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 Bevezető

A cikkbibliográfia elkészítésével a célom a helytörténeti ismeretekben gazdag Dévaványai

Hírlap cikkeit, tudósításait hozzáférhetőbbé tenni, ezzel a helytörténeti kutatók és

érdeklődők munkáját megkönnyíteni. A repertórium elkészítése során végzett gyűjtő,

feltáró munka hozzájárul Dévaványa múltjának, történelmének megismeréséhez.

A dévaványai sajtó története

Dévaványán 1913. január 1-jén jelent meg az első helyi lap Dévaványa címmel. A

lap nyolcadrét alakú, társadalmi és közgazdasági hetilap volt.

A lapot Sepsi Zsigmond nyomdász szerkesztette, ő volt a Dévaványa lap kiadója és

technikai előállítója is.

Sepsi Zsigmond 1914-ben, a háború kitörésekor bevonult katonának, a lap

szerkesztését Papp Jenő vette át. Papp Jenő ekkor orvostanhallgató volt. 1914 végén őt is a

harctérre szólították, bevonult katonának. A felelős szerkesztő az akkor községi főjegyző

Erdélyi Kálmán lett. A lap azonban hamarosan megszűnt.

Ezután hosszú ideig nem volt lap Dévaványán. Papp Jenő községi orvos lett

Dévaványán és hozzálátott a dévaványai újság megvalósításához.

1931 szeptemberében dr. Papp Jenő megállapodást kötött a Szeghalomvidéki

Hírlappal, hogy Dévaványai Hét címen egyoldalas mellékletet adjanak ki és a hírlapot

Dévaványán is árusítsák. A mellékletet Dobos Gyula hírlapíró és dr. Papp Jenő közösen

szerkesztették.

A Szeghalomvidéki Hírlap azonban csak egy ilyen mellékletet adott ki, mert a

következő szám már a gyomai Gyoma-Endrőd-Kondoros című újságban jelent meg.

1932. február 7-én nagy változás történt a dévaványai sajtó életében. Ezen a napon

jelent meg a Magyar Vidék című újság, melyet Gyoma megjelöléssel állítottak elő, de

terjedelmében teljesen dévaványai eseményekkel foglalkozott. A lap felelős szerkesztője

Nádudvary Mihály, főszerkesztője dr. Papp Jenő, főmunkatársa Kenéz Béla volt.

A Magyar Vidék 1933. júniusáig jelent meg Dévaványán. Papp Jenő kivált a lap

kötelékéből és 1933. november 26-án megjelentette a Dévaványai Hírlapot. Brücher

Mihály és Tekei Sándor nyomdászok állították elő az újságot.

A Dévaványai Hírlap lapfejét Bogya István tanító rajzolta.
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1934. szeptember 30-tól nyolc oldalas képes melléklettel jelent meg a hírlap, mely a

Dévaványai Hírlap teljesen különválasztható melléklete volt. A melléklet címe Paraszt

Írás, melyet Kolozsi László szerkesztett és az ország fiatal írói írták, de helyet kaptak

benne a dévaványai parasztírók is.

Dr. Papp Jenő alapító főszerkesztő halála után 1938-ban a szerkesztő és

laptulajdonos B. Kiss Márton főjegyző lett.

A második világháború végén a lap megszűnt.
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A repertórium felépítése

A repertórium a Dévaványai Hírlap két évét (induló évét 1933. novembertől és 1934. évet)

dolgozza fel.

A leírás részei: tételszám, cím, szerző, évfolyam, évszám, hírlapszám, oldalszám, tartalmi

ismertetés

A bibliográfiai tételekben használt rövidítések:

/ szerzőségi adatot megelőző jel

= = a lap adott száma

p. oldal

Bibliográfiai tételek: a megjelenés időrendjében, az oldalak sorrendjében követik

egymást. A tételek előtt szereplő szám a mutató hivatkozási tétele.

A tételek közé nem kerültek felvételre:

 - reklámok

 - nem dévaványai vonatkozású írások

 - szövegközi illusztrációk, fotók

Névmutató: a szerzők, a cikkek címeiben szereplő személynevek, valamint a cikkekben

meghatározó fontosságú személynevek vannak kiemelve. A szerzők neve mellett a

tételszám normál szedéssel, míg a címben, cikkekben szereplő személynevek esetében

félkövér szedéssel szerepelnek.

Tárgymutató: itt kaptak helyet a tartalomra jellemző tárgyszavak, valamint a földrajzi

nevek. A földrajzi nevek mellett szereplő tételszám félkövér szedéssel szerepel.

A tárgyszavak megalkotásánál a címben megfogalmazott tartalom volt a fő szempont,

ennek hiányában a szöveg volt az irányadó. A tárgyszójegyzék bokrosító típusú, a

tárgyszavak mechanikus betűrendben követik egymást.
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 A hírlap cikkeinek időrendi leírása

1933.

1. évfolyam 1. szám 1933. november 26.

1. 

Meg kell fogni az érdes magyar kezet… : (az első szám margójára) / Papp Jenő = = 1

(1933) 1 : p. 1-2.

A Dévaványai Hírlap célja: a hírlap nem csupán az események regisztrálását kívánja közvetíteni, hanem

szószólója kíván lenni a falu népének. A magyar nép történelme, a magyar nép viszontagságos sorsa

útmutató és összefogásra kötelezi mind az ország, mind a falu népét. Az újság szerkesztői bíznak a leírt szó

erejében, az újság nevelő hatásában.

2. 

A Körösök hajózhatóvá tétele egy pengővel emeli a ványai búza árát : megvalósulás előtt

áll a tiszáninneni víziutak kihasználása / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 2-3.

Megalakult a Körösvölgyi Vízhasznosító Társulat, melynek célja a Hármas, a Sebes, a Fekete és Fehér

Körösök, a Berettyónak, a Hortobágy-Berettyó csatornának hajózhatóvá tétele, az olcsó víziutak, a folyók

vizének célszerű felhasználása és hasznosítása, mezőgazdasági és ipari célokra.

3. 

A „Nemzeti Egység” dévaványai mérlege : minden hozzáfordult emberen segített a

szervezet irodája : a miniszterelnök intézett memorandumok kedvező elintézés előtt állnak

/ Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 3.

Az öt hónapja működő nemzeti egység dévaványai szervezetének elnöke a községi orvos dr. Vass Albert,

a titkár ifj. Berczi Zsigmond, az irodavezető Papp Bálint. A szervezet elsősorban a bajbajutott kisembereken

segít, a legtöbben adóügyben, árverések felfüggesztésében, adóbüntetések elengedésében vagy annak

mérséklésében, állások megszerzésében, hadiözvegyjárulékok kiutalása ügyében fordulnak az irodához.

4. 

Előfizetői felhívás! / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 4.

A hírlap előfizethető Gebauer Kálmán temetkezési vállalkozó Főtér, Ugrai Károly kereskedő Főtér, és a

kiadóhivatalban a Széchenyi u. 13. sz. alatt.
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5. 

Feltűnően sok baleset történt Dévaványán / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 4.

Az Országos Gazdasági Munkáspénztár statisztikát készített a balesetekről, mely Dévaványára is

kiterjedt. A vizsgálat kiderítette, hogy a rossz gazdasági helyzet miatt a jelentéktelen baleseteket is

bejelentették, hogy segélyben részesülhessenek.

6. 

Ármentesítési díjak leszállítása és törlése / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 4.

A Berettyó Ármentesítő és Vízszabályozó Társulat az 1933. évre kivetett díjak 61,5 százalékát törölte,

ugyanakkor az Ivánfenéki Árvízmentesítő Társulat a kivetett díjak 100 százalékos törlésére határozta el

magát.

7. 

A kormány olcsó ruhaszövet akcióját már Dévaványára is kiterjesztették / Szerző nélkül =

= 1 (1933) 1 : p. 4.

Dévaványán két szövetkezet kapott megbízást a ruhaszövet árusítására.

8. 

Hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 5.

A Dévaványai Hírlap kapható a rikkancsnál, a Schweitzer trafikban a Deák Ferenc utcában, Ugrai József

kereskedőnél a Főtéren és Seres István kereskedésében a Vásár úton. Kolbay Rudolf gyógyszertára ügyeletet

tart. A szolnoki jegyzőülésen Hatzlhoffer Ferenc főjegyző vett részt. Tóth József munkás, dévaványai

ezermester bemutatott egy saját találmányú tűzbiztos cigarettaszipkát. November 26-án a Nemzeti Egység

választmányi ülést tart.

9. 

A ványai leány : a Dévaványai Hírlap eredeti regénye / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 5.

A Dévaványai Hírlap első számában megkezdik A ványai leány című regény közlését. Mint a címe is

elárulja, helyi vonatkozású témát dolgozott fel benne az író. Szerelmi történet, melyben szerepet kap a

Vadkacsa a dévaványai utcák és a tanyavilág.

10. 

Villanyvilágítás a pályaudvaron / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 5.

Az eddig petróleumlámpával világított pályaudvaron bevezették a villanyt és az épületet felújították.
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11. 

Körvadászatok Dévaványán / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 5.

A Dévaványai Vadásztársaság három körvadászatot rendezett; Varsányháton, a Pocos dűlőben, a

Bánomkertben, a Tókertben és Fudérban. A legtöbb nyulat és fácánt Hatzlhoffer Ferenc főjegyző, Csermák

Lajos malomtulajdonos, dr. Végh Zoltán takarékpénztári főigazgató, dr. Gábor Pál ny. főszolgabíró, Vad

Gyula és Frenyó Imre lőttek. A fácánállomány Hatzlhoffer Ferenc főjegyző munkájának köszönhető, aki a

fácánost létesítette. Munkája azért nagy jelentőségű, mert az Alföldön nem akadt még egy olyan

vadászterület, ahol erdőség nélkül sikerült volna fácános létesíteni.

12. 

Kinevezés / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

Az Országos Stefánia Szövetség dévaványai Anya- és Csecsemővédő fiókintézetének főorvosává

Nemeskéri dr. Bakó Péter orvost nevezték ki.

13. 

Szilágyi Sándor nyugdíjba megy / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

Szilágyi Sándor községi végrehajtó 23 esztendei szolgálat után betegség miatt nyugdíjba megy.

14. 

Kigyulladt a községi fogda / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

Az áttüzesedett kályhacsőtől kigyulladt az ajtófél, nagy kár nem történt.

15. 

Az utak megjavítását kérik Gömbös Gyula miniszterelnöktől a dévaványai gazdák / Szerző

nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

Az utak javítását a gyomai és a szeghalmi út mentén lakó tanyásgazdák kérik.

16. 

Eredményes tárgyalások a községi tisztviselők fizetésének kiutalása érdekében / Szerző

nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

A dévaványai községi tisztviselők fizetésének pontos kiutalása érdekében küldöttség járt a

belügyminisztériumban.

17. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

A Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.
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18. 

Táncmulatság a Kath. Körben / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

A dévaványai Katholikus Kör ifjúsága november 26-án jótékonycélú táncmulatságot rendez.

19. 

A református egyház hírei / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

A református Leányegylet december 3-án jótékonycélú műsoros előadást tart a Kultúrházban. A Bethlen

Gábor Szövetség november 12-én tartotta évi rendes közgyűlését. Az egyesület tiszteletbeli elnöke Kassai

Jenő közigazgatási jegyző lett, a pénztáros Tarsoly Zsigmond, könyvtárosok Varsóczi Lajos és Szilágyi

Lajos, a gondnok Varsóczi Sándor lett. A férfiak vallásos összejöveteleiket a Kultúrházban tartják.

20. 

A római katolikus egyház hírei / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 6.

A római katolikus Cserkészház felszentelését december 10-én tartják. A Szociális Missió Szent József

népkonyhája december 1-től 50 gyermeknek főz ebédet. Megalakult a római katolikus legényegylet.

21. 

Közegészségügy : vörheny-járvány Dévaványán : hogyan védekezzünk a betegség ellen? /

dr. p. j. = = 1 (1933) 1 : p. 7.

Dévaványány 1922-ben volt először vörhenyjárvány, mely azóta sem szűnt meg. A cikk a vörheny elleni

védekezés szabályait ismerteti.

22. 

A ványai leány : regény : első közlemény / Peregrinus J. = = 1 (1933) 1 : p. 8.

A ványai leány című regény, mely folytatásokban jelenik meg a hírlapban.

23. 

Mozi / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora.

24. 

Közgazdaság : piaci árak / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.
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1. évfolyam 2. szám 1933. december 3.

25. 

Harmincegy vagon adógabonát fizetett természetben Dévaványa / Szerző nélkül = = 1

(1933) 2 : p. 1.

A dévaványai gazdák adóhátralékaikat gabonában törlesztették.

26. 

A képviselőtestület rendkívüli közgyűlése elé terjesztették a község vagyonára elrendelt

zárlat ügyét. Kilátásba helyezték, hogy a jövőben a tisztviselők rendesen megkapják

fizetésüket. Készülődés a képviselőtestületi választásokra / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 :

p. 2-3.

A rendkívüli közgyűlésen megtárgyalták a zárlat ügyében a teendőket, a képviselőtestületi választásokkal

kapcsolatos teendőket és egyéb aktuális ügyeket.

27. 

Az elmúlt héten több mint 3000 darab pulykát adtak el Dévaványán / Szerző nélkül = = 1

(1933) 2 : p. 3.

A dévaványai gazdák legtekintélyesebb jövedelemforrásai közé tartozik a pulykatenyésztés.

28. 

Tovább építik a körösladányi utat. Több mint 200 ványai gazda kérte birtokainak védetté

nyilvánítását. Választmányi ülés a Nemzeti Egység ványai szervezetében / Szerző nélkül =

= 1 (1933) 2 : p. 3.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének választmánya ülést tartott, ahol a szervezet első félévi

működését ismertették. Dr. Vass Albert bejelentette, hogy a Dévaványa és Körösladány közötti útvonal

tovább épül. Dr. Kenéz Béla ügyvéd bejelentette, hogy Dévaványán eddig 200 gazda kérte birtokának védetté

nyilvánítását.

29. 

Időjárás jelentés az elmúlt november hónapról / (T) = = 1 (1933) 2 : p. 3.

Novemberben tavaszias jelleget öltött az időjárás. A legmagasabb déli hőmérséklet +22 fok, a

legalacsonyabb +4 fok volt.
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30. 

Hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p. 4.

Földessy Ferenc községi közgyám cipőt és harisnyát vett át a menhelyi gyerekek számára.

Vegyeskereskedésre iparengedélyt kapott Tarnovszki Károlyné. Az Iparos Dalárda gyűlést tart. A Bethlen

Gábor Szövetség szegénygyerekek felruházása javára táncmulatságot tart. A D.S.E. alapszabályait a

belügyminiszter jóváhagyta.

31. 

Kézimunkatanfolyam / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p. 5.

A dévaványai gazdasági iskola kézimunka tanfolyamot, kosárfonó és kaskötő tanfolyamot is tartanak.

32. 

Közegészségügy : Dévaványa közegészségügye november hónapban / Szerző nélkül = = 1

(1933) 2 : p. 5.

Dévaványa lakosságának egészségi állapota november hónapban, valamint megbetegedések és népesedési

statisztika.

33. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1933. november 15. és november 30-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

34. 

Még decemberben megtartják a képviselőtestületi választásokat / Szerző nélkül = = 1

(1933) 2 : p. 6.

A választásokkal kapcsolatban Hatzlhoffer Ferenc főjegyző összehívta az összes körök és egyesületek

vezetőit, ahol megállapodás született a választásokkal kapcsolatban.

35. 

Megszűnt a vörheny-járvány és megnyílnak az iskolák / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p.

6.

A község belterületén megszűnt a vörhenyes megbetegedés.

36. 

Hétfőn megindul az autóbusz közlekedés Dévaványa és Kisújszállás között / Szerző nélkül

= = 1 (1933) 2 : p. 6.
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Megindul az autóbusz közlekedés Kisújszállás és Dévaványa között.

37. 

Egy ismeretlen boszorkányper története : miért fogták perbe boszorkányságért és

házasságtörésért Turi Jánosné dévaványai bábát : a „Nagyságos Vármegye Tisztyeinek

ítélete / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p. 6.

Boszorkányságért és házasságtörésért perbe fogták Turi Jánosnét, Dévaványa bábáját, 1767-ben.

38. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p. 7.

A Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

39. 

Mozi / Szerző nélkül = = 1 (1933) 1 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora

40. 

Közgazdaság / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

41. 

Újból megállapították a vágóhídi díjakat / Szerző nélkül = = 1 (1933) 2 : p. 8.

Dévaványa képviselőtestülete november 28-án megtartotta soron következő közgyűlését.

42. 

A ványai leány : regény : második közlemény / Peregrinus J. = = 1 (1933) 2 : p. 8.

A ványai leány című regény második közleménye a Dévaványai Hírlapban.

1. évfolyam 3. szám 1933. december 10.

43. 

Képviselőtestületi választások elé / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 1.

Fontos, hogy a választások alapján kik kerülnek a képviselőtestületbe.
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44. 

Készülődés a képviselőtestületi választásokra : A különböző társadalmi rétegek egységes

listájára szavaz a község majdnem 4000 választója : a kisgazdák és nemzeti szocialisták

külön listával próbálkoznak / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 1-2.

Kik helyett választanak új képviselőtestületi tagokat? A község képviselőtestületnek tagjai közül tíznek

1933 végére lejár a mandátuma: D. Tóth Lajos, Dékány János, Szabó Ferenc, Vincze Sándor, Csermák Lajos,

Király János, Bakó Károly, Kolbay Rudolf, Szarka Ferenc és Dékány Zsigmond.

Elkészült a dévaványai legtöbb adót fizetők névjegyzéke, akik közül az alábbi huszan virilis alapon tagjai

lesznek az új az új képviselőtestületnek: Herczog Mór Lipót, Jakabfy Jenő, dr. Vass Albert, Futó Sándor,

vitéz Lipcsey Márton, Kolozsváry Kiss Árpád, Schwartz Andor, ozv. Boross Károlyné, Czermin Artúrné,

Hardy Kálmánné, Simó János, Grósz Ferenc, dr. Vadász Károly Kovács Lajos, Csatáry János, Bogya Lajos,

Sommer Bertalan, Debreczeni Dénes, Pápai Lajos, dr. Kenéz Béla. Póttagok Sréter Andor, Dékány Sándor,

özv. Szentgyörgyi Gerőné

Virilis jogon nők is lehetnek községi képviselők.

45. 

A kormányzó névünnepe Dévaványán : Horthy Miklós fényes kardja…” / Szerző nélkül =

= 1 (1933) 3 : p. 3.

Horthy Miklós névnapját ünneplik Dévaványán.

46. 

Gazdavédelmi előadás a munkáskörben / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 3.

A Nemzeti Egység Pártjának dévaványai szervezete gazdasági előadást szervezett a Munkás

Önképzőkörben.

47. 

Népművelés : a Református Legényegylet szezonnyitó kultur-estje / Szerző nélkül = = 1

(1933) 3 : p. 4.

A Református Legényegylet megtartotta szezonnyitó kultúrestjét.

48. 

A dévaványai Ref. Leányegyesület műsoros előadásai / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 4.

A dévaványai Református Leányegyesület jól sikerült műsoros előadást tartott.
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49. 

Egy ismeretlen boszorkányper története : hogyan tette láthatatlanná „újszülött mását” Turi

Jánosné : Dévaványa 1767-ben / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 4.

Az 1767 évi dévaványai boszorkányper története a korabeli jegyzőkönyv alapján.

50. 

Hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 5.

Horthy Miklósné a kormányzó felesége nagyszabású nyomorenyhítő akciót végzett Dévaványán.

December 6-án a kormányzó névnapja alkalmából a református és katolikus templomban ünnepi

istentiszteletet tartottak, a házakat fellobogózták, az iskolában az előadások szüneteltek.

Megnyílt a jégpálya a gazdasági iskolával szemben.

Vitéz Puskás László rendőrbiztos levente-főoktató vezetése alatt megnyílt a levente segédoktatási

tanfolyam.

A Kereskedők és Iparosifjak Köre december 13-án tartja szezonnyitó kultúrestjét.

51. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 5.

Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

52. 

Készülődés a levente-bálra / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 6.

A dévaványai leventék karácsony első napján tartják meg hagyományos báljukat.

53. 

A tókerti gazdaság közgyűlése / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 6.

A tókerti gazdaság december 17-én tartja közgyűlését.

54. 

Háziipari tanfolyam / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 6.

Az Egyház két hónapig tartó háziipari tanfolyamot rendez tengeri háncsból való készítmények

megtanulására.

55. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1933. december 1. és december 7-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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56. 

Menetrend- és viteldíjtáblázat : Túrkeve – Kisújszállás – Dévaványa között / Szerző nélkül

= = 1 (1933) 3 : p. 6.

Menetrend és viteldíjak Túrkeve, Kisújszállás és Dévaványa között.

57. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

58. 

Mozi / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora

59. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 1 (1933) 3 : p. 6.

Piaci árak Dévaványán.

60. 

A ványai leány : regény : harmadik közlemény / Peregrinus J. = = 1 (1933) 3 : p. 8.

A ványai leány című regény harmadik része a Dévaványai Hírlapban.

I. évfolyam 4. szám 1933. december 10.

61. 

A társadalmi egyesületek vezetői megállapodtak az új képviselőtestületi tagok

személyében : kiket jelölnek képviselőtestületi tagoknak? / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 :

p. 1-2.

Az összes körök, egyesületek, kaszinók vezetői Hatzlhoffer Ferenc főjegyző elnöklete alatt értekezletet

tartottak és összeállítottak egy listát a jelöltek névsoráról; I. kerületben a rendes tagok: Weiser Alajos, Balogh

Zsigmond, a póttag Marsi József. A II. kerületben rendes tatok Szabó Ferenc, Feke Sándor, a póttag Zsila

József. A III. kerületben a rendes tagok: Csermák Lajos, Kónya Károly, a póttag Geszti István. A IV.

kerületben rendes tagok: Z. Nagy Ferenc, Tímár Frigyes, a póttag Bogya Lajos. Az V. kerületben rendes

tagok: Kolbay Rudolf, Séllei Gyula, a póttag Tamasi Imre.
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62. 

Bérbe adják a jéggyárat / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 3.

A jéggyárat eddig a község tartotta fenn, most azonban az elöljáróság arra az elhatározásra jutott, hogy a

jéggyárat bérbe adja. A bérbeadás árverés útján történik.

63. 

A dévaványai gazdák mozgalmat indítottak a Szeghalmi út kikövezése érdekében / Szerző

nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 4.

Azok a dévaványai gazdák, akik a Szeghalmi út mentén gazdálkodnak aláírást gyűjtöttek – Sommer

Bertalan gyógyszerésszel az élen – a járhatatlan út kikövezése miatt. A kérvényt Gömbös Gyula

miniszterelnöknek nyújtották be.

64. 

Új otthont kapnak a dévaványai leventék / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 4.

A Dévaványai Casino a nagytermét átengedte a Levente Egyesületnek.

65. 

Felhívás Dévaványa közönségéhez / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 4.

Hatzlhoffer Ferenc főjegyző felhívást intézett Dévaványa lakosaihoz, hogy adakozzanak a dévaványai

ínségesek felsegélyezésére.

66. 

Népművelés : a munkásönképzőkör szezon-nyitó kultúrestje – jéghideg teremben / Szerző

nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 5.

A Munkás Önképzőkör szezon-nyitó kultúrestje színvonalon aluli volt, egyedüli komoly tartalma dr. Papp

Jenő községi orvos előadása volt, melynek címe „ Foglalkozási betegségek a mezőgazdaságban.”

67. 

Hirdetmény / Hatzlhoffer Ferenc, Dékány Sándor = = 1 (1933) 4 : p. 5.

A képviselőtestületi tagok választása 1933. december 19-én lesz  9-16 óráig. Választókerületek: a

községháza tanácsterme, a 48-as Olvasókör terme, Ipartestület irodahelyisége, Gazdaszövetség terme, a

Római Katholikus Olvasókör terme.
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68. 

Egy ismeretlen boszorkányper története : kétszáz esztendővel ezelőtt nem volt jó

Dévaványán kicsapongó asszonynak lenni : a nagy per fináléja / Szerző nélkül = = 1

(1933) 4 : p. 5.

A boszorkányper történetének fináléja, Turinét felmentették a vádak alól, így megmenekült a

máglyahaláltól.

69. 

Hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 6.

Levél a szerkesztőhöz: Károlyfi Kopasz Béla sütőmester a Nemzeti Szocialista Munkáspárt dévaványai

kerületi vezére hiányolja, hogy a két dévaványai szövetkezet nem foglalkozik az akciószövetek árusításával.

70. 

Református egyház hírei / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 6.

A Bethlen Gábor Szövetség december 23-án karácsonyi kultúrestet rendez a Kultúrházban.

A serdülő lányok köre karácsonyfa ünnepélyt tart december 17-én a Kultúrházban.

A Nőegylet karácsonyi segélyosztása a központi leányiskolában lesz.

A Szegényházban december 22-én lesz a szeretetcsomag kiosztása.

Sártóban december 24-én lesz istentisztelet, a karácsonyi istentiszteletek december 18-án kezdődnek.

71. 

A Róm. Katolikus Egyház hírei / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 6.

A Római Katolikus Egyesületi Ház felszentelése december 17-én lesz.

A Szociális Missió Társulat december 23-án karácsonyi ünnepséget rendez.

72. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 7.

A Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

73. 

Mozi / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora

74. 

Közgazdaság : piaci árak / Szerző nélkül = = 1 (1933) 4 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.
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75. 

A ványai leány : regény : negyedik közlemény / Peregrinus J. = = 1 (1933) 4 : p. 8.

A ványai leány című regény negyedik része a Dévaványai Hírlapban

1. évfolyam 5. szám 1933. december 24.

76. 

Dévaványai községi választások eredménye : mind az öt kerületben a társadalmi

egyesületek közös jelöltjeit választották meg : „Hűség Szolnokvármegyéhez…” / Szerző

nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 3-4.

A választások rendben folytak le, azonban sajnálatos körülmény, hogy a 3884 választói jogosultsággal

bíró ember közül csak 328 választó vett részt a szavazáson.

A szavazás után összeült a képviselőtestület, az ülésen Breznay Mihály főszolgabíró elnökölt és

ismertette a választások eredményét,  majd Hatzlhoffer Ferenc főjegyző felolvasta a virilis képviselőtagok

névsorát, majd a mostani választás alkalmával bekerült képviselők névsorát, mely a következő: Weiser

Alajos, Balogh Zsigmond, Szabó Ferenc, Feke Sándor, Csermák Lajos, Kónya Károly, Z. Nagy Ferenc,

Timár Frigyes, Kolbay Rudolf, Séllei Gyula. Póttagok lettek: Marsi József, Bogya Lajos, Zsila József,

Tamasi Imre, Geszti István.

77. 

December 28-án tartják meg a községi tisztújítás / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 4.

A községi tisztújítást december 28-án tartják a községházán, kijelölik azoknak a személyét, akik a főbírói

törvénybíró, tanácsosi stb. tisztségekre alkalmasak. Valószínű, hogy a mostani tisztikart választják meg újra,

mert a község lakossága általában meg van elégedve a munkájukkal.

78. 

Vitéz Bajcsy Zsilinszky Endre parlamenti felszólalása a Nemzeti Szocialista Munkáspárt

ványai szervezkedéséről / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 4.

Dévaványa a politikai érdeklődés középpontjába került. A Nemzeti Radikális Párt országos orgánuma a

Szabadság Vaszkó Mihály sártói kisgazda tollából levelet közölt a Nemzeti Szocialista Munkáspárt

dévaványai szervezkedéséről és bírálta a szervezkedést. Ez volt az előzménye Bajcsy-Zsilinszky Endre

interpellációjának. Bajcsy-Zsilinszky Endre hangsúlyozta, hogy Dévaványán horogkeresztes mozgalmat

szerveznek, földet, házat ígérnek a párt tagjainak. Aki nem akar belépni megfenyegetik, a falut terrorizálják.

A szerkesztőség ezzel kapcsolatban megkereste Károlyfi Kopasz Bélát, a Nemzeti Szocialista Munkáspárt

dévaványai vezérét, aki elmondta, hogy a vádak alaptalanok és nem terrorizálnak senkit, célul tűzték ki

Nagymagyarország visszaállítását, Hitlerékhez pedig csak annyi közük van, hogy szövetségesnek tekintik

őket.
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79. 

Dévaványán 312 gazda kérte birtoka védetté nyilvánítását / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 :

p. 5.

Az eladósodott gazdák birtokának védetté nyilvánítása kérelmét 312 gazda kérte.

80. 

Felszentelték az új Kath. Egyesületi Házat / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 6.

December 17-én szentelte fel Csernus Mihály apát-plébános az Egyesületi Házat. Az ünnepségen Pápai

Lajos esperes-plébános beszédet mondott, Hartyányi Dánielné tanítónő verset szavalt, Csatáry Jánosné, a

Szociális Missió elnöknője és Hunya József a 863. számú Nagy Lajos cserkészcsapat parancsnoka köszönetet

mondott az adományozóknak, majd Juhász Eta verset mondott, Orosz Pál pedig részletes tájékoztatót adott az

építkezés lefolyásáról.

81. 

Nagyszabásúnak ígérkezik a ványai leventék karácsonyi ünnepélye / Szerző nélkül = = 1

(1933) 5 : p. 6.

A Levente Egyesület december 26-án délután az Ipartestületben ünnepélyt rendez.

December 26-án a Vadkacsában táncmulatság lesz, a zenét Burai Zoltán cigányprímás szolgáltatja.

82. 

Hirdetmény / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 6.

A tiszai felsőjárás főszolgabírójának körrendelete alapján a tisztújító eljárás Dévaványán december 28-án

lesz.

83. 

Népművelés : Beszélgetés Laskai Rózsival a legfiatalabb ványai műkedvelő színésznővel /

Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 7.

Laskai Rózsi mindössze 15 éves, a Református Leányegylet szezonnyitó előadásán lépett fel először,

színészi képessége nagy feltűnést keltett.

84. 

A Református Serdülő Leányok Körének karácsonyfa ünnepélye / Szerző nélkül = = 1

(1933) 5 : p. 7.

A Református Serdülő Leányok Köre vasárnap telt ház előtt szépen sikerült karácsonyfa ünnepély tartott

a Kultúrházban. A rendezésért Szerth Mária tanítónőt illeti dicséret.



Dévaványai Hírlap                                                                                                    1933. 5. szám

19

85. 

Közegészségügy :  újabb három ólommérgezés történt Dévaványán / Szerző nélkül = = 1

(1933) 5 : p. 7.

Dévaványán az egy évvel ezelőtt előfordult ólommérgezési esetek aktái még nem záródtak le. A

napokban a Zsombék utcában újabb megbetegedések fordultak elő. A mérgezést a fémmázzal bevont

agyagedényben tartott lekvár okozta.

86. 

Árverési hirdetmény / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 7.

Dévaványa község a tulajdonában lévő jéggyárat haszonbérbe adja. Évi haszonbére kettőszáz pengő.

87. 

Dévaványa méhészeti statisztikája / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 8.

1933-ban Dévaványán harminchárman foglalkoztak méhészettel.

88. 

December 24-én fontos ügyben választmányi ülést tart a Nemzeti Egység dévaványai

szervezete / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 9.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete rendkívül fontos ügyben választmányi ülést tart december 24-

én.

89. 

A református egyház hírei / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 9.

A református ünnepi istentiszteletek rendje.

90. 

A Róm. Katolikus egyház hírei / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 9.

Karácsonyi szentmisék rendje.

91. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 9.

Lakossági hirdetések.

92. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 9.



Dévaványai Hírlap                                                                                                    1933. 5. szám

20

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1933. december 7-12ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

93. 

Báli naptár / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 10.

