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MÁRCIUSI

Valamikor, még a Háború előtt,
arra jártam, ahol a Körös egyik ága
ered. Tisztán, senkitől sem zavarva
iparkodik lefelé a völgyek felé. Aztán
láttam a másik ágát Csúcsánál, ahol
már malmot hajt, láttam Váradnál,
hol már a szennyvizet eresztik bele.
Azóta sokszor láttam itt lenn az Al
földön, ahol már holt ágai vannak,
ahová a múlt években a beledobált
dögöket hozta le, ahol szinte elemyedve
halad célja: a Tisza felé.
Valahányszor ezekre gondolok, a
történelem eszmeáradatainak sorsát
látom magam előtt.
Tisztán, nemesen indulnak útjukra.
Az emberek közé érve beszennyeződ
nek, ellaposodnak, eliszaposodnak, vé
gül még ártalmasakká is lehetnek.
Ilyenkor vissza kell vezetni őket a
Jtorráshoz, hogy megfrissüljenek, meg
újuljanak s ^Ttetőkké'lfefeyfenékr
A történelemben sok szép eszme
indult már hóditó útra. Kevés lett
azonban olyan népszerűvé, mint az
úgynevezett márciusi eszmék: a sza
badság, egyenlőség, testvériség. Tényleg
ideálisan szép eszmék. Magasban fa
kadtak, Isten közelében, ki az embert
szabadnak teremtette, hiszen szabad
akarattal ruházta /el, ki egyenlőknék
teremtett, hiszen mindnyájan egyaránt
gyermekei vagyunk és testvéreknek,
mert közös, az Atyánk.
A történelem folyamában azon
ban mi. lesz e legnemesebb eszmék
sorsai Gondoljunk a forradalmakra,
mikor a szabadságot úgy értelmezték.
Hogy szabad úgy, de csak is úgy
gondolkodni, ahogy a vezetők gondol
koznak, az egyenlőséget úgy, hogy
aki nálam valamivel magasabban áll,
azt lerántom magamhoz, a testvériséget
úgy,, hogy aki az. én szekeremet tolja,
az testvérem, aki más érdeket is ismer,
mint az egyém, az ellenségem.
Hányszor fogták e nemes eszméket
malmuk elé az emberek, hogy az ő
vámjukat szolgáltassák. Hányszor dob
ták bele saját szennyesüket, hadd
tisztuljon meg annak hullámaiban.
Hányszor aljasitoMák üres jelszókká,
amelyekkel tábort lehet gyűjteni, tábori
lehet lelkesíteni és harcbavinni látszólag
a legnemesebb céllal, valóságban egy
ember, egy párt, egy csoport érdekében.
Milyen fájó hallanunk, mikor a
megszállók „felszabaditá's“-ról beszélr
nek s ünneuet- ülcfck- ennek örömére,
mikor váltig próbálják Genfben igazolni,

eszm ék

hogy náluk „egyenlő" elbánásban ré
szesül minden állampolgár, hogy ők
*testvérekének tekintik a kisebbségeket
sőt ezek mindent nagyobb mértékben
élvezinek, mint a „felszabadítás" előtt.
Micsoda megcsúfolása ezeknek
az eszméknek, mikor a genfi nagy
urak arról szavalnak, hogy előttük
mindenkinek szabadsága van a szó
lásra, hogy ők egyenlő jogot mérnek
győztesnek és legyőzöttnek, hogy a
testvériség megteremtése a főcéljuk.
S igy mehetnénk az ellaposodott
eszmék világban keresve a .megindult
folyó útját, hogy megmentsük eredeti
értelmüknek, hivatásuknak.
De ne végezzünk kétes értékű
munkát. Inkább menjünk vissza a
forráshoz, ahol a szép eszméket ere
deti tisztaságukban találjuk. S ha
^nákipk gzt^iorrásl _keressük, jneg“Tálaljuk a márciusi ifjak tiszta neki
lendülésében. Az ő lelkűkben úgy
éltek ezek az eszmék, ahogy az Isten
közelében fakadtak. Tisztán, önzetlenül.
Az ő ajkukon nem jelszavak voltak,
hanem átélt, vagy megvalósulásra
törekvő akarások.
Ok akarták^ őszintén a szabadsá
got. Szabad hazában szabad polgáro
kat, szabad szót, szabad sajtót. Akarták
őszintén az egyenlőségei, mely nem tűr
kiváltságosat és jogtalant, kényurat és
rabszolgát. Akarták a testvériséget,,
mely szerint testvérnek nézték a nemze
tiségit. a bevándoroltat is, ha testvér
nek jött, nem idegennek. Szép, ideális
lelkek 1 Hová jutottunk a ti elgondo
lástoktól, a ti akarástoktól. Hol vannak
a ti eszméitek a reális éleiben!
És mi mégis bizunk eszméitek
diadalában I Az anyagot le lehet nyű
gözni, be lehet falazni, az eszmék
lélekszárnyon járnak: Be lehet őket
szennyezni, le lehet őket hozni az
élet sarába, de újra szárnyra kapnak,s az idő meghozza feltámadásukat.
Az Annaliget .legrégibb tölgye
mellett .emlékkő hirdette, hogy „vadul
nőtt". Ki tudja,/honnan hozta magvát
a Körös, onnan, ahol ft tölgynek ha
zája vQn, s ime itt kikelt, s gyönyörűen
pompázott, mig. egy ved vihar meg
nem tépázta halálosan. Az eszmék is
járják a magiak útját, egyszer rátalál
jak a megfelelő talajra, h o l, sudárbá
szöknek, életet lehelnek, levegőt iisz-i
titanak, s felejttetik, hogy valamikor
le voltak nyügpzve, el voltak felejtve.

Hogyan fogja Szarvas
megünnepelni
áz idei március Í 5*ikéi?
Az ünnepélyek élén a Frontharcosok szabadág*
alatti matinéja áll — Este ünnepi vacsorák és
alkalmi szónoklatok a* egyes társadalmi
egyesületekben
A március 15-ikéhez fűződő magasztos
eszmék mostani letiporiságunkban kettőzötten
féltett hagyományai lettek ennek a sokat
szenvedett nemzetnek. Városunk minden tár
sadalmi rétege ezidén is egyformán ki akarja
venni a részét ebből a szent.nemzeti ünnepből.
Mégis talán a Frontharcos Szövetség,1
városunk a legfrisebb alakulata, a vérmező
kön szerzett érdemei alapján formál mögánák legközvetlenebb jogot, hogy az ő rende
zésében kialakuló ünnepség méreteiben az
összes többieket felülmúlja. Meghívója, melyet
a városi összes testületekhez, hivatalokhoz
és tanintézetekhez intézett, igy szól: „Az
Országos Frontharcos Szövetség Szarvasi
Csoportja az összes szarvasi intézetek, tes
tületek és egyesületek megbízásából felkéri
a .város erkölcsi testületeinek e vezetőségét,
hogy a március hó 15-iki nemzeti ünnep
megünneplése céljóból a vezetése alatt álló
testület teljes létszámával és nemzeti zászló
val március hó 15-ik napján délelőtt 10
órakor'a községháza belső udvarán jelenjen
meg. honnét a'hagy menet a Kossulh-térre
vonul az ott tartandó nyílttéri hazafias ünne
pélyre. Gyülekezéskor a kivonult létszám
és az esetleg hozott koszorú Vitéz Zerinváry
Szilárd dr vezető tisztnél jelentendő be. A
Kossulh-téri ünnepség műsora: 1. Fél 11-kor
felvonulás fúvós zenekarral a Kossuth-térre.*
2. Magyar Hiszekegy. Énekli a Szarvasi
Dalkar. 3. „Talpra magyar*.. Szavalja Sebő
Ernő II. é. gazd. növ. 4. Ünnepi beszédet
mond Bartos Pál ev. lelkész. 5. Irredéntá
énekekei ad elő a Szarvasi Dalkar. 6. Szaval
Bartos György gimn. VII.. o, tanuló. A Him
nuszt ' énekli a Szarvasi Dalkar kísérete
mellett az ünneplő, közönség. 8. A koszorúzó
küldöttségek elvonulása a Hősök-szobrához.
Már előző napon, tehát március hó
14-én délután fél 5 órakor a gimn. tornacsarnokábón rendezi meg hatalmas és válto
zatos műsorral márciusi ünnepéi a Luther
Tanitónőképzöintézet ifjúsági önképzőköje.
Ugyané napon este 8 órakor a Bárány
Vendéglőben jön össze a Levente Egyesület
Atléta Százada, mely tea-estély keretében ál
doz’ a nagy napok emlékének. Műsora: I.
Üdvözlő beszéd. 2, Ünnepi beszed. 3. Kurucdalok (tárogató). 4. „Területét, vagy háborút" !
színjáték egy‘felvonásban. & Magyar nóták.
6. „Nemzeti dal“ szavalat. 7.’ „ősi rögök",
irredenta színmű, dalokkal. 8. „Süite OrientaleH
előadja; a Fa|ussy-zénekar. 9. „Szerénául"
előadja:a Regős*csoport. 101Himnusz,közének.
Március .15-én a legkorábbi a m. kir.
állami polgári iskola ifjúságának az ünnepe,
mély hárorrinegyed 8 órakor kezdődik az1
iskola tornacsarnokában. J
Délután 5 órai kezdettel a gimnáziumi
ifjúság Vajda Péter önképzőköre rendeli meg
hagyományosan nívós ünnepét az intézet
tornacsarnokában* Müspra : 1. Magyar Hissek^
egy. 2. Mécs László : Hiszek a vérszerződésr

