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Reformvágy
Irta: Krón Ferenc

A történelem olyan, mint a mesz- 
sziről jövő és messzire menő folyam, 
amely minden nagyobb hullámverésnél 
a régóta magával hurcolt anyag közé 
újabbat is felvesz. Néha teljesen meg
újuló árral látszik a medret megtölteni. 
Ahol a folyam áthalad csak arra 
figyelnek, hogy át ne törje a gátat, 
meg ne rongálja a sarkantyúkat, 
egyébként mindenki meghajol az ár 
hatalma előtt.

A fegyveres háború befejezése 
nemcsak gazdasági, de szellemi há
borút is felkavart. A hirtelenül trónra 
került szélsőséges irányzatok nem tud
tak megnyugvást hozni. A tudomány 
fejlődése, a földrajzi látkör tágulása, 
a népek megismerése, a háború oká
nak, céljának és kimenetelének mér
legelése arra a belátásra birta a nem
zetek sorsával foglalkozókat, hogy a 
szükségszerűen bekövetkezett új szel
lemi és gazdasági áramlatnak meg
felelő új medert keressenek.

Nemzetek vajúdása, a marxista 
elmélet és gyakorlat által megfojtásra 
Ítélt két régi oszlopot hozoti újra elő: 
a keresztény irányzatot és az öntuda
tos magyar nemzeti érzést.

A keresztény irányzatra azonban 
reformot csak akkor lehet építeni, ha 
a történelmi felekezetek között sikerül 
őszinte békét teremteni és a sérelme
ket igazságosan eloszlatni. Mindaddig, 
amig egymás felfogását nem tisztelik 
és csak a történelmi elsőbbség vagy 
a számarány a jogi alap, addig a 
kereszténység oszlopa nem birja el a 
mai történelmi idők súlyát. A lelkiis
meret ellen nem lehet, de nem is szabad 
iusakodni. Epúgy nem szabad a ma
gyar törvények keretén kivül vagy belül 
az egyház palástja alatt lelki kényszer
helyzeteket teremteni, aminek nem lehet 
más eredménye, mint a lelki össze
omlás, ez pedig nem lehel egyik egy
háznak sem érdeke. Mit ér mindaddig 
a felekezeti béke hirdetése és az arra 
való építeni akarás, amig a hivatalos 
egyházak exponensei túlnéznek nagy 
emberek kijelentésein és éket vernek 
a kialakulásban levő egység közé.

Ennek a reformalapnak a szilárddá 
tétele nagyon nehéz, sőt nem kecsegtet 
eredménnyel, mert oly sok súlyosan 
bántó gyakorlati tény éri a számszerűen 
kisebb felekezeteket, amelyek részben 
nem veszik komolyan a közelmúltak 
tapasztalatai miatt a békejobbot, rész
ben pedig harcedzettségük és szellemi

emelkedettségük megteremti önálló út
jukat. Összefogás megint csak akkor 
lesz, ha majd a Icrlent.mi egyházak 
templomait, kélévezitcus alkotásait az 
Antikriszlus hatalma n megleli meg, 
akkoris csak addig foyr.ak össze, mig 
a vihar elül. Sajnos, tv a közelmúlt 
tapasztalata és a jőve' biiMos tanulsága.

Sokkal könnyetb icfoimokal kez
deni és épileni a mm>eli öntudatra. 
Mindenki érzi, hogy c földnek a szü
lötte. munkása. Kényéül kér tőle, de 
áldozatot is hoz érle. Művelni akarja 
minden hazafi nemxiic eleiét kézzel

és ésszel, széppé akarja tenni, nagynak 
látni, mert ez volna a hazájáért önzet
lenül küzdő magyarság lelkének tiszta 
vetülete. Meg kell osztani a kenyér
lehetőségeket, hogy az ifjúság őserejét 
belevigye a jövő munkájába. Más 
meglátások vezérlik, mert a kor más 
lejjel táplálta őket.

A történelem új fejezetét kell meg
nyitni, mert a régi elavult. De sem a 
munka, sem az irány nem jelent fej
lődést, ha a keresztet megcsorbitva, 
a7. evangéliumot megtépve, a nemzeti 
öntudatot álmosan viszi át a jövőbe.