Levente táncmulatság a Vadkacsában, Szilveszter est a Tőkerészi kaszinóban, az Ipartestületben,

januárban táncmulatság a Munkás Önképzőkörben és a Római Katolikus Legény Egyletben.

94. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 10.

A Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

95. 

A dévaványai pékek és a kenyérárak / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 10.

A dévaványai pékek – Bragyova Sándor, Farkas Gyula, Szilágyi József- hetente kétszer sütnek kenyeret

és a pékek arról számolnak be, hogy a liszt ára kilogrammonként 21 fillér, a kenyér ára pedig 24 fillér.

96. 

Mozi / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 11.

A mozi műsora.

97. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 11.

Lakossági hirdetések.

98. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 12.

Piaci árak Dévaványán.

99. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 1 (1933) 5 : p. 12.

Lakossági hirdetések.

100. 

A ványai leány : regény : ötödik közlemény / Peregrinus J. = = 1 (1933) 5 : p. 8.

A ványai leány című regény ötödik része a Dévaványai Hírlapban.



Dévaványai Hírlap                                                                                                    1933. 6. szám

21

I. évfolyam 6. szám 1933. december 31.

101. 

Községi tisztújítás Dévaványán : Csatáry Jánossal szemben 134 szótöbbséggel újból

Dékány Sándor lett az új községi főbíró : teljes egészében újból megválasztották a régi

tisztikart / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 1-2.

A közel 4000 választó közül mindössze négy százalék szavazott le. A községi főbíró Dékány Sándor, a

másodbíró Csillag József, a törvénybíró Takács Pál, tanácsosok Bogya Mihály és Szilágyi Lajos, a közgyám

Földesi Ferenc, pénztáros Elek András lett.

102. 

Vége van a kemény télnek : enyhe időt jósolnak 1934 első negyedére : időjárás jelentés az

elmúlt december haváról / Tallér Ferenc = = 1 (1933) 6 : p. 2.

Időjárás jelentés december hónapról, valamint időjárás előrejelzés a népi megfigyelések alapján.

103. 

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete a gazdakényszeregyezségek megengedését

sürgeti : levélben üdvözölték gróf Bethlen Istvánt és Eckhard Tibort / Szerző nélkül = = 1

(1933) 6 : p. 3.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének választmánya dr. Vass Albert elnöklete alatt december 24-

én választmányi ülést tartott. Csatáry János nyugalmazott tanítót, a Gazdák Malmának tulajdonosát jelölték

községi főbírónak, a gazdai tisztségek betöltésére pedig Bogya Bálintot támogatják. Az ülésen továbbá a

gazdavédelmi rendelet kiterjesztésével foglalkoztak és rámutattak arra, hogy a gazdák részére lehetővé kell

tenni a kényszeregyeszséget.

104. 

Óvintézkedések az árvízveszély elhárítására Dévaványán / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 :

p. 3.

Az Ivánfenéki Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat választmányi ülést tartott és meghatározta

azokat az óvintézkedéseket, melyek a belvizek fellépésének megakadályozása céljából szükségesek.

105. 

A Munkás Önképzőkör újból megválasztotta régi tisztikarát : a józan belátás győzött a

tisztújító közgyűlésen / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 4.

A dévaványai Munkás Önképzőkör megtartotta tisztújító közgyűlését és titkos szavazás útján, kevés

kivétellel ismét megválasztották a tavalyi tisztikart.
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106. 

Népművelés : A cserépkalap : népszínmű három felvonásban : december 26-án bemutatta

a Dévaványai Levente Egyesület műkedvelő gárdája / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 4.

A Levente Egyesület műkedvelő gárdája telt ház előtt mutatta be A cserépkalap című népszínművet, a jó

rendezés és az előadás gördülékenysége Vitéz Puskás László és Szebenyi Sándor kitartó munkáját dicséri.

107. 

Róm. Kath. Egyház hírei / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 5.

Istentiszteletek rendje.

108. 

Hat évre bérbe adták a községi jéggyárat / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 5.

A gyár bérletét Fejes Kálmán kapta meg.

109. 

Magán polgári iskolát akarnak nyitni Dévaványán / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 5.

Nagy Béla református tanító indított akciót egy magán polgári iskola létesítése érdekében.

110. 

Báli naptár / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 5.

Szilveszter est a Tőkerészi Kaszinóban, az Ipartestületben, a gazdakörben, táncmulatság január 1-jén a

Munkás Önképzőkörben és a Római Katolikus Legényegyletben.

111. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe történt bejegyzések: születések, eljegyzések,

házasságkötések, halálesetek.

112. 

Közegészségügy : anya és csecsemővédelem : jelentés a dévaványai 140. sz. anya és

csecsemővédő intézet 1933 évi működéséről / Bakó Péter = = 1 (1933) 6 : p. 6

Az Országos Stefánia Szövetség tizenegy éves múltra tekint vissza. 1932-ben Dévaványán 94 csecsemő

halt meg.

1933-ban a dévaványai Stefánia Fiókszövetség dr. ikafalvi Farkas Béláné és dr. Vass Albert községi

ügyvezető orvos tejkonyhát állított fel, ahol dr. Bakó Péter vezetésével állítják elő a tejkészítményeket az arra

rászoruló csecsemők és gyermekek részére.
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113. 

Küzdelem a vörheny ellen / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 6.

Dévaványán a vörhenyes betegek a járványkórházban nyertek elhelyezést.

114. 

Mozi / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora

115. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

116. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 1 (1933) 6 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

117. 

A ványai leány : regény : ötödik közlemény / Peregrinus J. = = 1 (1933) 6 : p. 8.

A ványai leány című regény ötödik része a Dévaványai Hírlapban.

1934

II. évfolyam 1. szám 1934. január 7.

118. 

A képviselőtestület január 4-én rendkívüli közgyűlést tartott : vetőmagakció likvidálása, a

gyámpénztári pénzek kamatkulcsának megállapítása és a község függő kölcsöneinek ügye

szerepelt a tárgysorozaton / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 2-3.

Dévaványa község képviselőtestület Dékány Sándor községi főbíró elnöklete alatt tartotta rendkívüli

közgyűlését melyen elhatározták, hogy szigorúan behajtják a vetőmag hátralékok ellenértékét,

megvizsgálták, hogy mennyit kamatoztak fél év alatt a gyámpénztári pénzek. A tárgysorozat utolsó pontja a

község függő kölcsönének bejelentése volt.
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119. 

Magán polgári iskolát létesítenek Dévaványán : Havi 10-12 pengő tandíj fizetése ellenében

minden polgárista idehaza tanulhat és idehaza vizsgázhat – a bizonyítvány teljesen

egyenértékű lesz az állami polgári iskolák bizonyítványaival / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1

: p. 3.

Az iskola alapítás élén Fejes Károly polgári iskolai tanár, Nagy Béla református tanító és felesége, aki

polgári iskolai tanárnő áll.

120. 

A dévaványai Munkás Önképzőkör újonnan megválasztott vezetőségének vacsorája /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 4.

A vacsorán részt vettek a választmányi tagok és kívülállók is meghívásra kerültek.

121. 

Szilveszter-est Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 4.

Dévaványán minden kaszinó, kör, egyesület megtartotta a szilveszter estet.

122. 

Nagyszerűen sikerült a dévaványai leventék karácsonyi ünnepélye / Szerző nélkül = = 2

(1934) 1 : p. 4.

Az ünnepség bevétele 342  pengő lett, melyből három szegény sorsú leventét ruháznak fel. Az ünnepség

sikeréért vitéz Puskás László rendőrbiztos levente főoktatót és Krasznay Miklós leventeoktatót illeti dicséret.

123. 

Népművelés : A fekete mén : népszínmű három felvonásban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1

: p. 4.

A Munkásönképzőkör műkedvelő gárdája újév napján a Munkásönképzőkör nagytermében zsúfolásig

megtelt teremben mutatta be A fekete mén című népszínművet.

124. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 5.

Ma kezdődik a farsang és február 13-ig tart. Hetven évvel ezelőtt, az egykori krónikás szerint, a ványai

ember a Fehér-tóhoz címzett vendégfogadóban farsangozott, pocosi és szederkerti kadarkával altatta el a

bánatot. Az egykori krónikás szerint a Kacsában, a piactéri kőpincében, a kéthalmi Kakasban, a csudaballai

Pingyóban a három napig tartó dínom-dánom sem volt ritkaság.
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125. 

Revolveres csempészüldözés a dévaványai pályaudvar környékén / Szerző nélkül = = 2

(1934) 1 : p. 5.

Egy Szűcs nevű dévaványai napszámos nagyobb mennyiségű csempészett szacharinnal érkezett meg

Dévaványára, ahol a pénzügyőrök már várták.

126. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1933. december 28-tól 1934. január 4-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

127. 

Két tűzoltót és egy kézbesítőt alkalmazott a község / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 6.

Január 5-én tette le hivatali fogadalmát Perkes Ignác, Somogyi Károly tűzoltók és Kónya András

kézbesítő.

128. 

Birkózó szakosztály alakult a Levente egyesületben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 6.

A birkózó szakosztályt Krasznay Miklós szakelőadó vezeti.

129. 

Öt fiú és egy leány született újév napján Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 6.

1934. január elsején hat gyermek született Dévaványán, öt fiú és egy lány.

130. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora

131. 

Közegészségügy : Dévaványa 133 évi népmozgalmi statisztikája / Szerző nélkül = = 2

(1934) 1 : p. 7.

Dévaványa 1933 évi népmozgalmi statisztikája a népesedéspolitika szemszögéből; születések halálesetek,

házasságkötések, betegségek, csecsemőhalandóság.
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132. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

133. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 1 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

134. 

A ványai leány : regény : hetedik közlemény / Peregrinus J. = = 1 (1933) 2 : p. 8.

A ványai leány című regény hetedik része a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 2. szám 1934. január 14.

135. 

Barabás Bálint és Szabó Lajos jegyzőket dévaványai segédjegyzőkké választották : Back

Andor főszolgabíró válasza dr. Schweiger László ismert nyilatkozatára / A D. H. eredeti

tudósítása = = 2 (1934) 2 : p. 2.

A rendkívüli közgyűlést Back Andor főszolgabíró nyitotta meg. Dr. Schweiger László az előző

közgyűlésen kifejtette Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez való ragaszkodást.

Tizenhárom pályázó közül történt a választás a két segédjegyzői állás betöltésére, az egyik segédjegyző

Barabás Bálint, a másik Szabó Lajos lett.

136. 

A MÁV és a dévaványai munkanélküliség : 25.000 pengő munkabért fizettek ki az elmúlt

évben Dévaványán, Körösladányban és Szeghalmon / Farmer = = 2 (1934) 2 : p. 2.

A MÁV Dévaványán a  legnagyobb munkaadók közé tartozik, több mint száz embert foglalkoztat.

137. 

A Munkás Önképzőkör vezetői nyilatkoznak a polgári társadalommal való együttműködés

szükségességéről / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 3.

Hegedűs Jenő a Munkás Önképzőkör elnöke elmondta, hogy a dévaványai munkásság távol tartja magát

mindenféle kilengéstől, akár jobb, akár baloldali befolyásolásról lévén szó.

Kónya András a Munkás Önképzőkör másodelnöke a gazdatársadalommal való együttműködésben látja a

munkásság szociális helyzetének megjavulását.
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Gyányi András a Munkás Önképzőkör gondnoka köszönettel kell fogadni minden segítséget, mely a

birtokos osztály és a hatóságok részéről érkezik.

138. 

Népművelés : az Iparos és Kereskedő Ifjak Önképzőkörének második kultúrestje / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 3.

Sikeres volt az Iparos és Kereskedő Ifjak Önképzőkörének kultúrestje.

139. 

Nagyszabású népművészeti kiállítás készül húsvétra Dévaványán / Szerző nélkül = = 2

(1934) 2 : p. 3.

Nagy Béla református tanító húsvétra népművészeti kiállítást kíván rendezni és felhív mindenkit arra,

hogy akár sajátkezűleg készített munkáját, akár régi népviseleti ruhákkal, írásokkal, festményekkel,

fafaragásokkal jelentkezzenek nála.

140. 

Tisztújító közgyűlés a Kaszinóban és a Gazdakörben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 3.

A dévaványai Kaszinó január 28-án, a Gazdakör pedig január 21-én tartja tisztújító közgyűlését.

141. 

Lázi István segédjegyzőt áthelyezték Kunmadarasra / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 4.

Lázi István segédjegyzőt Back Andor főszolgabíró áthelyezte Kunmadarasra.

142. 

Január 14-én presbiterválasztás lesz Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 4.

A dévaványai református egyházközség presbiterválasztást tart, egy főgondnokot, egy gondnokot 16

presbitert és nyolc pótpresbitert választanak.

143. 

A Tőkerészi Kaszinó vasárnap újból, egyhangúlag megválasztotta a régi vezetőséget /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 5.

A Tőkerészi Kaszinó Kónya Károly elnök és Borsi János Korelnök elnöklete alatt tisztújító közgyűlést

tartott, valamint elfogadták a múlt évi zárszámadást.

144. 

Tisztújítás a Katholikus Körben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 5.
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Pápay Lajos esperes plébános körelnök, Hatzlhoffer Ferenc főjegyző ügyvezető elnök elnöklete alatt

tisztújító évi rendes közgyűlést tartott a Katholikus Kör. Az alapszabályok ismertetése és a zárszámadás

tárgyalása után megválasztották az új tisztikart.

145. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. január 4-11-ig terjedő időszakban történt bejegyzések:

születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

146. 

Közegészségügy : hogyan táplálkozhatunk legolcsóbban Dévaványán / Papp Jenő = = 2

(1934) 2 : p. 6.

Dr. Papp Jenő községi orvos táplálkozási tanácsai a dévaványai embereknek.

147. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora

148. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

149. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 2 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

150. 

A ványai leány : regény : nyolcadik közlemény / Peregrinus J. = = 2 (1934) 2 : p. 8.

A ványai leány című regény nyolcadik része a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 3. szám 1933. január 21.

151. 

Dr. Rákosy Árpád ügyvédet a református egyház főgondnokává választották / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 2.
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A dévaványai református egyház tisztújítást tartott. A szavazást dr. ikafalvi Farka Béla lelkész és Jónás

Imre igazgató tanító elnöklete alatt tartották meg. A főgondnok dr. Rákosy Árpád ügyvéd, a gondnok Szabó

Ferenc lett.

152. 

Testvérháborúság a Vass-telepen / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 2-3.

A Szűts család férfitagjainak veszekedése késeléssel ért véget.

153. 

Közel fél millió pengő adót fizetett Dévaványa a múlt évben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3

: p. 3.

Dévaványa 1933-ban 433.407 pengő adót fizetett, a nehéz gazdasági helyzet miatt azonban így is jelentős

adótartozása van.

154. 

Meg kell javítani Kisújszállás felé a közlekedést / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 3.

Dévaványa fejlődése a rossz közlekedési politika miatt leállt, a vonat menetrendje és menetideje nem

megfelelő, a megoldás a buszközlekedés lenne.

155. 

Szegedi Szűts István a Dévaványán is jól ismert rajztanár megállította a Miki egér filmek

karrierjét : Szűts Pál községi mérnök bátyja az angol trükkfilmgyártás élén / Szerző nélkül

= = 2 (1934) 3 : p. 4.

Szegedi Szűts István filmművész, rajtanárt, a legnagyobb angol filmgyár szerződtette.

156. 

Népművelés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 4-5.

A Munkások Önképzőkörének második kultúrestjén közel 300 fő vett részt, melyet Szőts Gergő

rendezett.

„Százegy nótaest” a Vadkacsában. A Vadkacsa bérlője új cigányzenekart szerződtetett. Az új prímás

Burai Lajos.

157. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 5.



Dévaványai Hírlap                                                                                                    1934. 3. szám

30

Szabó László segédjegyző elfoglalta január 16-én hivatalát, Barabás Miklós második megválasztott

segédjegyző február 1-én lép hivatalába.

Anyakönyvi hivatalt kap Pusztaecseg.

A Vadkacsa bérlője új cigányzenekart szerződtetett, a prímás Burai Lajos.

158. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. január 10-17-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

159. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 5.

Lakossági hirdetések.

160. 

A ref. egyház hírei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 5.

Megkezdődött a gyermekebédeltetés.

A Református Leányegylet kultúrestet tart.

A református iskola kultúrestet tart, melyet Benkő Jakabné tanítónő, Nagy Béla tanító rendez.

A Protestáns Nőegylet gyűlést tart.

161. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

162. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

163. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 3 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

164. 

A ványai leány : regény : kilencedik közlemény / Peregrinus J. = = 2 (1934) 3 : p. 8.

A ványai leány című regény kilencedik része a Dévaványai Hírlapban.
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II. évfolyam 4. szám 1934. január 28.

165. 

A főjegyzőt akarják megválasztani a Kaszinó elnökévé / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p.

2.

Az elnöki tisztségre Hatzlhoffer Ferenc főjegyzőt szeretnék megnyerni.

166. 

Orvosi kezelésben nem részesült gyermekek miatt lépett fel Ványán a vörheny / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 2.

Dévaványán újra felütötte fejét a vörheny, amelynek az az oka, hogy a beteg gyermekeket nem vitték

orvoshoz.

167. 

Gazdakör közgyűlése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 2.

A Gazdakör Z. Nagy Ferenc elnöklete alatt tartotta közgyűlését, ahol elfogadták az elmúlt évről szóló

zárszámadást.

168. 

Álarcosbál az Ipartestületben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 3.

Az Iparos Ifjak Önképzőköre nagyszerűen sikerült álarcosbált rendezett az Ipartestületben.

169. 

Hetvenöt református gyermek megsegítése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 3.

A Református Leányegylet, a református egyház, a református iskolák hetvenöt szegény sorsú református

gyereket ruháztak fel az elmúlt héten. A kultúrházban megtartott ünnepségen megjelent dr. ikafalvi Farkas

Béla lelkész, János Imre igazgató tanító, a tanítói kar, a református intelligencia számos képviselője és a

megsegített gyermekek hozzátartozói.

170. 

Beszélgetés a debreceni legidősebb temetkezési dinasztia legfiatalabb tagjával : Gebauer

Kálmán 10.000 halottat temetett el és még nem látja borzalmasnak a halált Szerző nélkül =

= 2 (1934) 4 : p. 3-4.

Gebauer Kálmán a dévaványai temetkezési vállalkozó a közel 200 éves Gebauer temetkezési vállalkozó

dinasztia legfiatalabb tagja, aki munkája során megtörtént „érdekes” eseteket meséli el.
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171. 

Népművelés : az Iparos Ifjak Önképzőköre a község intelligenciáját újból meg akarja

nyerni a kultúresték számára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 4.

Az Iparos Ifjak Olvasóköre minden eddigieknél színvonalasabb előadást állított össze, mely a

legkényesebb igényeket is kielégíti.

172. 

Sport : birkózó versenyre készülnek a dévaványai leventék / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 :

p. 4.

A birkózók a gyakorlataikat a községházán lévő sportteremben tartják. A terem kicsi, a felszerelés

hiányos, jó lenne, ha a testnevelési bizottság a hiányok pótlásával honorálná a leventék buzgóságát.

173. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 5.

A dévaványai Nagy Lajos Cserkészcsapat feloszlott és tagjai átléptek a Bod Péter cserkészcsoportba.

A Szolnok megyei testnevelési bizottság Vitéz Puskás László dévaványai rendőrbiztost a levente nevelés

terén szerzett érdemeinek elismeréséül elismerő oklevéllel tüntette ki.

A református iskola kultúrelőadást tart.

A Kultúrházban a Bethlen Gábor Fiókszövetség népszínművet ad elő.

A Bethlen Gábor Szövetség fennállásának 10 éves jubileumát ünnepli.

174. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. január 18-25-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

175. 

1933-ban nem volt tűz a községben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 6.

Dévaványán 29 tűzoltó áll a tűzrendészet szolgálatában. 1933-ban a község belterületén nem volt tűzeset.

176. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

Nádudvary Mihály a mozi technikai berendezését felújította.
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177. 

Vasúti menetrend / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 6.

Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

178. 

Közegészségügy : újabb vörheny megbetegedések Dévaványán / Szerző nélkül = = 2

(1934) 4 : p. 7.

Az elmúlt héten újabb vörheny (skarlát) megbetegedések fordultak elő Dévaványán. A cikk a vörheny

tüneteiről, lefolyásáról és az ellene való védekezés lehetőségeiről szól.

179. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

180. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 4 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

181. 

A ványai leány : regény : tizedik közlemény / Peregrinus J. = = 2 (1934) 4 : p. 8.

A ványai leány című regény második közleménye a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 5. szám 1934. február 4.

182. 

Küldöttség járt Back Andor főszolgabírónál a kaszinói elnöki állás betöltése ügyében /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 2.

Back Andor főszolgabíró panasznapot tartott Dévaványán. A küldöttség azért kereste fel Back Andort,

hogy kifejezzék előtte Hatzlhoffer Ferenc főjegyzőhöz, mint a vasárnap megválasztásra kerülő

kaszinóelnökhöz való ragaszkodásukat.

183. 

Tíz év óta januárban nem volt olyan hideg, mint az idén / Tallér Ferenc = = 2 (1934) 5 : p.

2.

Időjárás jelentés január hónapról, időjóslások a régi megfigyelések alapján.
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184. 

Vadászszilveszter a Vadkacsában / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 2.

A dévaványai Vadásztársaság a vadászévad befejeztével vadászszilvesztert rendezett a Vadkacsa

különtermében.

185. 

Zászlóbontásra készülnek a dévaványai rokkantak : Sommer Bertalan beszéde a Honsz

helyi csoportjának közgyűlésén / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 3.

A közgyűlést Sommer Bertalan elnök nyitotta meg. A közgyűlés résztvevői elhatározták, hogy

összetartozásuk jelképéül egyesületi zászlót csináltatnak. A zászló felkiáltó jel akar lenni, nehogy elfelejtsék,

hogy a hadirokkantak a hősi halált haltak után a legtöbbet veszítettek az ország védelmében.

Felszólalt még dr. Kenéz Béla ügyvéd, aki a Frontharcos Szövetség alakulóban lévő dévaványai

csoportjának támogatására kérte fel a hadirokkantakat.

186. 

Akiket elfejtett az élet és mégis boldogok / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 3.

A cikk írója a községi szegényházban járt és az ott lő emberek sorsát mutatja be. A szegényház egy

faluvégi nádasház, ahol huszonketten, férfiak és nők élnek összezsúfolva.

187. 

Vége van a vadász-szezonnak : a Dévaványai Vadásztársaság tagjai 1297 nyulat és 148

fácánt lőttek 5 körvadászaton / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 3.

A nyúl és fácánvadászat évadja január 31-én véget ért. A szezon alatt a Dévaványai Vadásztársaság

összesen öt körvadászatot rendezett. Ezeken a vadászatokon terítékre került 1297 nyúl és 148 fácán.

188. 

Népművelés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 4.

A Munkásönképzőkör szép teljesítményre képes műkedvelő gárdája nívós és nagy érdeklődést keltő

kultúrestet rendezett.

A Bethlen Gábor Szövetség műkedvelő társasága jól sikerül táncmulatságot rendezett a Kultúrház

nagytermében.

A Református Leányegylet a református vallási szellemet maradéktalanul fedő, mindvégig érdekes,

vallásos estet rendezett. A műsor szereplőit dr. ikafalvi Farkas Béla református lelkész és a tanítókar

készítette fel.

A szezon legkiemelkedőbb eseménye volt az Iparos és Kereskedő Olvasókör kultúrestje.
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189. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 5.

Barabás Bálint segédjegyző február 1-én elfoglalta hivatalát.

Szarka Miklós leventeoktatóvá nevezték ki.

A dévaványai Iparos Dalárda az Ipartestületben hangversenyt rendez.

Elkészültek a községi zárszámadások.

Tisztújító közgyűlést tart a Kaszinó.

A református iskolák gyermekelőadást rendeznek a Kultúrházban.

A Munkás Önképzőkör táncmulatságot rendez.

190. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 5.

A Kultur hangos mozgó műsora.

191. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 5.

Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

192. 

Szaporodnak a kerékpárosok / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 6.

Dévaványán 496 bicikli van, ellenben a szegénység egyik bizonyítéka, hogy egy személyautó és egy

teherautó van a községben.

193. 

Bérbe adták a jéggyárat / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 6.

A jéggyárat 225 pengőért Fejes Kálmán vette ki.

194. 

Helyreigazítás / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 6.

A múlt heti számban tévesen jelent meg, hogy a 863. számú Nagy Lajos cserkészcsapat feloszlott. A hír

ebben a formában téves, az újjászervezett csoport neve Prohászka Ottokár Cserkészcsapat lett.

195. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. január 25. és február 1-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.



Dévaványai Hírlap                                                                                                    1934. 5. szám

36

196. 

Szerkesztői üzenetek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 6.

Dévaványa 1930 évi népszámlálási adatainak kivonatos közlése. Néhány adat; lakosainak száma 14.655

fő, minden kilencedik ember analfabéta. A lakosság 29 százaléka 4.267 lélek a tanyákon lakik.

197. 

Közegészségügy : Tej és tejtermékvizsgálat volt január 26-án a dévaványai piacon / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 7.

A békéscsabai Vegykisérleti Állomás vegyészmérnöke tej és tejtermékvizsgálatot tartott a piacon, aki a

legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott a piaci rendről, a piac tisztaságáról.

198. 

Dr. Papp Jenő egészségügyi előadása a Munkáskörben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p.

7.

„Az emberi munkaerő védelme a tuberculózis elleni küzdelemben” címmel tartott előadást dr. Papp Jenő

községi orvos a dévaványai munkások önképzőkörében.

199. 

Kötelezővé kell tenni a házasság előtti előzetes orvosi vizsgálatot / Szerző nélkül = = 2

(1934) 5 : p. 7.

Az Iparos és Kereskedő Olvasókör kultúrestjének keretében dr. Vass Albert községi orvos népies

modorban rendkívül érdekes előadást tartott a házasságot megelőző orvosi vizsgálat szükségességéről. Arra

utalt, hogy a beteg szülőknek csak beteg gyereke lehet, ezért csak azok házasodjanak össze, akik

egészségesek.

200. 

Népmozgalmi kimutatás január hónapról / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 7.

Születések száma, halvaszületések, vetélések, halálesetek, házasságkötések januárra vonatkozóan.

201. 

Vörheny megbetegedések Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 7.

Újra fellépett a vörheny járvány, közölte a Dévaványai Hírlap múlt heti száma. A vörheny

megbetegedések az iskolából indultak ki, azonban az elmúlt héten csak egy újabb megbetegedés volt, így

járványtól nem kell tartani
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202. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

203. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 5 : p. 8.

Lakossági apróhirdetések.

204. 

A ványai leány : regény : tizenegyedik közlemény / Peregrinus J. = = 2 (1934) 5 : p. 8.

A ványai leány című regény tizenegyedik része a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 6. szám 1934. február 11.

205. 

A Casino hivatása : a Dévaványai Casino tisztújító közgyűlésén elmondotta : dr. Vass

Albert / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 1.

A Casino célja, hogy az igen nagy erkölcsi erőket magába foglaló testület a községnek vezető, irányító

tényezőjévé váljék.

206. 

Közgyűlést tartott a képviselőtestület : elfogadták a múlt évi zárszámadásokat / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 2.

A képviselőtestület Dékány Sándor főbíró elnöklete alatt megtartotta közgyűlését és megtárgyalták a

zárszámadást, majd az önálló gazdasági népiskola zárszámadását tárgyalták. Továbbiakban módosították a

községi rendőrség szabályrendeletét.

 A Jéggyárat Szőnyi István vette bérbe, utóajánlat útján.

207. 

Egyhangú lelkesedéssel megválasztották a dévaványai Kaszinó új tisztikarát / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 2-3.

A közgyűlést dr. ikafalvi Farkas Béla alelnök nyitotta meg, majd Bán Mihály jegyző bemutatta a

zárszámadásokat. Ezek szerint a Kaszinó anyagi helyzete vigasztalan képet mutat. A könyvtár állománya sem

kielégítő.
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Ezután áttértek a tisztújításra, közfelkiáltással elnökké választották Hatzlhoffer Ferenc főjegyzőt,

alelnökké Antalffi Jenő állatorvost, dr. Végh Zoltán takarékpénztári igazgatót háznaggyá, jegyzőkké Bán

Mihály tanítót és Szabó Lajos segédjegyzőt, könyvtárosokká Juhász Imre és Weiser Imre tanítókat.

208. 

Az elmúlt évben 21 ember tért át más vallásra Dévaványán : felekezetnélküli emberek és a

törvénytelen gyermekek sorsa a statisztika tükrében / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 3.

Dévaványán az elmúlt évben 21 ember hagyta el a vallását, illetőleg tért át más vallásra. A legtöbb áttérés

a házasságkötéssel hozható összefüggésbe. Hozzávetőlegesen 40 ember vallja magát felekezetnélkülinek.

Az elmúlt évben tizenhét törvénytelen gyermeket törvényesítettek.

209. 

A tavasszal megépítik a gyomai és körösladányi utakat / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p.

3.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetéhez érkezett értesülés szerint tavasszal megépítik a gyomai és

körösladányi utakat, illetőleg a körösladányi út még hátralévő szakaszát.

210. 

Ha mélyre fúrnak… / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 4.

Mélyfúrású kút fúrását kellene elvégezni, és a víz magas hőfokát kellene hasznosítani. Egy ilyen kút

megoldaná a házak melegvízzel való ellátását, télen nem csak a lakásokat lehetne fűteni, hanem az istállókat

is. További számos hasznosítási lehetőséget sorol fel a cikk írója, többek között a gyógyhatású vízzel

gyógyfürdő létesítését.

211. 

Népművelés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 4.

A kultúrház műkedvelő egyesülete Nagy Béla református tanító rendezésében előadja a János vitézt.

Dr. Papp Jenő a Munkásönképzőkörben a köztisztaságról tartott előadást.

A kultúrházban gyerekek adtak elő két egyfelvonásos színdarabot és verset szavaltak. Az énekkart

Kremán Lajos vezényelte. A rendezésért Benkő Jakabnét, Lovas Sándornét és dr. Végh Zoltánnét illeti az

elismerés.

212. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 5.

A dévaványai Kaszinó ülésén kimondták, hogy beruházási alapot létesítenek, melyet a Kaszinó

épületének karbantartására fordítanak.
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Iparigazolványt kaptak: Kohn Pál férfiszabó, Kohn Dezsőné férfiruha kereskedő, Kánya Károly

csizmadia és Saly Lajos korcsmáros.

Az Iparos Dalárda táncmulatságot szervez.

213. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. február 1-8-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

214. 

Tanácsülés a községházán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 6.

Az elöljáróság február 3-án ülést tartott, melyen több közérdekű kérdést tárgyaltak. A legelőbért

elengedték mindazoknak, akiknek a múlt évben az állatai elpusztultak, illetve megállapították a

legelőbéreket.

215. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

216. 

Közegészségügy : nem terjed a vörheny / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 7.

A vörheny járványszerű fellépésétől nem kell tartani, mert az újabb megbetegedések azokban a

családokban fordult elő, ahol egy-két héttel ezelőtt valamelyik gyermek már vörheny betegségben szenvedett.

217. 

Csökken a lakástermelés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 7.

Dévaványán 1931-ben 37, 1932-ben 11, 1933-ban 20 lakás épült. Nem ritkaság, hogy vannak

munkáslakások, ahol egy szobában tizenhatan laknak.

218. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 7.

A Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

219. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 8.

Piaci árak és a heti piac forgalma Dévaványán.
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220. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 6 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

221. 

A ványai leány : regény : tizenkettedik közlemény / Peregrinus J. = = 2 (1934) 6 : p. 8.

A ványai leány című regény tizenkettedik része a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 7. szám 1934. február 18.