ben cimü költeményét szavalja Cinkóczky
• ' ^yogyszeéti^i inspekció. Az éjjeli és va
Mihály VIII. ö. L 3. Kacsóh P .: „Alvó tábor** sárnap délutáni szolgálatot március hóban
énekéi: előadja az ifjúsági énekkár. 4. Az ■idÖstír:Géczy Dezső gyógyszertára végzi.
ünnepi beszédet Kondacs'Pál Vili. o. tanuló
mondja. 5. Lányi E. egy dalát énekli az ifjú
Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az
sági énekkar. 6. Sárközi Gerő: Erdélyi ének ótemplomban tót, az ujtemplomban magyar
1934-ben cimü költeményét elszavalja Mar nyelvű istentisztelet urvacsoraosztással.
kovi cs Pál VIII. o. t.
A Nemzeti Egység a Polgári Kör he
Katolikus istentisztelet. Vasárnap fél 9-kor
lyiségeiben esti 8 órakor kezdődő ünnepi va csendes mise, 10 órakor szentbeszéd, nagycsoráján az ünnepi szónok Bartos Pál ev.
mise. Köznapokon a szentmise fél 8 órakor,
lelkész lesz.
Az Ipartestület ugyanebben az időben litániák délután 4 órakor.
saját székházéban ünnepi összejövetelt tart,
Református istentisztelet Vasárnap dél
melyet vacsorával kapcsol össze.
Ugyanúgy a Szarvasi Kisgazdakor is előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árvaház
-esti 8 órakor saját köri helyiségében ünnepi dísztermében. Kondoroson minden hónap
vacsora keretében hódol az 1848-iki nagy első vasárnapján.
napok emlékének. .
A kondorosi lelkésziktatás. Balczó Andrást
Március 15-ét ünnepi vacsorával ünnepli
az
uj
kondorosi év. lelkészt, március 18-án
a Baráti Kör. Ünnepi szónok Korún Kálmán.
iktatja hivatalába Kovács Andor, esperes,
kormányfőtanácsos, A beiktatásra vendégek
érkeznek az uj lelkész legutóbbi állomása,
Nyíregyházáról; ahol-' segédlelkészként mű
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ködött. A beiktatással lesz egybe kapcsolva
Egy forrongó kor, egy uj világ szellője a régi lelkésznek, Keviczky Lászlónak elbú
mozdította meg idestova egy évszázaddal ezelőtt csúztatása is, aki azután megkezdi „penzió
a tespedő magyar sziveket és lobbantotta lángra
ját". Az érkezőt üdvözöljük, a távozót kísér
a „márciusi ifjak44 szivét.
Petőfi, Jókai, Irinyi és a többiek, mind jük szeretettel a nyugalomba.
izzó hazaszeretettől fütött ifjak meglobogtatták
Névmagyarosítások. Krecsmárik László
Pest utcáin a „szent szabadság11kivivására hivó
m.
kir.
földmivelésügyi számvevőségi taná
trikolort. „Márciusi iFjaku, kiket megcsapott a
tavasz lágy lehellete, s kiknek szivében egy csos, valamint testvérei Krecsmárik " Gyula
nemzet lelkiismerete izzott és akiknek Iplkét egy dr és Krecsmárik Margit családi nevüket
elhagyott nép önvédelmi harcának az ösztöne belügyminiszteri engedéllyel Benczurr^ vál
tette mámorossá. Ott látjuk a tüzes Petőfit, amint toztatta át. — Szokol Károly és családja
belekiáltja a magyar nép Fülébe a „Talpra magyar“-t. Ott látjuk a börtönéből kiszabadult nevét „Szabolcsára — Dr Polnik Kornél és
Táncsics sápadt, dacos arcát, s ott a szabad családja „Pándi^-ra, — Prjevara Pál szarvasi
ságért ujjongó milliók légióit.
születésü budapesti lakos „Petényidre, —
S
nézzünk magunk körül ma, száz évvel
Gerhát György, szarvasi születésű szolnoki
a nemzet dicsőséges újjászületése után /
MÁV segédmunkás „GátfalviM-ra változtatta.
Mit látunk ?...
A Gróf Bofca Pálné LeányegyesDIet mórFénytelen szemű, csüggedt lelkű, megtört,
bús magyarokat, kiknek szivéből kiveszett a hit, a cius 17-én délután 4 órai kezdettel a gimná
remény, a megváltás boldogító tudata.
zium tanári szobájában évi rendes közgyűlést
Úgy járunk itt, mintha nem is a mi földünk, tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja.
nem a pii szülőanyánk volna ez a Föld. Olyanok Ha a tagok aliapszabályszerü számban nem
vagyunk, njint Tompa „gólyáu~ja. Tűrünk, szen jelennek meg, ‘akkor a gyűlést egy hét múlva,
vedünki de nem panaszkodunk. Az ősi magyar március 24-én, tekintet nélkül a tagok szá
dac, a turáni gőg késő unokái.
mára tartják meg. Tárgysorozat: 1. Elnöki
Egy uj „PetőFi“-re, uj március 15-ére, de megnvitó. 2. Jegyzőkönyvek felolvasása. 3.
különösen uj „márciusi iFjuságu-ra volna szük Pénztáros jelentése. 4. Ellenőr és a pénztárt
ségünk, amely Felrázná a mélázó magyar szive felülvizsgáló bizottság jelentése. 5. Költség
ket letargiájukból, s oda kiáltaná e rut világnak vetés előterjesztése. 6. Könyvtáros és a
mQuo usque tandem14, eddig s ne tovább1 hango könyvtárt felülvizsgáló bizottság jelentése. 7.
san, hogy a szivekben is visszhangozzék a A kereskedelmi iskola igazgatójának jelentése.
„Talpra magyaru észbontó csatákiáltása.
* 8. Titkár választása. 9. Esetleges indítványok.

