatjuk: Mrva (törmelék) helyett 
Töreki-t, vagy Murai-t. Povázsay (Vág-alatti) helyett 
Vágvöjgyi-t, Matúz (madzag) helyett Köteles-1, Závogyán 
(vizen túli, vagy versenyző) helyett Tiszántuli-t. Szohor 
(emelőrúd) helyett Rúdas-t, Kmet (öreg ember) helyett 
Éltes-t, Benyó helyett Bencéit.

P o n t o s  k i s z o l g á l á s !
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Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz gazdasági viszo
nyoknak, előnyös ^ételeim folytán 
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tartok 
hazai és import tűzifában, legjobb 
minőségű hazai szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban. Elő

jegyzéseket már elfogadok és azo
kat sorrendben leszállítom.

Schlesinger Sámuel
Telefon tüzifakerekedó, 1I„ 18.

97.
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Előnyös fizetési feltételek!

Alku nélkül yásárq|ha|
mindenféle ruházati, továbbá front
harcos ruha és felszerelési cikkekét.

£ÖCZY LAJOS cégnél
ahol minden egyes cikken a s iko lt -árak 
fel vannak tüntetvê  miáltal

a túlfizetés ki van zárva.
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
Svéd bélelt krém keztyü . . 2’50 P
Férfi hosszú köpper alsónadrág 3’80 P
Zsebkendő (88, 40) . 0’36 P

Derékszíj príma minőség, vállszíjjal 
és alátéttel együtt . 5 20 P
Bajtársi sisak . . 6‘50 P
Sisakjelvény ] ‘20 P
Tölgyfalevél . 0' 10 P
Vállzsinór, tiszti.....................  070 P
Vállzsinór, altiszti és legénységi 0'50 P
Éremszalagok 0 20 P

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

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdelés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

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

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó, 
és a ház eladó, 111. 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.

- Szalóngarnilura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

. Chevrolet 4 hengeres teherautó igen 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.
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órakor gyűlést tart a siratói-iskolában.
Özv. Bankó Pálné 11., 411. szóm alatti lakosnak 

utolsó kiosztásu legelője kiadó.
Jurák Györgynek 2 hold szántója az ugarokon eladó. 

Jel. Krebs kertésznél.
Balázs Juditnak Nádas-dülőben lévő 5 hold földje 

eladó.
Kiszcly Jánosnak bezinai-szőlője házzal eladó. Jel. 

T. III.. 57.
Medvegy Mihály IV., 187. számú háza eladó, vagy 

bérbe kiadó; egy ótemető-alatti pótlék és egy 18 soros 
vetőgép eladó. Jel. II., 349.

A szarvasi Kisgazda- és Földműveskor február 25-én 
közgyűlést tart.

Kita Pál és testvérei II. 299. számú háza eladó. Jel. 
II., 85., vagy IV., 268. sz. alatt.

Uhljár örökösök II., 202. számú házában egy-egy 
szobás lakás kiadó.

Valastyán Pál örököseinek III., 273. sz. háza eladó. 
Janurik Jánosnak Tóniszálláson 4, Csabacsüdön 6 

legelőjárása kiadó. Jel. 111., 124.
Országos vásárok. Békéscsabán február 26.. 27.. 

28-án. Orosházán március 1., 2-án lesz az országos 
vásár.

Chugyik Tamásnak 2 hold földje eladó Kákán, a 
szentandrási-ut mellett. Jel. lehet Oszőlőkben V.. 68.

Kepka Mihálynak T. IV. 35/1. számú tanyája 3 hold 
földdel eladó.