222. 

Nem tudnak eleget tenni a ványai védett birtok tulajdonosai fizetési kötelezettségeiknek :

aratásig ki kell tolni a fizetési terminusokat : Dévaványán az idén csak minden második

gazdánál volt disznóölés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 2.

A gazdatartozások fizetésének újabb szabályozásáról szóló, valamint az azt követő rendeletek nyomán

megindult a gazdaszanálási akció, mely Dévaványán is érezteti hatását. A Dévaványai Hírlap munkatársa

erről folytat beszélgetést Dévaványa gazdatársadalmának egyik ismert tagjával.

223. 

A dévaványai volt tartalékos népfölkelő tisztek értekezlet : megalakítják az Országos

Frontharcos Szövetség helyi csoportját / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 3.

Hatzlhoffer Ferenc kezdeményezésére megalakult az Országos Frontharcos Szövetség helyi csoportja,

elnöknek dr Schweiger Lászlót jelölték.

224. 

Tagvacsora Kaszinóban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 3.

A Kaszinóban úgynevezett tagvacsorát tartottak, melyen kevés kivétellel Dévaványa egész úri társadalma

részt vett.

225. 

Népművelés : János vitéz : bemutató a Kultúrházban / Nagy Béla = = 2 (1934) 7 : p. 4.

Telt ház előtt adták elő a János vitézt a Kultúrházban.

226. 

Az Iparos Nőegylet kultur-estje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 4.

Orosz Pál a nőkérdésről tartott előadást, a nőegylet tagjai színvonalas műsort adtak elő.
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227. 

Közegészségügy : Dévaványa lakossága 170 ezer pengőt költött alkoholra : fejenként 14

liter volt a fogyasztás / dr. P.J. = = 2 (1934) 7 : p. 4.

Dévaványán 1896-ban vezették be a polgári anyakönyv vezetését. 1933 év végéig 19.132 ember halt meg,

ebből jelentős a csecsemőhalandóság. Erőteljes csecsemővédelemre van szükség. A születések száma a

háború óta csökkent, a háború előtt a születések száma évente 320-600, a háború alatt 340-370, az utóbbi

évtizedben pedig állandóan 430-460 között mozgott.

228. 

Dévaványán 38 év óta 1933 évben volt a legalacsonyabb a csecsemőhalandóság / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 5.

Az alkoholfogyasztás 1933 évben a csecsemőket is beleértve átlag 14 liter volt, az alkohol hatása

rendkívüli kárt okoz az egészségben, a családban és a társadalomban. Az alkoholizmus is oka a magas

csecsemőhalandóságnak.

229. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 5.

Kinevezték a védett birtokosok felügyelőbizottsági tagjait. A bizottság székhelye Kisújszállás,

dévaványai tagjai dr. Poszvék Ödön és Szőke Vince.

Új iparos Dévaványán, Kohn Dezső, szabó.

Dr. Bakó Péter csecsemővédelmi előadást tart a Kultúrházban február 21-én.

A dévaványai farsang mérlege.

A Dévaványai Csordatartó Birtokosság Legelőtársulata február 18-án tartja évi rendes közgyűlését.

230. 

Csendőrünnep Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 5.

A budapesti Hadi múzeumban Horthy Miklós kormányzó jelenlétében felavatták a háborúban hősi halált

halt csendőrök márványemlékművét. Az emlékbeszédet rádión is közvetítették, melyet a dévaványai

csendőrőrsön is meghallgattak. Utána az őrsön megkoszorúzták Simon Benjámin csendőr fényképét, aki

Romániában halt hősi halált.

231. 

Sport : vasárnap délután birkózóverseny lesz az Ipartestületben / Szerző nélkül = = 2

(1934) 7 : p. 5.

A dévaványai Levente Egyesület sportszakosztálya bemutató birkózóversenyt rendez az Ipartestületben.
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232. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. február 8-15-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

233. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora.

234. 

Újból estek a tojásárak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 8.

A hétfői és a pénteki piacok forgalma.

235. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

236. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 7 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

237. 

A ványai leány : regény : tizenharmadik közlemény / Peregrinus J. = = 2 (1933) 7 : p. 8.

A ványai leány című regény tizenharmadik része a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 8. szám 1934. február 25.

238. 

Pápay Lajos esperes plébános 40 éves papi jubileuma / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 2.

Pápay Lajos esperes plébánost pappá szentelésének 40. évfordulóján Hatzlhoffer Ferenc főjegyző, a

katolikus tanítókar nevében Buday Péter igazgató tanító köszöntötte, majd a katolikus elemi iskola tanulói

rendeztek ünnepséget a tiszteletére.
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239. 

Nem kövezik ki a szeghalmi és gyomai utakat / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 3.

A múlt évben benyújtott kérelem Gömbös Gyula miniszterelnökhöz az utak kikövezése miatt, elutasításra

került. A kért utak kikövezése fedezet hiányában nem teljesülhet.

240. 

A földbirtokrendezés során házhelyhez jutott kisemberek nem tudják megfizetni a

házhelyek megváltási árát : a Nemzeti Egység dévaványai szervezete sietett a segítségükre

/ Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 3.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete ülést tartott, melyen a földbirtokrendezés során házhelyhez

jutottak helyzetével foglalkoztak. A házhelyhez jutottak a házhelyek megváltási árát megfizetni nem tudják,

ezért azzal a kéréssel fordultak a pénzügyminiszterhez, hogy a házhelyek megváltási árát a mai kereseti

viszonyokhoz mérten mérsékelje.

241. 

Járásonként 20 pengőről 16 pengőre szállították le a nyári legelő haszonbérleti díját :  a

Legeltető Társulat közgyűlése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 3.

A Dévaványai Csordatartó Birtokosság Legeltető Társulat Kürti Lajos elnöklete alatt a Gazdaszövetség

nagytermében tartotta meg közgyűlését. A közgyűlés csordásfogadással ért véget. Nagy szótöbbséggel a

csordás újból Kádár Gyula lett.

242. 

A dévaványai védetté nyilvánított birtokok tulajdonosai aratásig fizetési halasztást kérnek :

vasárnap gazdagyűlés lesz a Gazdaszövetségben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 3.

A Gazdaszövetség február 25-én székházának nagytermében nagygyűlést tart, melyen a védetté

nyilvánított földbirtokok tulajdonosainak fizetési kötelezettségével kapcsolatban fognak különböző

indítványok elhangzani.

243. 

A Dévaványai Stefánia Szövetség nagyarányú mozgalmat indított a csecsemők és anyák

védelmére / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 4.

A Stefánia Anya és Csecsemővédő Egyesület dévaványai szervezete dr. Ikafalvi Farkas Béláné elnöknő,

illetve dr. Vass Albert ügyvezető igazgató elnöklete alatt választmányi ülést tartott. Jónás Imre igazgató
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tanító ismertette az elmúlt év eseményeit. Az elmúlt év legkiemelkedőbb eseménye a tejkonyha felállítás

volt.

244. 

Az Iparos Ifjak Önképzőkörének tisztújító közgyűlése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 4.

Az Iparos Ifjak közgyűlését Demeter István elnök nyitotta meg, azután elfogadták a zárszámadást, majd a

tisztújítás következett. A tisztújítás titkos szavazás útján zajlott, melynek eredménye, hogy ötödszörre

választották elnökké Demeter Istvánt.

245. 

Budapestre szállítják a dévaványai katonatemető egyetlen olasz halottját / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 8 : p. 4.

Az olasz és a magyar kormányok megállapodtak abban, hogy a világháborúban Magyarországon elesett

illetve hadifogolyként elhunyt olasz katonák holttesteit összegyűjtik és a hősök emlékének megfelelő helyen

közös sírkertben eltemetik. A dévaványai katonatemetőnek egyetlen olasz halottja van: Basiliko Pascal.

246. 

Alkoholellenes fogadalmat tesznek az iskolák tanulói / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 4.

A Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület körlevelet intézett valamennyi iskolához és arra kéri benne

az iskolák igazgatóit, hogy tétessék le a tanulókkal az országos ifjúsági alkoholellenes liga fogadalmát.

247. 

Népművelés : jól sikerült az Iparos Dalárda műsoros táncmulatsága / Szerző nélkül = = 2

(1934) 8 : p. 4.

Az Iparos Dalárda műsoros táncmulatságot szervezett, a dalárdának sokkal nagyobb felkészültségre lesz

szüksége, ha elismerésre vágyik.

248. 

A Ref. Egyház hírei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 5.

A református Leányegylet hitmélyítő konferenciát rendez.

Március 3-án bűnbánati istentisztelet lesz a templomban.

Vallásos kultúrest lesz a Kultúrházban férfiak részére február 26-án.

Bűnbánati istentiszteletek lesznek február 26-tól minden este.



Dévaványai Hírlap                                                                                                    1934. 8. szám

45

249. 

Rendőri hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 5.

Lopások, betörések.

250. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 5.

Lakossági hirdetések.

251. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. február 15-22-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

252. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

253. 

Sport : a Leventék birkózóversenye / Gál Imre = = 2 (1934) 8 : p. 6.

Február 18-án lezajlott a leventék első házi birkózóversenye. A háziverseny talajtornával kezdődött. A

birkózóverseny lég-, pehely- és könnyű illetve kisközép-, nagyközép és nehéz súlycsoportban zajlott.

254. 

Emelkedik a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

255. 

Szűnik a vörheny Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 8.

A vörhenymegbetegedések szűnőfélben vannak Dévaványán.

256. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 8 : p. 8.

A Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.
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II. évfolyam 9. szám 1934. március 4.

257. 

A dévaványai Ipartestület közgyűlése : Weiser Alajos beszámoló beszéde lecsendesítette

az ellenzéket és az öt órás a legnagyobb rendben folyt le / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p.

2.

Az iparosközgyűlést Weiser Alajos ipartestületi elnök nyitotta meg, és beszámolt az elmúlt évi

eseményekről, valamint az Ipartestület anyagi helyzetéről.

258. 

Gazdaértekezlet a Gazdakörben : a védett birtokosok számára aratásig halasztást kértek :

memorandumot adnak át a miniszterelnöknek : Veress Ferenc a Hangya budapesti

küldöttje előadást tartott az állatértékesítésről : Tildy Zoltán szeghalmi ref. lelkész

látogatása a Gazdakörben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 3.

A védett birtokosok számára aratásig fizetési halasztást kértek. E tárgyban a gazdaértekezlet határozat

értelmében memorandumba foglalt kérelmet terjesztenek a miniszter elé, melynek átnyújtását egy

küldöttségre bízták, mely e célból Budapestre fog utazni.

A gazdaértekezleten Veress Ferenc a Hangya budapesti küldöttje előadást tartott a sertés és marha

értékesítésről.

A gazdaértekezletre meghívták Tildy Zoltán szeghalmi református lelkészt, a Független Kisgazdapárt

ügyvezető elnökét, aki gazdasági dolgokról folytatott eszmecserét a gazdákkal.

259. 

Kádár Gyula dévaványai gulyás a mezőgazdasági kiállításon pásztorkunyhót épít,

bográcsban lebbencslevest, gulyásost és öregkását fog főzni / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9

: p. 4.

Kádár Gyula dévaványai gulyás meghívást kapott a mezőgazdasági kiállításra. Megkérték, hogy a

kiállításon mutassa be a magyar puszta pásztorának jellegzetes ételét, kunyhóját, főzési módjait, ruházatát és

művészetét. Kádár Gyula mindezek mellett sajátkészítésű pásztorbotokból, ostorokból kiállítást rendez.

260. 

Dévaványa haszonállat állománya egy év alatt 2349 darabbal szaporodott / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 9 : p. 4.

Ebben az évben is összeírták Dévaványa haszonállat állományát. 1934 évben összesen 16.919 db

haszonállat volt Dévaványán, ebből 2469 szarvasmarha, 2329 ló.
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261. 

Népművelés / Papp Bálint = = 2 (1934) 9 : p. 4.

Óriási sikerrel, állandóan telt ház mellett hatszor adták elő a Kultúrházban a János vitézt. A darabot Nagy

Béla rendezte.

Az Iparosok és Kereskedők Olvasókörének gárdája szerdán tartotta a kultúrestjét. Az est műsorát Szőnyi

István rendezte.

A Munkásönképzőkörben ismeretterjesztő előadást tartott Papp Jenő községi orvos. Az előadás témája a

csecsemők táplálkozása és nevelése volt.

A cserkészek a Katolikus Egyesületi házban mutatkoztak be műsorukkal.

A 48-as Olvasókör minden kedden vidám estet rendez, ahol a tagok műsort adnak elő, a rendező Dávid

Lajos.

Kabaré az Ipartestületben, a műsort Szőts Gerő állította össze.

262. 

Tildy Zoltán a Kultúrházban előadást tartott a református férfi hivatásáról / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 9 : p. 5.

A Bethlen Gábor Fiókszövetség összejövetelén Tildy Zoltán szeghalmi református lelkész tartott előadást

„A református férfi hivatása ma a családban, a társadalomban és az egyházban” címmel.

263. 

Dr. Herczog Béla országgyűlési képviselő március 11-én előadást tart a Kultúrházban /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 5.

Dr. Herczog Béla országgyűlési képviselő Dévaványára érkezik és aktuális kérdésekről tart előadást a

Kultúrházban.

264. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 5.

Adamik József Dévaványa törvénybírója 57 éves korában elhunyt.

Új élet a dévaványai Kaszinóban: az új vezetőség megválasztása óta a Kaszinóban élénk élet folyik.

Egészségügyi előadást tart a tejről a Kath. Egyesületi Házban dr. Nemeskéri Bakó Péter.

265. 

Árverési hirdetmény / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 5.

Dévaványa község elöljárósága a község tulajdonát képező Vasúti vendéglőt és szállodát árverés útján

haszonbérbe adja.
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266. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. február 22-28-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

267. 

Tíz év óta az idén volt a legkevesebb csapadék a három téli hónapban : időjárás jelentés

február haváról / Tallér Ferenc = = 2 (1934) 9 : p. 6.

Február havi időjárás jelentés: csapadék, hőmérséklet.

268. 

Beszüntette működését az Országos Gazdasági Liga dévaványai fiókja / Szerző nélkül = =

2 (1934) 9 : p. 6.

Az Országos Gazdasági Liga dévaványai fiók megszűnésének az az oka, hogy az országos szervezet is

megszűnt.

269. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

270. 

Meghívó / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 6.

A dévaványai Sport Egyesület március 5-én a Vadkacsa különtermében választmányi gyűlést tart.

271. 

28.800 darab tojást adtak el a hétfői piacon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 8.

A piac a község gazdasági életének a tükre. A piac forgalma élénk volt. Tojásárak a piacon.

272. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 9 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.
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II. évfolyam 10. szám 1934. március 11.

273. 

Amikor a dévaványaiak Turinba küldték követüket Kossuth Lajoshoz / dr. p.j. = = 2 (1934)

10 : p. 1-2.

A márciusi szellem ma is él, Kossuth hatására alakultak meg a polgári függetlenségi egyesületek, 48

utolsó végvárai. Szabó Gábor református lelkész és Pethő József földbirtokos kezdeményezésére így alakult

meg 1862-ben Dévaványán az Olvasóegylet, mely 1874-ben Polgári Körré, 1904-ben Dévaványai Kaszinóvá

alakult át. A Kaszinó levéltárából előkerült egy levél, mely valósággal glorifikálja Kossuth Lajos személyét

és történelmi jelentőségét. A levelet dr. Tóth János országgyűlési képviselő írta a mezőtúri választókerülethez

1892. szeptember 19-én. Kossuth Lajost 90. születésnapja alkalmából méltatja, ünnepli a legnagyobb

magyart. Dr. Tóth János Kossuth Lajos 90. születésnapján Turinba utazik Kossuthoz, hogy köszöntse minden

magyar nevében és átadja azt az oklevelet, mely arról tanúskodik, hogy Túrkeve város díszpolgárává

választotta.

274. 

Megalakult a védett birtokok felügyelő bizottsága : igazolt esetben március 21-ig kérni

lehet a birtokok védetté nyilvánítását / A D. H. eredeti tudósítása = = 2 (1934) 10 : p. 3.

Megalakult a védett birtokok felett közfelügyeletet gyakorló bizottsága Kisújszálláson. A védett

birtokosok jelentsék be tartozásaikat. A bizottság dévaványai tagjaiul dr. Poszvék Ödön ügyvédet és Szőke

Vince birtokost nevezték ki.

275. 

Hatvanezer pengőt füstöltek el tavaly Dévaványán : sodort cigaretta „az uralkodó divat” /

Papp Bálint = = 2 (1934) 10 : p. 3-4.

Dohányzási szokások Dévaványán. Az 1933 évi dohányfogyasztás és a szokások változása.

Hozzávetőleges számítások szerint 1933-ban hatvanezer pengőt füstöltek el Dévaványán, harmad részét

annak, amit megittak.

276. 

Ötven éves a 48-as kör / Szerző nélkül = = 2 (1934) 10 : p. 4.

Február 24-én volt ötven esztendeje, hogy Papp József gazdálkodó házában megalakult a 48-as

Olvasókör. A kör első elnöke Földesi Mihály volt.

277. 

A Református Leányegylet hitmélyítő konferenciája / Szerző nélkül = = 2 (1934) 10 : p. 4.



Dévaványai Hírlap                                                                                             1934. 10-11. szám

50

A Református Leányegylet hitmélyítő konferenciát tartott, melynek  legfőbb célja a református hitéletet

pozitív irányba való kiszélesítése.

278. 

Sport : a D. S. E. újjászervezi szakosztályait konferenciája / Szerző nélkül = = 2 (1934) 10

: p. 4.

A Dévaványai Sportegyesület választmányi ülést tartott, az ülésen elhatározták, hogy újjászervezik a

labdarúgó és a tenisz szakosztályt.

279. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 10 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. március 1-8-ig terjedő időszakban történt bejegyzések:

születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

280. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 10 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

281. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 10 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

282. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 10 : p. 7.

Piaci árak Dévaványán.

283. 

A ványai leány : regény : / Peregrinus J. = = 2 (1934) 10 : p. 8.

A ványai leány című regény tizennegyedik része a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 11. szám 1934. március 18.

284. 

Húsz pengőre szeretnék a búza árát minimálni : a terményárak emelését még az új termés

betakarítása előtt meg kell oldani : dr. Herczegh Béla képviselő előadása a Kultúrházban a
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világgazdasági krízisről és a Tiszántúl különleges gazdasági bajairól / Szerző nélkül = = 2

(1934) 11 : p. 1-3.

A Bethlen Gábor fiókszövetség meghívására dr. Herczogh Béla kormányfőtanácsos, országgyűlési

képviselő március 11-én a Kultúrházban gazdasági előadást tartott. Mondanivalója visszatükrözte a kormány

politikáját, beszélt a gazdasági válságról, az ország gazdasági helyzetéről, valamint a gazdasági helyzet

javításának lehetőségeiről.

285. 

Március 15. Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 3.

Március 15-én ünnepelt az egész község. A felekezetek templomaiban istentiszteletek volta, az

Ipartestület mozitermében ünnepi beszédet mondott dr. ikafalvi Farkas Béla lelkész.

286. 

Előtérbe kerül Dévaványán az uszoda kérdése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 3.

Az Országos Testnevelési Tanács minden 10000 lakosnál nagyobb községben uszoda létesítését

szorgalmazza, és Dévaványát is felszólította egy uszoda felépítésre.

287. 

Dévaványán az 1934 év első negyedében 34 ezer pengő adót fizettek : 3000 pengővel

többet, mint a múlt évben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 3.

A közadókból az 1933 első negyedévével szemben 3000 pengővel több volt a bevétel, úgy látszik

Dévaványa gazdaközönsége kezdi kiheverni a sorozatos elemi csapásokat.

288. 

A miniszterelnökségen segítséget ígértek a dévaványai védett birtokosoknak / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 4.

Nagy Ferenc és Kónya Károly azért keresték fel a miniszterelnököt, hogy a védett birtokosok fizetési

kötelezettségének elhalasztása és a felemelt malomvámok leszállítása érdekében a dévaványai

gazdaközönség kívánságait tolmácsolják.

289. 

Pettkó Szandtner államtitkár Dévaványán kérdése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 4.

Pettkó Szandtner Aladár a gyermekmenhely dévaványai telepére látogatott, ahol a telepfelügyelő özv.

Tömöry Istvánné fogadta.
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290. 

Dévaványa havonta 3-5 métermázsa lúgkövet használ fel szappanfőzésre / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 11 : p. 4.

Dévaványán a havi lúgkőfogyasztás 3-5 métermázsára tehető, ami tekintélyes mennyiség és a

szappanhasználat nagy elterjedését bizonyítja.

291. 

Nagy népművészeti kiállítás lesz húsvétkor a kultúrházban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11

: p. 4.

Húsvét vasárnap és hétfőn népművészeti kiállítás lesz a kultúrházban. A kiállítást Nagy Béla tanító

rendezi.

292. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 4.

A Kultur hangos mozgó műsora.

293. 

Népművelés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 4.

Az Iparos és Kereskedő Önképzőkör kultúr-estet rendez az Ipartestületben. A rendező Szőts Gerő.

A 48-as Kör vidám kultúrestje, a rendező Dávid Lajos.

294. 

Sport / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 5.

A Dévaványai Sport Egyesület tisztújító közgyűlést tart március 18-án a Vadkacsa különtermében.

295. 

Meghívó / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 5.

A Dévaványai Stefánia Szövetség április 4-én tartja a községháza tanácstermében tartja évi rendes

közgyűlését.

296. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. március 8-15-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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297. 

Estek a gabonaárak, megjelent a dughagyma / Szerző nélkül = = 2 (1934) 11 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

298. 

A ványai leány : regény / Peregrinus J. = = 2 (1934) 11 : p. 8.

A ványai leány című regény tizenötödik, befejező része a Dévaványai Hírlapban.

II. évfolyam 12. szám 1934. március 25.

299. 

A védett birtokosok részére szeptember 1-ig fizetési halasztást kért a Nemzeti Egység

dévaványai szervezete : Dévaványa válságos helyzete egy memorandum tükrében / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 1-3.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete március 18-án Csatáry János alelnök elnöklete alatt

pártválasztmányi ülést tartott. Az ülésen Berczi Zsigmond párttitkár felolvasta a védett birtokosok

védelmében szerkesztett memorandumot, melyet a Dévaványai Hírlap hasábjai közlik, kivonatosan.

300. 

Pusztaecseget Turkevéhez csatolják? : a hír még korai – mondják illetékes helyen / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 3.

A Turkevei Újság azt írja, hogy Puszaecseget, amely közigazgatásilag Dévaványához tartozik, rövidesen

Turkevéhez csatolják.

301. 

Rendkívüli közgyűlést tartott a képviselőtestület / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 3.

A képviselőtestület március 21-én rendkívüli közgyűlést tartott. A naprend előtt Kónya Károly, Z. Nagy

Ferenc, Csatáry János, Szűts Pál a villanyvilágítás ügyében szólalt fel. A napirendre áttérve elfogadták a

február havi pénztárjelentésről felvett jegyzőkönyvet, az állami iskolák gondnokságát kiegészítették, a vasúti

vendéglő bérbeadására új árverési időpontot határoztak meg, megállapították a Dévaványára települtek

letelepedési díjait.
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302. 

Rövidesen megkezdik a körösladányi út továbbépítését : dr. ikafalvi Farkas Béla

indítványa a képviselőtestületben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 3.

Rövidesen megkezdik a körösladányi útnak egy kilométerrel való továbbépítését. Dr. ikafalvi Farkas Béla

református lelkész a képviselőtestületi gyűlésen azt indítványozta, hogy az elöljáróság írjon a miniszternek,

és kérje meg, hogy a körösladányi utat ne egy kilométerrel, hanem két és fél kilométerre építsék tovább.

303. 

Népművelés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 3.

Cserkészest a kultúrházban, melyet a cserkészotthon javára rendeztek. Elismerés illeti baksafalvi Baksa

Sándor református lelkészt, az est kitűnő megrendezéséért.

Kultúrest az Ipartestületben, a rendező ifj. Szőnyi István volt, munkájáért dicséretet érdemel.

304. 

Sport : megkezdődött a sportélet Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 4.

A teniszszakosztályt dr. juhász Nagy Béla fogja irányítani. Teniszezni a Vadkacsa pályán, az úri kaszinói

és a sporttelepi teniszpályán lehet.

305. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 5.

Hatzlhoffer Ferenc főjegyző Halmágyira magyarosította a nevét.

A református egyház hírei: a bűnbocsánati hét rendje.

Nagyheti szertartások sorrendje az rk. Templomban.

306. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. március 16-22-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

307. 

Az Ivánfenéki Társulat a gyomai úton másfél kilométeres hosszú csatornát épít :

megélénkült a munkapiac / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 8.

A legnagyobb munkaadó Dévaványán a csetei uradalom. A gyomai csatorna építéséhez, a körösladányi út

továbbépítéséhez és a vasúthoz is újabb munkáscsapatokat vesznek fel.
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308. 

Ötven fillérrel drágult a búza, megjelent a hetes liba / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 8.

Az elmúlt heti piacok forgalma, piaci árak Dévaványán.

309. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 12 : p. 8.

Lakossági hirdetések

II. évfolyam 13. szám 1934. április 1.

310. 

Újból 450 dévaványai munkás helyezkedett el az elmúlt héten : az elöljáróság szociális

tevékenysége : a csetei uradalom fizeti a legmagasabb béreket / Szerző nélkül = = 2 (1934)

13 : p. 2.

Halmágyi Ferenc főjegyző irodája valóságos munkaközvetítő irodává vált. Az ő közreműködésével az

elmúlt héten 450 munkás helyezkedett el. A csetei uradalom fizeti a legmagasabb béreket és a legtöbb

munkást alkalmazza, az Ivánfenéki Ármentesítő Társulat 68 munkást alkalmaz, a körösladányi útépítésnél 60

munkás kapott állást és a MÁV is újabb munkásokat alkalmaz.

311. 

Ötven évvel ezelőtt… : történelem a tanoncszerződtetések statisztikájának tükrében : ki

volt az első ványai tanonc? / Papp Bálint = = 2 (1934) 13 : p. 2.

Az ipartestületi törvény 50 évvel ezelőtt született. Dévaványa 1884 óta, az új törvény szerint intézték az

iparosság ügyét. Dévaványán 1888-ban alakult meg az Ipartársulat, melyet később Ipartestületté szerveztek

át. Az első tanonc az új törvény értelmében Dudás Gábor volt, aki 1884. december 1-jén szegődött el

Zasztavik Gábor rostakészítőhöz. Azóta 1934 áprilisáig 894 gyermek szegődött el tanoncnak. A sorban a

legutolsó Dékány Károly, aki a napokban szegődött el Kohn Dezső férfiszabóhoz. Rendkívül érdekesek és

sokatmondóak a tanoncszerződtetések statisztikai adatai, melyben visszatükröződik a történelem.

312. 

Országos frontharcos szervezkedés Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 3.

Az Országos Frontharcos Szövetség helyi csoportja április 8-án tartja alakuló közgyűlését az Ipartestület

nagytermében.

313. 

Cserkészotthont épít a Bod Péter cserkészcsapat / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 4.
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Baksafalvi Baksa Sándor református lelkész cserkésztiszt, a parancsnoksága alatt álló cserkészcsapat

cserkészotthont épít a kultúrház udvarán.

314. 

Népművészeti kiállítás a kultúrházban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 4.

Húsvét első és második napján népművészeti kiállítás lesz a kultúrházban, a kiállításra ezúton hívja fel a

Dévaványai Hírlap az olvasóközönsége figyelmét.

315. 

Kádár Gyula az Országos Mezőgazdasági Kiállításon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p.

4.

Kádár Gyula a dévaványai gulyásnak nagy sikere volt az Országos Mezőgazdasági Kiállításon.

Munkáival nagy feltűnést keltett, néhány famunkáját el is adta, azonban jobb vásárt is csinálhatott volna, ha

több tárgyat készít a kiállításra.

316. 

Sport : a D. S. E. húsvétvasárnap rendezi meg idei labdarúgó mérkőzését / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 13 : p. 4.

A Dévaványai Sport Egyesület Szűts Pál elnök elnöklete alatt válaszmányi ülést tartott. Az ülésen

felállították az egyes szakosztályokat és megválasztották azok vezetőit.

A tenisz szakosztályt dr. Végh Zoltán és dr. Juhász Nagy Béla fogja irányítani, a labdarúgó szakosztály

vezetője Kiss Sándor lett.

317. 

Hírek mérkőzését / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 5.

75 éves korában meghalt Szerth Mihály, aki 33 esztendeig állt a község szolgálatában, mint írnok.

Ideiglenesen Halmágyi Ferenc főjegyző vezeti a Stefánia Anya- és Csecsemővédő Szövetség dévaványai

fiókját.

A főszolgabíróság felszólította az elöljáróságot, hogy a selyemhernyó tenyésztés érdekében pótolni kell a

kiszáradt eperfákat.

A Bethlen Gábor Szövetség április 10-én ünnepli fennállásának 10. évfordulóját.

Barta Károly gépészkovács Dévaványán ipara folytatására iparengedélyt kapott.

318. 

A ref. egyház hírei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 5.

Húsvéti istentiszteletek rendje a református egyházban.
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319. 

Meghívó / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 5.

A Dévaványai Stefánia Szövetség április 4-én a községházán tartja évi rendes közgyűlését.

320. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. március 23-29-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

321. 

Százezer fát ültetettek ősztől tavaszig Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 6.

A község 70 ezer fát, míg a magánemberek 30 ezer fa ültetésével szépítették a falut.

322. 

Húsvéti táncmulatságok / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 6.

A Római Katolikus Olvasókör és a 48-as olvasókör helyiségeikben táncmulatságot rendeznek.

323. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

324. 

A csetei uradalom nyerte meg a mezőgazdasági kiállítás hússertés-nagydíját / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 8.

Az Országos Mezőgazdasági Kiállításon, Budapesten Báró Csetei Herczog Mór Lipót csetei uradalma

nyerte a hússertés nagydíjat. Herczog báró verkshire tenyészete 41 darabbal jelent meg a kiállításon, amely a

sertéskiállítás legnagyobb csoportját alkotta. Herczog báró uradalmának tenyészete a kapott nagydíjjal az

ország legelső tenyészetei közé került.

325. 

Emelkedtek az árak az elmúlt hetipiacon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 13 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.
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II. évfolyam 14. szám 1934. április 8.

326. 

Bonyodalmak a Stefánia Intézet dévaványai fiókja körül : lemondott az elnöknő és a két

alelnöknő, elmaradt a húsvétra tervezett műsoros estély : a központ Halmágyi Ferenc

főjegyzőt bízta meg az elnöki teendők ideiglenes ellátásával. / Szerző nélkül = = 2 (1934)

14 : p. 1.

Az elnöknő, dr. ikafalvi Farkas Béláné személyes ellentétek miatt lemondott, ezután lemondott a két

alelnöknő Tóth Bagi Józsefné és dr. Poszvék Ödönné is. Az elnöki teendőket ezért ideiglenesen Halmágyi

Ferenc látja el.

327. 

Kutat fúrnak, orvosi rendelő és kézigyógyszertárt állítanak fel Pusztaecsegen / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 2.

Pusztaecseg lakói már régen hiányát érezték egy tiszta és élvezhető bő ivóvizet szolgáltató kútnak, orvosi

rendelőnek és egy kézigyógyszertárnak. Ezeket a hiányokat akarja most pótolni Dévaványa község.

328. 

Albrecht királyi herceg Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 2.

Április 6-án Albrecht királyi herceg Dévaványára érkezett és részt vett a határban, valamint Bethlen Ödön

telekpusztai birtokán rendezett túzokvadászaton.

329. 

Tavasz első napján 24 fok meleget mértek Dévaványán : márciusi időjárás jelentés / Tallér

Ferenc = = 2 (1934) 14 : p. 2.