Új elöljáróságot választott Szarvas lakossága
Dauda Mihályt, az eddigi bírót a megértő közhangulat ismét a bírói

székbe emelte

Szarvas nagyköz.vt £ elöljáróságá
nak mandátuma lejárt. Az új elöljáró
ság választását szerűen délelőtt tartot
ták meg, a nagy hideg ellenére is igen 
nagy érdeklődés meikll. A község új 
képviselőtestületét 9 cráia hivla egybe 
a járás főszolgabirája és az megejtette 
a jelöléseket. Meglepetésként hatolt 
Tóth György képviselők slüleli tag be
jelentése, hogy a Szociáldemokrata 
Párt nem kiván a választási mozga
lomban részt venni és a választás 
idejére elhagyja a közgyűlési termet. 
Ezulán a jelöléseket ejtették meg, majd 
a községháza udvarén történt meg a 
válaszlás, amit dr. Schauer Gábor fő
szolgabíró vezetett le a jelenvoltak 
nagy megelégedése melleit. A főszolga
bíró állal delegált birójelöllek közül 
a lakosság nagy lelkesedéssel, egy
hangú akarással és egybedobbant 
kiáltással az eddigi birót, Dauda Mi
hályt választotta meg, aki hároméves 
birói múltjával a társadalom legtelje
sebb elismerését és megelégedettségét 
vivta ki. Igazságossága, a birói szék
ben megnyilvánult pártatlansága, me
leg szive és az ínségesek felé hajló 
emberi érzései a közbizalmat és köz

szeretetei biztosították számára és hogy 
ez a választáson ily egyhangú lelke
sedéssel nyilvánult meg, azt Dauda 
Mihály minden igaz tisztelője és ba
rátja legönzetlenebb érzésekkel és nagy 
örömmel fogadja. A törvénybirói tiszt
ségbe Czinkoczki János kerüli, aki már 
múltjával bebizonyította, hogy nem 
érdemtelent tisztelt meg ismét a köz 
bizalma. Gazda Galáth János lelt, 
akinek a városi életben való megjele
nése a gazdatársadalom megértő el
ismerésével találkozik. Galáth János 
kedves modoréval, közvetlenségével 
és kullúrális érzéseivel rövidesen a 
legkedveltebbek között lesz. Laudisz 
Lajos, Litavecz Mihály és Podani 
Samu megválasztásával a komoly 
tiszlviselőimunkát, a megválasztottakba 
helyezett bizalmat erősítette meg a 
polgárság. Esküdteknek pedig : Galáth 
Pált, Czinkoczki Mártont, Simkovics 
Mihályi, Frankó Mártont. Schullz La
jost, Szólni Andrást és Valkovszki Már
tont választották meg. Az új esküdtek 
mindegyike komoly, munkára kész 
ember és ezért működésükhöz sok 
szerencsét kiván a város lakossága.

Elengedik a lisztforgalmiadóváltságot a 
háziszükségletre őrölt liszt után

A  mezőgazdasági munkásokra is kiterjed a rendelkezés érvénye

A vármegye közigazgatási bizottsága 

még a múlt év nyarán felirt a kormányhoz 

és kérte, hogy méltányos esetekben engedjék 

el a lisztforgalmi adóváltságot. A kormány 

leirata most érkezeit le és ebben tudatja, hogy 

azok a kisbirtokosok, akiknek termése házi 

és gazdasági szükségletüket teljes egészében 

nem fedezi, a vásárolt gabonái házi és gaz

dasági szükségletre lisztforgalmi adóváltság- 

mente.sen vámőrlésben felőrölhetik. A mező

gazdasági munkásoknál is hasonló a helyzet, 

tekintet nélkül arra, hogy gabonájukat mun

kájukért kapták, vagy pénzért vásárolták. Az 

alispán most a leiratot sokszorosittatta és 

közhirrététel végett szélküldötte a megyei 

városok és községek hatóságainak.