A magyar újságírás
ünnepe
1854-1934.
A Franklin-Társulat ősi könyvnyomtatómühelyében, nyolcvan esztendővel ezelőtt,
1854. március 5-én került ki a sajtó alól
Magyarország legszebb és legnagyobb képes
irodalmi folyóiratának, a Vasárnapi Újságnak
első száma. Irányával, hangjával mindjárt
megindulása után megnyerte' a közönség
tetszését. Az irók époly örömmel szegődtek
zászlaja alá, mint az olvasók. Maga Jókai
Mór hosszú időn át főmunkatársként jegyezte
a lapot. Nagy Miklós (a Vasárnapi Újság több
mint negyven éven át volt szerkesztője) el
árvult szerkesztői íróasztalát a nagytudományu Hoitsy Pál, szarvasi öregdiák örökölte
és ekkor Mikszáth Kálmán neve — mint
főmunkatársé — szintén odakerült a Vasár
napi Újság élére. Hatvannyolcadik évfolyamát
fejezte be a Vasárnapi Újság, amikor a há
ború utáni zűrzavaros viszonyok következ

tében a Frenklin-Térsulat kénytelen volt
megjelenését egy időre szüneteltetni.
Tizenkét £vi kényszerű szünetelés után,
a Vasárnapi Újság hagyományait hiven
követve, a régi szellemben, de uj tartalommal
s az ujságcsinálás mai színvonalán, 1933
őszén útjára indult á Vasárnapi Újság szel
lemi örököse, a Tükör képes havi folyóirat.
Megindításával a Vasárnapi Újság kiadótulajdonosa, a Franklin Társulat, a müveit
olvasóközönség közóhajának -tesz eleget.
Ebben a ■folyóiratban lélek él, igaz
magyar lélek. Magyar tehetségek seregszem
léje, a magyar erő, a magyar élniakarás
dokumentuma a Tükör. Azért indult meg,
hogy a magyar olvasóközönségnek is legyen
egyetemes érdeklődésű, szép és színvonalas
magazinja. Azt akarja, hogy a müveit magyar
olvasóközönség ebben a tükörben saját
arcára ismerjen, hogy önmagát találja meg
benne: a magyar lélek szépségét, a magyar
tudást és művészetet, a magyar élet színét
és hangulatát
Végre ismét van a nemzetnek reprezen

Ma Félre kell állni a pipogya rnágyarok
nak, Félre Ttell állni azoknak^^akik nem tehet
ségükés saját erejük, hanem protekció.« és
más méltatlan eszközök utján akarnak érvényesülni. A nemzet számára ma az erős
egység, az erfeő/csős életfelfogás, a szociális
elhelyezkedés igazságos biztosítása szükséges.
Ezeknek a gondolatoknak akarok az apostola
lenni.
GÖMBÖS GYULA
A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Körének
uj elnöke. Dr Melich János egyetemi ny. r.
tanár korára való tekintettel a Békésmegyei
Egyetemi Ifjak Körének elnöki tisztségéről
lemondott. A Kör február havi közgyűlésén
egyhangúlag dr Búd János ny. minisztert,
egyetemi rendes tanárt választotta uj tanár
elnökének.
Konfirmátiói beiratkozás Csabacsüdön. A
csabacsüdi ág. h. ev. egyházban a konfir
mációi beiratkozás március 14-én, délelőtt
10 órakor lesz a lelkészi hivatalban.
A SzÖSz szabadság-ünnepe. A Szarvasi
Öregdiákok Szövetsége szombaton, március
hó 10-én az Ostende Kávéház különtermé
ben ünnepli meg a márciusi nagy napok
emlékét. Ezen a 82. összejövetelen a meg
nyitót dr Raffay Sándor püspök, elnök
mondja. A1sajtóról tart előadást dr Kun Andor
Irredenta verseket szaval: Baloghné Molnár
Mária és magyar dalait énekli Murgács
Kálmán.
„Pjotr‘\A :Nyil“ legközelebbi száma
Klabund Nagy Péter cárnak nagyszerű port
réját. A „Nyíl* olvasói bizonnyal nagy érdek
lődéssel fogják elolvasni Klabund „Pjotr“
cimü regényét.
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minden meghűléses*
betegségn él és
reumás fájdalmaknál.
A valódiságért és jóságért szavatol
a minden tablettán látható felírás:
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tatív folyóirata; sok-sok szeretetteljes munkát
és hatalmas tőkét áldoz a kiadó arra, hogy
a Tükör olyan legyen, amilyennek az olvasó
már első pillantásra látja: a magyar szellem
méltó kifejezője és ábrázolója. írók és költők,
publicisták, tudósok, művészek, a gyakorlati
élet emberei, riporterek, rajzolók és fényké
pészek serege fárad és dolgozik, alkot és
imádkozik, hogy hónapról-hónapra kitervelje,
megirja, papírra vagy fényérzékeny lemezre
rögzítse a Tükör uj számának tartalmát, a
magyar szellem átfogó képét. Bízvást mond
hatjuk, hogy ilyen előkelő kiállítású folyóirat
eddig még nem volt és az is bizonyos, hogy
ilyen olcsó folyóirat sem jelent meg eddig
soha.
1854. márciusától 1934. márciusáig, innen
meg az eljövendő jobb időkbe ível a Vasár*
napi Újság szellemi örökségét ápoló Tükör
pályája* Nagy idők tanúja volt amaz — és
reméljük, hogy megujhodott formában ismét
mielőbb nagynak és boldognak láttatja
hazánkat.

Nyugtázás. A

„Lobogó Erők" cimü
munkám eladási árából a múlt évben 17*60
P-t tudtam a „Magyarország'köfeepe* emlékmüalapra a bankban elhelyezni. A folyó
évben eddig a következők vásárolták meg a
verskötetet: Farkas Antal János, Dr Készt
Ármin, Szirony János, Kohut Mihály, Kovács
Géza, Kovácsik Károly, Garay Samu, Medyegy György dr, Szemző Imre dr, Lehoczky
János dr, Tanitónőképző, Kisgazdakor (2
példányban). Ez alkalommal tehát 3'90 P-t
fcyügtázok köszönettel az emlékmüalapra.
M olnár M ihály

Missziós est Az ev. társadalmi egyesü
letek rendezésében egymást követő műsoros
estélyek oly látogatottak, hogy a diszterem
kicsinynek bizonyul. A szimfonikus zenekar
kiváló szejtszlettje nemcsak emeli az elő
adások értékét, hanem nagy élvezetet is nyújt
a hallgatóságnak. Kelló lelkész színes elő
adásában sok. meghaló példát sorolt fel
a misszió életéből. A leánykar kiváló éneke
nagyban emelte az est szép sikerét. Megkapó
volt- Szakács György tanító saját szerzemé
nyű éneke, nemcsak zenei érzéke finom,
hanem hangja is simulékony. Nagyon kedves
és tanulságos volt a Lányi Hermin kiváló
vezetése alatt működő vasárnapi iskolások
két felvonásos színjátékéi A gyermekek tiszta
beszéde, ügyessége sok örömmel töltölte el
a. hallgatóságot. A színdarabot
Kovács
Bözsike árv. növendék talpraesett szavalata
előzte meg. A nagyszámú hallgatóság egy
kedves emlékkel gazdagodva hagyta el a
dísztermet.
Az orosházai ev. lelkész! állás Ugye. Már
cius hó 1-én járt le a Kálmán Rezső halá
lával megüresedett orosházai ev. lelkészi
állás pályázatának a határideje, összesen
20 pályázati kérvény érkezett be. A pályá
zók között sok ismerős névvel találkozunk:
Zoltán-Emil nagyszénást Zemann Mihály
tótkomlósi, Fürst Ervin szentetornyai, Kiss
György szarvasi származású bényei. Blázy
László péceli, Pusztay József gádorosi, Fabók
Ferenc mezőberényi, Ruttkay M. Géza mezőhegyesi, Jancsó András kardoskuti ev. lel
készek,. Kimer Gusztáv békéscsabai gimn.
vallástanár, Szilárd Gyula balassagyarmati
hitoktató, továbbá Mina János kondorosi
-éegédlelkéaz és Zászkaliczky Pál pitvarosi
helyettes lelkész. Értesülésünk szerint legtöbb
esélye a szentetornyai lelkésznek van.
Takácsy Dénes dalestje. Takácsy Dénes,
aki pár évvel ezelőtt, mini a helybeli római
katolikus plébánia káplánja a szarvasi tan
intézetek" hitoktatója volt, március hó 2-án
a budapesti Központi Katolikus Kör fehértermében'előkelő közönség előtt nagy siker
rel rendezte meg első ária és dalestjét.
•SziDréiS szünet helyett alkoholellenes nap.