Időjárás jelentés március hónapról: hőmérséklet, csapadék jelentés.

330. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 3-4.

A Bethlen Gábor Szövetség fennállásának 10. évfordulóját ünnepli.

A Nemzeti Radikális Párt a Vadkacsa nagytermében zászlóbontó gyűlést tart.

Április 8-án tartja alakuló közgyűlését az Országos Frontharcos Szövetség dévaványai csoportja.

Fa- és kútrongálások Dévaványán.

A Dévaványai Hitelszövetkezet közgyűlést tart.

Szügyi Gyula uradalmi főmérnök díjmentesen ad tanácsot fásítási, erdősítési dolgokban és jutányosan

végez el minden birtokmegosztási, elkülönítése, határkitűzési munkálatokat.
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Pünkösdkor avatják fel a Bod Péter Cserkészcsapat új otthonát.

331. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 3.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. március 29-től április 4-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

332. 

Társasestély a Kaszinóban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 4.

Húsvéthétfőn társasestély volt a felújított Kaszinóban. Az estélyt Halmágyi Ferenc és munkatársai

rendezték, a zenét Burai Zoltán cigányprímás szolgáltatta.

333. 

Pünkösdre felavatják a Bod Péter cserkészek új otthonát / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 :

p. 4.

A cserkészek otthont építenek maguknak a Kultúrház udvarán. Az építkezést Pünkösdre befejezik és fel is

avatják, melyben nagy érdeme van Baksafalvi Baksa Sándor református lelkésznek, aki minden idejét a

fiatalságnak szenteli.

334. 

Sport / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 5.

Gyomai SC és a DSE labdarúgó mérkőzésének eredménye. GYSC – DSE 1 - 0

335. 

Szerkesztői üzenetek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 5.

A lap főmunkatársa dr. Kozmutza Lívia.

Szerkesztői üzenet Budapestre dr. H.J.-nek Dévaványa történetéről; Dévaványa 700 esztendős község

Dózsa parasztlázadásának viharfókusza volt, továbbá az írja, hogy Jókai Mór ezen a környéken szerepelteti

Kárpáti Zoltán első kötetének cselekményeit.

336. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 5.

 A  Kultur hangos mozgó műsora.



Dévaványai Hírlap                                                                                                  1934. 14. szám

60

337. 

Közegészségügy : az elmúlt negyedévben lényegesen javult Dévaványa közegészségügyi

állapota : beszédes statisztikai adatok / A D. H. eredeti tudósítása = = 2 (1934) 14 : p. 6-7.

Az 1934-es év első három hónapjának népmozgalmáról, gyermekhalandóságáról szóló statisztikája azt

igazolja, hogy a falu közegészségügye javult. Az első negyedévben 139 gyermek született.

Dévaványán szülőotthonra lenne szükség, a szülőotthon felállítása csökkentené a szülés alatt és

közvetlenül a szülés után történő elhalálozások számát.

Az elmúlt negyedév halálozási statisztikájában a tüdővész szerepel az első helyen.

Szomorú fejezete a statisztikának a vetélésekről szóló kimutatás.

A betegségek megelőzése érdekében az elöljáróság mindent elkövet a község érdekében.

338. 

Népművelés : népművészeti bemutató a kultúrházban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p.

7.

A kultúrházban seregszemlét tartottak a népművészet dévaványai napszámosai, mindazt amit a tél

folyamán készítettek bemutatták a közönségnek.

339. 

Az Ipartestület szezonzáró kultúrestje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 7.

A dévaványai Iparos és Kereskedő Ifjúság húsvétkor tartotta meg utolsó kultúrestjét ebben a szezonban.

Az esten szavalatot, táncot, három egyfelvonásos bohózatot adtak elő, majd a táncmulatság következett.

340. 

Közgazdaság : a reggeli fagyok nem ártottak meg a vetéseknek : a mező kitűnően fejlődik :

tavaszi vetésjelentés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 7.

Az őszi vetések kitűnően fejlődnek, a tavasziakat már sikerült elvetni, a legelők a kedvező tavaszi

időjárásesetén a legeltetésre elég jó reményt nyújtanak.

341. 

Tíz fillérrel emelkedett a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 14 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.
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II. évfolyam 15. szám 1934. április 15.

342. 

Április 8-án megalakult az Országos Frontharcos Szövetség dévaványai csoportja : dr.

Schweiger László lett a frontharcosok elnöke : „Mi, akik a fronton elöl voltunk, itthon sem

lehetünk hátul” / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 1-2.

Az Országos Frontharcos Szövetség az Ipartestület nagytermében tartotta alakuló közgyűlését. A

közgyűlést a dévaványai szervezőtiszt, dr. Kenéz Béla nyitotta meg. A megválasztott tisztikar tagjai a

következők: társelnök Sommer Bertalan, alelnök dr. Végh Zoltán takarékpénztári igazgató és vitéz Puskás

László rendőrbiztos, titkárok Nagy Béla tanító és Tolna Lajos kereskedő, pénztáros Karsai Lajos községi

jegyző, ellenőr Kajó József tanító és Bogya Lajos ny. községi jegyző lett.

A Frontharcos Szövetség tagjainak elsődleges célja: „Addig nem tudunk meghalni, amíg vissza nem

szereztük minden talpalatnyi földjét nagy Magyarországnak, mert minden bajnak és nyomorúságnak egy az

okozója, s ez Trianon.

343. 

Albrecht királyi herceg kétnapos vadászata Dévaványán : a rossz idő ellenére is öt

túzokkakast lőttek : Dévaványát bele kell kapcsolni az Ibusz vadászati propagandájába /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 2.

Április 8-án vasárnap Albrecht herceg a Dévaványai Vadásztársaság területének atyaszegi, cserepesi és

dosztályi részén vadászott. A dévaványai vadászterület a túzok eldorádója. A dévaványai vadászterület nagy

túzokállományát idegenforgalmi szempontból hasznosítani kellene az Ibusz propagandája útján. Főként

külföldi vadászok számára ritka vadászzsákmány Közép-Európa legnagyobb madara, ezért megfizetnék egy-

egy túzok lelövésének engedélyét.

344. 

Megkötötték az első aratási szerződéseket : répaszedő munkásokat keresnek : egyre jobban

élénkül a munkapiac / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 3.

Dévaványán egyre több a lehetőség a munkára. A kubikusok a Berettyó Ármentesítő társulathoz mehettek

földmunkára. A csetei uradalom 250 summást szerződtetett két hónapra. A cserepesi gazdaság aratókat

szerződtetett egy hónapra Bayer Béla gazdaságában tizenöten helyezkedtek el hat hónapra.

345. 

Nyolc pengő 56 fillér nyereséget mutat ki a Dévaványai Hitelszövetkezet / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 15 : p. 3.

A Dévaványai Hitelszövetkezet április 8-ra tervezett közgyűlése határozatképtelenség miatt elmaradt.
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346. 

A Nemzeti Radikális Párt vasárnap népgyűlést tart Dévaványán / Szerző nélkül = = 2

(1934) 15 : p. 3-4.

A Nemzeti Radikális Párt a Vadkacsa szálló nagytermében népgyűlést tart. Ez alkalomból a párt egész

vezérkara Dévaványára érkezett.

347. 

A Bethlen Gábor Szövetség működése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 3.

A Bethlen Gábor Kör 30 évvel ezelőtt alakult, melynek célja az volt, hogy magába tömörítse a magyar

protestáns egyetemi és főiskolai hallgatókat.

A háború után a kör tagjai hozták létre a Bethlen Gábor Szövetséget, mely immár tíz esztendeje végzi

áldásos munkáját. A szövetség 1924. április 10-én alakult, melynek célja a protestáns társadalmi érdekek

érvényre juttatása.

348. 

A Bethlen Gábor Szövetség tíz esztendős jubileuma Dévaványán / Szerző nélkül = = 2

(1934) 15 : p. 4.

A kultúrház nagytermében tartotta a Bethlen Gábor Szövetség tíz esztendős jubileumát. A műsort Baksa

Sándor segédlelkész nyitotta meg, beszédet mondott ikafalvi Farkas Béla református lelkész, a helyi

fiókszövetség elnöke, megemlékezett Bethlen Gáborról és a szövetség tíz esztendős munkásságát méltatta.

Záróbeszédet Jónás Imre a szövetség ügyvezető elnöke mondott.

349. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 4.

Meghalt vitéz Zsombok Imre, aki a világháború leghősibb katonája volt.

Megalakult a Duna-Tisza és Tiszántúli cséplőgéptulajdonosok Szövetségének dévaványai csoportja.

Április 22-én tartják a leventeoktatást, ami minden leventeköteles fiatalnak kötelező.

A Bod Péter Cserkészcsapat május 6-án előadást tart a most épülő cserkészotthon javára.

Nagy érdeklődés, kevés vásárló jellemezte a hétfőn megtartott dévaványai országos vásárt.

350. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. április 6-15-ig terjedő időszakban történt bejegyzések:

születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.



Dévaványai Hírlap                                                                                             1934. 15-16. szám

63

351. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 15 : p. 6.

A labdarúgó és a birkózó szakosztály hírei. Labdarúgó mérkőzés Túrkevén, birkózó verseny az

Ipartestületben.

352. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

353. 

Közegészségügy : kilenc családban 19 trachomabeteg van Dévaványán Szerző nélkül = = 2

(1934) 15 : p. 6.

A betegség továbbterjedése ellen az intézkedések megtörténtek.

354. 

Felülvizsgálták a menhelyi gyermekek gondozóit / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 6.

Akik menhelyi gyermekek nevelésére vállalkoznak kötelesek orvosi vizsgálaton részt venni. Dévaványán

jelenleg 104 menhelyi gyermeket nevelnek.

355. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 6.

Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

356. 

A hétfői állatvásár forgalmi árai és forgalma / Szerző nélkül = = 2 (1934) 15 : p. 8.

Az állatvásárra felhajtott állatok – juh, szarvasmarha, ló, sertés- száma, azok árai és a piaci árak

Dévaványán.

II. évfolyam 16. szám 1934. április 22.

357. 

Dévaványán minden lélekre 52 pengő évi adó esik / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 2.

Dévaványán 3915 adófizető van, összesen 798.982 pengő 27 fillér adót vetettek ki. Dévaványa lakosainak

száma 15124, így könnyű kiszámítani, hogy egy főre hány pengő adó esett.
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358. 

Ellanyhult a munkapiac / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 2.

A kora tavaszi munkák véget érnek, ennek következtében kevesebb munkalehetőség van Dévaványán. A

szezonmunkák közül a vályogvetés kezd beindulni.

359. 

Dévaványán is beköszöntött a tavaszi kánikula : virágzik a vadgesztenye és a gyöngyvirág

/ Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 3.

Április 19-én Dévaványán 29 fok meleget mértek, ilyen kora tavaszra a még a legöregebbek sem

emlékeznek.

360. 

Csatáry Jánost lemondása után újból elnökké választotta a Hitelszövetkezet / Szerző nélkül

= = 2 (1934) 16 : p. 3.

A Dévaványai Hitelszövetkezet évi rendes közgyűlésén a tagok elfogadták a beszámolót, Csatáry János

írásban benyújtott lemondását nem fogadták el, és arra kérték, hogy továbbra is maradjon a szövetkezet élén.

361. 

Megválasztották a dévaványai mezőgazdasági bizottság tagjait / Szerző nélkül = = 2

(1934) 16 : p. 3.

Dévaványán is sor került a mezőgazdasági bizottság tagjainak megválasztására, akiknek feladata, hogy a

gazdatársadalom ügyét képviseljék a különböző fórumokon. Ezután megválasztották a bizottság elnökségét.

Az elnök dr. Schweiger László, az alelnök Z. Nagy Ferenc, a jegyző Csillag József lett.

362. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 4-5.

Kinevezték Bartók Irén gazdasági iskolai szaktanítót a dévaványai gazdasági szakiskolához.

A Duna-Tisza-közi és Tiszántúli Bércséplők dévaványai csoportja április 22-én közgyűlést tart.

Megkezdődött a selyemhernyó tenyésztés Dévaványán. A selyemhernyóért Hajdu Sándor községi

selyemhernyó tenyésztési felvigyázónál lehet jelentkezni.

363. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 5.

A Kultur hangos mozgó műsora.
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364. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. április 13-19-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

365. 

Elkeresztelt dévaványai utca / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 6.

A Széles utcáról van szó, eredetileg Szeles utca volt, Széles akkor lett belőle, amikor új utcatáblákat

készítettek és egyszerűen elírták.

366. 

Kugliverseny / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 6.

Az Iparos és Kereskedők Köre kugliversenyt rendez.

367. 

Szerkesztői üzenetek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 6.

A dévaványai Kaszinó homlokzatán látható domborművet a dévaványai Szabó Ferenc szobrászművész

készítette.

368. 

Az újszülött csecsemők több mint 15 százaléka törvénytelen Dévaványán / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 16 : p. 7.

Az elmúlt negyedévben 140 gyermek született Dévaványán, ebből kilenc törvénytelen volt.

369. 

Május 6-án ünnepélyesen megnyitják az Ipartestület kertjét / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16

: p. 7.

Ez Dévaványa egyetlen zárt kerthelyisége, melyet május 6-án nyitnak meg.

370. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 16 : p. 7.

A labdarúgó és birkózó szakosztály hírei. Labdarúgó mérkőzések és a birkózó mérkőzések eredményei.

371. 

Estek az árak az elmúlt heti piacon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 16 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.
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II. évfolyam 17. szám 1934. április 29.

372. 

Milyen a dévaványai paraszt? / Z. Nagy Ferenc = = 2 (1934) 17 : p. 2-3.

Válasz Csemák Kálmán uradalmi tiszttartó Gazdasors című cikkére.

373. 

Dr Schweiger László lett a Nemzeti Egység dévaványai pártszervezetének elnöke : az új

elnök a közönség támogatását kéri munkájához / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 3.

Dr. Vass Albert községi ügyvezető orvos a Nemzeti Egység dévaványai szervezetének elnöke lemondott

tisztségéről, helyébe dr. Schweiger László uradalmi jószágigazgatót bízták meg a községi pártszervezet

elnöki tisztségével.

374. 

Megsemmisítették dr. Rákossy Árpádnak főgondnokká történő megválasztását : a

határozatot Rákossy megfellebbezi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 3.

Dr. Rákossy Árpád ügyvédnek a dévaványai református egyház főgondnokává történt megválasztását

megsemmisítették. Rákossy a megválasztás megsemmisítésébe nem nyugszik bele és az Egyházmegyei

Közigazgatási Bizottság határozatát megfellebbezi.

375. 

Kétszáz napszámost kerestek az elmúlt héten Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 :

p. 3.

Az elmúlt vasárnap rendkívül megélénkült a munkapiac. A cserepesi gazdaság 250, a köleshalmi

gazdaság 150, a kéthalmi 150, a görbeszigeti gazdaság 80 napszámost keresett, ezen kívül a kisebb

gazdaságok is több munkaalkalmat kínáltak.

376. 

Cserkészünnepély / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 4.

A 897. számú Bod Péter Cserkészcsapat cserkészünnepélyt rendez.

377. 

Vályogvetők… / Szerző nélkül = = (1934) 17 : p. 4.

A cikk írója a Vágásszélen a vályogvető Bátori Istvánnal beszélgetett a vályogvetés nehéz munkájáról és

a megélhetéséről.
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378. 

Április 29-én megnyílik az őrhalmi fürdő / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 4.

Dévaványa legszebb és legtöbb szórakozást nyújtó kirándulóhelye, a gyógyhatású fürdő megnyílik. A

megnyitás napján állandó kocsijárás lesz a főtérről. A kirándulókat hideg-, melegvíz, étel, ital, árnyas

akácerdők várják.

379. 

Frontharcos tiszti értekezlet Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 4.

Az Országos Frontharcos Szövetség értekezletet tart a Kaszinóban dr. Schweiger László elnök vezetése

alatt.

380. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 5.

Dr. Dévai Károly fővárosi ügyvéd eljegyezte Erdős Böskét, Erdős Károly hirdetőtulajdonos lányát.

Névmagyarosítások Dévaványán, belügyminiszteri engedéllyel.

381. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 17 : p. 5.

Labdarúgó mérkőzések és a birkózó versenyek eredményei.

382. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. április 19-26-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

383. 

Közgyűlést tartottak a bércséplők / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 6.

A Duna-Tisza Közi és Tiszántúli Bércséplők Egyesületének helyi csoportja közgyűlést tartott. Az

egyesület dévaványai csoportja a bércséplők érdekeinek szolgálatára alakult meg. A közgyűlést közel 80

bércséplő és gépkezelő jelenlétében nyitotta megy Szitás Dénes elnök.

384. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 6.

Lakossági hirdetések.
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385. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

386. 

Közegészségügy : május 5-én megkezdődnek a himlő elleni védőoltások Dévaványán /

Szerző nélkül = = (1934) 17 : p. 7.

Megkezdődnek a himlő elleni védőoltások, a cikk a betegség tüneteit és az oltás szükségességét ismerteti.

387. 

Esett a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 17 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 18. szám 1934. május 6.

388. 

Dévaványa községéhez / Schweiger László = = 2 (1934) 18 : p. 1-2.

Schweiger László szólítja meg Dévaványa lakosait, mint a Nemzeti Egység Pártja dévaványai

szervezetének elnöke. Megbízatásának ellátásához Dévaványa lakosainak támogatását kéri és kér mindenkit,

hogy legyenek a Nemzeti Egység Párt tagjai.

389. 

„Mindenkit szívesen látunk a Nemzeti Egység táborában de harcot hirdetünk az álpróféták

ellen : dr. Schweiger László elnök székfoglalója a Nemzeti Egység dévaványai

szervezetében / Szerző nélkül = = 2 (1934) 18 : p. 2-3.

Schweiger László székfoglaló beszédében kimondta, hogy a Nemzeti Egység tábora össze kívánja fogni

az egész falut, testvéri szeretet sugárzott, de nem titkolta, hogy harcolni is kész azok ellen, akik eléje állnak e

nagyszerű eszmének.

A cikkben közlik dr. Vass Albert lemondó levelét és Gömbös Gyula miniszterelnök levelét is, melyben

kinevezi Schweiger Lászlót a dévaványai szervezet elnökévé. Figyelmeztetik a szélsőséges irányzatokat

Dévaványán, hogy a szervezet felveszi velük a harcot és minden erejével azon lesz, hogy jobb belátásra bírja

őket.

A jövőben a nőket is beveszik a pártba.

Megválasztották az új választmányi tagokat.
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390. 

Ki kell zárni a közömbösen viselkedő választmányi tagokat / Szerző nélkül = = 2 (1934) 18

: p. 4.

Dr. Gál Imre az elnök székfoglaló beszédéhez szólt hozzá, indítványozta, hogy hívják össze a

választmányt és zárják ki a szervezet tagjai sorából azokat, akik nincsenek jelen.

391. 

Orvosi rendelőt állítanak fel és kutat fúrnak Pusztaecsegen : megállapították az új vágóhídi

díjakat : közgyűlést tartott a képviselőtestület / Szerző nélkül = = 2 (1934) 18 : p. 4.

Dévaványa képviselőtestülete rendes közgyűlést tartott, ahol megállapították a vágóhídi díjakat.

A Vasúti vendéglőt újból Pásztor Lajos vette ki.

Pusztaecsegen orvosi rendelőt, valamint közigazgatási irodát állítottak fel.

392. 

Elítélték a dévaványai párbajozókat / Szerző nélkül = = 2 (1934) 18 : p. 4.

Szügyi Gyula, Kun Péter, dr. Rákossy Árpád, dr. Juhász Nagy Béla dévaványai lakosok bajvétség miatt

állottak a szolnoki kir. Törvényszék előtt. Szügyi Gyula és Kun Péter között támadt lovagias ügy, Rákossy és

Juhász Nagy segédek voltak. A párbajban mindkét fél megsérült.

393. 

Marólúgot ivott egy dévaványai kisfiú, 40 pengőre ítélték az anyát / Szerző nélkül = = 2

(1934) 18 : p. 4.

Gondatlanságból elkövetett emberölés vádja miatt állott bíróság előtt Scheifert Jánosné dévaványai

asszony, akinek 18 hónapos kisfia lúgkőoldatot ivott és belehalt sérüléseibe.

394. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 18 : p. 5-6.

A dévaványai református egyháztanács dr. Poszvék Ödön ügyvédet ügyészévé választotta.

Az Őrhalmi fürdő május 6-án megnyílik, a tulajdonosa Tóth Vince.

Műkedvelő előadásra készülnek a Leventék.

Parkmegnyitó az Ipartestületben.

395. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 18 : p. 6.

Labdarúgó mérkőzések és a birkózó versenyek eredményei.
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Cserkész labdarúgócsapat alakult Dévaványán.

396. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 18 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. április 27-től május 4-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

397. 

Közegészségügy : kielégítő volt Dévaványa április havi közegészségügye / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 18 : p. 7.

A kimutatások szerint kielégítő a község közegészségügyi állapota. Áprilisban 25 fiú és 17 lány született,

házasságot 13 pár kötött, összesen tizenkilencen haltak meg.

398. 

Másfél pengős árban felvásárolták Dévaványa gyapjútermelésének felét / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 18 : p. 8.

A Sági és Guttmann cégek felvásárolták a gyapjútermelés jelentős részét.

399. 

Négy fillérre esett a székfű ára : háromszor annyi termésre van kilátás, mint tavaly / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 18 : p. 8.

A székfűvirág-szedés tekintélyes jövedelmet biztosít Dévaványa kisembereinek.

400. 

A nagy szárazság erősen érezteti hatását a piacokon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 18 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 19. szám 1934. május 13.

401. 

Új helyiségbe költözött a Nemzeti Egység dévaványai szervezete / Szerző nélkül = = 2

(1934) 19 : p. 1-2.

Az irodát a Vadkacsa első emeletéről átköltözették a Debreceni Első Takarékpénztár dévaványai

kirendeltség épületébe, a volt fényképészeti műterem háromszobás helyiségébe.
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402. 

Dévaványa művész szemmel nézve / Papp Jenő = = 2 (1934) 19 : p. 2.

Szőke Győző festőművész látogatott el Dévaványára, itt tartózkodása során több képet festett

Dévaványáról.

403. 

Köves utakat Dévaványának : csak a szeghalmi és a dévaványai gazdák közös akciója

járhat eredménnyel : felhívás az érdekelt gazdákhoz / Szerző nélkül = = 2 (1934) 19 : p. 3.

A gyomai és a Szeghalomra vezető kövesutak megépítésére a gazdák összefogására van szükség.

404. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 19: p. 4-5.

Anyák napja a Kultúrházban, melyet a Református Leányegylet tartott.

Eddig 706 állatot hajtottak ki a csordára, a Kígyósi gyepre és Atyaszegre.

405. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 19 : p. 6.

Labdarúgó mérkőzések eredményei.

406. 

Nagy áresés a dévaványai heti piacokon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 19 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 20. szám 1934. május 20.

407. 

Ha a szárazság tovább tart, hiány lesz vetőmagban, ínség lesz a télen és sem a kisbérlők,

sem a védett birtokosok nem tudnak fizetni : a községi mezőgazdasági bizottság ülése /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 1.

Schweiger László a községi mezőgazdasági bizottság elnöke rendkívüli ülésre hívta össze a bizottság

tagjait, hogy a tagok véleménye alapján a bizottság tiszta képet nyerjen a község határában lévő helyzetről, a

terméskilátásokról és ezekhez képest tegye meg a szükségesnek látszó intézkedéseket.
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408. 

Nagyszerűen sikerült a Bod Péter cserkészcsapat újoncavató ünnepélye / Szerző nélkül = =

2 (1934) 20 : p. 2.

A Bod Péter cserkészcsapat felavatta újoncait.

409. 

Ványai viszonylatban lényegtelen változást hozott a MÁV nyári menetrendje / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 2.

Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

410. 

Elárverezték a Vass-malmot : 37000 pengőért Klein Sándor, a gyomai Hartenstein cég

beltagja vette meg Dévaványa egykor leghíresebb üzemét / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 :

p. 3.

A Vass-malom Dévaványa messze földön híres üzeme gazdát cserélt.

411. 

Indokoltak-e Dévaványán a mai sertésárak / Gősy György = = 2 (1934) 20 : p. 3.

A címben feltett kérdésre Gősy György mészáros és hentes válaszol.

412. 

Kihűlt dévaványai gyárkémények : a Schwalm téglagyár tragédiája : a háború előtt évi

három millió téglát szállító üzem felett megperdült a dob / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 :

p. 4.

A dévaványai téglagyárat 1901-ben alapította a gyomai Schwalm György.

1910-ben a dévaványai téglagyárat gépi termelésre alakították át, ahol 130 munkás dolgozott. A

téglagyárat az első csapás akkor érte, amikor 1911-ben leégett egy szín, ahol 40 vagon fa volt. Ezt a csapást

kiheverte, a háború miatt leállt a gyár termelése, ugyanis nem volt a tégla iránt kereslet. A téglagyár

történetét Schwalm György mesélte el.

413. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 5-6.

Az anyakönyvi hivatal Pusztaecsegen megkezdte működését.

Pünkösdi istentiszteletek a református egyházban.

A Nemzeti Egység Pártja választmányi ülést tart Pünkösd másnapján.
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Pünkösd hétfőn közgyűlést tartanak a fogyasztási szövetkezetek. (Dévaványai Fogyasztási és Értékesítési

Szövetkezet, Munkás Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet)

Schuszter Ferenc államilag vizsgázott fogász Dévaványán telepedett le és várja pácienseit.

Az Iparos Dalárda Kremán Lajos karnagy vezetésével Körösladányban lép fel.

414. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. május 3-10-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

415. 

Elsőrendű cigányzene és rendkívül olcsó zónaárak a Vadkacsában / Szerző nélkül = = 2

(1934) 20 : p. 6.

Az étteremben Suki Béla cigányprímás és zenekara hangversenyez.

416. 

A Református Leányegylet anyák napi ünnepsége / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 6.

A Református Leányegylet színvonalas előadást tartott a kultúrházban.

417. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

418. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 20 : p. 7.

Labdarúgó mérkőzések eredményei.

419. 

A beteg emberek érdekében nagy szükség lenne az éjjeli telefonszolgálatra / Szerző nélkül

= = 2 (1934) 20 : p. 7.

Dévaványán este 6 órától reggel 8 óráig nincs telefonszolgálat, mely sok esetben elengedhetetlen feltétele

lenne a sikeres életmentésnek. A legközelebbi mentőállomás Karcagon van. Dévaványán nincs alkalmas autó

a betegszállításra, ha volna se lehetne használni csak jó idő esetén, mert sáros időben csak a község határáig

lehetne a rossz utakon eljutni.
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420. 

Közgazdaság : Kiadós eső esetén közepes termést várhatunk Dévaványán : a legelők

kisültek, nagy takarmányhiány lesz. / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 7.

Az április óta tartó kánikula miatt nagy a szárazság, eső hiányában a legelők kisültek, ami nagy problémát

okoz az állattartó gazdáknak.

421. 

A nagy szárazság miatt emelkedtek a tejtermékek és gabonafélék árai a dévaványai

piacokon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 20 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 21. szám 1934. május 27.

422. 

A reformföldtulajdonosok helyzete : Dévaványán 1515 földhözjuttatott közül csak 42 tett

eleget fizetési kötelezettségének : csak radikális földreformpolitika segíthet a helyzeten /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 1-2.

1933-ban csak 42-en tettek eleget a fizetési kötelezettségüknek, a bajok orvoslására feltétlenül szükséges

a kiosztott földek árát a mai földárak figyelembevételével újból megállapítani.

423. 

Hatszázötven arató, hónapos és cukorrépamunkás helyezkedett el az elmúlt hetekben

Dévaványán : nyomott hangulat a munkaerőpiacon / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 2.

650 munkás szerződött különböző uradalmakhoz, azonban így is sokan munka nélkül maradtak.

424. 

Véglegesen megsemmisítették dr. Rákossy Árpád főgondnokságát / Szerző nélkül = = 2

(1934) 21 : p. 2.

Dr. Rákossy Árpád főgondnokságának megszüntetését jogerősnek minősítették, fellebbezni nem lehet.

425. 

Június 10-én nagy szervező gyűlést rendez a Nemzeti Egység Párt dévaványai szervezete :

a gyűlésen a központ küldöttjei is megjelennek : Dévaványán 25 százalékos aszálykár –
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állapították meg a helyi szervezet választmányi ülésén / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p.

4.

Schweiger László elnöklete alatt a Nemzeti Egység Párt dévaványai szervezete választmányi ülést tartott.

Az elnök bejelentette, hogy a mozi termében szervezőgyűlést tartanak, melyen a központ küldöttjei is

megjelennek és felszólalnak.

426. 

Kiapadnak a kutak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 4.

A hetek óta tartó nagy szárazság miatt kiapadnak a kutak, a vízhiányt a pásztorok érzik meg leginkább,

hiszen egyszerre 3-400 állatot kell megitatniuk.

427. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 5-6.

Frontharcosok tisztikarának értekezése.

Az Iparos Dalárda pünkösd vasárnap szerenádot adott dr. Schweiger Lászlóné zászlóanya tiszteletére.

Baksafalvi Baksa Sándor református lelkészt Kunhegyesre helyezték át, ugyanakkor Szokody Gyula

kunhegyesi segédlelkészt Dévaványára helyezték.

A dévaványai állami elemi iskolák gondnokságának elnöke dr. Ikafalvi Farkas Béla református lelkész

lett.

428. 

Az Iparos Dalárda nagy sikere Körösladányban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 6.

A dévaványai Iparos Dalárda részt vett a Körösladányi Ipartestület 40 éves és a Körösladányi Dalegylet

10 éves jubileumi ünnepségén. Az ünnepségen a dévaványai Iparos Dalárda Kremán Lajos vezetésével nagy

sikert aratott.

429. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. május 10-25-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

430. 

Közegészségügy : anya- és csecsemővédelem : anyai hivatás : babonák és kuruzslási

módok a dévaványai nép között / Nagy Mária = = 2 (1934) 21 : p. 7.
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Nagy Mária védőnő felhívja az anyák figyelmét arra, hogy problémáikkal forduljanak orvoshoz,

egészségügyi személyekhez, gyermekeik egészsége és élete érdekében.

431. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 7.

Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.

432. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

433. 

Sport / Szerző nélkül = = 2 (1934) 21 : p. 8.

Labdarúgó mérkőzések eredményei, a D.S.E. és a leventék hírei.

A dévaványai Leventék Kunhegyesen lövészversenyen, gránátdobásban értek el nagyszerű eredményt.

II. évfolyam 22. szám 1934. június 3.

434. 

Köves utakat Dévaványának : szeghalmi gazdák lelkesen csatlakoznak a Dévaványai

Hírlap útépítést elindító akciójához : mennyibe kerülne a dévaványai – szeghalmi út

megépítése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 1.

A köves utat Dévaványának című cikknek Szeghalmon is élénk visszhangja támadt, a cikkre a szeghalmi

gazdák nevében Kurpé Gergely válaszolt.

435. 

Megemlékezés a hősökről / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 2-3.

Dévaványa közönsége május 27-én bensőséges kegyelettel adózott a világháborúban hősi halált halt 600

hőse emlékének.

436. 

A Hősök ünnepe Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 3.

Dévaványa közönsége kegyelettel adózott a világháború hősi halált halt hatszáz hőse emlékének.
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437. 

A pénzügyigazgatóság kivizsgáltatja Dévaványa határát ért aszálykárokat / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 22 : p. 4.

A pénzügyigazgatóság kivizsgáltatja Dévaványa határát ért aszálykárokat, és a földről még el nem hordott

terményt megbecsüli, a károkat megtéríti.

438. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 5.