H Í R E K
Az étírédézö lelkiisméfet

Abban a végeláthatatlan nagy magyar 
szomorúságban, amely úgy fehszi meg köz
életünket, mini a hó a ^hegypk gerincét, néha 
egy-egy kis őröm is ér, bennünfzet. Ezek között 
az örömök között mindig legszámottevőbb, ha 
azt látjuk, hogy a friahoni határok miatti fáj
dalmunkban más nemzetek tagjai is osztoznak. 
Ma már látni lehet, hogy az imperialista kis- 
<mtant államain kivül már csak Francia ország
nak vannak olyan hatalmi megnyilvánulásai, 
amelyek a Dunamedence problémáit, csak a 
iisanlaní, érdekei alapján ítélik meg. Ugyan az 
utóbbi időben némi jelét látjuk annak is, hogy 
a francia vezetőkörök sem szolgálják ki már 
vakon az ő vazallusaikat. A békés, revíziós 
harcok legfőbb színtere most Anglia. Ennek a 
hatalmas világbirodalomnak a közvéleményéből 
villannak ki leggyakrabban az igazság villámai. 
F. N. Palmer, ez a Magyarországon járt angol 
államférfi választói előtt kijelentette, hogy a 
magyar népet azért feszítették keresztre, mert 
szomszédai területi éhségéi akarták kielégíteni. 
Van-e ember az érdekelteken kivül, akinek fel ne 
ébredne a lelkiismerete, amikor egy angol kép
viselőtehát egy érdektelen állam politikusa 
állítja, hogy Magyarország azért a nagylelkű
ségért bűnhődik most, amelyet valaha az üldö
zések elől területére menekült idegen nemzetisé
gek iránt tanúsított. A modern szemléltető oktatás 
minden pedagógiai fortélya megnyilvánul abban 
az előadásban, ahogy Palmer a dunavölgyi 
helyzetet lefestette». „A trianoni elvek alkalmazása 
Angliában azt jelentené, hogy Skóciát Édinbugh- 
tól északra Norvégia, délre Liverpooltól Német
ország, Írországot az Egyesült Államok és a déli 
megyéket Franciaország kapná. Liverpool kikötője, 
a yorki templom nem lenne angol; Edinburgh 
várának ormán német lobogó lengene, Plymouth- 
ban franciául tanítanák az angol gyerekeket, a 
Westminster palotából egy harmadrangú, törpe 
államot kormányoznának és London egy kicsi 
ország vízfejű fővárosa lenne. Útlevelet kellene 
váltanunk, ha Shakespeare, Milton, Johnson, 
vagy az angol történelem más nagyjainak sír
jához akarnánk zarándokolni. “ Megmagyarázta-e
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— Meg ne fojts édes! — nevetett Nóra. 
Inkább tudod m it: mutasd meg nékem a te 
kedvés Október báródnak az arcképét, ha 
megvan. Tudod — tette hozzá huncutkásan — 
szipte. kezdek beleszeretni leendő ismeretlen 
páciensembe, olyan rajongva beszélsz róla. És 
a hallottak szerint annyira. emlékeztet engem 
valaki másra. . .  Valaki másra — tette hozzá 
elpirulva — aki engem néha szintén „kis 
Atbéném“-nek szokott becézni épenúgy, mint 
te, édesem. És, mint Október báró az ő regé
nyének hősnőjét. . .
fy. — No:nol — fürkészte Hedda asszony 
kedvesen kutatva szép vendége arcát. Úgy 
látom, valami titkot rejtegetsz előttem, kicsi 
lány ! . . .  Erről még beszélni fogunk ám 1 De 
ami azt illeti: csak gyógyítsd meg Októbert 
és azután semmi kifogásom az ellen, ha egy
másba szerettek. Ásó-kapa I —, kacagott fel
villanyozva. De megyék már és hozom az arc
képet ! . . .

— Igazán kiváncsi vagyok — suttogta 
maga .elé Nóra.

De amikor gyanútlanul kezébe vette a 
fényképet, amelyről egy markáns, bamaarcű, 
hullámoshajú, tüzes, okostekintetű férfiarc te
kintett rá vidáman és nyiltan: megrezzent a 
kezében a kép és egy fájdalmas, halk sikoly 
hagyta el torkát.

— Mi bajod van édesem ? 1__— ugrott
hozzá megrettenve Hedda asszony. Jézus Mária! 
Hogy elsápadtál, hogy remeg a kezed! . .  . 
Talán hirtelen szivszúrás ? 1. . .  Hozzak vizet ? 
Drága 1. . .

rnfr 'Valaki j meggyőzőbben, kézzelfoghatóbban 
azT a . ooT^ljndfs..ó rszágcsonkitást, t amit Maijyáir- 
orszá(fón visztek ? Kérdezte-e nidr valaki tisz
tábban, bcúrgbfyan, hogy fennmaradhát-e tovább 
Trianon ttbékialtó igazságtalansága ? Még- 
njLondta-emár valaki világosabban, hogy á 
Duna medencét újjászervezni nem lehet máské
pen, csak akkor, ha azt a wilsoni elvek alapján 
rendezik újjá ? A mi, hálánkat. és .köszöntésün
ket hiem tudjuk tolmácsolni a %ivalo és igazság- 
szerető angol államférfi előtt, de bizonyára meg
hallják köszöntésünket azok, akik ezt a kiváló 
angol politikust Magyarországra hívták. Okosan 
cselekedtek.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason február hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszeriára latja el

Istéhtiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

lót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róqi. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor nagymisé. Délután
3 órakor vecsernye. Köznapokon szentmise reggel fél 
8 órakor, lilán iák délután 3 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap első vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Orvosok gyűlése Békéscsabán. A Békés- 
megyei Orvosszövetség Békéscsabán évi köz
gyűlést tartott. A közgyűlésen dr. Déri Henrik, 
dr. Tokai Lajos szarvasi és dr. Dezső Antal 
kondorosi orvosokat a választmányba bevá
lasztották.

— A gimnáziumi ifjúság műkedvelő előadása.
A gimnáziumi ifjúság Vajda Péter Önképző
körének február 24-iki, (vasárnap esti 8 óra) 
műkedvelő előadására erősen folynak az 
előkészületek és eltekintve átlói, hogy ezal- 
kalommal Bónyi Adorjánnak egy nagy szín
padi hatást kiváltolt darabját adják elő a 
fiatalok, az intézel legjobb és legkipróbáltabb 
erői lépnek fel szép együttesben. Az elő
adásnak a jótékony adományokból befolyó 
esetleges jövedelmét a rendezőség Vajda Péter 
sírjának további tatarozására kívánja fordítani.