Az Országos Alkoholellenes Egyesület kör
levélben; fordult a hazai iskolák vezetőihez,
hogy tankönyvek alkoholellenes utasításait,
irányításait népszerűsítsék, a szüreti szünet
helyeit az év .valamelyik napján alkoholellenéS napot rendezzenek, ebből a tárgykör
ből dolgozatot Írassanak, az iskolák testüle
tileg az országos egyesületbe iratkozzanak
és végül a tanév utolsó napján küldjenek
be jelentést arról, hogy hány tanuló vett
részt az alkoholellenes napon, hány növen
dék tett alkoholellenes fogadalmat, hány
dolgozatot küldtek be a tanulókés kik azok
a tantestület tagjai és a szülők közül, akik
sohasem isznak alkoholt.

Mozgalom Gyóni Géza hamvai hazahozataláért
A G yóniG éza-T ársaság szerint a terv keresztülvitelére m ájusban kerül a sor
Az orosz szovjetlel küszöbön álló dip csak akkor kerülhet rá a sor. ha a diplomá
lomáciai érintkezés lehetővé fogja tenni, hogy ciai összeköttetés megindul.
a Gyóni Géza Irodalmi Társaság régi terve:
. A Társaság terve szerint a költő ham
Gyóni Géza hamvainak hazahozatala a közel vainak hazahozatalára körülbelül ez év má
jövőben valósággá váljon.
jusában kerülhet sor. Ebben az időben a
A Társaság egyik tagja már megjárta Társaság egyik tagja kiutazik Krasnojarskba,
Bécset is, ahol az otlani szovjetkövetséggel hogy jelen legyen a sir feltárásánál és aztán
részletesen megbeszélte a tervet. Moszkva hazakisérhesse a koporsót.
megbízottja azóta érintkezésbe is lépett az
A Szarvasi öregdiákok Szövetsége is,
orosz hatóságokkal és azoktól meg is jött mely ennek a korán elhunyt, tragikus végű
az értesítés, hogy a költő exhumálásának és szarvasi diáknak már méltó emléket állított
hamvai hazahozatalának szerintük semmi a régi iskola falában, szintén belekapcso
akadálya nincs, de érdemleges intézkedésre lódik e mozgalomba.
101-ek, 4-es honvédek és 4-es népfelkelők
figyelmébe. Az együttes 101-es és 4-es hon-

védszoboralap javára a szoborbizottság „4-es
Honvédek és 4-es Népfelkelők Fegyverben"
cim alatt a „101-esek Fegyverben" cimü
albumhoz hasonló akció megindítását hatá
rozta el, melynek munkálatai a napokban
megkezdődtek, A szerkesztőbizottság ezúton
is kéri a volt ezredek bajtársait, hogy az
őket felkereső munkatársakat fogadják szíve
sen és bocsássák rendelkezésükre azokat
az adatokat, melyek a mű elkészítéséhez
szükségesek. A 101-esek albuma az eddigi
jelek szerint több mint 1000 példányban fog
megjelenni, kiadása, illetve megjelenése
azonban a most megindult 4-es albummal
egyidőben, valószínűleg junius hó elején fog
bekövetkezni.
Színészet Kondoroson. Még február 28-án
kezdte szereplését Kondoroson Náday Pál
jól szervezett színtársulata. Március 11-én
befejezik a kondoros! munkát. Nagyon jól
sikerült a müködésök. A közönség is meg
szerette és megbecsülte őket. Több telt ház
boldogította a derék társulatot.

Borzasztó gyermektragédia
Leforrázta magát egy hároméves kislány
Szombaton délelőtt a szép tavaszi idő
ben kint az udvaron főzött Kovácsik Pálné
krakói lakos. Hároméves Kató nevű leánya
ott játszadozott körülötte. Kovácsikné egy
forróvizzel telt lábasból kimerte a tésztát s
egy pillanatra befutott a konyhába. Eközben
a kislány háltál odalépett a forróvizzel telt
edényhez és belezuhant. A sikoltásra oda
rohanó anya már csak egy leforrázott gyer
meket szoríthatott magához. Az anya ijedt
ségében fühöz-fához kapkodott, bizonyára
előkerült egy bölcs öregasszony is a jajkiál
tásokra s igy — állítólag — meszet is tettek
a gyermekre, amitől azután a húsa is lemálloll. Az orvos már nem segíthetett a
szerencsétlen kisgyermeken; rövid, de irtó
zatos szenvedés után meghalt. Az anya
ellen gondatlanság címén eljárás indult meg.

iiS ^ g y a lu p a d o t
Cim leadható IV., Szék ucca363. sz. alatt.

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

üzletünket áthelyeztük

a Kossuth'téri róm. kát. emeletes iskola épületébe
(a volt Schwarz Sándor-féle helyiségbe.)
Raktáron tartunk mindennemű őrleményt, gabonát és terményt

a legolcsóbb árakon.

Naponta friss házikenyér
a legjobb minőségben kapható.
Tresfarin tápszerek is kaphatók!

Weiczner Gáspár és Fia
Gáspár-malom.

A szimfonikusok zenekari hangversenye
A z ^estélyen Temesváry Ján o s hegedűm űvész is résztvesz
A S zlm fónikus Zenekart H avranek V ilm os vezényli
A szarvasi zenéi élet fejlettségét, nívóját
és szimfonikusaink minden dicséretet 'meg
érdemlő önképzésének az eredményét lesz
hivatva bemutatni az a nagyszabású hang
verseny, melyet a Szarvasi Zenekedvelők
Szimfonikus Társasaga Temesváry János
hegedűművész közreműködésével március
17-én, szombaton esti 8 órakor az Árpád
szálló dísztermében rendez. A műsort a szim

fonikusok Mendelssohn. Yppolitow (orosz
zeneköltő), £<is?t, Volkmenn és Wagner örök
becsű müveiből állították lösszé. Temesváry
János pedig Vieuxtemps -'-hegedűversenyét
adja elő.
Mulasztást követ el, aki e ritka alkal
mat elszalasztja. Ezért ezúton is figyelmez
tetjük olvasóinkat, hogy belépőjegyeikről
idejekorán gondoskodjanak.