Bogya Bálintné postamesternő arról tájékoztat, hogy az orvosok a jövőben éjjel is telefonálhatnak

betegeik érdekében.

Vitéz Máté Tivadar lett a Nemzeti Egység pusztaecsegi körzetének alelnöke.

439. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. május 26-tól június 1-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

440. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 22 : p. 5.

A tornaversenyek és a labdarúgó mérkőzések eredményei.

441. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 5.

A Kultur hangos mozgó műsora.

442. 

Dévaványa község hivatalos hirdetményei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 6.

Felhívás a közúti rend betartására, hirdetmény a hernyóirtás végrehajtása végett, a marokkói sáska elleni

védekezésre, valamint Dévaványa elöljárósága közhírré teszi, hogy a jövedelmi és vagyonadó lajstromok

közszemlére vannak kitéve a községházán.

443. 

Közegészségügy : megnyílt a pusztaecsegi orvosi rendelő és kézigyógyszertár / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 7.
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Megnyílt a pusztaecsegi orvosi rendelő és kézigyógyszertár. A rendelést dr. Vass Albert községi

ügyvezető orvos látja el minden héten csütörtökön.

444. 

A Dévaványai határban erősen rosszabbodtak a terméskilátások : nem sokat segített a

kevés eső : a hét elején megkezdik a rozs aratását / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 8.

Ami az eső előtt pusztulásnak indult, azon már az eső sem tudott segíteni. A legelők is teljesen lesültek,

és a jószágot tartó gazdáknak ez óriási gondot okoz.

445. 

16 pengőről 15 pengőre esett vissza a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 22 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 23. szám 1934. június 10.

446. 

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének memoranduma : a védett birtokosok részére

1935 szeptember 1-ig fizetési halasztást, az aszálykárt szenvedő gazdáknak vetőmagot,

adóengedményt, az adóhátralékok behatására haladékot kért a Nemzeti Egység dévaványai

szervezete / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 1-3.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete választmányi ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy az országos

párttitkárság útján a kormányhoz fordul a községet ért aszálykár miatt. A helyi szervezet a gazdatársadalom

panaszait memorandumba foglalta.

447. 

A Mezőgazdasági bizottság ülése : a községi mezőgazdasági bizottság és a bércséplők

megállapodta a cséplési százalékban : a géprész 6, a munkásrész 4 százalék lesz / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 3.

A mezőgazdasági bizottság ülését Z. Nagy Ferenc nyitotta meg. Az ülésen tárgyalták a kisbérlők

földtulajdonosoknak fizetendő haszonbér ügyét, az adóbehatás dévaványai rendszerét, a gazdasági iskolában

a tanulóidőt nyolc hónapra csökkentését és megállapították a cséplési százalékot.

448. 

A dévaványai bércséplők közösen szerzik be üzemanyag szükségletüket : a gőzfűtéses

gépek szén helyett szalmát használnak fűtésre / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 3.
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Az Országos Bércséplők és Cséplőgéptulajdonosok dévaványai csoportja Szitás Dénes elnök elnöklete

alatt tartott gyűlésén elhatározta, hogy az idei csépléshez szükséges üzemanyag szükségletüket közösen

szerzik be. Tekintettel a szén drágaságára a gőzfűtéses gépek tulajdonosai határozatilag kimondták, hogy az

idén csak szalmafűtés mellett csépelnek.

449. 

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Kultur Mozi

helyiségében szervező nagygyűlést tart / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 4.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Kultur Mozi helyiségében

szervező nagygyűlést tart, amelyen Köllő Gábor a Nemzeti Egység vármegyei főtitkára ismerteti a Nemzeti

Egység célkitűzéseit.

450. 

Dévaványa déli és délkeleti határában elverte a termést a jégeső / Szerző nélkül = = 2

(1934) 23 : p. 4.

A csetei uradalom, a varsányháti, a tarcsányéri és a folyáséri birtokosok termését elverte a jég. A kár

felbecsülhetetlen, a termés jégkár ellen nem volt biztosítva.

451. 

Frontharcosok hírei : fölhívás a vitézségi érem tulajdonosaihoz / Szerző nélkül = = 2

(1934) 23 : p. 4.

Országos mozgalom indult meg arra nézve, hogy valamennyi vitézségi éremtulajdonos részére a pótdíj

kiutalásra kerüljön. Az Országos Frontharcos Szövetség dévaványai csoportja a bajtársak anyagi és erkölcsi

érdekéért küzd, kérnek valamennyi vitézségi érem tulajdonos, hogy tömörüljenek a frontharcos zászló alá és

lépjenek be a dévaványai csoportba.

452. 

A Nemzeti Egység Szervezet dévaványai irodájának működése : egy év alatt hetven

kérelmet és panaszt intézett el sikerrel / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 4.

Az eredmények jól mutatják, hogy Papp Bálint titkár vezetése alatt álló iroda nagyszerű munkát végez. A

szervezet irodája komoly és hasznos intézmény igyekszik segíteni mindazokon, akiket legjobban sújt a

gazdasági válság és a kedvezőtlen időjárás beálltával elhatalmasodott aszály.

453. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 5.

Bognár József hírlapíró távozott a Dévaványai Hírlaptól

Június 17-én a Dévaványai Levente Egyesület sportünnepélyt rendez.
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Kolbay Rudolfnét nevezete ki a Nemzeti Egység dévaványai szervezetének női csoportjának elnökévé

Vitéz Jákfai Gömbös Gyula.

454. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. június 1-7-ig terjedő időszakban történt bejegyzések:

születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

455. 

Dévaványa város hivatalos hirdetményei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 6.

Felhívás a közúti közlekedés rendjének betartására, valamint a mezőgazdasági termények tűztől való

megóvására.

456. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 23 : p. 6.

A labdarúgó és birkózó szakosztály, valamint a tornaünnepélyek eredményei.

457. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora.

458. 

Közegészségügy / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 7.

Irtsuk a legyeket, a tisztaság a fertőző betegségek védőszere. Óvintézkedéseket tettek a hastífusz ellen,

typhusz bacilusgazda kutató vizsgálatot tartottak Dévaványán. Májusban nem volt fertőző megbetegedés

Dévaványán.

459. 

Magánforgalomban 10 pengőről 13 pengőre emelkedett a tengeri / Szerző nélkül = = 2

(1934) 23 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

460. 

A Dévaványai Hírlap kis menetrendje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 23 : p. 8.

A Dévaványáról induló és érkező vonatok menetrendje.
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II. évfolyam 24. szám 1934. június 17.

461. 

„Átkozott volt az az óra, az a ház…” :  Ványai Tóth Tini tragédiája / Szerző nélkül = =

(1934) 24 : p. 1.

Vers vagy ballada Tóth Tini dévaványai lányról, szó szerint közölve, úgy ahogy néhány idősebb ember

még mai is dalolja Dévaványán.

462. 

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének nagygyűlése : a munkásság nem járhat külön

utakon : minden nemzet annyit ér, amennyi erőt tud összpontosítani önmagában, hirdették

a nagygyűlés szónokai / Szerző nélkül = = 2 (1934) 24 : p. 2-3.

A Kultur Moziban 6-700 ember gyűlt össze, hogy meghallgassa a Nemzeti Egység dévaványai szervezet

nagygyűlésének szónokait.

463. 

Felhívás a dévaványai nőkhöz / Szerző nélkül = = 2 (1934) 24 : p. 4

A Nemzeti Egység Női Csoportjának elnöke és titkára felhívást intéz a nőkhöz, hogy lépjenek be a

Nemzeti Egység Női Csoportjába. Az asszonyok csatlakozzanak ahhoz a politikai küzdelemhez, melynek

célja „a határaink kiigazítása, nagyobb darabka kenyér, az idegen járom lerázása, nemzeti talpraállásunk”.

464. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 24 : p. 4-5.

A Nemzeti Radikális Párt június 17-én a Vadkacsa vendéglő udvarán gyűlést tart.

Papp Gyula ötödéves tanítójelölt a Magyar Dalpároló Bizottság országos dalpályázatán való részvételéért

díszoklevelet kapott.

Jankovits Zoltán segédtanfelügyelő meglátogatta az állami iskolákat. A tanulás eredménye felett

elismerését fejezte ki, a pusztacserepesi iskola épületét, mely düledező állapotban van, megdöbbenéssel

szemlélte.

A külterületi állami iskolákban –Ködmönös, Pusztacserepes, Fudér, Varsányhát, Pusztasártó – kitűzték a

vizsgák időpontját.

Református egyház hírei

Rendkívül nagyszabású lesz a leventék záróünnepélye

Frontharcos közlemények
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465. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 24 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. június 7-13-ig terjedő időszakban történt bejegyzések:

születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

466. 

Iskolai kirándulás Pusztaecsegen / Szerző nélkül = = 2 (1934) 24 : p. 6.

Kovács Lajos zsombokakoli földbirtokos minden esztendőben vendégül látja a pusztaecsegi református

iskola tanulóit a Madarak és a fák napján.

467. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 24 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

468. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 24 : p. 7.

A Levente Egylet évadzáró sportünnepélye, labdarúgás, birkózás, kerékpárverseny és atlétikai verseny

eredményei.

469. 

Közgazdaság : nyugtalan a gabonapiac : egy fillérrel drágult a tojás / Szerző nélkül = = 2

(1934) 24 : p. 8.

Piaci árak Dévaványán.

470. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 24 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 25. szám 1934. június 24.

471. 

A Nemzeti Radikális Párt zászlóbontó nagygyűlést tartott június 17-én Dévaványán / (p.b.)

= = 2 (1934) 25 : p. 2.

A Nemzeti Radikális Párt népgyűlést tartott a Vadkacsa szálló udvarán. A gyűlést Vaszkó Mihály sártói

kisgazda nyitotta meg. A gyűlésen ismertették a Nemzeti Radikális Párt programjának vezérelveit, felvetették

a kisparasztság problémáit , a hadviseltek, hadirokkantak, árvák sérelmeit, a parasztság szociális kérdéseit.
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472. 

Július 1-én tartja alakuló gyűlését a Nemzeti Egység dévaványai szervezetének női

csoportja / Szerző nélkül = = 2 (1934) 25 : p. 3.

A női csoport elnöke minden asszonytárát meghívja a gyűlésre.

473. 

Az iskolán kívüli Népművelési Bizottság 1933-34. évi munkássága / Szerző nélkül = = 2

(1934) 25 : p. 3.

Az iskolán kívüli népművelési bizottság dr. ikafalvi Farkas Béla elnöklete alatt tartotta évi rendes

közgyűlését, amelyen Nagy Béla tanító ügyvezető titkár számolt be a bizottság elmúlt évi működéséről.

474. 

Dévaványai emlékek nyomán a Felvidéken : Ványai Vitézek csatáznak a szarvaskői

sziklatetőn : „Cherczhez la femmé” – keresd az asszonyt / Szerző nélkül = = 2 (1934) 25 :

p. 3-4.

Az egri Divéki Árpád, a valamikor Dévaványát is magába foglaló Heves megye történetének egyik

legalaposabb ismerője, azt mondta, hogy a vármegye községei közül Egerben Dévaványa adott a legtöbb

katonát a haza védelmére.

475. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 25 : p. 4-5.

Elhunyt Schwalm György téglagyáros.

Demeter Istvánné zongoratanárnő megtartotta tanítványai részére az évzáró zongoravizsgát.

476. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 25 : p. 4.

Lakossági hirdetések.

477. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 25 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. június 13-20-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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478. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 25 : p. 5.

A Levente Egyesület házi versenyének eredményei.

479. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 25 : p. 7.

A Kultur hangos mozgó műsora

480. 

Közgazdaság : Dévaványa birtokmegoszlás és 1933/34 évi vetésterületének statisztikája /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 25 : p. 8.

A cikk a községi statisztikai adatok alapján Dévaványa birtokmegosztását és az 1933/34 évi

vetésterületének statisztikáját ismerteti.

481. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 25 : p. 8.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

II. évfolyam 26. szám 1934. július 1.

482. 

A magyar és az iskola / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 1-2.

Dévaványának 1934-ben nincs középiskolája, ezen változtatni kellene.

483. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 26 : p. 1-2.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

484. 

A rossz termés miatt nehéz napok elé tekint Dévaványa dolgozó népe : Interjú Hajmágyi

Ferenc főjegyzővel / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 2.

A lap munkatársa kérdést intézett Halmágyi Ferenc főjegyzőhöz, hogy ő mint a község vezetője tekintve

az idei gyér termést, miként ítéli meg Dévaványa helyzetét.
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485. 

Képkiállítás / Dr. P.J. = = (1934) 26 : p. 2.

Szőke Győző szegedi festőművész 24 darab olajfestményt állított ki a Vadkacsa télikertjében. Részben

Dévaványának és környékének tájait és alakjait dolgozta fel a művész.

486. 

Nem lehet erőszakos adóbehajtásokat alkalmazni ott, ahol sorozatos elemi csapások

tönkretették az adózókat : Dévaványa község képviselőtestületének közgyűlése / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 3.

Dévaványa képviselőtestülete a községháza üléstermében Dékány Sándor főbíró elnöklete mellett tartotta

közgyűlését. Az ülés napirendéjére került számos ügy, köztük a Vadkacsa bérbeadásának ügye és a

rendőrségi szabályrendelet módosítása.

487. 

Dévaványai emlékek nyomán a magyar Felvidéken : „Déva-Ványára valósi Csomor

András” hőstette az egri várban : barangolás az egri várban Imre király sírja körül, ahol a

világ legnagyobb temploma is az első modern erőd állott / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 :

p. 4.

Hevesvármegye egykori okmányai között dévaványai vonatkozású is található. Egy utalvány tanúsága

szerint a „Déva-Ványára„ való Csomor Andrásnak egy pár bocskort és paraszti gúnyát, azon kívül három

aranyat utalt ki a várnagyi kincstartó. Csomor András volt az, aki 1596-ban, amikor a török ostrom alá fogta

a várat kilopózott a falak között, hogy segítséget hozzon. Erre a célra kapta az álruhát és az aranyat. Hogy

útja sikerrel járt-e, azt nem tudni.

488. 

Ma tartja alakuló ülését a Nemzeti Egység dévaványai szervezetének női csoportja / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 5.

Az alakuló ülést a Takarékpénztár épületében tartják, a női csoport elnöke minden asszonytársát meghívja

az ülésre.

489. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. június 20-27-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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490. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

491. 

Dévaványa község hivatalos hirdetményei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 6.

Dévaványa község elöljáróságának hirdetményei a lakosság felé.

492. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

493. 

Tovább lanyhult a gabonapiac / Szerző nélkül = = 2 (1934) 26 : p. 8.

Részletes piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 27. szám 1934. július 8.

494. 

Nem a hatalom birtoklása, hanem a nemzet jövőjének a biztosítása a célunk : a dévaványai

Nemzeti Egység női szervezetének alakuló gyűlése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 1.

A dévaványai Nemzeti Egység női szervezete megtartotta alakuló ülését. A gyűlésen elhangzott, a

nemzeti egység szükségessége, melynek célja, hogy összefogással visszaszerezze az elrabolt területeket. A

nemzet nagy küzdelmében mindenkinek ki kell vennie a részét, köztük a nőknek is.

495. 

Adatok Dévaványa húsfogyasztásáról / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 2.

Adatok a községi fogyasztási adóhivatalának könyveiből Dévaványa lakosaink húsfogyasztására

vonatkozóan.

496. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 27 : p. 2-3.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.
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497. 

Összevonták a Debreceni Első Takarékpénztár dévaványai és szeghalmi fiókintézetét /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 4.

A dévaványai és szeghalmi fiók összevonásra került, a két fiók központját dr. Végh Zoltán igazgató

vezetésével Szeghalomra helyezték át.

498. 

Csekély forgalommal zárult a dévaványai vásár / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 3.

Igen gyenge volt az állat és kirakodóvásár. Felhajtottak összesen 1500 jószágot, ezekből gazdát cserélt

400.

499. 

A dévaványai Mezőgazdasági Bizottság ülése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 3.

A dévaványai Mezőgazdasági Bizottság ülést tartott a községháza nagytermében, ahol az aszálykárral

kapcsolatban foganatosítandó intézkedéseket és a vetőmagkölcsön igénybevételének módozatait tárgyalta.

500. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 4-5.

Ingyenes munkaközvetítőt létesít a dévaványai Nemzeti Egység Szervezete.

Megalakult a kovács és kerékgyártó mesterek szakosztály. Elnöknek Samu Sámuelt, jegyzőnek Tarsoly

Mihályt és Bíró Pétert választották.

Bereczki Imre történettudományi tanárjelölt ásatásokat folytatott a Tó-kertben és Pusztaecsegen, ahol

neolitkorabeli leleteket, edényeket, csontszerszámokat talált.

A Nemzeti Egység női csoportja június 15-én választmányi ülést tart.

501. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. június 27-től július 5-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

502. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 27 : p. 6.

Megalakult a DSE teniszszakosztálya.
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503. 

Dévaványa község hivatalos hirdetményei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 6.

Dévaványa község elöljáróságának hirdetményei a lakosság felé.

504. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

505. 

Megjegyzések Dévaványa népmozgalmi statisztikájához / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 :

p. 7.

Dévaványa elmúlt negyedévi statisztikája: születések, elhalálozások.

506. 

Dögök az útszéli árkokban / Szerző nélkül = = 2 (1934) 27 : p. 7.

Dévaványán még ma is dívik az az ázsiai szokás, hogy a lakosság a döglött baromfit, macskát, kutyát az

útszéli árokba, vagy a temetőárokba dobja. Ez a látvány visszataszító, és aki ilyet tesz szigorú büntetéssel kell

sújtani.

507. 

Kissé élénkült a gabonapiac : két hétig szünetel a búza tőzsdei forgalma / Szerző nélkül =

= 2 (1934) 27 : p. 8.

Részletes piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 28. szám 1934. július 15.

508. 

A dévaványai elemi iskolákban jó eredménnyel zárult az elmúlt tanév : a község

gyermeklétszáma kielégítő :  a református elemi iskolának 1230, a katolikus elemi

iskolának 308 növendéke volt az elmúlt tanévben / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 : p. 1-2.

A református elemi iskoláknak az elmúlt tanévben 1230 növendéke volt. 13 tanteremben 80-on felül, 3

tanteremben 60 főn alul volt a létszám.

Májusban és júniusban 120 gyermek maradt ki az iskolából, akiket szüleik saját gazdaságukban

dolgoztattak, vagy cselédeknek szerződtettek. A református elemi iskola tanulói összesen 16 ezer félnapot

mulasztottak az elmúlt tanévben.
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A Szegény gyermekek tankönyveiről az iskola gondoskodik.

A katolikus elemi iskolának az elmúlt tanévben 308 növendéke volt, a tanulók összesen 1057 félnapot

hiányoztak.

509. 

Huszonhét esztendő Dévaványa szolgálatában : Szarka István nyugalomba vonult községi

pénztári ellenőr 27 esztendős működésének érdekes élményei / B.D.S. = = 2 (1934) 28 : p.

2-3.

Szarka István Dévaványa nagyközség pénztári ellenőre, aki 27 éven át állott a köz szolgálatában,

nyugalomba vonult. Szarka István tapasztalatokban és élményekben gazdag munkálkodásának epizódjait

meséli el.

510. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 28 : p. 2-3.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

511. 

Rózsa Sándor köröző levele / Bereczki Imre = = 2 (1934) 28 : p. 3.

Dévaványa levéltárában Rózsa Sándor körözőlevelére akadt Bereczki Imre, melyet a hírlap hasábjain tesz

közzé. A köröző levél főként a tanyai lakosság figyelmét hívja fel a reá leselkedő veszélyre, valamint

személyleírást adnak Rózsa Sándorra vonatkozóan.

512. 

Dévaványán átlagosan 2-3 mázsa búza termett holdankint / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 :

p. 4.

Dévaványán az átlagos búzatermés holdanként kettő, kettő és fél métermázsa, a búza minősége azonban

lényegesen jobb a tavalyinál.

513. 

Tanügyi konferencia Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 : p. 4.

A református egyházmegye tanügyi bizottsága a kultúrházban tartotta konferenciáját, ahol Fogalmazás és

nyelvi magyarázatok tanításának módszere és jelentősége címen tartottak értékes előadásokat.
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514. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 : p. 4.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. július 6-13-ig terjedő időszakban történt bejegyzések:

születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek

515. 

Dévaványa község hivatalos hirdetményei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 : p. 6.

Dévaványa község elöljáróságának hivatalos hirdetményei a lakosság felé.

516. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 28 : p. 6.

Labdarúgó mérkőzések eredményei.

517. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

518. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 : p. 7.

Lakossági hirdetések.

519. 

14 P 05 fillér Dévaványán a búza minimális ára : megjelent a sárgadinnye és a csemege

tengeri / Szerző nélkül = = 2 (1934) 28 : p. 8.

A kormány rendelkezéséből kifolyólag a Futura értékesítő szervezet megállapította a minimális búza

árakat, mely Dévaványára és határára egyaránt vonatkozik.

Részletes piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 29. szám 1934. július 22.

520. 

Köves utakat Dévaványának / S. B. = = 2 (1934) 29 : p. 1.

Dévaványa a vármegye legszegényebb községe, mert nincsenek köves útjai. Gazdasági, ipari,

kereskedelmi élete pang, mert októbertől májusig sártenger zárja el a közlekedést a Sárrét felé.
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521. 

A gazdasági iskolának szerepe lehet a munkanélküliség leküzdésében / B.D.S. = = 2

(1934) 29 : p. 1-2.

A gazdasági iskola igazgatója Porkoláb József. Az iskolának összesen 529 növendéke volt, a vizsgán

azonban csak 76 fiú és 118 leány volt jelen. A földművelés, a kertészeti munkák mellett kosárfonást,

gyékényfonást és háztartási ismereteket tanulnak.

522. 

A jövő év augusztusában állítják fel az Országzászlót Dévaványán : az Országzászló alapja

javára augusztus 19-én ünnepség lesz a sporttéren : a Nemzeti Egység Szervezet női

csoportjának választmányi ülése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 29 : p. 2.

A Nemzeti Egység Párjának női szervezete Kolbay Rudolfné elnöklete alatt választmányi ülést tartott.

Kolbay Rudolfné az Országzászló felállításának ügyéről beszélt, és az országzászló felállításának

megvalósítása céljából egy száz tagú bizottság létrehozását javasolta. Az Országzászló kihímezését a csoport

nő tagjai magukra vállalták.

523. 

A képviselőtestület rendkívüli közgyűlése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 29 : p. 2.

A képviselőtestület rendkívüli közgyűlést tartott a községházán.

524. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 29 : p. 2-3.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

525. 

Dévaványai emlékek a Felvidéken : „Nem is volt az juhász, aki a Kunságban ne szolgált

volna : Molnár Bocskó „megoldja” a gazdasági válságot, lesz-e „királyválasztmány”? és

más egyebek? / Peregrinus = = 2 (1934) 29 : p. 3.

A cikk írója a 87 esztendős Molnár Bocskóval beszélget, aki ötven évvel ezelőtt számadó juhász volt

Csuda-ballán.

526. 

Csetepusztától – Berlinig : beszélgetés egy német állampolgárral, aki 2 éves korában

vándorolt ki szüleivel Csetepusztáról s ma egy ottani népiskola tanítója / B. D. S. = = 2

(1934) 29 : p. 4.
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A cikk írója Mészár László csetepusztai születésű német állampolgárral beszélget Dévaványán, aki ma az

egyik berlini népiskola kinevezett tanítója.

527. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 29 : p. 4-5.

A római katolikus egyházközség hírei: a búcsú napja, az istentiszteletek sorrendje. Szent Anna, a

templom védőszentje.

528. 

Dévaványa község hivatalos hirdetményei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 29 : p. 6.

Dévaványa község elöljáróságának hirdetményei és felhívása Dévaványa lakosaihoz.

529. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 29 : p. 6.

Az országzászló felállítási költséginek előteremtéséhez sportnapot rendeznek. Az sportnap

megrendezésére a NEP női szervezete kérte fel a DSE vezetőségét.

530. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 29 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

531. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 29 : p. 7.

Lakossági hirdetések.

532. 

Közgazdaság : Dévaványán 14 pengő 50 fillér a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 29 :

p. 8.

Részletes piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 30. szám 1934. július 29.

533. 

Dévaványa közönségéhez / Schweiger László =  = 2 (1934) 30 : p. 1.
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Dr. Schweiger László a Nemzeti Egység Dévaványai Szervezetének elnöke arra szólítja fel Dévaványa

közönségét, hogy lépjenek be a Nemzeti Egység Pártjába, és egy táborba tömörülve szolgálják a község és a

haza érdekeit, küzdjenek a csonka hazáért, melynek határai egykor a Kárpátoktól az Adriáig terjedtek.

534. 

A Dévaványai Vadász Társaság közgyűlése : a Vadász Társaság 7 év alatt több mint 50

holdat erdősítetett / Szerző nélkül = = 2 (1934) 30 : p. 2.

A Vadász Társaság megtartotta évi rendes közgyűlését, melynek napirendjén a zárszámadások

bemutatása, a vadászterületek kijelölése és az erdősítés további teendőinek kérdése szerepelt.

535. 

Frontharcosok figyelmébe / Dr.K.B. = = 2 (1934) 30 : p. 2-3.

A Frontharcosok Szövetsége elsősorban gyakorlati célokért száll síkra, tagjainak érdekeit képviseli.

536. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 30 : p. 2-3.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

537. 

Munkapiac / Szerző nélkül = = 2 (1934) 30 : p. 3.

A cséplés befejeződött, a Nemzeti Egység Szervezet munkaközvetítő irodájába összesen 300 munkás

jelentkezett munkára. Dévaványa munkanélküli tömegei nehéz helyzetük enyhülését a meginduló

közmunkáktól várják.

538. 

Összesen 530 napra ítélték a dévaványai saccharin és tűzkő csempészek vezérét : 35056

pengő kárt okozott Szűcs Vilmos a kincstárnak / Szerző nélkül = = ( 1934) 30 : p. 3.

Elfogták Szűcs Vilmos dévaványai napszámost, aki hosszú idő óta foglalkozik saccharin és tűzkő

csempészéssel, jelenleg a dévaványai csendőrség fogja.

539. 

A képviselőtestület Halmágyi Ferenc főjegyzőt és Dékány Sándor főbírót küldte ki az

atyaszegi legelő végleges elintézésére / Szerző nélkül = = 2 (1934) 30 : p. 3.

A képviselőtestület rendkívüli közgyűlést tartott az atyaszegi legelő ügyében. Az ügy békés elintézésének

érdekében a képviselőtestület Halmágyi Ferenc főjegyzőt és Dékány Sándor főbírót bízta meg.
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540. 

Dévaványa község hivatalos hirdetményei / Szerző nélkül = = (1934) 30 : p. 5.

Dévaványa község elöljáróságának hivatalos hirdetményei és felhívásai.

541. 

Hírek / Szerző nélkül. = = 2 (1934) 30 : p. 4-5.

Ünnepélyes keretek között zajlott Dévaványán az Anna-napi búcsú.

542. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül. = = 2 (1934) 30 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. július 19-26-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

543. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 30 : p. 6.

A Kultur hangos mozgó műsora.

544. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 30 : p. 6.

Tenisz és labdarúgó mérkőzések, valamint az atlétikai bajnokság eredményei, valamint a Körös-serleg

hírei.

545. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 30 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

546. 

Közgazdaság : élénk a búzapiac / Szerző nélkül = = 2 (1934) 30 : p. 8.

Részletes piaci árak Dévaványán.
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II. évfolyam 31. szám 1934. augusztus 5.

547. 

Az ősszel három új törvényhatósági bizottsági tagot választ Dévaványa : a politikai pártok

élharcosaikat szeretnék a törvényhatósági bizottságba beküldeni / Szerző nélkül = = 2

(1934) 31 : p. 1.

A mostani ülésciklus végére a dévaványai bizottsági tagok felének a mandátuma lejár. A helyükről távozó

bizottsági tagokat sorsolás útján jelölték ki. Öt évi működés után kimaradnak a bizottságból Halmágyi Ferenc

főjegyző, Szilágyi Lajos szegényügyi tanácsos és dr. Schweiger László jószágigazgató. 1939. év végéig

továbbra is a törvényhatósági bizottság tagjai maradnak Kolbay Rudolf gyógyszerész, Földessy Ferenc

közgyám és D. Tóth Kálmán gazdálkodó. A kisorsolt tagok helyett az ősz folyamán választ új rendes tagokat

Dévaványa választóközönsége. A különböző politikai pártok élharcosaikat szeretnék a törvényhatósági

bizottságokba beküldeni.

548. 

Elkészült Dévaványa földhasznosítási statisztikája / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 1.

Az adóügyi hivatal elkészítette a község földkataszteri statisztikáját.

549. 

Sertéspestis Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 1.

Dévaványán szórványosan fellépett a sertéspestis. Antalffy Jenő állatorvos kijelentette, hogy komoly

veszély nem fenyeget.

550. 

Tizenöt vagon vetőmagot igényelt a község kisbirtokossága / Szerző nélkül = = 2 (1934)

31 : p. 1.

Dévaványa község elöljáróság a 100 holdon aluli gazdák részére tizenöt vagon vetőmagot igényelt.

551. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 31 : p. 2-3.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

552. 

A Szezon legkiemelkedőbb eseménye lesz a Nemzeti Egység női szervezetének augusztus

19-iki sportünnepélye / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 3.
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A Nemzeti Egység női szervezete országzászlót állít fel Dévaványán. A költségek előteremtése érdekében

nagyszabású sportünnepélyt rendez a Sport-téren és a befolyó jövedelem egy részét a terv megvalósítására

fordítja.

553. 

Új munkatársak a Dévaványai Hírlap szerkesztőségében / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 :

p. 3.

A felelős szerkesztő és kiadó továbbra is dr. Papp Jenő. Munkatársakul sikerült megnyerni Sinka Istvánt,

Bakó Józsefet, Orosz Ivánt a fiatal írógeneráció tehetségeit. Állandó kapcsolatot tartunk Szabó Pál íróval,

Ámon Vilmosnéval a Magyar Úriasszony és más lapok szerkesztőjével, dr. Kozmutza Líviával, Dittler

Irénnel és Bereczki Imrével. Papp Bálint és Bezdáni D. Sándor a helyi hírszolgálatot látják el.

Kolozsi László, aki nemrég a Nemzeti Sport rajzolója volt készíti azokat a művészi fejléceket, melyek

mától a Dévaványai Hírlap rovatait díszítik. A jövőben ő illusztrálja a Dévaványai Hírlapot.

554. 

Dr. Végh Zoltán búcsúja Dévaványától / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 5.

Dr. Végh Zoltán a Debreceni Első Takarékpénztár szeghalmi és dévaványai kirendeltségének

összevonása után Szeghalomra költözött.

555. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 5.

Vasárnap ülést tart a mezőgazdasági bizottság.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete választmányi ülést tart.

A Munkaközvetítő Hivatal jelentése

Horváth Istvánné dévaványai asszony házalási engedélyt kapott.

Nagygyűlést tart Dévaványán a Független Kisgazdapárt.

556. 

Sport / Kolozsi László = = 2 (1934) 31 : p. 6.

A labdarúgó mérkőzés eredménye.

557. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. július 27-től augusztus 2-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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558. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 6.

Kultur hangos mozgó műsora

559. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

560. 

A csecsemők nyári veszedelme a bélhurut : írta dr. Bakó Péter vezető orvos / Szerző nélkül

= = 2 (1934) 31 : p. 7.

A dévaványai anya és csecsemővédő intézet tejkonyhát állított fel, ahol eddig 120 csecsemő és

kisgyermek részesült gyógytápszerben. Felhívják az anyák figyelmét a nyári melegben fellépő veszélyekre és

tanácsot adnak a csecsemők és kisgyermekek gondozásához.