Nóra felült ágyában és nagyot Iélekzett. 
Megtörölte homlokát, melyet kivert a hideg 
verejték. Azután újból hátradőlt párnáján, s 
miközben a képre ’ még egy iátható, kutató 
tekintetet vetett, visszaadta azt barátnőjének 
és elfúló hangon beszélni kezdett.

— Ne aggódj drágám, nincs semmi bajom ! 
Csak egy fájdalmas meglepetés ért 1. . .  Én 
azt hiszem, hogy ez a szegény sebesült azonos 
az én legkedvesebb ismerősömmel, jÖbarátom- 
mal. Mert ilyen megdöbbentő hasonlatosság 
két idegen között nem is lehet. . .  Mondd csak 
édesem; a te sebesültednek igazi neve áz Ok
tóber báró ? 1 .. .

— Nem drágám 1 — rettent mng Hedda
asszony. Ez psák a becéző neve, aminek tör
ténete van. De itt a városban senki sem hívja 
másképen. Talán vannak, akik nem is tudják 
a polgári nevét. Az igazi neve: dr. Csanád
Ferenc budapesti ügyvéd.

— Ő az I — suttogta maga elé fájdal
masan Nóra. Azután átölelte barátnője nyakát 
és a mindig mosolygó, mindig nyugodt, „okos, 
kis Athéné* keserves zokogásra fakadt épűgy, 
mint akármelyik kis falusi libuska . . .

Harc egy emberéletért

Dr. Keserű István főorvos úr, félórái 
beszélgetés után elégedetten bólintott a fejéveL

— Bocsásson meg Kollégám, hogy az 
első percben kissé ridegen és bizalmatlanul 
fogadtam. Az egyetem falai közül kilépő, újdon
sült, fiatal segédorvosokban, akiket többé-ke- 
vésbé váratlanul és ismeretlenül szoktak a 
kórházainkra rászabadítani: rendszerint nem sok 
örömünk van. Legtöbbször túlértékelik primitiv 
kis elméleti tudományukat. Nem egyszer sze
rénytelenül vitatkoznak jóval tapasztaltabb és 
Idősebb kollégáikkal és nagyképű, hasznáve-

— Ismeretterjesztő népművelési éí̂ SSl&éok. 
Dr. Üzonyi Ferenc? tailár kedden, február/hó
12-pn eáti 7 órakor a Szarvasi Munka$-Ött- 
Üon Szövetkezetben előadást tartott á növé
nyek táplálkozásáról. Vadányi Mikjós tanár 
ugyané helyen február 14-én a büzaert^ke- 
sités problémáját ismertette a nagy számban 
összegyűlt tagok előtt. Dr. Robjtsek Jenő 
csütörtökön esti je i 9 órakor a Szarvasi Ipa
rosinak Onképzőkörébén, pénteken esti fél 9 
órakor pedig a Szarvasi Kereskedő Alkalma
zottak Egyesületében tartóit népies előadást 
aktuális és közérdekű jogi kérdésekről. Wag
ner Géza gimnáziumi tanár február 24-en esti 
7 órakór a Szarvasi Munkás-Otthon Szövet
kezet tagjai részére előadást tart az ember és a 
gép viszonyáról,

— Betöltik á szeritanírási községi állatorvosi 
állást. A járás fpszolgabirája pályázatot hir
detett az elhalálozás folytán megüresedett 
községi állatorvosi állásra. A pályázatokat 
február 18-ikanak déli 12 óráig kell beadni.

— Nagyon jól sikerült a Kereskedő Alkalma
zottak bálja. Vasárnap este rendezték meg a 
Szarvasi Kereskedő Alkalmazottak Egyesüle
tének álarcos és jelmezbálját, amely 'á leg
teljesebb siker jegyében folyt le. A ‘nagy 
számban összegyűlt közönség a legjobb han
gulatban szórakozott el a reggeli órákig és 
gyönyörködött a jelmezesek színes és festői 
felvonulásában. Sok szép és ötletes jelmezt 
láttunk a bálon. Az egyesület vezetőségének 
gondossága, a rendezőség figyelmessége, dz 
emelkedett hangulat a legteljesebb szórako- 
kozást szerezték meg az ott megjelenleknek. 
Nagyon sokan sokáig fognak visszaemlékezni 
erre a színes táncos éjszakára.

— Közszemle. Szarvas község zárszáma

dásai tizenöt napi közszemlére vannak kitéve. 