A gazdasági cselédek bérlevéle
É letbelépett a gazdaság i cselédek kőtelező bérlevélkiállltására
vonatkozó rendelet
Az elmúlt hó végén látott napvilágot
az a vármegyei szabályrendelet, amely a
munkaadó gazdának kötelezően előírja, hogy
gazdasági cselédalkalmazottjának bérlevelet
kell kiállítania.
A vármegyei szabályrendelet szigorúan
körvonalazza, hogyha akár a gazda, akár an
nak megbízottja szóbeli szerződéssel alkal
maz gazdasági cselédet, köteles a félfogadás
napjától számított 15 napon belül a meg
állapodást bérlevél formájában írásba foglalni
és azt két-két példányban kiállítani.
A bérlevelét úgy a gazda, mint alkal
mazottja aláírják. Ha pedig netán a cseléd
írni nem tudna, két érdektelen tanú jelen
létében kézjegyével látja el a szerződést.
Az igy elkészitett bérlevelet 15 napon
belül be kell mutatni a községi elöljáróságnál,
mely azt láttamozza és körbélyegzővel »'Ilálj i.
A bérlevél egyik példányát a gazda

őrzi meg. a másik példány az alkalmazott
birtokába kerül.
A bérlevélnek tartalmaznia kell: 1. a.
cseléd nevét; 2. a cseléd belépésének idő
pontját; 3. a cseléd fizetését; 4. a cseléd;
pontosan megnevezett munkakörét.
A gazda a cseléd részére kiszolgáltatott
bérjárandóságot ez alkalmazott bérlevélpéldányába jegyzi be, mig a cseléd a bér átvé
telét a gazda bérlevélpéldányában ismeri el.
Ha a gazda a cseléd félfogadásakor
nem állít ki bérlevelet, vágy azt nem látta
moztatja az elöljárósággal, vagy nem adja ki
egyik példányát az alkalmazottnak, kihágást
követ el. melyet a törvény 100 pengőig ter
jedő büntetéssel sújt. <
Mivel a bérlevelek kiállítása már február
hó 2-tól kötelező, gazdatársaink figyelmét
sej/5! jól felfogott érdekükben felhívjuk e
rendeletre.
...

A lakosság széles rétegeit érdeklő
njabb egészségügyi rendelkezések

Tájékoztató adóelengedések esetében

A belügyminiszter a trachoma elleni
ujabb, erélyes küzdelmek megindításához
egész ország területére kiterjedő általános
szemvizsgálatot rendelt el e hó folyamán.
Ehhez képest a lakosságnak ezrekre menő
tömegei fognak községünkben is megvizs
gáltatni. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy
a dobolás utján majd közzéteendő időben
és helyeken jelenjen meg, mert az elmaradás
kihágási eljárást von maga után. Továbbá
közöljük, hogy a diftéria elleni védőoltások
alíspáni rendelettel a 6—12 éves korú isko
lás gyermekekre is kiterjesztettek, mivel
ezeknek a körében ismételten fordultak elő
súlyos halállal végződő megbetegedések.
Viszont a múlt évben védoltott több, mint
2000 hat éven aluli gyermeket a ragály tel
jesen megkímélte, ami ékes bizonyitéka a
védoltások hatékonyságának. A védőoltások
helye és ideje szintén közzé fog tétetni.
Ugyancsak alíspáni rendelet jelent meg a
gyógyintézeti ápolás alatt nem álló elmebe
tegek összesítésére. A községi kézbesítők
ismételt felhívása ellenére az illetők felelős
családfői ezen kötelezettségnek mindeddig
nem tettek eleget. Figyelmeztetjük az érde
kelteket, hogy a rendelkezéseknek sürgősen
igyekezzenek eleget tenni, nehogy hivatal
ból eljárás inditassék ellenük-.Jelentkezés <ir'
PlacskóSamu községi orvosnál.

sürgősen, jutányos
áron 411.,
336.^záqnu I I C m L

Az iparosság keresetével arányban nem
álló adók nem egy esetben idézték elő az
iparos teljes tönkrémenését. A felmerült
esetekben az adókivető hatóságok nem
szolgálhatnak a szükséges felvilágosításokkal,
amelyek a bajbajutott iparos terheinek könynyitésére alkalmasak; a köztudatba viszont
még nem ment át éz 1929. évi XXIII. tör
vénycikknek az a célzata, amellyel meg akarja
menteni az adózót akkor, amikor az adó
behajtása az adózót létalapjában támadná
meg.
Éppen ezért közöljük, hogy a föld-,
jövedelem-, vagyon- és kereseti adóra, va
lamint a közadók kezelésére vonatkozó
törvényes rendelkezések módosításáról és
kiegészítéséről szóló : 1929. évi XXIII. te. 4.
§-ának első bekezdése szerint:
„Ha a jövedelem, illetőleg a vagyon az
adóévben az adózótól függetlenül bekövet
kezett rendkívüli körülmények folytán tartó
san olyan módon csökkent, hogy a hátralékos
tartozását, még méltányos részletekben sem
képes megfizetni, az apadást előidéző ese
tekben bekövetkeztekor még nem esedékes
adóknak aránylagos része egészben, vagy
részben elengedhető. Ha pedig az adózó
halála, vagy más, az adózótól függetlenül
bekövetkezett rendkívüli körülmény folytán a
jövedelemforrás és vagyontárgy időközben
megszűnt, vagy ha a tartozás behajtása a
hátralékos megélhetését- létalapjában támadná
meg. kivételesen a hátralék ia egészben, vagy
részben elengedhető.**
A törvény 8. §-a szerint:
„Ha az adózó -.halála, vagy más az
adózótól függetlenül békövetkezett rendkívüli
körülmény folytán a jövedelemforrás meg
szűnt, vagy ha a tartozás behajtása a hátra
lékos megélhetését létalapjában támadná
meg, az általános kereseti adó a jövedelemadóról szóló 1927. évi 500. P. M. száma

hivatalos összeállítás 58- §-ában szabályozott
módon és mervbpn, kivételesen qgés^on,
vagy részben elegedji§tő.“
"
A fenti rendelkezések módot nyújtanák
arra, hogy az önhibájukon kivül bajbajutott
iparosokon segiteni lehessen. Azók tehát,
akik a törvényben biztosított előnyökkel, élni
akarnak, forduljanak kérelmükkel ^ a , m ^t
idézett törvényekre hivatkozással a^jdletékes
pénzügyigazgatósághoz. Kérelmükhöz .csatol
ják azokat a bizonylatokat, amelyékből »nyil
vánvalóan- kitűnik, hogy a kivetett adókébahajtása az adózó végromlását idé?néiel$A kormány olcsó ruhaakciója véget ér. A
kereskedelmi miniszter, -miként ast *lapunk
annakidején közölte, a földmüvedlakosság
és a földmunkások részére olcsó texfclákoiót
indított és annak cikkeit városun k'három
cége hozta'forgalomba.‘Ez az akciód március
hó 14-én zárul.
'
A búzát azért learatják. Ez a &n»e>Bibó
Lajos -uj elbeszéléskötetének, amelyet az' Uj
Idők mai száma közöl. A kiadóhivatal, Bu
dapest, IV., Andrási ut 16., bárkinek’szívesen
küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetési
díja negyedévre 6'40 P, egyes szátW ára 50
fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvkereskedésében, Szarvason. '
„Tányért** a fák töve körül ne kénltaflnk,
mert ezzel csak a gyökerek elszáradását
segítjük elő, másrészt pedig télen a csapadék
víz az ilyen „tányérában megül,1összéfagy
és a fácskák tövének tehát a legérzékenyebb
helyén súlyos fagyfoltokat okozhat^&ek
látszólag csekély hibák, de mégis a fák la*Su
sorvadását, pusztulását is okozhatják^-'A
fiatal fák tövét télire inkább feltöltjük, be
takarjuk és ilyenkor tavasszal a ik$píáUUwk
;. alkalmával-a halmot fokozatosan«Uuntetjük.
Világhírre csak igazán jógyártmányok
tehetnek szert. Aspirin-tablelták •a^-'efedeti
„Bayer“ csomagolásban immár 33 jhfi ótava
gyógyszerkincshez tartoznak éa:,
számtalan szakvélemény igazolja moa -világ
összes országaiban általános JtedyeH^égríék
örvendenek. Biztos' és ádalmáUaq dperjfz
oly gyakran fellépő hüjéses betegségekhez
azokkal együtt járó kellemetlen mélléiktünefek
és sokszor súlyos következményéi; ejJertyaió
védekezésre.
.-'ne-!,
Hirdetmény. Az elöljáróság; .értesíti;:, ia
lakosságot, hogy az állati .hulláknak <4). Jtftzségi gyepmesteri telepié való ! kiaaáUitása
ingyenesen történik.
:<
A „Magyar iányok“ a XX.
Anyá
nak lapja. Mutatványszámot készséggel küld
a kiadóhivatal, Budapest VI., JAndrássyi :ut
16. Előfizetési dij negyedévre 4ipenffő:''lt?i