561. 

Piaci árak : lényegesen javult a búzapiac : 14 pengő és 80 fillér a búza ára Dévaványán /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 31 : p. 8.

 Piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 32. szám 1934. augusztus 12.

562. 

Fórum / (dr. p. j.) = = 2 (1934) 32 : p. 1.

Vasárnap gyűlést tartott a községi mezőgazdasági bizottság, mely az agrármunkásságnak az

érdekképviselete. A gyűlésen sok mindenről szó esett, többek között a vetőmagakciókról és arról, hogy a

kereskedelmi miniszter elutasította a községnek azt a kérését, hogy a Körösladányi utat a határig kikövezzék.

563. 

Az Ivánfenéki Ármentesítő Társulat hétfőtől kezdve 50-60 embernek ad munkát / Szerző

nélkül = = (1934) 32 : p. 2.

A községi elöljáróság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkáságot kenyérkeresethez juttassa.

Az Ivánfenéki Ármentesítő Társulattal megállapodást kötött, mely lehetővé teszi 50-60 tagú munkáscsoport

elhelyezését.
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564. 

A képviselőtestület egy 3 tagú bizottságot küldött ki a közmunkák megindítása ügyében /

Szerző nélkül = = (1934) 32 : p. 2.

A képviselőtestület rendes közgyűlést tartott, ahol elfogadták a község 1935 évi költségvetését,

ismertették azt a kereskedelmi miniszteri leiratot, amelyben a kereskedelmi miniszter elutasította a

körösladányi út továbbépítésére vonatkozó kérelmet. A közmunkák megindítása érdekében egy 3 tagú

bizottságot küldenek a főispánhoz. A bizottság tagjai Jakabffy Dezső, Z. Nagy Ferenc, Bereczki Imre lettek.

565. 

Meghívó / Szerző nélkül = = (1934) 32 : p. 2.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének női csoportja a Dévaványai Sportegylettel karöltve az

Országzászlóalap javára sportünnepélyt, műsoros estet rendez, melyre mindenkit meghív.

566. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 32 : p. 2.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

567. 

Bezárták a nemzeti szocialisták dévaványai csoportjának helyiségét : a képviselőtestület

nem ad letelepülési engedélyt Károlyfi Bélának / Szerző nélkül = = (1934) 32 : p. 3.

A Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt dévaványai csoportjának párthelyiségét bezárták. A párt

nyilvános gyűlést tartott anélkül, hogy erre hatósági engedélyt kért volna, ezért a helyiséget hatósági zár alá

vették. Károlyfi Béla lakásán és a párhelyiségben csendőrök jelentek meg, ahol néhány dolgot lefoglaltak.

A képviselőtestület határozatot hozott arról, hogy Károlyfi Bélának nem ad letelepedési engedélyt, igaz

nem is kérte.

568. 

Nagyon jó Dévaványa község vadállománya / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 3.

Dévaványán megindult a vadászszezon, egyelőre csak fogolyra vadásznak. Az első foglyászást augusztus

elsején Réhelyben rendezte a Dévaványai Vadásztársaság, a vadászaton több mint 100 foglyot lőttek, ami

bizonyítja, hogy a fogolyállomány kitűnő.

569. 

Független Kisgazdapárt választmányi ülése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 3.

A Független Kisgazdapárt dévaványai csoportja választmányi gyűlést tartott a Vadkacsa vendéglőben,

ahol Z. Nagy Ferenc elnök ismertette a párt politikai álláspontját.
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570. 

Négyszázhuszonkét kisbirtokos 45 vagon búzavetőmagot igényelt / Szerző nélkül = = 2

(1934) 32 : p. 3.

Négyszázhuszonkét kisbirtokos 45 vagon búzavetőmagot igényelt, ezen felül még a nagyobb birtokosok

is számot tartanak jó néhány vagon vetőmagra.

571. 

Dózsa György és Dévaványa : „Kelet kapuja lettünk, ha a parasztságot tesszük meg a

magyar politikai élet tengelyének…” : éjszakai beszélgetés Szabó Pállal a biharugrai

portán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 4-5.

Szabó Pál most megjelenő Dózsa könyvéről, Dózsa kutatásairól beszél, többek között arról, hogy Dózsa

György Rákos alá táborba hívta az országot. Dévaványáról Brandeburgi György őrgróf, Miksa császár

kilencedik fiának birtokáról hétszáz paraszt indult el Szent György napján Túrkevei Ambrus pap vezetése

alatt Dózsa táborába.

572. 

Dévaványa legtöbb adótfizetőinek névsora / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 5.

A vármegyei igazgató-választmány összeállította a megye legtöbb adótfizetőinek névsorát, melyben több

dévaványai is szerepel.

573. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 5-6.

Befejeződött a dévaványai községi levéltár rendezése, a jórészt 17, 18, 19. századi okmányok rendezését

Bereczki Imre végezte.

574. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 7.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. augusztus 2-9-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

575. 

Sport / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 7.

Tenisz mérkőzések eredményei.
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576. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 7.

Lakossági hirdetések.

577. 

Piaci árak : tizenöt pengő a búza ára Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 7.

Piaci árak Dévaványán.

578. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 7.

Kultur hangos mozgó műsora.

579. 

Rosszabbodott Dévaványa csecsemőhalandósága : az általános szegénység nem tud

megbirkózni a csecsemőhalandósággal / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 8.

Dévaványa július havi népmozgalmi kimutatása tartalmazza a születések, halálozások számát, okait és

házasságkötések számát.

580. 

Dévaványa kisbirtokossága 20 vagon búzavetőmag-kölcsönt kap a kormánytól : a Községi

Mezőgazdasági Bizottság ülése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 32 : p. 8.

Dévaványa Községi Mezőgazdasági Bizottsága gyűlést tartott a községháza közgyűlési termében.

Dr. Schweiger László elnök a gyűlést megnyitotta, Halmágyi Ferenc a vetőmag-kölcsön ügyét ismertette.

II. évfolyam 33. szám 1934. augusztus 19.

581. 

Dévaványa kisiparosai nem kapnak kisipari-kölcsönt / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 2.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége közölte a dévaványai Ipartestülettel, hogy a kölcsön

megszerzésének semmi akadálya nincs, ha a kölcsönhöz az igényelt összeg felével a község is hozzájárul.

Sajnos azonban Dévaványa nincs abban a helyzetben, hogy erre a célra egyetlen fillért is nélkülözni tudna.

Ez annyit jelent, hogy Dévaványa iparosai ebben az évben sem jutnak egyetlen fillér kölcsönhöz.
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582. 

Ötvenöttel szaporodott hivatalosan a „szegények” száma Dévaványán / Szerző nélkül = = 2

(1934) 33 : p. 2.

1933 augusztus 10-ig 181 szegénységi bizonyítványt állított ki az elöljáróság, eddig az idén ez a szám

236-ra szökött fel.

583. 

Vásár után kifosztotta gazdáját egy dévaványai napszámos / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33

: p. 2-3.

Farkas Márton dévaványai lókereskedőt kifosztotta az egyik alkalmazottja, Sárvári István napszámos.

584. 

Kik voltak a ványaiak? : A bojtár / Bereczki Imre = = 2 (1934) 33 : p. 2.

Bereczki Imre a nép ajkán fennmaradt történetet meséli el.

585. 

Az Ipartestület vészkijáratot építtet a mozi helyiség karzatjára / Szerző nélkül = = 2 (1934)

33 : p. 3.

Az Ipartestület székházában tartotta az Ipartestület elöljárósága az ülését.

Weiser elnök ismertette azok nevét, akik iparengedélyt kaptak és ismertette az Ipartestület pénzügyi

helyzetét. Az elöljáróság elhatározta, hogy a tűzrendészeti hatóság felhívására a mozi helyiség karzatjához

vészkijáratot létesít.

586. 

Szeptembertől kezdve négy oldalas képes melléklettel jelenik meg a Dévaványai Hírlap /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 3.

Szeptembertől négy oldalas képes melléklettel bővítik ki a Dévaványai Hírlap terjedelmét. A

mellékletben bemutatják a nagyvilág eseményeit írásban és képekben, és helyet kapnak a helyi eseményekről

készült felvételek is.

587. 

Oázis a Varsányháti parasztságban : évente 100-120 ezer pengővel lenne gazdagabb

Dévaványa, ha maga elégítené ki gyümölcs és borszükségletét : Méhes Gyula tanító hősies

küzdelme a kötött fekete földdel / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 4-5.

Méhes Gyula tanító meséli el, hogyan telepített gyümölcsöst és szőlőt Varsányháton.
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588. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 5.

Kultur hangos mozgó műsora.

589. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. augusztus 10-től történt bejegyzések: születések,

eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

590. 

Nem fűtenek többet árvaganéval Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 6.

Ázsiából hozott szokásunk, az árvaganéval való tüzelés, melynek most egyszer és mindenkorra véget

vetnek. A csordatartó birtokosság szigorúan megtiltotta, hogy a legelőkről a ganét összeszedjék és tüzelésre

használják fel.

591. 

Sport / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 6.

Labdarúgó mérkőzések és az ökölvívás eredményei.

592. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 6.

Lanyhult a búzapiac, piaci árak Dévaványán.

593. 

Rendezni kell a piackérdést : beton alapra kell helyezni az élelmiszerpiacot : szüntessék

meg a földről való árusítást / Papp Jenő = = 2 (1934) 33 : p. 8

Betonalapra kell helyezni a mai piacteret, a köztisztaság és a közegészségügy érdekében.

594. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 33 : p. 6.

Lakossági hirdetések.
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II. évfolyam 34. szám 1934. augusztus 26.

595. 

Meghívó / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 3.

Az Iparos és Kereskedők Olvasóköre szeptember 2-án az Ipartestület parkjában kertünnepélyt rendez,

melyre mindenkit meghívnak.

596. 

Minden várakozáson felül sikerült a Nemzeti Egység női csoportjának és a D.S.E.

vasárnapi ünnepélye / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 4.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének női csoportja és a Dévaványai Sport Egyesület augusztus

19-én tartotta meg közös sportünnepélyét és műsoros táncmulatságát.

597. 

Kakuk József községi gyepmester nyilatkozik foglalkozásainak rejtelmeiről / Szerző nélkül

= = 2 (1934) 34 : p. 4.

Kakuk József a gyepmesteri hivatást tölti be Dévaványán, vagyis ő a sintér. Arról mesél, mi vitte rá erre a

foglalkozásra és hogyan végzi munkáját.

598. 

A független kisgazdák csak Gömbös miniszterelnököt támogatják : Z. Nagy Ferenc

nyilatkozata / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 5.

A Független Kisgazdapárt nem a kormányt, hanem Gömbös minisztert támogatja, írja Z. Nagy Ferenc a

nyilatkozatában.

599. 

Öt sokgyermekes anya kapott jutalmat Szent István napján Dévaványán / Szerző nélkül = =

2 (1934) 34 : p. 5.

A Magyar Anyák Nemzeti Ünnepét rendező bizottság felkérésére az elöljáróság gyűjtést szervezett a

sokgyermekes anyák megjutalmazására. A jutalmakat Halmágyi Ferenc főjegyző öt anyának adta át.

600. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 5.

Berkovits Imre Balatonboglárra távozik Dévaványáról. Berkovits sokirányú érdeklődése az újságírásra is

kiterjedt, a dévaványai újságírás hőskorában belső munkatársa volt a Magyar Vidéknek.
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601. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. augusztus 16-23-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

602. 

Cigányok panasza az esti térzenék közönségére / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 6.

Kedden és pénteken este 8-10-ig Suki Béla prímás és zenekara térzenét szolgáltat a Vadkacsa előtt. A

közönség meg van elégedve a térzenével, azonban a zenészek nincsenek megelégedve a közönséggel. Nem

akarnak tudomást venni a zenészek tányérjáról Megelégednének azzal is, ha mindenki csak 2 fillért adna. De

aztán azt adja meg mindenki, aki ott van.

603. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 6.

Részletes piaci árak Dévaványán.

604. 

Sport : hatalmas közönség előtt vívta bemutató mérkőzését Énekes István ökölvívó

világbajnok a N. E. P. – D. S. E. sportnapján / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 7.

Énekes István ökölvívó világbajnok bemutató mérkőzést tartott Dévaványán.

Labdarúgó mérkőzések és ökölvívás eredményei.

605. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 7.

Kultur hangos mozgó műsora.

606. 

Rendezni kell a piackérdést : be kell keríteni a piacteret és meg kell szervezni a piacőri

állást : eladók és a vásárlók egészségügyi lelkiismerete / Papp Jenő = = 2 (1934) 34 : p. 8.

A piactér nincs bekerítve, a csordáról hazatérő tehenek naponként vizitelnek a piactéren, s otthagyják

látogatásuk nyomait. Mindez nem fordulna elő, ha lenne piacőr és a piac területe be lenne kerítve. A

nagyközönségnek sem egészségtani ismerete, sem higiénikus lelkiismerete nincsen, amikor áruját áruba

bocsátja, illetve az árut megveszi. Ezen változtatni kell.
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607. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 34 : p. 8.

Lakossági apróhirdetések.

II. évfolyam 35. szám 1934. szeptember 2.

608. 

A dévaványai Központi Szeszfőzde vezetősége ellen beadott panaszt elutasította a

budapesti központ : a Központi Szeszfőzde tisztújító közgyűlése / Szerző nélkül = = 2

(1934) 35 : p. 2.

A Dévaványa Központi Szeszfőzde Rt. Szilágyi László elnöklete mellett tisztújító közgyűlést tartott a

községháza közgyűlési termében. A közgyűlést Csermák Lajos és társai az eddigi vezetőség működése ellen

beadott panaszát tárgyalta.

609. 

A Nemzeti Egység Szervezet Dévaványai Csoportjának köszönete / Nemzeti Egység

Szervezet Dévaványai Csoportja = = 2 (1934) 35 : p. 3.

Nemzeti Egység Szervezet női csoportja által az Országzászló alap javára megrendezett ünnepségre

számtalan adomány érkezett. A hazafias adakozást köszöni a Nemzeti Egység Szervezet női csoportja

610. 

Új levente főoktatót választott és két levente oktatót működése alól felmentett a

Dévaványai Testnevelési Bizottság / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35 : p. 3.

A Dévaványai Testnevelési Bizottság legutóbbi ülésén vitéz Puskás László lemondásával megüresedett

levente főoktatói tisztség betöltésére Szabó Lajos jegyzőt választotta meg. Két leventeoktatót működéséből

felmentett, miután Dévaványán 12 leventeoktatói létszám van megállapítva.

611. 

Községjelzőtáblák felállítását rendelte el a belügyminiszter / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35

: p. 4.

A belügyminiszter arra kötelezi a községeket, hogy határaikban községjelzőtáblákat állítsanak fel. Ilyen

táblát minden olyan úton fel kell állítani, amely a szomszédos községből Dévaványa területére torkollik.
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612. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35 : p. 6.

A mozi műsora

613. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. augusztus 24-től szeptember 1-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

614. 

Miss választás lesz ma Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35 : p. 6.

Az Iparosok és Kereskedők Olvasóköre az Ipartestület parkjában műsoros kertünnepély keretében Miss-

Dévaványát választást rendez. Ez az első est, hogy Dévaványán Misst választanak.

615. 

Piaci árak : hullámzik a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35 : p. 6.

Piaci árak Dévaványán.

616. 

Meghívó / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35 : p. 7.

Meghívó az Iparos és Kereskedők Olvasóköre az Ipartestület parkjában tartandó kerti ünnepélyre.

617. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 35 : p. 6-8.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 36. szám 1934. szeptember 9.

618. 

A község 1935 évi költségvetésének hiányát 61 százalékos pótadóval fedezik : minden

oldalon a legnagyobb takarékosság érvényesül : megjegyzések a költségvetéshez / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 1-2.

A képviselőtestület elfogadta az 1935 évi költségvetést, közel negyedmillió pengő a község jövő évi

szükséglete.
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619. 

Mibe kerülnek Dévaványán az iskolai könyvek? / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 3.

A református elemi iskola, a katolikus elemi iskola és az ismétlőiskola tankönyveinek árai.

620. 

Tizenkettő – tizenhatezer pengős munkaalkalmat kapnak a dévaványai munkanélküliek : a

harcsáséri átvágás munkálatainál dr. Schweiger László fellépésére alkalmazni kel a

dévaványai munkásokat is / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 2.

Dr. Schweiger László fellépése nélkül a dévaványai munkanélküliek elestek volna ettől a

munkaalkalomtól.

621. 

Mit látott Tenkés János a 20 esztendő után hazatért „halott” rakoncási hadifogoly a Vörös

Cár birodalmában / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 3.

A halottnak nyilvánított 43 éves Tenkés János 20 év után hazatért.

622. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 4-5.

A dévaványi Iparos és Kereskedő Ifjak Önképző Egyesület szüreti mulatságot rendez.

A Római katolikus egyház hírei.

Református egyház hírei.

623. 

Veszteséggel zárult Dévaványa augusztusi népmozgalmi statisztikája / Szerző nélkül = = 2

(1934) 36 : p. 6.

Évek óta most fordult elő először, hogy a halálozások száma felette áll a természetes szaporulatnak. A

születések száma 20, halálesetek száma 26 volt.

624. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. szeptember 1-5-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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625. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 7.

Stagnál a búzapiac, részletes piaci árak Dévaványán.

626. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 7.

Kultur mozgó hangos műsora.

627. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 36 : p. 7-8.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 37. szám 1934. szeptember 16.

628. 

Felépült Prohászka püspök aranyhídja a dévaványai templomok között : a katolikus és

református egyházak testvéri összefogásának jegyében ment végbe a bérmálási ünnepség

Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 37 : p. 1-2.

Kriston Endre püspököt a reformátusok is fogadták, úgy tűnik a felekezeti villongások megszűntek a

községben.

629. 

Exhumálták és ünnepélyes keretek között hazaszállították Basiliko Pascal, a Dévaványán

eltemetett olasz hősi halott hamvait / Szerző nélkül = = 2 (1934) 37 : p. 3.

Az exhumálást dr. Vass Albert községi orvos végezte el.

630. 

Régi idők, régi emberek : elbeszélések / Bereczki Imre = = 2 (1934) 37 : p. 3.

Dévaványai történetek.

631. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 37 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. szeptember  6-18-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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632. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 37 : p. 6.

A kereskedők tartózkodnak a csöves tengeri vásárlástól. Részletes piaci árak Dévaványán.

633. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 37 : p. 6.

A mozi műsora.

634. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 37 : p. 8.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 38. szám 1934. szeptember 23.

635. 

Gáttöltési munkát kapnak a ványai munkanélküliek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 1.

Dévaványa földmunkássága rendkívül kilátástalan helyzetben van A Nemzeti Egység Szervezete mindent

elkövet, hogy a munkanélküliek helyzetén segítsen. Dr. Schweiger László elnök bejelentette, hogy rövidesen

beindulnak a Berettyó gáttöltési munkálatai, ahol dévaványai munkanélküliek is kapnak munkát.

636. 

Leverték az utcai villanylámpákat és gyújtogattak a kéthalmi uradalomban / Szerző nélkül

= = 2 (1934) 38 : p. 2.

A közvilágítást szándékosan tönkretették 47 villanykörtét vertek ki.

Herczog Mór Lipót kéthalmi uradalmában gyújtogatás történt, magherekazal és gazdasági gépek váltak a

tűz martalékává.

637. 

Régi idők, régi emberek : elbeszélések / Bereczki Imre = = 2 (1934) 38 : p. 2.

Búzakereskedők a Wezselényi kurián.

638. 

Csermák Miklós / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 3.

49 éves korában elhunyt Csermák Miklós, a Sommer gyógyszertár gyógyszerésze.
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639. 

Nyílttér : Károlyfi Béla számoljon el a Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt

dévaványai szervezetének bevételeiről / Szarka Lajos = = 2 (1934) 38 : p. 3.

Szarka Lajos cipészsegéd a Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt dévaványai szervezetének tagjai

nevében kéri Károlyfi Bélát, hogy számoljon el azokról az összegekről, melyek tagdíj és adományok címén

befolytak.

640. 

Lisztcseretelepet állítanak fel Dévaványán : rendkívüli közgyűlést tartott a

képviselőtestület / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 4.

Szeptember 19-én rendkívüli közgyűlést tartott a képviselőtestület, ahol többek között arról döntöttek,

hogy engedélyezik az Első Budapesti Gőzmalom Rt. Gyomai telepének, hogy Dévaványán lisztcserélő

telepet állítson fel.

641. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 4.

Szeptember 23-án tartják a Levente Egyesület tisztújító közgyűlését.

Az Iparos Ifjak Önképzőköre az Ipartestületben Szüreti bált rendezett.

Akció indult a házaknak nemzeti ünnepeken való fellobogózása érdekében.

Néhány megjegyzés a dévaványai táncmulatságok táncdarabjaihoz.

642. 

Sport / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 5.

A D.L.E monstre versenyének eredményei.

643. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. szeptember 14-21-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

644. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 6.

A búza ára Dévaványán változatlanul 15 pengő, részletes piaci árak.
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645. 

A református egyház hírei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 6.

A református egyház hírei

646. 

Szeptember 30-tól 8 oldalas képes melléklettel 16 oldalon jelenik meg a Dévaványai

Hírlap / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 7.

1934. szeptemberétől nyolc oldalas képes, különálló melléklettel jelenik meg a Dévaványai Hírlap. A

melléklet címe Parasztírás, szerkesztője Kolozsi László.

647. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 7-8.

Lakossági hirdetések.

648. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 38 : p. 8.

A mozi műsora

II. évfolyam 39. szám 1934. szeptember 30.

649. 

Fórum / (dr. p. j.) = = 2 (1934) 39 : p. 1.

Az Anya- és Csecsemővédő Intézet a működéséhez 300 pengő támogatást kapott.

Dévaványán elkészült az úgynevezett munkáskataszter az 1934 évi kereset alapján, amelyben a

munkanélküliek anyagi viszonyait tartják nyilván.

650. 

Roffi Borbély György főispán látogatása Dévaványán : mindenki munkához jut, aki

dolgozni akar és senki sem fog nélkülözni ebben a községben : nagyon megerősödött a

Nemzeti Egység dévaványai szervezete / Szerző nélkül = = 2 (1934) 39 : p. 2-3.

A főispánt a községháza udvarán mintegy hatszáz főnyi tömeg fogadta. Elsőnek Back Andor főszolgabíró

üdvözölte, majd Halmágyi Ferenc mondott üdvözlő beszédet.

Roffi Borbély György fogadta a munkások küldöttségét, akik a főispán segítségét kérték, hogy munkához

és rendes munkabérhez juthassanak.
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A főispán a Nemzeti Egység Szervezetében és az Anya- és Csecsemővédő Intézet székházában is

látogatást tett.

651. 

A dévaványai sajtó története / Bognár József = = 2 (1934) 39 : p. 3.

Dévaványán 1913. január elsején jelent meg az első helyi lap Dévaványa címen. A lap kiadója és

szerkesztője Sepsi Zsigmond nyomdász volt. 1914-ben Sepsi hadbavonulása után a lap szerkesztője Papp

Jenő lett, majd amikor őt is hadba szólították a felelős szerkesztést Erdélyi Kálmán az akkori községi jegyző

intézte, a lap azonban rövidesen megszűnt.

1932. február 7-én jelent meg a Magyar Vidék című újság Dévaványán. Ez a lap Nádudvari Mihály , dr.

Papp Jenő és dr. Kenéz Béla nevéhez fűződik.

1933. november 26-án jelent meg a Dévaványai Hírlap dr. Papp Jenő jóvoltából.

A két nyomdász, aki a hírlapot előállítja: Brücher Mihály és Tekei Sándor.

652. 

Régi idők, régi emberek : elbeszélés / Bereczki Imre = = 2 (1934) 39 : p. 3.

Bereczki Imre elbeszélései.

653. 

Nyílttér : válasz Szarka Lajos nyílttéri közleményére / Károlyfi Béla = = 2 (1934) 39 : p. 4.

Károlyfi Béla válaszol a Dévaványai Hírlap szeptember 25-én megjelent számában Szarka Lajos írására.

Károlyfi Béla szerint Szarka Lajos írása valótlan tényállásokat közöl.

654. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 39 : p. 4.

Nemzeti Egység dévaványai szervezete október 7-én választmányi ülést tart.

Nagy Béla tanító elnöklete alatt ülést tartott a népművelési bizottság.

Változások a Központi Szeszfőzde vezetőségében.

Több száz dévaványai munkás helyezkedett el az elmúlt héten.

655. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 39 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. szeptember 21-27-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.
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656. 

Izgatásért hatheti fogházra ítélték Károlyfi Bélát / Szerző nélkül = = 2 (1934) 39 : p. 5.

A Nemzeti Szocialista című lapban megjelent antiszemita cikkéért a budapesti királyi törvényszék

Károlyfi Bélát hatheti fogházbüntetésre ítélte.

657. 

Sport / Szerző nélkül = = 2 (1934) 39 : p. 5.

Levente Egyesület második újonc versenyének eredményei.

658. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 39 : p. 6.

A mozi műsora.

659. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 39 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 40. szám 1934. október 7.

660. 

Október 28-án választ új törvényhatósági bizottsági tagokat Dévaványa : aki a község és a

nincstelen munkanélküliek érdekeit szívén viseli, csak a Nemzeti Egység szervezetének

jelöltjeire szavazhat / Szerző nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 1-2.

Október 28-án zajlanak Dévaványán a törvényhatósági bizottsági választások. A Nemzeti Egység

dévaványai szervezetének jelöltjei a törvényhatósági bizottsági tagságokra: Halmágyi Ferenc főjegyző, dr.

ikafalvi Farkas Béla református vezető lelkész és dr. Schweiger László a Nemzeti Egység dévaványai

szervezetének elnöke.

661. 

Parcellázzák a község vásártéri és vágási ingatlanait : az ősszel folytatják a fásítási akciót /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 2.

A cikk Halmágyi Ferenc főjegyzőt méltatja, akinek a nevéhez egy sor tevékenység fűződik.

Az elöljáróság folytatja az idén 90 ezer facsemetét fognak kiültetni.

A község háztartásának javítását Halmágyi Ferenc főjegyző a községi ingatlanok parcellázásával akarja
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megoldani. A Vásártéren 15 ezer négyszögöl földet, a Vágáson pedig 18 ezer négyszögöl földet parcelláznak

házhelyek céljaira. Egy házhelyet 250 négyszögölben akarnak megszabni, így a Vásártéren 50, a Vágáson

pedig legalább 60 házhelyet juttathatnak az igénylőknek.

662. 

Régi idők, régi emberek / Bereczki Imre = = 2 (1934) 40 : p. 3.

Bereczki Imre elbeszélései.

663. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 4.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének hírei.

664. 

Mozi : kié legyen a mozi bérlet? / Szerző nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 5.

A mozit eddig Nádudvary Mihály bérelte és ez a bérlet december 1-jén lejár.

A mozi műsora.

665. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. szeptember 27-től október 4-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

666. 

Kettőezer-ötszáz éves kelta sírokat találtak csatornázás közben Őzedmajor mellett / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 6.

Az Őzedmajori vasútállomás közelében mintegy másfél méter mélységben 12 sírt tártak fel. A sírokból

csontvázak mellett agyagedények, bronzból és vasból készült szerszámmaradványok kerültek elő.

667. 

Hirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 6.

Lakossági hirdetések.

668. 

Piaci árak : esik a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 40 : p. 6.

Piaci árak Dévaványán.
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669. 

Dévaványa közegészségügyi helyzete 1934 harmadik negyedévi népmozgalmi

statisztikájának tükrében / Papp Jenő = = 2 (1934) 40 : p. 8.

Július, augusztus, szeptember hónapokban a születések száma 105, a házasságkötések száma pedig 11, az

elhalálozások száma 84 volt. A születések és halálesetek mellett további statisztikai adatok olvashatók a

közegészségügyre és népmozgalomra vonatkozóan.

II. évfolyam 41. szám 1934. október 11.

670. 

Báró Hellenbach Gottfried / Szerző nélkül 2 (1934) 41 : p. 1-4.

Báró Hellnbach Gottfried a Nemzeti Egység szervezetének kunhegyesi képviselőjelöltje A választás

október 21-én lesz. Ez alkalomból jelent meg a Dévaványai Hírlap különszáma, mely bemutatja Báró

Hellenbach Gottfriedet.

II. évfolyam 42. szám 1934. október 14.

671. 

Báró Hellenbach Gottfried programbeszéde : kétezer főnyi közönség jelenlétében tett hitet

a gazdák, az iparosok, a kereskedők és munkások mellett Dévaványán báró Hellenbach

Gottfried : a kerület 9760 választója közül 7262 báró Hellenbach ajánlási íveit írta alá /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 42 : p. 2-3.

A Nemzeti Egység jelöltje, vitéz dr. báró Hellenbach Gottfried Dévaványán is elmondta

programbeszédét.

672. 

Hétfőn megkezdik a Hortobágy-Berettyó csatorna munkálatait, ahol a dévaványai

munkanélküliek nagy része elhelyezkedhetik / Szerző nélkül = = 2 (1934) 42 : p. 4.

Ezzel az intézkedéssel számos csatornamenti birtokos kívánsága teljesül, azonkívül egy időre számos

község, köztük Dévaványa munkanélküli lakosságának életkérdése is megoldást nyer.

673. 

Gyújtogatás Pápay Lajos esperes tanyáján : 150 mázsa hereszéna, 3000 kéve csutka égett

el / Szerző nélkül = = 2 (1934) 42 : p. 4.

A tüzet gyújtogatás okozta, a tüzet eloltani és az égő takarmányt megmenteni nem lehetett.
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674. 

Sorozatos betörések Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 42 : p. 4.

A hét folyamán két betörés is történt Dévaványán.

675. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 42 : p. 5.

Kultur hangos mozgó műsora.

676. 

Nyílttér : válasz Károlyfi Béla országos horogkeresztes pártfelügyelő nyilatkozatára /

Szarka Lajos = = 2 (1934) 42 : p. 6.

Szarka Lajos cipész felszólítására, hogy Károlyfi számoljon el a Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt

dévaványai szervezetének pénzével, nem történt meg. Az elszámolás helyett Károlyfi Béla tovább

vádaskodik, ezekre a vádaskodásokra válaszol most Szarka Lajos.

677. 

Hirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 42 : p. 6-8.

Lakossági hirdetések.

678. 

A közkutatkról / Papp Jenő = = (1934) 42 : p. 7.

Dr. Papp Jenő írása a dévaványai közkutakról, a kutak állapotáról, a kutak vizének közfogyasztásra való

alkalmasságáról.

II. évfolyam 43. szám 1934. október 21.

679. 

A kungyesi kerület ma választja meg képviselőjévé báró Hellenbach Gottfriedet : Z. Nagy

Ferenc „békebontó” törekvésével nem azonosítja magát a Független kisgazdapárt

képviselői csoportja : reggel 8 órakor kezdődik a szavazás / Szerző nélkül = = 2 (1934) 43 :

p. 1-2.

A Független Kisgazdapárt a választásokon jelöltet nem indít, így Z. Nagy Ferencet sem támogatja.

A választás vasárnap reggel kezdődik, az eredmény kihirdetésére a kunhegyesi községháza előtt kerül sor.
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680. 

Régi idők, régi emberek / Bereczki Imre = = 2 (1934) 43 p. : 2.

Bereczki Imre elbeszélései.

681. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 43 p. : 4.

A mozi műsora.

682. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 43 p. : 4.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. október 4-18-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

683. 

Hirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 43 p. : 4-6.

Lakossági hirdetések.

684. 

Nyílttér : nyilatkozat / Károlyfi Béla = = 2 (1934) 43 p. : 5.

Károlyfi Béla levele Szarka Lajosnak.

685. 