Megtekinthetők a számvevőségi irodában.
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hetetlen jótanácsokat adnak nekik. A beteget, 
vagy pláne sebesültet is rendszerint úgy akar
ják gyógykezelni, kezükben egy vaskos, egye
temi tankönyvvel. A másik véglet pedig az, hogy 
érezve járatlanságukat: teljesen elvesztik lábuk 
álól a reális talajt. Félszegek és jjyáraóltálanbk 
lesznek. Mire azután valamennyire kinevelném 
őket, a wcseléd-év“ végére: ükkor meg el
mennek. De persze, igeh ritkán, akadnak di
csérete? kivételek is. Úgy látszik, ezek közé a 
ritka kivételek közé fog tartozni kegyed, Kbl- 
legina l Megmondom Őszintén: különösen az 
tetszik nekem a legjobban, hogy szerényen be
vallja, hogy semmit sem tu& és arra kér, högy 
türelemmel tanítsam. Meg lesz l .  .. És az. is 
tetszik nekem, hogy ugyanazt a nézetet vallja, 
amit én. Tudniillik, hogy egy súlyos, sebesültet 
nemcsak fizikailag, hanem lelkifég is ícezelni Icell. 
Mert á nágy vérveszteség és válósilnű lelkirázkó
dás után rendkívül deprimált és büskbmor, vdgy 
ingerlékeny lelki állápotba is kerülhet Egy
szóval kedélybeteg is. Helyes, nagyon helyes, 
Kolleginal Tehát egy jó sebésznek egyúttal jó 
pszihiaternek is kell lennie . . ». Eddig kitűnően 
felelt. . .  Feleljen még egy kérdésemre és ha 
ez is sikerül: máris minden bizalmat előlege
zek magának és ötven százalékig magára me
rem majd bizni a legkedvesebb betegeidet, 
akinek az életét minden körülmények kozott 
meg kell mentenünk. Érti: kell 1 - - -

— Magam is igy gondoltam 1 — szakadt 
fel a hálás mosoly Nóra leikéből. Tćgye fel 
azt a kérdést főorvos ú r ! . .  .

. A nagy sebész fürkészve s bizonyosfókú 
jóindulatú maliciával nézett szép s^gédorvos- 
nője értelmesen csillogó szemébe.^ Majd szo- 
lcása szennt mégíförzolíte alz állát ( és vontatot
tan feladta áz utolsó vízégákérdést:



— A járási mezőgazdasági bizottság ülése. 
A szarvasi járási mezőgazdasági bizottság a 
múlt héten Szarvason ülést tartott. A bizott
ság elhatározta, hogy a Tiszántúli Mezőgaz
dasági Kamarától kér támogatást a tavaszi 
vetőmag beszerzéséhez, mert a szarvasi járás
ban a múlt évi nagy aszály miatt nagyon sok 
gazdának, árpa, tengeri és zab vetőmagja 
nincsen. Szabó Ferenc öcsödi tag kérte, hogy 
a vetőmag juttatásnál legyenek tekintettel 
különösen a földbirtok-reform során földhöz 
jutottakra és a földbérlőkre, akiknek különö
sen szorult a helyzetük. A bizottság tiltako
zott a szarvasi inségadó kivetés ellen is, 
amely a szegény földbérlőket és feleseket 
sújtja a legjobban a kisiparosság és kis
kereskedelem mellett.

— Panasz a disznóárak ellen. Egy elkesere
dett kisbirtokos levelét vettük a minap, amely
ben az alacsony sertésárak miatt panaszkodik. 
Elmondja levelében, hogy hathetes malacait
3-4 péngpért prédálta el, mert kellett a pénz 
a bankkamatra, féléves süldőiért pedig 14-16 
pengőt kapott. Szomorúan irja a levelében, 
hogy ő még mindig jobban járt, mint a szom
szédja, aki a nagy hidegben hét kis malacot 
hozott be a piacra és mivel egyáltalában 
vevő feléjük se nézett düheben a csabai or
szágúton szétszórta azokat. Levélirp kisbir
tokosnak négy kishold földje van kis tanyával, 
a föld termése az aszály miatt kenyérre sem 
elég, földjének csak kis részét vetette be ősszel. 
Kérdezi, hogy hogy fizesse köztartozását. 
Sajnos erre ćsak azt a választ adhatjuk, neki, 
hogy próbáljon fizetési halasztást kérni.

— Elfogták az öcsödi tanyák tyúktolvaját. Az 
utóbbi, időben az öcsödi tanyák között napi
renden voltak a tyúklopások. Hol itt, hol ott 
tűnt el a jól bezárt tyúkólakból egy kél kap- 
pan, kakas, jérce. A minap egy éjjel Fekete 
Kálmántól 18, Kocsis Lajostól 17, Hürkecz 
Jánostól 13 tyúk tűnt el. A csendőrség a 
legszigorúbb vizsgálatot indította meg és sike
rült is az öcsödi piacon elfogni a tettest L. Mol
nár Antal öcsödi lakos személyében* Az eljárás 
megindult az enyveskezű tyúktolvaj ellen.