Kapható: M eltner Som a
fűszer- és vegyeskpreskedéeébeji, Szarvain,
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Felhívás a 4-es honvédekhez. A nagyvá
radi 4-es honvédgyalogezred Értesítőjének l.
számú példánya megjelent. Az értesítő to
vábbi megjelenése is tervbe van véve és
-azt díjmentesen küldik meg a volt „Négye
seknek*1 Azonban kívánatos, bogy a tehető
sebb bajtársak valamivel járuljanak hozzá
.az előállítás költségeihez. Azok a bajtársak,
akik az értesítőre igényt tartanak, jelentkez
zenek az Ipartestület irodájában, ahol azt a
hivatalos órák alatt Tákos Lajos jegyzőtől
bármikor átvehetik.
Ebzárlat. A járási főszolgabíró Szarvas
község területére folyó hó 1-től 90 napos
ebzárlatot rendelt el ujabb veszettségi
esetek miatt.
A Szarvasi Hitelbank közgyűlése. Az elmúlt
hó utolsó napján tartotta meg rendes évi
közgyűlését gróf Bolza Pál földbirtokos elnök
lete alatt városunk másik nagy pénzintézete:
a Szarvasi Hitelbank R-t. A közgyűlésen 41
részvényes 4011 részvény képviseletében
jelent meg. Az 1933. évi záröszámadásokat
Salgó Miksa vezérigazgató terjesztette elő.
Ezek szerint az intézel helybeli pénztárában
és a fővárosi pénzintézeteknél lévő azonnal
rendelkezésre álló összegek 142.000 pnngőt
Haláleset. Holub Pálné. született Gulyás
lesznek ki. A felügyelő bizottság jelentését, Vilma, Holub Pál m. kir. postafelügyelő neje
mely a zárszámadásokat egyhangúlag jóvá szerdán 47 éves korában elhunyt. Temetése
hagyta, Raskó Kálmán gimnáziumi igazgató pénteken, március hó 9-én 'lesz.
olvasta fel. A közgyűlés az igazgatóság
Előadás az Alföld fásításáról. Az iskolán
javaslata alapján a 22.134*98 pengőnyi tiszta
kivüli
népmivelési bizottság felkérésére a
nyereségből 4 százalékos osztalék fejében 2
békéscsabai
m. kir. erdőhivatal vezetője,
pengőt fizetett ki részvényenként és jótékonyGalambos József erdőmérnök vasárnap dél
célra 300 pengőt juttatott.
Leleplezett kémszervezet. A
fővárosi után 3 órakor a Kisgazda-Kör helyiségében
lapok már a karácsonyt követő hetekben az Alföld fásításáról és az ingyenes facsemete
közölték, hogy-'éber hatóságaink a' Csonka- akcióról tart népszerű előadást. Az előadásra
ország egész területére kiterjedő kémháló tőleg kisgazda polgártársaink figyelmét hív
zatnak jöttek a nyomára. A kitartó meg juk fel, mert a csemeték kiosztása elsősor
figyelés, mely kiterjedt egyesek postai leve ban részükre és érdekükbten történik. Az
lezésének az ellenőrzésére is és az azonnal előadás teljesen díjmentes . és azon bárki
megindult nyomozás csakhamar eredményre ré^ztvehet.
A Szarvasi Szociáldemokrata Pártszervezet
vezetett és sikerült a kémhálózat valamennyi
nagygyűlése.
Vasárnap, március 4-én délelőtt
tagját ártalmatlanná tenni. A letartóztatottak,
kik között sajnos sok magyar állampolgár is tartotta nagygyűlését a Szarvasi Általános
van Csehszlovákia kémszervezetének voltak Fogyasztási Szövetkezet udvarán a szarvasi
tevékeny és jól fizetett tagjai. A megbízó szociáldemokrata pártszervezet. A gyűlést
állam feladatukul azt tűzte ki, hogy a „tria Tóth György nyitotta meg. Utána a 2500 főre
noni*4 magyar fegyveres erő és a Levente tehető hatalmas tömeghez Farkas István
intézmény belső életét és kiképzésének országgyűlési képviselő szólt. Beszédében
részletesen kitért az általános európai helyzet
módszereit kémleljék ki.
Megalakul a megyei bércséplök körzeti ismertetésére. Egyes példákon illusztrálta a
Szövetsége. A békésmegyei cséplőgéptulajdo kapitalista világrend válságát és evvel szerves
nosok szövetsége vasárnap, március hó 11*én összefüggés gyanánt a mai középosztály
Békéscsabán tartja alakuló gyűlését. A gyű mentalitásának „ingadozó, megbízhatatlanM
lésen a szarvasi cséplőgéptulajdonosokat hullámzását, mely a. különböző világnézetek
Kohut Mihály cséplőgéptulajdonos, a helyi harcában teljesen elvesztette maga alól a
talajt és a vajúdó uj világrend kialakulása
csoport elnöke fogja képviselni.
küszöbén, ahelyett, hogy maga lenne saját
sorsénak kovácsa, uj világmegváltóktól várja
Csak penzióban talál
jövője kialakítását. Nagy vonásokban vála
jó, olcsó, kényelmes és családi
szolt a keresztény szocialista pártvezérek
otthont I Szobák ellátás nélkül is.
beszédeire, megvilágította a zsidókérdést és
BUDAPESTI P E N Z IÓ K :
nagy körvonalakban vázolta az 1918. évi
ELTTE PENZIÓ, V ., B&lv&ny ucca 2 4 .
tragikus eseményeket. A gyűlést, mely mind
T elefo n : 1 4 - 2 - 3 5 .
végig fegyelmezett rendben folyt le, Tóth
GIZELLA PENZIÓ, IV ., Harls-kBz 6.
György beszéde rekesztelte be.
T elefo n : 8 7 —3 —0 9 .
GRIMM PENZIÓ, V ., Vigadó ucca 2.
Csapatszemle. A Magyar Cserkészleány
T elefo n : 8 3 —3 —14. 8 1 - 5 - 3 5 .
Szövetség Országos elnöke vasárnap reggel
GYÖRFI-MODERN PENZIÓ, V ., Harm incad
fél 9 órakor érkezik a tanitónőképzői 95. sz.
u.
3. Telefon : 0 4 —0 —0 8 . i
„Papp-Váryné" cserkészleánycsapat látoga
K RISTÓ F PENZIÓ, IV ., K rlstóf-tór 2.
tására csapatszemlét és a csapat SzervezőT elefo n : 8 0 - 1 - 9 0 .
bizottságával gyűlést tart, majd felavatja a
SÁLON PENZIÓ (Seress) IV ., V á d ucca 3 6 .
csapat 15 jelöltjét. A déli vonattal tovább
T elefo n : 8 7 - 0 - 8 9 .
utazik Orosházára, hol az Ev. Nőegyesület
SPLENDID PENZIÓ , V ., Zoltán ucca 8 .
T elefo n : 2 5 - 6 —8 8 .
által szervezett uj csapatot fogja felavatni.
SZABADSÁG PENZIÓ, V ., Aulich ucca 8.
Levente-fuvószenekar Szarvason. Nagy
T e le fo n : 1 4 -1 -6 1 .
szabású gyűjtést indit a Levente Egyesület
ÚRILEÁNYOK BELVÁROSI OTTHONA,
egy tizenhattagu fúvószenekar felszerelésére,
IV ., A pponyl-tár 1. III., 2.
A költség kb. 1600 pengő. Erre a célra inté
Ezt a hirdetési feladta ERDŐS JÓZSEF hirdetési
zetenként, foglalkozás és hivatásként csopor
irodája, Budapest.VI..Teréz-k6rut35. T el.: 12—2—58.
tosított iveket bocsát ki s legalább 800 tagot