Gabonapiac / Szerző nélkül = = 2 (1934) 43 p. : 5.

A gabona ára Dévaványán.

II. évfolyam 44. szám 1934. október 28.

686. 

4117 szótöbbséggel báró Hellenbach Gottfried lett a kunhegyesi kerület képviselője : a

legnagyobb rendben folyt le a választás / Szerző nélkül = = 2 (1934) 44 p. : 1-3.

A kunhegyesi kerületben lezajlott az országgyűlési képviselőválasztás, báró Hellenbach Gottfried lett a

kerület képviselője.
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687. 

Győzött a Nemzeti Egység a törvényhatósági virilis választáson : október 28-án lesz az

összes választók közül a választás / Szerző nélkül = = 2 (1934) 44 p. : 3.

Október 21-én választották meg Szolnokon a legtöbb adófizető polgárok törvényhatósági bizottsági

tagjait. Dévaványáról megválasztották báró csetei Herczog Mórt, Pápay Lajos esperes plébánost, Sommer

Bertalan gyógyszerészt, dr. Vass Albert községi ügyvezető orvost és Dékány Sándor főbírót.

688. 

Hatvanezer pengő kamatmentes állami kölcsönt kér a község adósságai rendezésére : a

község lemond a jegyzői javadalmi földekről és parcelláznak a Vásártéren és a

Vágásszélen / Szerző nélkül = = 2 (1934) 44 p. : 3.

Dévaványa képviselőtestület Dékány Sándor községi főbíró elnöklete alatt rendes közgyűlést tartott, ahol

a legfőbb napirend a község kedvezőtlen anyagi helyzet volt.

689. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 44 p. : 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. október 18-25-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

690. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 44 p. : 6.

A mozi műsora.

691. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 44 p. : 6-7.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 45. szám 1934. november 4.

692. 

Halmágyi főjegyző, dr. ikafalvi Farkas Béla és dr. Schweiger László Dévaványa új megyei

törvényhatósági bizottság tagjai : titkos választáson a Nemzeti Egység jelöltjei majdnem

egyhangúlag győztek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 45 p. : 1.
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Megtartották Dévaványán a törvényhatósági bizottsági tagok választását. Rendes tagoknak

megválasztották Halmágyi Ferenc főjegyzőt, dr. ikafalvi Farkas Béla református vezető lelkészt és dr.

Schweiger László uradalmi jószágigazgatót.

693. 

A reformáció emlékünnepe Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 45 p. : 2.

 Dévaványa református közönsége bensőséges ünnepség keretében adózott a reformáció évfordulójának.

694. 

Megjegyzések az elmúlt választásokhoz / Z. Nagy Ferenc = = 2 (1934) 45 p. : 2.

Z. Nagy Ferenc a lezajlott választások után kér helyet a hírlap hasábjain, a Dévaványai Hírlapban a

választások ideje alatt megjelent írásokra kíván reagálni.

695. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 45 p. : 3.

Az Országos Frontharcos Szövetség Mindszentkor a Levente Egyesülettel karöltve megkoszorúzták a

hősök szobrát.

A Frontharcos Szövetség díszközgyűlést tartott.

Az Iparosok és Kereskedők Olvasóköre választmányi ülést tartott.

A Vadkacsa nagytermében tánctanfolyam indul.

Száz új könyvvel gyarapodott a Kereskedők és Iparosok Olvasókörének könyvtára.

696. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 45 p. : 4.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. október 26-tól november 2-ig terjedő időszakban

történt bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

697. 

Piaci árak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 45 p. : 4.

Megkezdődött a pulyka-szezon. Változatlan a búza ára.

698. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 45 p. : 5.

A mozi műsora.
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699. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 45 p. : 6.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 46. szám 1934. november 11.

700. 

A Nemzeti Egység járási vezetői vasárnap értekezletet és panasznapot tartanak

Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 46 p. : 1.

A Nemzeti Egység szervezetének kunhegyesi, kunmadarasi és dévaványai vezetői, elnökei és titkárai,

valamint a kerületi elnök és vitéz báró Hellenbach Gottfried értekezletet tartott Dévaványán.

701. 

Régi idők, régi emberek / Bereczki Imre = = 2 (1934) 46 p. : 2.

Bereczki Imre elbeszélései.

702. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 46 p. : 4.

November 16-án lesz 15. évfordulója annak, hogy nagybányai vitéz Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg

élén bevonult Budapestre. Ez alkalomból az elöljáróság kéri, hogy mindenki lobogózza fel a házát.

A Dévaványai Vadásztársaság jól sikerült körvadászatot rendezett.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének társas vacsorája a Vadkacsában.

703. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 46 p. : 4.

A mozi műsora.

704. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 46 p. : 5-6.

Lakossági hirdetések.

705. 

Esett a búza ára Dévaványán : nehezen indul a pulykaszezon : hét-nyolc pengő a

fejeskáposzta mázsája / Szerző nélkül = = (1934) 46 p. : 6.

A hétfői és a pénteki piacok forgalma.
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II. évfolyam 47. szám 1934. november 18.

706. 

Fórum / Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 1.

A vármegye vezetősége, de különösen roffi Borbély György főispán, Halmágyi Ferenc főjegyző és dr.

Schweiger László mindent elkövettek, hogy munkát szerezzenek a község munkanélküli lakossága számára.

Az alsószabolcsi, az ivánfenéki és a közép-tiszai ármentesítő társulatoknál összesen 420 munkahelyet

biztosítottak a dévaványai munkanélküliek számára. Amikor azonban a munkába állásra került a szó a

dévaványai munkások egy része kijelentette, hogy ennyi bérért nem hajlandó dolgozni.

707. 

November 25-én alakuló gyűlést tart a Nemzeti Egység szervezetének ifjúsági csoportja /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 1.

Dr. Schweiger László elnök kezdeményezésére összehívják Dévaványa fiatalságát, hogy megalakítsák a

Nemzeti Egység dévaványai szervezetének ifjúsági csoportját.

708. 

A Nemzeti Egység szervezeteinek értekezlete Dévaványán : Báró Hellenbach : „A magyar

falu szellemében kell a parlamenti munkát folytatni” : munkanélküliség és a közmunka

akció / Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 2-3.

A Nemzeti Egység szervezeteinek vezetői Dévaványán tartották értekezletüket.

709. 

A Frontharcos Szövetség dévaványai kormányzó-ünnepe : táviratban üdvözölték a

kormányzót / Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 3.

A Frontharcos Szövetség dévaványai csoportja az Ipartestületben meleg ünnepségen részesítette Horthy

Miklós kormányzót Budapestre való bevonulásának 15. éves évfordulója alkalmával. A díszközgyűlés

táviratban üdvözölte a kormányzót.

710. 

Fejes Kálmán az új mozibérlő / Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 5.

Nádudvary Mihály a Kultur Hangos Mozgó bérlője visszalépett a mozi bérletétől. Az új bérlő Fejes

Kálmán.

711. 

Ref. Egyház hírei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 6.
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A Bethlen Gábor Szövetség dévaványai fiókja közgyűlést tart.

712. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 7.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. november 3-8-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

713. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 47 p. : 5-8.

Lakossági hirdetések.

714. 

A dévaványai gazdaközönség ráfizet a piacra való termelésre / Szerző nélkül = = 2 (1934)

47 p. : 8.

A piac kínálata és a piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 48. szám 1934. november 25.

715. 

Fórum : a tejtermelés és az ellátatlan csecsemők / (dr. p. j. ) = = 2 (1934) 48 p. : 1.

Dévaványa napi tejtermelése 6 ezer liter és egy liter tej ára 10 fillér. Sajnos még senki nem gondolt arra,

hogy tejszövetkezetet kellene felállítani. A legszomorúbb az, hogy a község szegény sorsú gyermekei nem

ihatnak tejet.

716. 

Egy éves a „Dévaványai Hírlap” / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 1

Egy éve indították útra a Dévaványai Hírlapot.

717. 

Ref. egyház hírei : a Bethlen Gábor Szövetség közgyűlése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48

p. : 2.

A Bethlen Gábor Szövetség dévaványai fiókja megtartotta évei rendes közgyűlését.

718. 

Br. Herzog Mór / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 2.
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November 19-én Budapesten elhunyt báró csetei Herzog Mór Lipót nagybirtokos, Szolnokvármegye

törvényhatósági bizottságának tagja, tartalékos huszárkapitány, a híres műgyűjtő, számos érdemrend

tulajdonosa. Kéthalmi birtoka Dévaványához kötötte. Dévaványai gazdaságában megteremtette az ország

leghíresebb tenyészetét, a fekete angol jorksieri tenyészetet, mely az angol évkönyvekben is mint Európa

egyik sertéstenyészete szerepel. Sok száz családnak adott kenyeret, a munkásság úgy nézett mindig

Kéthalomra, mint megélhetésének biztos alapjára.

719. 

Az Ipartestület szezonnyitó kultur-estje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 3.

Az Ipartestület megtartotta szezonnyitó kultur-estjét.

720. 

Felemelték a dévaványai inségmunkások munkabérét / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. :

3.

A képviselőtestület rendkívüli közgyűlésén Halmágyi Ferenc főjegyző bejelentette, hogy a munkások

bérét 5 fillérrel felemelték, így a munkások a jövőben 55 fillért kapnak egy köbméter föld kitermeléséért.

721. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 4.

Fejes Kálmán a kultur mozgó mozi üzemeltetője várja a mozilátogatókat.

A mozi műsora.

722. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 4.

Dr. Juhász Nagy Béla kapta meg a Vadkacsa bérletét.

A Jótékony Iparos Nőegylet Kulturestje

723. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 4.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. november 16-21-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

724. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 5-6.

Lakossági hirdetések.
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725. 

Esett a búza ára, nem javulnak a baromfiárak / Szerző nélkül = = 2 (1934) 48 p. : 6.

Piaci árak Dévaványán.

II. évfolyam 49. szám 1934. december 2.

726. 

A dévaványai munkanélküliek béremelés után sem álltak munkába / Szerző nélkül = = 2

(1934) 49 p. : 1.

A munkások és a munkaadók között felmerült ellentétek elsimítása után sem álltak munkába a

dévaványai munkások az Ivánfenéki Ármentesítő Társulatnál. A hatóságok felhívják Dévaványa

munkásságát, hogy töltsék be a munkahelyeket, mert egyéb munkaalkalomra nincs kilátás.

727. 

Megszüntetik a dévaványai önálló gazdasági iskolát? / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 2.

Értesülésünk szerint megszüntetik a gazdasági iskolát. Sajnos az iskola nem tudott népszerűségre szert

tenni, a legnagyobb közönnyel küzdött.

728. 

R. Kath. Egyház hírei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 3.

A Római Katolikus Egyház hírei.

729. 

Filléres nyomorúság / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 1.

D. Tóth Lajos szatócsüzletet nyitott a Hajnal utca végén. Vásárlói mind kisemberek: kisgazdák,

napszámosok, kubikusok.

730. 

Aki először repült Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 1.

Az öregek még emlékeznek Bencsics mesterre, aki 1888-ban építette a református templomot. Nos ezt a

Bencsics mestert a templom építésének utolsó napján egy forgószél egy szál deszkán átrepítette a katolikus

templom felett és ezután úgy ért földet, hogy semmi baja nem történt.

731. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 4.

Az Iparos Nőegylet jótékonysági délutánt tartott.
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Összeült a Községi Mezőgazdasági Bizottság.

732. 

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének első kultur-estje / Szerző nélkül = = 2 (1934)

49 p. : 5.

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete kilépett a megszokott politikai keretei közül és rész vállal a

népművelés munkaprogramjából.

733. 

Az Iparos Nőegylet rendezte meg az idei szezon első irodalmi értékű kultur-estjét

Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 5.

Az estet Papp Zoltán és Gyányi Ferenc rendezték.

734. 

Emelkedett a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 5.

Piaci árak Dévaványán.

735. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 5.

A mozi műsora.

736. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 6.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. november 21-29-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

737. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 6-7.

Lakossági hirdetések.

738. 

A Dévaványai Anya- és Csecsemővédő Intézet 1934. évi működése a hivatalos jelentés

tükrében : a főispán saját otthont akar létesíteni az intézet számára : tejkonyha működése /

dr. p. j. = = 2 (1934) 49 p. : 7.
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Az Anya- és Csecsemővédő Intézet 1934 évi tevékenységéről készült beszámoló ismertetése, valamint a

tejkonyha jelentése.

739. 

Miniszteri megbízott kiküldetését kérik a ványai pulykapiacra : a kartell beszüntette a

pulykavásárlást és 30 fillérre esett a pulyka ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 49 p. : 8.

A dévaványai hetipiacot teljes egészében a pulykakérdés uralta. A gazdák körülbelül 2500 darab pulykát

vittek fel a piacra, értékesítésük azonban elmaradt.

II. évfolyam 50. szám 1934. december 9.

740. 

Nem szüntetik meg a dévaványai gazdasági iskolát / Jaszovszky Béla = = 2 (1934) 50 p. :

1-2.

A Dévaványai Hírlap 49. számában megjelent cikkre reagálva Porkoláb József állami gazdasági

népiskolai igazgató kijelenti, hogy az iskola felsőbb hatóságainak nincs szándékában az iskola

megszüntetése.

741. 

Mi az igazság a dévaványai inségmunkások bérkérdése körül / Schweiger László = = 2

(1934) 50 p. : 2-3.

Dr. Schweiger László levele a Dévaványai Hírlap főszerkesztőjéhez, dr. Papp Jenőhöz a munkások

ügyében, melyet a hírlap szó szerint közöl.

742. 

Miénk a jövő… : megalakult a Nemzeti Egység dévaványai szervezetének ifjúsági

csoportja : érvényesíteni kell új állami és társadalmi eszméket / Szerző nélkül = = 2 (1934)

50 p. : 3.

December 2-án megalakult a Nemzeti Egység dévaványai szervezetének ifjúsági csoportja. A gyűlésen a

szervezet céljait és programját ismertették.

743. 

A munkáskérdés, a gazdasági iskola ügye és a pulykaügy a községi Mezőgazdasági

Bizottság előtt / Szerző nélkül = = 2 (1934) 50 p. : 4.

December 2-án ülésezett a községi Mezőgazdasági Bizottság, ahol a munkanélküliség, a gazdasági iskola

ügye és a pulykakartell voltak a legfontosabb ügyek.
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744. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 50 p. : 4.

Kultur hangos mozgó műsora.

745. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 50 p. : 5.

Horthy Miklós kormányzó névünnepe Dévaványán.

746. 

Piaci árak : háromezer darab pulykát vásároltak fel a pénteki piacon / Szerző nélkül = = 2

(1934) 50 p. : 6.

Piaci árak Dévaványán.

747. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 50 p. : 6.

Lakossági hirdetések.

II. évfolyam 51. szám 1934. december 16.

748. 

Felhívás Dévaványa közönségéhez / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 1.

A Dévaványai Levente Egyesület a Nemzeti Egység dévaványai szervezetévvel és az Országos

Frontharcos Szövetség dévaványai csoportjával karöltve karácsony másnapjára ünnepélyt rendez, melynek

keretében megajándékozzák a Levente Egyesület szerény sorsú tagjait. Erre a célra gyűjtést rendeznek és

házról-házra járva kérik a lakosságot az adakozásra.

749. 

Mavart autóbuszjáratokkal szeretnék megjavítani a közlekedést Dévaványa és Kisújszállás

között / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 1.

Remélhetőleg az autóbuszjáratokat a közeljövőben megindítják.

750. 

Ittas legények véres verekedése Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 2.

Nagy Béla és Gacsó Bálint dévaványai legények vasárnap este összeszólalkoztak Takács János

vendéglőjében Bucsi Gyula gazdalegénnyel.
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751. 

Közgyűlés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 2.

A Levente Egyesület vasárnap tisztújító közgyűlést tart a községházán.

752. 

Mi történik a gazdasági iskolával? / Simó János = = 2 (1934) 51 p. : 2-3.

A gazdasági iskola jelenéről, jövőjéről és szükségességéről szól a cikk.

753. 

Az Iparos Dalárda kultur-estje / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 3.

Az Iparos Dalárda zsúfolt ház előtt tartotta meg kultur-estjét.

754. 

Emelkedett a pulyka és a búza ára / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 5.

Piaci árak Dévaványán.

755. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 5.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. december 6-13-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

756. 

Dévaványai Leventék karácsonyi ünnepélye / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 7.

A dévaványai Levente Egyesület december 26-án, karácsony másnapján nagyszabású ünnepélyt rendez,

az öreg leventéket elbúcsúztatják és megajándékozzák a szegény sorsú leventéket.

757. 

Tanfolyam nyílt Dévaványán az első segítségnyújtás oktatására / Szerző nélkül = = 2

(1934) 51 p. : 7.

Dévaványán évente százra tehető a balesetet szenvedők száma. Dévaványán veszedelmes népszokások

divatoznak a sebellátás és a baleseteknél a segítségnyújtás terén, ezért az illetékesek elhatározták, hogy

tanfolyamot indítanak. A tanfolyamot dr. Vass Albert községi orvos vezeti.

758. 

Újabb ólommérgezések Dévaványán / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 7.
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Az egészségügyi hatóságok megállapították, hogy az ólommérgezést az ólommázas edény használat

okozza.

759. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 5-8.

Lakossági hirdetések.

760. 

A dévaványai gazdaságok kertgazda és csőszfogadó gyűlései / Szerző nélkül = = 2 (1934)

51 p. : 8.

A tókerti, a pocoskerti napkeleti, a napnyugati, a szederkerti gazdaság kertgazda és csőszfogadó gyűlést

tart a községházán.

761. 

Szűk a baromfipiactér / Szerző nélkül = = 2 (1934) 51 p. : 8.

A baromfipiactéren a baromfi felhozatal erősen növekedett, a közlekedést a pocsolya is nehezítette, mely

az egész piacteret ellepte. Aktuális volna, hogy a baromfipiactér kérdése rendeződjék.

II. évfolyam 52. szám 1934. december 23.

762. 

A szeszfőzde feladata / Frenyó Imre = = 2 (1934) 52 p. : 2.

A szeszfőzde 1918-ban alakult, abból a célból, hogy a helyi gyümölcstermés feleslege pálinka alakjában

legyen értékesíthető, különösösen áll ez a szilvára. Aki csak teheti szaporítsa szilváját, mert kockázat nélkül

gyarapítja ezúton jövedelmét.

763. 

Mi történjék a dévaványai önálló gazdasági iskolával? / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. :

2.

A dévaványai önálló gazdasági iskola megszüntetésének gondolat vegyes érzelmeket váltott ki a

nagyközönség körében. Ezzel kapcsolatban Jaszovszky Béla írását olvashatjuk.

764. 

A dévaványai Levente Egyesület tisztújító közgyűlése / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. :

2-3.



Dévaványai Hírlap                                                                                                  1934. 52. szám

130

A dévaványai Levente Egyesület tisztújító közgyűlést tartott a községháza közgyűlési termében.

765. 

A Nemzeti Egység dévaványai szervezete karácsonyi segélyakciót indított a leventékkel és

a frontharcosokkal / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 4.

Karácsony másnapján az Ipartestület nagytermében karácsonyfa ünnepet rendeznek, ahol a község

legszegényebb és legnagyobb nélkülözésnek kitett családjait megajándékozzák azokból az adományokból,

melyet időközben összegyűjtöttek.

766. 

Iparosok és Kereskedők Olvasókörének vidám estje az Ipartestületben / Szerző nélkül = =

2 (1934) 52 p. : 4.

Iparosok és Kereskedők Olvasókörének műkedvelő gárdája megtartotta előadásait.

767. 

Miért nem lehet Dévaványán a népművelési program gyakorlati ágait kiszélesíteni / Nagy

Béla = = 2 (1934) 52 p. : 4.

Nagy Béla református tanító, népművelési titkár ír a Dévaványán folyó népművelési programról.

768. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 4.

A mozi műsora.

769. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 5-6.

Református Egyház híre

Karácsonyi istentiszteletek a református egyházban

A Dévaványai Hírlap új képes melléklettel jelenik meg

Társas élet a Nemzeti Egység szervezetének helyiségeiben

A római katolikus egyház hírei

Leventék karácsonyi műsora

Ipartestületi békéltető bizottság alakult

770. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 6.
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A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. december 13-20-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

771. 

Cselédlakások / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 7.

A cikk a mezőgazdasági munkások és családok lakásaira vonatkozó szabályrendeletet ismerteti.

772. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 7-8.

Lakossági hirdetések

773. 

Az abnormálisan meleg időjárás az őszi vetések elgyomosodásával fenyeget és

veszélyezteti a repcetermés eredményét : a Dévaványai Hírlap vetésjelentése / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 8.

A vetések szempontjából kívánatos volna, ha a természetes téli időjárás mielőbb beállna. Az

abnormálisan meleg téli időjárás különösen a repce fejlődését befolyásolja.

774. 

Emelkedtek a baromfiárak : a Dévaványai Hírlap piaci jelentése / Szerző nélkül = = 2

(1934) 52 p. : 8.

Piaci árak Dévaványán.

775. 

A Nemzeti Egység dévaványai szervezetének közbelépése eredményesesen intéződött el a

pulykakérdés / Szerző nélkül = = 2 (1934) 52 p. : 8.

A pulykaértékesítésé kérdése rendkívül kedvező megoldást nyert a Nemzeti Egység Szervezetének

erélyes beavatkozása következtében.

II. évfolyam 53. szám 1934. december 30.

776. 

Évi mérleg / Schweiger László = = 2 (1934) 53 p. : 1-2.

Beszámoló a Nemzeti Egység dévaványai szervezetének 1934 évi munkájáról.
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777. 

Halmágyi Ferenc főjegyző a község jövő feladatairól / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 3.

Halmágyi Ferenc főjegyző Dévaványa következő évben megvalósítandó feladatiról beszélt.

778. 

Közgyűlést tartott a képviselőtestület / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 3.

Dévaványa képviselőtestület közgyűlést tartott Dékány Sándor főbíró elnöklete alatt.

779. 

Reggel Dévaványán sikkasztott este már Budapesten el is fogták Váradi Sándor

napszámost / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 3.

Seres István vállalkozót becsapta Váradi Sándor dévaványai napszámos.

780. 

Betörést követett el, majd öngyilkosságot kísérelt meg egy dévaványai fiatalember / Szerző

nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 3.

Egy megtévedt dévaványai fiatalember karácsony másnapján álkulcs segítségével betört Darvasi Albert

műszerész lakásába és onnan 34 pengőt ellopott.

781. 

„A legzseniálisabb szellemi bajvívásnak is csak akkor van eredménye, ha mögötte a

bajonettek sűrű erdeje villog…” : levente ünnepség az Ipartestületben / Szerző nélkül = = 2

(1934) 53 p. : 5-6.

A végzős leventék búcsúztatása és a karácsonyi ünnepség megtartása.

782. 

Jegyzetek egy oktalanul felvetett vitához / Tőraky Sándor = = 2 (1934) 53 p. : 5.

Gondolatok a gazdasági iskola működésének lehetőségeiről: működjék-e tovább, vagy megszüntetik?

783. 

Mi történt 1934-ben Dévaványán? / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 3.

Kronológia Dévaványa 1934-ben történt legfontosabb eseményeiről.
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784. 

Nincs munka : a beteg falu : munkanélküliség és közegészségügy : kritikai megjegyzések

Dévaványa 1934 évi közegészségügyéhez / Papp Jenő = = 2 (1934) 53 p. : 7.

Dévaványa a birtokmegoszlási viszonyok, a közegészségügy és a munkanélküliség tükrében.

785. 

Dévaványa szíve / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 9.

Dévaványa lakossága talán még sohasem állt nyomorúságosabb viszonyok közt, mint az idén

karácsonykor, de nem is mozdult meg Dévaványa tehetősebb közönségének a szíve ennyire, mint éppen az

idei karácsonykor. Az adakozók soraiban elől járt a báró csetei Herczog család uradalma és a Nemzeti

Egység dévaványai szervezete. Az adományokat a Nemzeti Egység Szervezete, a Frontharcos Szövetség

dévaványai szövetsége és a Levente Egyesület karácsony másnapján az Ipartestületben 300 nélkülöző között

osztja szét.

786. 

Levente előadás / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 9.

A Levente Egyesület karácsony másnapján kitűnően sikerült műkedvelő előadást, majd utána

táncmulatságot rendezett az Ipartestületben.

787. 

Hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 9-10.

Báró Hellenbach Gottfried Dévaványán.

Báli naptár.

Egy adomány margójára.

Adjunk ruhaneműt és könyveket a hadirokkantaknak.

Dévaványai diák-tornászok győzelme Kisújszálláson.

788. 

R. Kath. Egyház hírei / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 10.

A pásztorjáték és hálaadás időpontjai

789. 

Mozi / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 11.

Kultur hangos mozgó műsora.
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790. 

Anyakönyvi hírek / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 11.

A dévaványai anyakönyvi hivatal könyveibe 1934. december 20-28-ig terjedő időszakban történt

bejegyzések: születések, eljegyzések, házasságkötések, halálesetek.

791. 

Karácsony a Turéron / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 12.

Burai Béla cigánybíró, a turéri cigányok atyamestere a cigányok karácsonyáról írt beszámolót. Burai Béla

azért fohászkodik, hogy a következő karácsonykor a Kis Jézus a Turérra is eljöjjön.

792. 

A dévaványai fazekasok és az ólommérgezések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 12.

Juhász Zsigmond dévaványai fazekasmester maga és szaktársai nevében panasz tárgyává teszi, hogy 1933

januárjában az ólommérgezéses megbetegedésekkel kapcsolatban lefoglalták cserépedényeiket.

Rákényszerítették őket olyan máz használatára, amely száz százalékkal drágább. Azóta képtelenek a vidéki

fazekasokkal versenyre kelni és iparukat az elsorvadás veszélye fenyegeti.

793. 

Apróhirdetések / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 13-14.

Lakossági hirdetések

794. 

Dévaványán nem csappant meg az adófizetési készség / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. :

13.

Dévaványán az esedékes adók 73 százaléka befolyt. Az aszályos esztendő ez szép eredmény,

795. 

Mélyponton van Dévaványa ingatlanforgalma / Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 13.

Új ház mindössze nyolc épült, azok is egy szoba-konyhás házak voltak. Két házat lebontottak. Kisebb

adásvételek történtek, de jelentősebb forgalmat nem bonyolítottak. Egy szoba-konyhás munkásházak értéke

400-800 pengő, a kisgazdák házai 1200-1800 pengő értéket képviseltek újonnan, az szerint, hogy hol épültek

és mekkora a telek nagysága.

796. 

Gyenge volt a karácsony heti piacok forgalma és rosszul sikerült az „Aranyvasárnap” /

Szerző nélkül = = 2 (1934) 53 p. : 13.
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A piacok forgalma karácsony előtt növekedett a vásárlási hajlam. Az árak alig változtak, csupán a búza

ára emelkedett. Gyengén sikerült az aranyvasárnap, melyet meglehetősen nagy propaganda előzött meg.
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A

Adamik József 264

Ámon Vilmosné 553

Antalffy Jenő 207, 549

B

Back Andor 135, 141,182, 650

Bajcsy-Zsilinszky Endre 78

Bakó József 553

Bakó Károly 44

Bakó Péter 12, 112, 229, 264, 560

Baksafalvi Baksa Sándor 303, 313, 333,

348

Balogh Zsigmond 61, 76

Bán Mihály 207

Barabás Bálint 135, 189

Barabás Miklós 157

Barta Károly 317

Bartók Irén 362

Bátori István 377

Bayer Béla 344

Bencsics mester 730

Benkő Jakabné 160, 211

Berczi Zsigmond 3, 299

Bereczki Imre 481, 483, 496, 500, 510,

511, 524, 536, 551, 553, 564, 566,

573, 584, 630, 637, 652, 662, 680,

701

Berkovits Imre 600

Bethlen István 103

Bethlen Ödön 328

Bezdáni D. Sándor 509, 521, 526, 553

Bíró Péter 500

Bognár József 453, 651

Bogya Bálint 103

Bogya Bálintné 438

Bogya Lajos 44, 61, 76, 342

Bogya Mihály 101

Borbély György, Roffi 650, 706

Boross Károlyné 44

Borsi János 143

Brandenburgi György 571

Bragyova Sándor 95

Breznai Mihály 76

Brücher Mihály 651

Bucsi Gyula 750

Buday Péter 238

Burai Béla 791

Burai Lajos 156, 157

Burai Zoltán 81, 332

C

Csatáry János 44, 101, 103, 299, 301,

360

Csatáry Jánosné 80

Csermák Kálmán 372

Csermák Lajos 11, 44, 61, 76, 608

Csermák Miklós 638

Csermis Mihály 80

Csillag József 101, 361

Csomor András 487

Czermin Artúrné 44

D

D. Tóth Kálmán ld. Tóth Kálmán, D.

D. Tóth Lajos ld. Tóth Lajos, D.

Dávid Lajos 261, 293

Debreczeni Dénes 44



                                                                                                                                                               Névmutató

137

Dékány János 44

Dékány Károly 311

Dékány Sándor 44, 67, 101, 118,

206, 486, 539, 687, 688, 778

Dékány Zsigmond 44

Demeter István 244

Demeter Istvánné 475

Dévai Károly 380

Dittler Irén 553

Divéki Árpád 474

Dózsa György 335, 571

Dudás Gábor 311

E

Eckhard Tibor 103

Elek András 101

Énekes István 604

Erdélyi Kálmán 651

Erdős Böske 380

Erdős Károly 380

F

Farkas Béla, Ikafalvi 151, 169, 188, 207,

285, 302, 348, 473, 660, 692

Farkas Béláné, Ikafalvi 112, 243, 326

Farkas Gyula 95

Farkas Márton 583

Farmer 136

Fejes Kálmán 108, 193, 710, 721

Fejes Károly 119

Feke Sándor 61, 76

Földesi Ferenc 101

Földesi Mihály 276

Földessy Ferenc 30

Frenyó Imre 11, 762

Futó Sándor 44

G

Gábor Pál 11

Gacsó Bálint 750

Gál Imre 253, 390

Gebauer Kálmán 4, 170

Geszti István 61, 76

Gömbös Gyula 15, 63, 239, 389, 453,

598

Gősy György 411

Grósz Ferenc 44

Gyányi András 137

Gyányi Ferenc 733

H

Halmágyi Ferenc 305, 310, 317, 326,

332, 484, 539, 547, 580, 599, 650,

660, 661, 692, 706, 720, 777

Hardy Kálmánné 44

Hartyányi Dánielné 80

Hatzlhoffer Ferenc 8, 11, 34, 61,

65, 67, 76, 144, 165, 182, 207,

223, 238, 305

Hegedűs Jenő 137

Hellenbach Gottfried 670, 671, 679, 686,

700, 708, 787

Herczog Béla 263, 284

Herczog Mór Lipót 44, 324, 636, 687,

718, 785

Horthy Miklós 45, 230, 702, 709, 745

Horthy Miklósné 50

Horváth Istvánné 555
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Hunya József 80