— Megszűnik a búza irányára. Mint ismeretes 
a tavalyi római egyezmény megkötése után 
a- kormány megállapította a búza irányárát az 
egyes hajó-, vasútállomásokra vonatkozóan, 
mely árban a Futúra köteles volt búzát átvenni. 
Mfnthögy az export' üzletek^ befejezésük előtt 
állanak, hivatalos helyről figyelmezteti a gazda
közönséget, hogy ezek a múlt évben meg
állapított irányárak április 10-ével megszűnnek 
és ezidőtől kezdve a Futúra nem köteles a neki 
felajánlott búzát a megszabott árban átvenni.

Háziasszonyok!
Megjelent a

Dn.OETKEIU'
új fényképes

R E C E P T K Ö N Y V E ,
melyet kivénségra 

ingyen és bérmenlve küld:

Dr. O ETKER-gyár
Budapest, VIII., Contl-u. 2B. sz.

Gazdag műsora lesz a szegedi egyetemisták
műsoros estjének

Műsor után táncmulatság lesz
Mint megírtuk a szarvasi Protes

táns Nőszövetség, a Protestáns Leány
egyesület a szegedi Egyetemi Luther- 
Szövetség közreműködésével szomba
ton, február 16-án este 8 órai kezdettel 
az Árpád-szálló dísztermében tánccal 
egybekötött műsoros estét rendeznek. 
A gazdag műsort dr. Benkő Katinka 
nyitja meg, majd ének, zongoraszámok

az Árpád-Szálloda dísztermében
között kis jelenetek díszítik a műsort. 
A műsoros-est iránt nagy érdeklődés 
nyilvánul meg és a jegyek igen tekin
télyes része már elővételben elkelt. 
Az olcsó helyárak. mindenki számára 
lehetővé teszik a megjelenést és az 
előjelekből Ítélve kellemes farsangi 
szórakozásban lesz része az azon 
megjelenőknek.

Mezőgazdasági statisztikát készíttet a kormány
A  február 28-1 állapot szerint márciusban lesz az összeírás

Budapestről jelentik: A magyar gazda
körök hosszú idő óta panaszolják, hogy a 
statisztikai adatfelvétel nem terjed ki a föld
birtokokra, a gazdasági üzemekre és az azok
kal összefüggő adottságokra és nincs komoly 
statisztikai támpont a földbirlokpoliiika, a 
termelés, a szervezés stb. kerdesében sem. 
A kormány most döntő lépésre határozta el 
magát ezen a téren. A múlt heti hivatalos 
lapban kormányrendelet jelenik meg. amely 
az ezévi február 28-iki állapot alapján elren
deli a részletes mezőgazdasági statisztika 
felvételét. Az adatgyűjtést március hóban a

statisztikai hivatal fogja végezni. Körülbelül 
kétmillió kérdőivet küldenek szét. Az adatok 
beszolgáltatása kötelező. Előreláthatólag más
félmillió pengőbe fog kerülni az adatok fel
vétele és feldolgozása. A költségeket négy 
évre állítja be a kormány a költségvetésbe Az 
első évi költségrészlet már 1935-36. évi költ
ségvetésben szerepel. A kiadandó rendelet 
hangsúlyozza, hogy a beszolgáltatott adato
kat adózási célokra felhasználni nem lehet. 
Ezzel azt kívánják elérni, hogy a gazdakö
zönség ne idegenkedjék az adatok beszol
gáltatásától.

— Múlt heti beküldött levelünkhöz Lapunk 
múlt heti számában egy asszony levelét kö
zöltük a szarvasi templomokban több magyar- 
nyelvű istentisztelet tartása érdekében. Sok 
ezer szarvasi lakosnak vágyát tárta elibénk 
ez a levél, amelyre feltétlenül fel kell figyelni 
evangélikus egyházi vezetőségünknek. A levél 
egy resze, a levél összezavart irása miatt 
nem volt érthető, utólag közöljük, hogy a 
levélben panasztevő vallásos hölgv vasárnap 
délutáni vagy esteli magyar istentiszteletei 
kér rendszeresíteni. A köznhaj megnyilvánult, 
nehezen várjuk a mozgalom kiszélesedését 
és az eredményes határozatokat.

— Olcsóbb lesz a cigaretta és a dohány.
Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter 
reformra készül a dohányjövedéknél, ameny- 
nyiben a miniszter racionálni akarja az üze
meket és kisebb rezsivel olcsóbb dohányt és 
cigarettát akar elérni. Az utóbbi években 
ugyanis annyira visszaesett a jobb cigaretták 
fogvasztása, hogy tényleg szükség van a 
dohányárak csökkentésére, amit a fogyasztó 
közönség is régen vár.