és kárpitos munkát

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

KOPSTEIN

bútoráruház BÉKÉSCSABA,
Andrássy ut 25. szám.
akar gyűjteni, akik részben egyszeri megvál
tással, részben több havi részlettel adakoz
nának — átlagban 2 pengő — s igy megte
remtenék ezt a mindnyájunk zenekarát.
********************************

Anyakönyvi hírek
Születtek: Potoczki Pál fia János, Trnovszki István fia Pál, Ribárszki András fia
János, Vaskor János leéyiya Zsuzsanna, Laukó
János fia György/ Vida Mátyás leánya Mária,
Grjecsnik István leánya Erzsébet. — Házas
ságot kötöttek: Varga Sándor Misur Erzsé
bettel, ifj. Maczik János Sechna Máriával,
Maczik Mihály Kunstár Katalinnal, Roszik
Mihály Maczik Erzsébettel, Braun László
Weinberger Margittal, Ábrahám János Czinkóczki Judittal, Ladnik Mihály Opauszki Er
zsébettel. — Halálozások: Polonszki János
13 napos, Nagy György 3 hónapos, Póhl
Gábor-Béla 4 éves, Opauszki Mihály 21 éves,
Viszkok János 2 hónapos, Filyó Pál 49 éves,
özv. Fleischer Lajosné 66 éves, Trnovszki
Pál 1 napos, Zima Pál 62 éves, Hipszki Zsu
zsanna 11 hónapos, Holub Pélné 46 éves.
******************************

Tanulót felvesz REICH vaskereskedő.

********************************
é r te s íté s , sms&xsm
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű
közönséget, hogy SZARVASON,
a Bárány-féle házban (volt Belopotoczky-féle füszerüzlet helyén), a
PIAC-TÉREN

KÉSZ NŐI
ÉS GYERMEKKABÁT
ÜZLETEMET
március hó 10—15-ike között meg
nyitom.
Uj üzletemben minden Ízlésnek
megfelelő női kabátok a legolcsóbb
árban kaphatók.

W alfisch Károly
divatárukereskedő.

szaavási

6. oldal.
Békés és Szarvas községekben gyümölcstanfql^ig te l. A
ttifiratefr** a vá^ftrégyé; alisp&j$am>ž leiraldt
intését, amellyé
tette, tögy Békés é<s
Szarvéts községedben 2—2 dafcos faápolási
tanfolyam tartásit Wgédélyezte. Az első tarifolyáW a gyümSksö^k elviiágfeás^, a mésdf
dik'jpedig a ny&teleán időben íesz. A tant*,
folyáson résztvevő 15 szegénysoí^u kert- éé
szSÍté&íiunkás ’tésfcéte ösztöndíjai engedélye*
zett a miniszter. A tanfolyamon bárki résztvehet. A tanfolyam ideje még nincs megálla
pítva, arra nézve bővebb felvilágosítás a
vármegyén, Szarvas és Békés község elöl
járóságánál nyerhető.

A Körösek hajézhatóvá tételének ikgye a
minisztériumban. A Körösvölgyi Yizhasznositó
Társulat még a békéscsabai buza-kiállitás
alkalmából nyújtotta át memorandumát az
ott megjelent földmivelésügyi miniszternek.
A beadvány eredményeképen a miniszter
egy KörÖs-hajózási kirendeltséget szervezett,
mely most március hó 2-ra a földmivelésügyi
minisztériumba egy értekezletre hivta össze
a
Körösvölgyi Vizhasznositó Társulatba
tömörült összes ármentesitő társulatokat. Az
értekezletről annyit tudtunk meg, hogy min
den reményünk meg lehet arra,hogy a búza
jobb árának elérése érdekében megindított
mozgalom eredményre fog vezetni.

S z e r k e s z t ő i jfe c it e t e k
Kéziraiol&t iHfnt őrzünk imeg

Az európai közérdeklődés
homlokterében a római hármas találkozó áll. Mussolini,
Gömbös. Dollfuss március 14., 15.. 16-án Rómában
együttes tanácskozásra, ülnek össze, melyek célja a
három állam között megállapodások létesítése, előnyös
elbánás a magyar mezőgazdásági termékek és az
osztrák iparcikkek számára, a dunai államok keres
kedelmi mérlegének javítása, a dunai államok forgal
mának Triest és Fiume kikötőibe való terelése.
Ausztriában
az uj alkotmány kihirdetése a jelek szerint néhány na
pon belül megtörténik. Az eddigi hírekkel ellentétben
nem rendeleti utón, hanem alkotmányosan léptetik
életbe, amenn>iben a nemzetgyűlés és a szövetségi
tanács együttes ülésen mondják ki törvényes többség
gel az életbeléptetést. A rendőrség őrizetében lévő
mintegy 1313 lázadó közül ezret szabadlábra helyeztek.
13-at áttették az ügyészségre, a rendőrség fogságában
már csak 300 fogoly van.
Francia országban
a Stavisky izgalmai még mindig tartanak s máris ujabb
panama foglalkoztatja a közvéleményt. A párizsi föld
alatti vasúttársaság vesztegetéseit elevenítették fel a
lapok. Az egyik nagy. francia lap állítása szerint
Tardieu volt miniszterelnököt is megvesztegették, aki
1932-ben két millió frankot kapott a vasúttársaságtól
választási költségekre.
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Köczy Lb )ös dlvat&rukereskedO
k ö z le m é n y e

Urak tavaszi divatja.

APRÓHIRDETÉSEK

és a ház eladó, 111. kér. 83. szám.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Lucerna
Tökmaij

8 50 - 8 60
7 20
8 20
— - 7 20
- • --- 750
110 - - 1 1 5 22------

Alku nélkül vásárolhat
m indenféle ruházati, továbbá front
harcos ruha és felszerelési cikkeket

KÓCZY LAJOS cégnél
ahol minden egyes cikken a szabott arak
fel vannak tüntetve, miáltal

a túlfizetés ki van zárva.
Általában frontharcos ruházat elkészítésére
vonatkozó mindenféle felvilágosítás és a sza
bályszerű rendelés nálam eszközölhető.
Férfi öltöny, felöltő és hozzá való összes bé
léseket úgyszintén frontharcos-kelme anyagot
kedvező fizetési feltételek mellett szállítok.
Ha vásárolunk, nézzük meg jól kitől és mit?
Állom azl, hogy a nálam vásárolt minden
egyes méterért kiadott pénz — érték, nem
vásári holmi, — de nem is „blöff* árak.

Értesítés.

T

Torul—GyTK 2:1 (0:1)

Örömmel értesítem vevőimet, hogy
dacára a nehéz pazdasúgi viszo
nyoknak, előnyös tételeim folytán
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek meliett bocsáthalom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Állandó készletet tartok
hazai és import tűzifában, legjobb
minőségű hazai szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban. Elő
jegyzéseket már elfogadok és azo
kat sorrendben leszállítom.

A tavaszi futballszezont a Turul nyitotta meg va
sárnap délután a sporttelepen, dinikor is a múlt évben
alakúit Gyomai TK-va! játszott barátságos mérkőzést.
A mérkőzés gyenge sportélvezetet nyújtott, mert «
Turul teljesen készülellenüí á!ll fel « játékhoz és igy
még az egészen fiutal gyomai csapat is komoly ellen
fele volt. Az első gólt a gyomai csapul szerezte mc':
az első félidőben, igy a félidő 1 :0 arányban az ő
javukra végződött. A második félidő elején a Turui
kiegyenlített, majd megszerezte a győztes gólt is. A
félidő hátralevő része mezőnyjátékkal telt el. A gyomai
csapat egyenlő ellenfélnek bizonyult.
Vasárnap a Turul a Mezőberényi TK-val játsza első
bejnoki mérkőzését idehaza. Az MTK a bajnoki ta
bellán közvetlenül a Turul utón van. s igy igen erős
küzdelemre van kilátás a két csapni közölt, az első
hely megtartásáért, illetve megszerzéséért.