I

Ikafalvi Farkas Béla ld. Farkas Béla,

Ikfalvi

Ikafalvi Farkas Béláné, ld. Farkas Béláné,

Ikafalvi

J

Jakabffi Dezső 564

Jakabfy Jenő 44

Jankovits Zoltán 464

Jaszovszky Béla 740, 763

Jókai Mór 335

Jónás Imre 151, 169, 243, 348

Juhász Eta 80

Juhász Imre 207

Juhász Nagy Béla 304, 316, 392, 722

Juhász Zsigmond 792

K

K.B., dr. 535

Kádár Gyula 241, 259, 315

Kajó József 342

Kakuk József 597

Kánya Károly 212

Károlyfi Béla 69, 78, 567, 639, 653,

656, 676, 684

Kárpáti Zoltán 335

Karsai Lajos 342

Kassai Jenő 19

Kenéz Béla 28, 44, 185, 342, 651

Király János 44

Klein Sándor 410

Kohn Dezső 229, 311

Kohn Dezsőné 212

Kohn Pál 212

Kolbay Rudolf 8, 44, 61, 76, 547

Kolbay Rudolfné 453, 522

Kolozsi László 351, 370, 381, 395, 405,

418, 418, 440, 456, 468, 478, 502,

516, 529, 544, 553, 556, 646

Kolozsváry Kiss Árpád 44

Kónya András 127, 137

Kónya Károly 61, 76, 143, 288, 301

Kossuth Lajos 273

Kovács Lajos 44, 466

Kozmutza Lívia 335, 553

Krasznay Miklós 122, 128

Kremán Lajos 211, 413

Kriston Endre 628

Kun Péter 392

Kurpé Gergely 434

Küllő Gábor 449

L

Laskai Rózsi 83

Lázi István 141

Lipcsey Márton, vitéz 44

Lovas Sándorné 211

M

Marsi József 61, 76

Máté Tivadar 438

Méhes Gyula 587

Mészár László 526

Miksa császár 571

Molnár Bocskó 255
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N

Nádudvary Mihály 176, 651, 664, 710

Nagy Béla 750

Nagy Béla 109, 119, 139, 160, 211, 225,

261, 291, 342, 473, 654, 767

Nagy Ferenc 288

Nagy Ferenc, Z. 61, 76, 167, 301, 361,

372, 447, 564, 569, 598, 679, 694

Nagy Mária 430

O

Orosz Iván 553

Orosz Pál 80, 226

P

Pápai Lajos 44, 80, 144, 238, 673, 687

Papp Bálint 3, 261, 275, 311, 452, 471,

553

Papp Gyula 464

Papp Jenő 1, 21, 66, 146, 198, 211, 227,

261, 273, 402, 485, 553, 562, 593,

606, 649, 651, 669, 678, 715, 738,

741, 784

Papp József 276

Papp Zoltán 733

Pascal, Basiliko, 245, 629

Pásztor Lajos 391

Peregrinus 22, 42, 60, 75, 100, 117, 134,

150, 164, 181, 204, 221, 237, 283,

298, 525

Perkes Ignác 127

Pethő József 273

Pettko Szandtner Aladár 289

Porkoláb József 521, 740

Poszvék Ödön 229, 274, 394

Poszvék Ödönné 326

Puskás László, vitéz 50, 106, 122, 173,

342, 610

R

Rákosy Árpád 151, 374, 392, 424

Roffi Borbély György ld. Borbély

György

Rózsa Sándor 511

S

S.B. 520

Saly Lajos 212

Samu Sámuel 500

Sárvári István 583

Scheifert Jánosné 393

Schuszter Ferenc 413

Schwalm György 412, 475

Schwartz Andor 44

Schweiger László 135, 223, 342, 361,

373, 379, 388, 389, 407, 425, 533,

547, 580, 620, 635, 660, 692, 706,

707, 741, 776

Schweiger Lászlóné 427

Séllei Gyula 61, 76

Sepsi Zsigmond 651

Seres István 8, 779

Simó János 44, 752

Simon Benjámin 230

Sinka István 553

Sommer Bertalan 44, 63, 185, 342, 687

Somogyi Károly 127

Sréter Andor 44
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Suki Béla 415, 602

SZ

Szabó Ferenc 44, 61, 76, 151, 367

Szabó Gábor 273

Szabó Lajos 135, 207, 610

Szabó László 157

Szabó Pál 553, 571

Szarka Ferenc 44

Szarka István 509

Szarka Lajos 639, 653, 676, 684

Szarka Miklós 189

Szebenyi Sándor 106

Szegedi Szűts István 155

Szentgyörgyi Gerőné 44

Szerth Mária 84

Szerth Mihály 317

Szilágyi József 95

Szilágyi Lajos 19, 101, 547

Szilágyi László 608

Szilágyi Sándor 13

Szitás Dénes 383, 448

Szőke Győző 402, 485

Szőke Vince 229, 274

Szőnyi István 206, 261, 303

Szőts Gergő 156, 261, 293

Szűcs Vilmos 538

Szügyi Gyula 330, 392

Szűts Pál 155, 301, 316

T

Takács János 750

Takács Pál 101

Tallér Ferenc 29, 102, 183, 267, 329

Tamasi Imre 61, 76

Tarnovszki Károlyné 30

Tarsoly Mihály 500

Tarsoly Zsigmond 19

Tekei Sándor 651

Tenkés János 621

Tildy Zoltán 258, 262

Tímár Frigyes 61, 76

Tolna Lajos 342

Tóth Bagi Józsefné 326

Tóth Jánosné 273

Tóth József 8

Tóth Kálmán, D. 547

Tóth Lajos, D 44, 729

Tóth Tini 46

Tóth Vince 394

Tömöry Istvánné 289

Tőraky Sándor 782

Turi Jánosné 37, 49, 68

Túrkevei Ambrus 571

U

Ugrai József 8

Ugray Károly 4

V

Vad Gyula 11

Vadász Károly 44

Ványai Ambrus 571

Váradi Sándor 779

Varsóczi Lajos 19

Varsóczi Sándor 19

Vass Albert 3, 28, 44, 103, 199, 205, 243,
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373, 389, 443, 629, 687, 757

Vaszkó Mihály 78, 471

Végh Zoltán 11, 207, 316, 342, 497, 554

Végh Zoltánné 211

Veress Ferenc 258

Vincze Sándor 44

Vitéz Lipcsei Márton ld Lipcsei Márton

Vitéz Máté Tivadar ld. Máté Tivadar

Vitéz Puskás László ld. Puskás László

Weiser Alajos 61, 76, 257

Weiser Imre 207, 585

Z

Z. Nagy Ferenc ld. Nagy Ferenc, Z.

Zasztavik Gábor 311

Zsila József 61, 76

Zsombok Imre 349
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A

adófizetés 153, 287, 357, 572, 618, 794

alkoholfogyasztás 227, 228, 246

állatállomány 260, 426

állattenyésztés

- állatállomány 260, 426

- gyapjútermelés 398

- méhészet 87

- pulyka 27, 739, 743, 775

- selyemhernyó 317, 362

- sertéspestis 549

- tejtermelés 715

állatállomány 260, 426

állatvásár 356, 498

Alsószabolcsi Ármentesítő Társulat

706

Anya- és Csecsemővédő Intézet,

Dévaványai 12, 112, 243, 317, 319,

326, 560, 649, 650, 738

anyakönyvvezetés 33, 55, 92, 111, 126,

129, 145, 158, 174, 195, 213, 232,

252, 266, 279, 296, 306, 320, 331,

350, 364, 382, 396, 414, 439, 454,

465, 477, 489, 501, 514, 542, 557,

574, 589, 601, 613, 624, 631, 643,

655, 665, 682, 689, 696, 712, 723,

736, 755, 770, 790

apróhirdetés 57, 91, 97, 99, 116, 133,

149, 159, 163, 180, 203, 220, 236,

250, 269, 281, 309, 384, 470, 476,

490, 504, 518, 531, 545, 559, 576,

594, 607, 617, 627, 634, 647, 659,

667, 677, 683, 691, 699, 704, 713,

724, 737, 747, 759, 772, 793

ármentesítési díj 6

árvagané

- fűtés 590

árvízveszély 104

ásatás

- Őzedmajor 666

- Pusztaecseg 500

- Tókert 500

aszálykár 437, 444, 446, 499

Atyaszeg 343, 404, 539

B

Bánomkert 11

Bércséplők és Cséplőgéptulajdonosok

Dévaványai Csoportja, Országos

349, 362, 383, 447, 448

Berettyó 2, 635

Berettyó Ármentesítő és Vízszabályozó

Társulat 6, 344

betegszállítás

- egészségügy 419

Bethlen Gábor Kör 347

Bethlen Gábor Szövetség Dévaványai

Fiókja 19, 30, 70, 173, 188, 262,

284, 317, 330, 437, 348, 711, 717

bizottság

- Dévaványai Testnevelési Bizottság

610

- Magyar Dalpártoló Bizottság 464

- Mezőgazdasági Bizottság 361, 407,

447, 499, 555, 562, 580, 731, 743

- Népművelési Bizottság 473, 654

- Törvényhatósági Bizottság 547, 660,

687, 692
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Bod Péter Cserkészcsapat 173, 261, 303,

313, 330, 333, 349, 376, 408

boszorkányper 37, 49, 68

busz

- közlekedés 36, 154, 192, 749

bűnügy 125, 152, 249, 393, 538, 583,

636, 656, 673, 674, 750, 779, 780

C

cigánybíró 791

cigányprímás 81, 156, 157, 332, 415, 602

cigarettaszipka

- találmány 8

csecsemőhalandóság 112, 131, 200, 227,

228

cselédlakások 771

csendőrőrs 230

Csendőrség

- bűnügy 125, 152, 249, 393, 538, 583,

636, 656, 673, 674, 750, 779, 780

- csendőrőrs 230

- csendőrünnep 230

- fogda 14

csendőrünnep 230

Cserepes 343, 344, 375

cserkészet

- Bod Péter Cserkészcsapat 173, 261

303, 313, 333, 330, 349, 376, 408

- cserkészház 20

- Nagy Lajos Cserkészcsapat 80, 173,

194

- Prohászka Ottokár Cserkészcsapat

194

cserkészház 20

Csete 307, 310, 324, 344, 450, 526

csizmadia 212

csordás 241

Csordatartó Birtokosság Legelőtársulata,

Dévaványai 229, 241, 590

Csudaballa 124

D

Dalpártoló Bizottság, Magyar ld. Magyar

Dalpártoló Bizottság

Dévaványa

- Anya- és Csecsemővédő Intézet 12,

112, 243, 317, 319, 326, 560, 649,

650, 738

- Csordatartó Birtokosság

Legelőtársulata 229, 241, 590

- Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet

413

- hirdetmény 67, 82, 86, 265, 442, 455,

491, 503, 515, 528, 540

- hírlap 1, 335, 453, 553, 586, 646, 651,

716, 769

- Hitelszövetkezet 330, 345, 360

- Kaszinó 64, 165, 182,

189, 205, 207, 212, 224, 264, 273,

332, 367, 379

- Központi Szeszfőzde Rt. 608, 654,

762

- sajtó 651

- Sport Egyesület 30, 270, 278, 294,

304, 316, 334, 351, 370, 381, 395,

405, 418, 440, 456, 502, 516, 529,

544, 556, 565, 575, 591, 596, 604

- Testnevelési Bizottság 610
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- történet 335, 474, 487, 783

- Vadásztársaság 11, 184, 187, 343,

534, 568, 702

Dévaványai Anya- és Csecsemővédő

Intézet ld. Anya és Csecsemővédő

Intézet, Dévaványai

Dévaványai Csordatartó Birtokosság

Legelőtársulata ld. Csordatartó

Birtokosság Legelőtársulata,

Dévaványai

Dévaványai Fogyasztási és Értékesítő

Szövetkezet ld. Fogyasztási és

Értékesítő Szövetkezet, Dévaványai

Dévaványai Hírlap 1, 335, 453, 553, 586,

646, 651, 716, 769

Dévaványai Hitelszövetkezet, ld.

Hitelszövetkezet Dévaványai

Dévaványai Kaszinó ld. Kaszinó,

Dévaványai

Dévaványai Központi Szeszfőzde Rt. ld.

Központi Szeszfőzde Rt,

Dévaványai

Dévaványai Sport Egyesület ld. Sport

Egyesület, Dévaványai

Dévaványai Testnevelési Bizottság ld.

Testnevelési Bizottság, Dévaványai

Dévaványai Vadásztársaság ld.

Vadásztársaság, Dévaványai

dohányzás 275

Dosztály 343

E

Eger 474

egészségügy

- betegszállítás 419

- csecsemőhalandóság 112, 131, 200,

227, 228

- előadás 198

- elsősegélynyújtás 757

- fertőzőbetegség 21, 35, 113, 166,

178, 201, 216, 255, 353, 458

- fogászat 413

- ivóvíz 678

- köztisztaság 506

- népesedés 32, 131, 200, 227, 337,

368, 397, 505 579, 623, 669, 784

- ólommérgezés 85, 758, 792

- táplálkozás 146

- tejtermékvizsgálat 197

- védőoltás 386

egyesületek

- Bethlen Gábor Kör 347

- Bethlen Gábor Szövetség Dévaványai

Fiókja 19, 30, 70, 173, 188, 262,

284, 317, 330, 437, 348, 711, 717

- Dévaványai Csordatartó Birtokosság

Legelőtársulata 229, 241, 590

- Dévaványai Kaszinó 64, 165, 182,

189, 205, 207, 212, 224, 264, 273,

332, 367, 379

- Dévaványai Sport Egyesület 30, 270,

278, 294, 304, 316, 334, 351, 370,

381, 395, 405, 418, 440, 456, 502,

516, 529, 544, 556, 565, 575, 591,

596, 604,

- Gazdakör 110, 140, 167, 258

- Gazdaszövetség

- - nagygyűlés 242
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- - rendezvény 67, 241

- Iparos Dalárda 30, 189, 212, 247,

413, 427, 753

- Iparos és Kereskedő Ifjak

Önképzőköre 138, 168, 171, 188,

244, 293, 339, 622, 641

- Iparos és Kereskedő Olvasókör 199,

261, 366, 595, 614, 616, 695, 766

- Iparos Nőegylet 226, 722, 731, 733

- Levente Egyesület 52, 64, 81, 93,

106, 122, 128, 172, 231, 253, 349,

351, 370, 381, 394, 395, 453, 456,

464, 468, 610, 641, 695, 748, 751,

756, 764, 765, 769, 781, 785, 786

- Munkás Önképzőkör 46, 66, 93, 105,

110, 120, 123, 137, 156, 188, 189,

198, 211, 261

- 48-as Olvasókör 67, 261, 276, 293,

322

- Nőegylet 70, 160

- Olvasóegylet 273

- Országos Frontharcos Szövetség

Dévaványai Csoportja 185, 223,

312, 330, 342, 379, 427, 451, 464,

535, 695, 709, 748, 765, 785

- Polgári Kör 273

- Református Leányegylet 19, 47, 48,

83, 160, 169, 188, 248, 277, 404,

416

- Református Serdülő Lányok Köre 70,

84

- Református Legényegylet 47

- Római Katolikus Legényegylet 20,

93, 110

- Római Katolikus Olvasókör 18, 67,

144, 322

- Tőkerészi Olvasókör 93, 110, 140,

143

egyház

- Református Egyház 19, 70, 89, 142,

151, 166, 169, 188, 248, 305, 318,

374, 394, 413, 413, 464, 622, 628,

645, 711, 717, 769,

- Római Katolikus Egyház 71, 80, 90,

107, 261, 264, 305, 527, 541, 622,

628, 728, 769, 788

elbeszélés 481, 483, 496, 510, 524, 536,

551, 566, 584630, 637, 652, 662,

680, 701

előadás

- egészségügyi 198

- népművelés 66, 106, 123, 138, 156,

171, 188, 211, 225, 247, 261, 293,

303, 641, 732

elsősegélynyújtás

- egészségügy 757

építés

- ingatlan 217, 240

F

fásítás 321, 661

fazekasság 792

Fehér-tó

- kocsma 124

fertőzőbetegség

- egészségügy 21, 35, 113, 166, 178,

201, 216, 255, 353, 458
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fogászat

- egészségügy 413

Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet,

Dévaványai 413

forgalom

- ingatlan 795

Frontharcos Szövetség Dévaványai

Csoportja, Országos 185, 223, 312,

330, 342, 379, 427, 451, 464, 535,

695, 709, 748, 765, 785

Fudér 11, 464

Futura Értékesítő Szervezet 519

Független Kisgazdapárt 258, 555, 569,

598, 679

fürdő

- Őrhalom 378, 394

fűtés

- árvagané 590

G

Gazdák Malma 103

Gazdakör 110, 140, 167, 258

gazdasági szakiskola 31, 50, 206, 362,

447, 521, 727, 740, 743, 752, 763,

782

Gazdaszövetség

- nagygyűlés 242

- rendezvény 67, 241

Görbesziget 375

gulyás 241, 259, 315

gyapjútermelés 398

gyepmester 597

gyermekétkeztetés 160

gyermekmenhely 30, 289, 354

gyógyszerész 8, 44, 61, 63, 76,185, 342,

547, 638, 687

gyógyszertár

- gyógyszerész 8, 44, 61, 63, 76,185,

342, 547, 638, 687

- Pusztaecseg 327. 443

H

hadifogoly 245, 621

házalási engedély 555

háziipar

- tanfolyam 54

hentes 411

Hitelszövetkezet, Dévaványai 330, 345,

360

hivatal

- Munkaközvetítő Hivatal 555

húsfogyasztás 495

I

időjárás 29, 102, 183, 267, 329, 359, 420,

426, 450, 773

ingatlan

- építés 217, 240

- forgalom 795

- parcellázás 661, 688

iparengedély 30, 212

Iparos Dalárda 30, 189, 212, 247, 413,

427, 753

Iparos és Kereskedő Ifjak Önképzőköre

138, 168, 171, 188, 244, 293, 339,

622, 641

Iparos és Kereskedő Olvasókör 199, 261,

366, 595, 614, 616, 695, 766
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Iparos Nőegylet 226, 722, 731, 733

Ipartársulat 311

Ipartestület 67, 81, 93, 110, 168, 189,

231, 257, 261, 293, 303, 312, 339,

342, 369, 394, 581, 585, 595, 614,

641, 709, 769, 719, 765, 766, 781,

786

- törvény 311

iskola

- gazdasági szakiskola 31, 50, 206,

362, 447, 521, 727, 740, 743, 752,

763, 782

- ismétlő 619

- katolikus 508, 619

- középiskola 482

- polgári 109, 119

- református 160, 169, 173, 189, 508,

513, 619

- tanyasi 464

ismétlőiskola 619

Ivánfenéki Árvízmentesítő Társulat 6,

104, 307, 310, 563, 706, 726

ivóvíz

- egészségügy 678

J

jéggyár 62, 86, 108, 193, 206

jégkár 450

jégpálya 50

K

Kakas

- kocsma 124

Kaszinó, Dévaványai 64, 165, 182, 189,

205, 207, 212, 224, 264, 273, 332,

367, 379

katolikus iskola 508, 619

katonatemető 245

képkiállítás 485

képviselő-testület

- közgyűlés 26, 41, 118, 206, 214, 301,

302, 391, 486, 523, 539, 564, 567,

618, 640, 688, 720, 778

- választás 34, 43, 44, 61, 67, 76, 77

kerékpár

- közlekedés 192

Kéthalom 124, 375, 636, 718

kézimunka

- tanfolyam 31

kiállítás

- mezőgazdasági 259, 315, 324

- népművészeti 139, 291, 314, 338

- kép 485

Kígyósi gyep 404

kocsma

- Fehér-tó 124

- Kakas 124

- Kőpince 124

- Pingyó 124

korcsmáros 212

Ködmönös 464

Köleshalom 375

könyvtár 695

Kőpince

- kocsma 124

Körösvölgyi Vízhasznosító Társulat 2

középiskola 482

Közép-Tiszai Ármentesítő Társulat 706
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közgyám 30, 101

közgyűlés

- képviselő-testület 26, 41, 118, 206,

214, 301, 302, 391, 486, 523, 539,

564, 567, 618, 640, 688, 720, 778

közlekedés

- busz 36, 154, 192, 749

- kerékpár 192

- menetrend 17, 38, 51, 56, 72, 94, 177,

191, 218, 256, 355, 409, 460

Központi Szeszfőzde Rt., Dévaványai

608, 654, 762

községjelzőtábla 611

köztisztaság

- egészségügy 506

kútfúrás 210, 327

külterület

- Atyaszeg 343, 404, 539

- Bánomkert 11

- Cserepes 343, 344, 375

- Csete 307, 310, 324, 344, 450, 526

- Csudaballa 124

- Dosztály 343

- Fudér 11, 464

- Görbesziget 375

- Kéthalom 124, 375, 636, 718

- Kígyósi gyep 404

- Ködmönös 464

- Köleshalom 375

- Pocosdűlő 11

- Pocoskert 760

- Pusztacserepes 464

- Pusztasártó 464

- Sártó 70, 78, 471

- Szederkert 760

- Tarcsányér 450

- Telekpuszta 328

- Tókert 11, 53, 500, 760

- Varsányhát 11, 450, 464, 587

- Zsombokakol 466

kultúrház

- rendezvény 19, 169, 173, 188, 189,

211, 225, 229, 248, 261, 263, 284,

291, 303, 314, 333, 338, 348, 404,

416, 513

L

levéltár 573

Levente Egyesület 52, 64, 81, 93, 106,

122, 128, 172, 231, 253, 349, 351,

370, 381, 394, 395, 453, 456, 464,

468, 610, 641, 695,748, 751, 756,

764, 765, 769, 781, 785, 786

lisztcseretelep 640

M

Magyar Vidék 600

méhészet 87

menetrend

- közlekedés 17, 38, 51, 56, 72, 94,

177, 191, 218, 256, 355, 409, 460

mezőgazdaság

- aszálykár 437, 444, 446, 499

- jégkár 450

- kiállítás 259, 315, 324

- védett birtok 28, 79, 222, 229, 274,

242, 288, 299, 407, 446

- vetésjelentés 340
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- vetőmagkölcsön 580

Mezőgazdasági Bizottság 361, 407, 447,

499, 555, 562, 580, 731, 743

mozi

- bérlő 176, 664, 710, 721

- műsor 23, 39, 58, 73, 96, 114, 130,

147, 161, 176, 190, 215, 233, 252,

280, 323, 336, 352, 363, 385, 417,

441, 449, 457, 462, 467, 479, 492,

517, 530, 543, 558, 578, 585, 588,

605, 612, 626, 633, 648, 658, 664,

675, 681, 690, 698, 703, 710, 721,

735, 744, 768, 789

Munkaközvetítő Hivatal 555

munkalehetőség 136, 310, 344, 358, 375,

423, 537, 563, 564, 620, 635, 654,

672, 706, 708, 726, 743. 784, 720,

741

munkanélküliség 136, 310, 635, 649,

672, 708, 706, 743, 784

Munkás Fogyasztási és Értékesítő

Szövetkezet 413

Munkás Önképzőkör 46, 66, 93, 105,

110, 120, 123, 137, 156, 188, 189,

198, 211, 261

munkáskataszter

- nyilvántartás 649

N

Nagy Lajos Cserkészcsapat

80, 173, 194

48-as Olvasókör 67, 261, 276, 293, 322

Nemzeti Egység Dévaványai Szervezete

3, 8, 28, 46, 88, 103, 209,240, 299,

373, 388, 389, 401, 413, 425, 438,

446, 449, 452, 462, 500, 533, 537,

555, 604, 609, 635, 650, 654, 660,

663, 670, 671, 687, 708, 732, 765,

769, 775, 776, 785

Nemzeti Egység Dévaványai

Szervezetének Ifjúsági Csoportja

707, 742

Nemzeti Egység Dévaványai

Szervezetének Női Csoportja 453,

463, 472, 488, 494, 500, 522, 529,

552, 565, 596, 609

Nemzeti Radikális Párt 78, 330, 346,

464, 471

Nemzeti Szocialista Munkáspárt

Dévaványai Szervezete 69, 78, 567,

639, 676

népesedés

- egészségügy 32, 131, 200, 227, 337,

368, 397, 505, 579, 623, 669, 784

népművelés

- előadás 66, 106, 123, 138, 156, 171,

188, 211, 225, 247, 261, 293, 303,

641, 732,

- interjú 83

- kiállítás 338

- program 767

Népművelési Bizottság 473, 654

népművészet

- kiállítás 139, 291, 314, 338

népszámlálás 196

névmagyarosítás 380

Nőegylet 70, 160



                                                                                                                                                            Tárgymutató

150

O

ólommérgezés

- egészségügy 85, 758, 792

Olvasóegylet 273

országgyűlési képviselő 263, 273, 284,

670, 671, 679, 686, 700, 708, 787

Országos Bércséplők és

Cséplőgéptulajdonosok Dévaványai

Csoportja ld. Bércséplők és

Cséplőgéptulajdonosk Dévaványai

Csoportja, Országos

Országos Frontharcos Szövetség

Dévaványai Csoportja ld.

Frontharcos Szövetség Dévaványai

Csoportja, Országos

országzászló 427, 522, 529, 552, 565,

609

Ö

Őrhalom

- fürdő 378, 394

Őzedmajor

- ásatás 666

P

Parasztírás 646

párbaj 392

parcellázás

- ingatlan 661, 668

párt

- Független Kisgazdapárt 258, 555,

569, 598, 679

- Nemzeti Egység Dévaványai

Szervezete 3, 8, 28, 46, 88, 103,

209, 240, 299, 373, 388, 389, 401,

413, 425, 438, 446, 449, 452, 462,

500, 533, 537, 555, 604, 609, 635,

650, 654, 660, 663, 670, 671, 687,

708, 732, 765, 769, 775, 776, 785

- Nemzeti Egység Dévaványai

Szervezetének Ifjúsági Csoportja

707, 742

- Nemzeti Egység Dévaványai

Szervezetének Női Csoportja 453,

463, 472, 488, 494, 500, 522, 529,

552, 565, 596, 609

- Nemzeti Radikális Párt 78, 330, 346,

464, 471

- Nemzeti Szocialista Munkáspárt

Dévaványai Szervezete 69, 78, 567,

639, 676

pénzintézet

- Debreceni Első Takarékpénztár

Dévaványai Kirendeltsége 11, 401,

497, 554

- Dévaványai Hitelszövetkezet 330,

345, 360

piac 24, 40, 59, 74, 98, 115, 132, 148,

162,179, 197, 202, 219, 234, 235,

254, 271, 272, 282, 297, 308, 325,

340, 341, 371, 387, 400, 406, 421,

445, 459, 469, 493, 507, 519, 532,

546, 561, 577, 593, 592, 604, 606,

615, 625, 632, 644, 668, 685, 697,

705, 714, 725, 734, 739, 746, 754,

761, 774, 796



                                                                                                                                                            Tárgymutató

151

Pingyó

- kocsma 124

Pocosdűlő 11

Pocoskert 760

polgári anyakönyv 227

polgári iskola 109, 119

Polgári Kör 273

postamester 438

Prohászka Ottokár Cserkészcsapat 194

pulykatenyésztés 27, 739, 743, 775

Pusztacserepes 464

Pusztaecseg 157, 300, 327, 391, 413,

438, 443, 500

Pusztasártó 464

R

Református Egyház 19, 70, 89, 142, 151,

166, 169, 188, 248, 305, 318, 374,

394, 413, 413, 464, 622, 628, 645,

711, 717, 769,

református iskola 160, 169, 173, 189,

508, 513, 619

Református Leányegylet 19, 47, 48, 83,

160, 169, 188, 248, 277, 404, 416

Református Legényegylet 47

Református Serdülő Lányok Köre 70,

84

Regény 9, 22, 42, 60, 75, 100, 117, 134,

150, 164, 181, 204, 221, 237, 283,

298, 481, 483, 496, 510, 524,536,

551, 566, 584, 630, 637, 652, 662,

680, 701

rendezvény

- kultúrház 19, 169, 173, 188, 189,

211, 225, 229, 248, 261, 263, 284,

291, 303, 314, 333, 338, 348, 404,

416, 513

- Vadkacsa 81, 93, 156, 157, 184,

294, 330, 346, 401, 415, 464, 471,

485, 486, 569, 602, 695, 702, 722

Római Katolikus Egyház 71, 80, 90,

107, 261, 264, 305, 527, 541, 622,

628, 728, 769, 788

Római Katolikus Legényegylet 20, 93,

110

Római Katolikus Olvasókör 18, 67,

144, 322

rostakészítés 311

S

sajtó

- Dévaványa 651

- Dévaványai Hírlap 1, 335, 453, 553,

586, 646, 651, 716, 769

- Magyar Vidék 600

- Parasztírás 646

Sártó 70, 78, 471

Selyemhernyótenyésztés 317, 362

sertéspestis 549

sintér 597

Sport Egyesület, Dévaványai 30, 270,

278, 294, 304, 316, 334, 351, 370,

381, 395, 405, 418, 440, 456, 502,

516, 529, 544, 556, 565, 575, 591,

596, 604,
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SZ

szakiskola

- gazdasági 31, 50, 206, 362, 447, 521,

727, 740, 743, 752, 763, 782

szappanfőzés 290

szatócsüzlet 729

Szederkert 760

szegényház 70, 186

szegénységi bizonyítvány 582

székfűvirágszedés 399

szépségverseny 614

szervezet

- Dévaványai Vadásztársaság 11, 184,

187, 343, 534, 568, 702

- Ipartársulat 311

- Ipartestület 67, 81, 93, 110, 168, 189,

231, 257, 261, 293, 303, 311, 312,

339, 342, 369, 394, 581, 585, 595,

614, 641, 709, 769, 719, 765, 766,

781, 786

- Szociális Missió Társulat 20, 71, 80

Szociális Missió Társulat 20, 71, 80

Szövetkezet

- Dévaványai Fogyasztási és Értékesítő

Szövetkezet 413

- Futura Értékesítő Szervezet 519

- Munkás Fogyasztási és Értékesítő

Szövetkezet 413

T

Takarékpénztár Dévaványai

Kirendeltsége, Debreceni Első 11,

401, 497, 554

találmány

- cigarettaszipka 8

tanfolyam

- háziipari 54

- kézimunka 31

tanoncszerződés 311

tanyasi iskola 464

táplálkozás

- egészségügy 146

Tarcsányér 450

társulat

- Alsószabolcsi Ármentesítő Társulat

706

- Berettyó Ármentesítő és

Vízszabályozó Társulat 6, 344

- Ivánfenéki Árvízmentesítő Társulat 6,

104, 307, 310, 563, 706, 726

- Körösvölgyi Vízhasznosító Társulat 2

- Közép-Tiszai Ármentesítő Társulat

706

- Országos Bércséplők és

Cséplőgéptulajdonosok Dévaványai

Csoportja 349, 362, 383, 447, 448

téglagyár 412, 475

tejtermékvizsgálat

- egészségügy 197

tejtermelés 715

telefonszolgálat 419

Telekpuszta 328

temetkezési vállalkozó 4, 170

templomépítés 730

teniszpálya 304

Testnevelési Bizottság, Dévaványai 610

Tókert 11, 53, 500, 760
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Tőkerészi Olvasókör 93, 110, 140, 143

törvény

- ipartestületi 311

Törvényhatósági Bizottság 547, 660,

687, 692

Trianon 342

Túrér 791

Turin 273

Túrkeve 273, 300

tűzoltóság 127, 175

U, Ü

uszoda 286

útépítés 15, 63, 209, 239, 302, 403, 434,

520, 562

ünnepség 285, 436, 599, 641

V

Vadásztársaság, Dévaványai 11, 184,

187, 343, 534, 568, 702

Vadkacsa

- rendezvény 81, 93, 156, 157, 184,

294, 330, 346, 401, 415, 464, 471,

485, 486, 569, 602, 695, 702, 722

- teniszpálya 304

Vágásszél 377, 661, 688

vágóhíd 41, 391

választás

- képviselő-testület 34, 43, 44, 61, 67,

76, 77

vályogvetés 377

Varsányhát 11, 450, 464, 587

vásár 349, 356, 498

Vásártér 661, 688

Vass-malom 410

Vass-telep 152

vasút

- vendéglő 265, 301, 391

- villanyvilágítás 10, 301

védett birtok 28, 79, 222, 229, 242, 274,

288, 299, 407, 446

védőoltás

- egészségügy 386

vendéglő 265, 301, 391

vers 461

vetésjelentés 340

vetőmagkölcsön 580

villanyvilágítás 10, 301

ZS

Zsombokakol 466
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