— Felülfizetések. A Szarvasi Kereskedő
Alkalmazottak Egyesülete február 10-iki Jel
mezesestélyén felülfizettek: Bárány Béla,
Meitner Soma, 5—5, Klein Mór, Gaal János, 
Podmanyicky János, Gaal Pál, Öw. Medvegy 
Györgyné, Szarvasi Iparosifjak Önképzőköre
3-3, Nagy Sándor, Orosz Iván, Holub Mihály, 
Bük Adolf, Stefáni Mihály, Kollár Mihály, 
Ungár Jónás, Baán Béla, Galambos Dezső, 
Weinberger Simon, Kudlák Endre 2—2, Kó- 
czi Lajos 1.20, Walfisch József, Medvegy 
Mátyás, Veles Györgyné, Haviár István, Szöl- 
lősi Márton, Simkó Gyula, Pribelszki János, 
Sárkány János, Korbely Samu, Medvegy Béla, 
Steinfeld József, Sábel József 1 — 1 pengőt, 
Fenyő László 50 fillért, mely felülfizetésekért 
ez úton is hálás köszönetét fejezi ki a Vezetőség,

— Ebadó érmet kapnak a kutyák. Az új
vármegyei szabályiendelet szerint minden eb 
edadó érmet kap. Az érmet a kutya gazdája 
az ebadó lefizetése után kapja meg a város
házán. A pecérek, mezőőrök és egyéb hiva
talos közegek az ebadó bárcák nélküli ebe
ket kiirtják. Ezek szerint ezután nem lehet 
adózatlan kutyákat tartani senkinek.

— Ebzárlat Szarvason. A járás főszolga- 

birája Szarvas község területére a veszettség 

fellépése miatt február 10-lál 90 napos ebzár

latot rendelt el.

— Felülfizetés. Múlt számunkban közölt 
Levente-tisztibál felüIfizetőihez pótlólag közöl
jük: Szöllősi-cég 3 pengő.

— Táncmulatság. A békésszentandrási Gass- 
ner szőnyeggyár alkalmazottai február 23-án 
aSbékésszentandrási Ipartestületben táncmu
latságot rendeznek.

— Iskolai szünet. A legutóbbi hófúvások a 
külterületi utakat annyim befújták, hoijy az 
ott lakó szülők gyermekei emiatt nem jár
hatnak az iskolába. Ezért a kondorosi isko
lákban a tanítás e heten szünetel. A tanítás 
folyó hó 18*án veszi kezdetét. A szarvasi 
evangélikus iskolákban is február 21-ig tartó 
tanítási szünetet rendeltek el.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Szvák 
Pál MÁV pályamunkás szentesi lakos nevét 
Sik-ra változtatta át.

*— Magyar Leányok. „ A polc tetején “címen 
bájos, vidám farsangi jelenetet közöl a Ma
gyar leányok új száma. Megjelenik hetenként, 
előfizetési ára negyedévre 4 pengő. Mutat
ványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal. 
Budapest, VI. Andrássy út 16.

F I G Y E L E M !

Rádiók 
átalakítását 

Budapest II. 
vételére
Márkás rádiógyárak kép- 
viselete(Standard,Telefon
gyár, Philips, Orion)

Q " » |  rádió, villamossági
d L U v w  vállalata, Szarvas,
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H E T E N K É N T
lija i OROSZ IVÁN 
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Nem szégyen a szegénység
Az ó.’ginteségel nélkülöző. emberek.élele hazug« 