Schlesinger Sámuel

K erületi ping;pongverseny
Vasárnap rendezte meg a hódmezővásárhelyi gim
názium kerületi ping-pongversenyét. E versenyen részlvett a szarvasi gimnázium hármascsapata is, mely az
ifjúsági csapatversenyben a harmadik helyet foglalta
el 42 országos hírű szegedi SzAK és u hódmezővásár
helyi „Altiiá" sportkör csapata mögött. A szarvasi
csapat tagjai: Gyurisén. Asztalos és Fekete voltak.

toíin adunk vissza.

1934. március 11.

K. B. NtncseA igaza. A következményeket feltétlenül
viselnie kell, mert a nemzetközi .jogszabályok lehetővé
A divatosan öltözködni vágyó ur kerüli
teszik, hógy külföldi állampolgár is tehessen magyar
a feltűnő ruhát és a rikitp színeket, ő soha
állampolgár elleti magyar bfróság előtt becsületsértés
sem akar kitűnni a többi közül. Szolid ízlése
cimén bü&Védi fetjeílentést- Bővebbét ebben a kérdés
a legegyszerűbb formát követeli és olyan ru
ben bárrtfefly heferali ügyvédtől tudhat meg.
V.
M. tMfcsy, (francé. Éles-Izemre való megfigyelé hára tart igényt, mint amilyent vele egy kulturseit regi&áréfó JPárizsi levelét" Jjövő számunkban
fokon álló embertársai viselnek. Szereti az
tárcában ftötóak. Köszönet érte. Üdv a többi ott élő
újat. örül a változatosságnak és lépést akar
magyar testvéreknek is.
tartani a .divattal, de attól elragadtatni nem
Anonim. Legyen meggyőződve, hogy névmagyarosiengedi magét soha. Előkelő társadalmi körök
tásí propagandánkat nem megbízásból, még kevésbé
ben mindenütt a jóizlés a szabály. Ez irányítja
lisztéietdíjért végezzük, hanem tisztán és kizárólag szi
vünk sugallatára, belső meggyőződésből, önzetlenül.
az igazi ur minden cselekedetét és ez vezeti
Arra a kitételére, hogy a névmagyarosítás erőszakos,
őt akkor is, ha öltözködésről van szó.
csak azt válaszolhatjuk, amit Somody István a magyar
névmózgaloih irányítója egyik legutóbbi beszédében
mondott, hogy a nemzetiségekre és olyanokra, mint
ön, senki sem akarja ráerőszakolni a magyar nevet.
Ez a mozgalmunk csak azoknak az idegen nevű test
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve
véreinknek szól. akik a magyarságba már rég bele
olvadtak és nemcsak szivben-lélekben, de vérségileg
6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.
is eggyé lettek. Az eddigi eredményt is elárulhatjuk
Önnek: az eddigi évi két-három ezerrel szemben az
. I. kér. 270. számú sarokház, ártézikut mel
elmúlt négy hó alatt kereken 30.000-en kérték nevük
lett.
három üzlethelyiségyel, jó forgalmas he
megmagyarositását. Nevére különben az írógép betűi
lyen eladó. Ugyanott 2 hold hereföld is eladó.
alapján rájövünk.
Névmagyarosítás. A többi érdeklődőnek folytatólago
. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó1 özv.
san a következő névcseréket ejánljuk: Havrán helyett
Holló-t, Kotuljak (bolyongó) helyett Vándor-t, Rita
Wágner Endrénénél Kondoroson.
(kenderköteg) helyett Kenderes-1, Pljesovszky helyett
Pelsoci-t, Mrsan (gebe-tartó) helyett Lovas-t, Zahorán
. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó,
(hegyen-tuli) helyett Hegymegi-t.

Hitelt előnyős feltételek mellett úgy sze
rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarékpénztár termény- és áruraktárában tárolja.
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru
raktára mindennemű terményt elfogad táro
lásra. olcsó díjtételek mellett.
V I LÁ G R R Ó N I K A

Kö z l ö n y

Telefon tözifakerekedö, IL, 18.

97.
B

Előnyös fizetési feltételek 1

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III.,
163. sz. alatt.
. Méret után férfiingek, női- és gyermekfehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár
Rózsinál, 1. kerület, Arany János u. 169. sz.
Szalóngamitura olcsón eladó. Érdeklődni
lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
U., 177. számú ház eladó. Jel. Dr Salacz Aladár
ügyvédnél.
Hanzó örökösöknek 8 hold földje tanyával eladó.
Jel. IV. 376.
Valach Mihály és társa szőlőföldje házzal eladó.
Jel. T. IV. 376.
özv. Kis Jánosnénak Csabacsüaön 7 legelőjárása ki
adó. Jel. 11. 62.
1.. 372. számú ház és egy vastengelyü kocsi eladó.
Vaskor Pálnál Hegves-dülőben 2 hold föld házzal
eladó. Jel. T. IV. 115.
Darida Andrásnak utolsó kioszkísu 2 és fél
legelője eladó, vagy bérbeadó. Jel. I. 221.
Lestyan Pálné II., 563. számú háza eladó.
Kasik Pál IV. 490. számú háza eladó.
Valastyan Pál örököseinek IV. 273. háza eladó.
Frankó Zsuzsanna hegycsdülói 9 hold földje tunyá
val eladó. Jel. 1., 384.
Maglóczky András IV 84. számú háza eladó. Jel.
1„ 9. szám alatt.
Özv. Garai Pálné Krakó 111. számú háza eladó.
Garai Jánosnak ótemctö alatti 2 kenderföldje eladó.
Jel. II.. 410.
Czesznak Mihálynénak 3 hold földje a szentesi
mellett eladó. Ugyanott egy borjastehén is eladó.
Krakó 82. sz. ház és Mangolban 142 négyszögöl
dinnyeföld eladó. Jel. 1., 410.
Búzás Györgynél zabosbükkönymag eladó. Jel. IV..209.
Kornidesz Mihályné 111., 314. sz. háza eladó.
Galáth János egy konvenciód bérest keres. Jel. III.. 13.
Hicz György örökösök Hatház-alatti kenderföldje
eladó. Jel. Kaffaj Jánosnál IV., 205.
Gunda Jánosnak 2 hold földje csordajárás melleit
eladó. Jel. T. IV.. 189.
Paulik Pálnak egy első és ei;y második ki
leyelőjárása kiadó. Jel. Buk-fé!e téglagyárnál.
Lestyan Pál I.. 493. számú háza elédó.
özv. Ponviczki Györgynénál 1050 négyszögöl mac,ózugi dinnyeföld, egy dió- és nyárfa eladó. Jel. Ül..
292. szám alatt.
Bankó Jánosnak Kákán egy legelőjárása kiadó.
Jel. I., 342. sz. alatt.
A Hatház- és Otemető-alaUi hegyközségek érdekelt
sége folyó hó 11-én délután 2 órakor gyűlést tart a
Rohoska-iskolában.
Szarvas községnek a cigányérben dinnyeföldjei van
nak kiadók. Jel. a számvevőségnél
Régi padot, székeket, ládát, faragott bútort, szövött
törülközőket vesz Orosz Iván, községháza.
Vig Mihálynak Kákán egy legeiőjárása kiadó és egy
tehene eladó. Jel. 11., 388.
Országos vásárok: Gyomán március 9., 10., 11-én.
Békésen 16., 17-én.
Prjevara János utolsó kiosztásu legelőjéből félj
kiadói Jel. 1. 230.
_____________________________