Ságra ép.Ul. Az Ilyen emberekben túlteng az álsze« 
mérem Is és mindent egy egyéni, önző és nagyzoló 
szemszögből néznek. Nagyon sokan vannak, akik a 
háború alatt felburjánzntt hadigazdagságok és pár« 
venüség hatása alatt még mindig többnek szeretnének 
látszani, mint amik és innen van, hogy nagyon sok> 
szór a társadalom megbocsátja a butaságot annak, 
aki mögött vagyont és leli pénzeszsákokat lát. Ami 
pedig az észt illett,- itt is nagyon sok öntelt szellemi« 
parvenüvel találkozunk, akik hasonlatosak ahhoz a 
novellabeli lexikonemberhez, aki napi lexikonolvas* 
mányára mindig oly ügyesen rá tudta vezetni a be* 
széd fonaléi, hogy a társaság tényleg okosnak is 
hitle, pedig .a memóriája sem terjedt tovább egy 
napnáL De aki valami kicsit ért a lélekelemzéshez, 
az rögtön észreveszi a sokszor aranyborjú mögé rej« 
tőző bárgyúságol, mint a lexikon vagy aznapi olvas* 
mány mögül ki-ki kandikáló tudálékos hencegést. 
Pedig nem szégyen a szegénység. Legyen az akár 
anyagi, akár szellemi. A szamárral is megelégszik a 
föld termelője, amikor nem kiván tőle ielivér lóhoz 
való lóversenyi futtatást. És az anyagiakon felül* 
emelkedő szellemiségei sem köthetik le a földhöz a 
kincsek csillogó fényei és a bibliai zengő ércek és 
pengő cimbalmok Üres fahangjai Nem szégyen sz& 
génynek lenni ma már, amikor a nagwilág is sze> 
gény. és az éld legfőbb értékei milliók és milliók 
előtt Ismeretlenek. Nem szégyen szegénynek lenni 
azóta, hogy egy Spoletó>meüetti könnyelmű és gaz> 
dag Ifjú fiatalember, bizonyos Giovanni Bemardone 
akit közönségesen Asszisi szent Ferencnek nevez a 
katolikus anyaszenlegyház, súlyos betegsége után 
felgyógyulva ledér éleiével szakított és otthagyva 
családi kincseit, a magányosság Istenhez emelő 
szépségébe vonult és úgy a madaraknak, mint az 
elesett embereknek, szellemibénáknek és. testi rokkan* 
laknak lett az istápolója. Croisos hírnevét nem emberi 
értékének, de nagy vagyonának köszönheti Ugyan 
a monda azt állította róla, hogy bátor is volt, de a 
bátorság nem elég a halhatatlansághoz. Ezzel szem> 
ben Asszisi ferenc nem azért lett halhatatlan, mert 
atyjától örökölt kincsei voltak, hanem mert a lelke 
nagy vök és érzései fűtik még ma is azokat, akik* 
nek vágyai túlemelkednek a napi örömökön Asszisi 
Ferenc szegénységének egy órája többel ért Vilelliusz 
császár egész életénél, aki — mint feljegyezték róla
— nemcsak zsarnok, de kapzsi és mohó is volt és 
az érzéki élvezeteken kívül semmi más nem érdé« 
kelte. Beflenetes volt (falánksága. Egy orgia alkalmával 
4&00- osztrigát evett meg előételnek, képzelhetik, 
mtt zabáit ez az- egész evés folyamán. fioskadásig. 
telt asztalok mellett dőzsölte ál életéi és így vacsora 
alatt többször mesterséges úton kiadta magából a 
beveti dolgokat, csakhogy újból hozzálásson az 
ewéatasz- fly*n »MtoUkni uj is iftiAiUnyhatiinlt ebben 
a modem korszaknak csúfolt világban, akik önzésü* 
kel csak falánkságukkal luttyák kielégíteni. De az ilye* 
nek még könyörtüelel sem érdemelnek és ezért az 
Ilyeneket még ma is elkerülik azok, akik a szelíd 
szegénységei a csendes szerénységgel egybefűzve a 
boldog örömöknek élnek. Nem szégyen a szegény« 
s í í  ma, amikor a szegények millióit a remény halk 
foferilianásaj melengetik. és amikor az áldozatos gaz« 
dagság érzése kiveszett az önző emberekből. A 
múltkor egy társaságban meglepetten néztek reám, 
amikor őszintén bevallottam, hogy sok'földi dologra 
nem telik nehéz munkával megkeresett Jövedelmem« 
bóL És a közvetlenség felébresztette: ismerőseim 
őszinte érzéseit és... a sablonos panaszkodásokon 
felül elmondott, szavak ékes bízonyüékoi szolfiádíaUak 
erre az új igazságra: Nem szégyen szegénynek lenni I

BUD APESTEN  legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógylnté^et

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő éra 1 pengő. 

Kiszolgálási díj csak 10 fillér.

Jó estéit Bocsánat urak s bájos szépek, 
hogy ily váratlanul pottyanlam közétek. 
Mielőtt azonban csak egy szól is szólnék — 
bemutatom magam: én a Prológ volnék. 
Vagy ha jobban tetszik családfám ős neve: 
én vagyok Karnevál bolondos- hercege: 
Lássatok szívesen, én viszonzásképen: 
im ünnepélyesen, hitemre igérem 
mindent elkövetek, hogy megszeresselek 
és velem sírjatok, velem nevessetek...
... Hiszen nem is jöttem üres kézzel én «e 
Velem van a múltak sok drága emléke, 
amit most közietek mind eloszlogatok.

i

— Szerkesztői Oznnetek. 6. S. Köszönet kül

deményéért. Anyagtorlódás miatt csak a jövő 

héten közöljük* — M. i. Kérésének szivesen 

teszünk eleget, de. elvárjuk, hogy az az egye

sület is támogasson bennünket: Illetlenség is 

mindig csak kapni és sohase adni.

— Gyümölcsfák metszéséről, a legjobb ke

reskedelmi őszibarckfajtákról,. legmodernebb 

permetezőgépről, a kecskeláb oltásról, a Ba- 

tul-almáról, a  télvégi permetezésekről..a,gyü- 

mölcsfatelepités szabályairól, a bor kezelésé

ről és még számos aktuális kérdésről képek-

Mindenklnek’ egy*egy ajándékot adok.
Szivemből tőröm le, vegyétek szivéseir 
és ha könnyel láttok egy s másik levrien, 
melyet életfátok elhullatott régen 
s mit most összeszedtem, hogy nektek meséljen: 
Ha elétek tárom: ami- szép volt;. drága 
s rabul ejt majd újra a múlt édes álma — 
ha a szivetekben egy régi húr rezzen 
s egyegy iorró könnycsepp fénylik szemetekben, 
s úgyérzitek: újra kis gyermekek vagytok:
Ne szégyeljétek, hogy még sírni Judtok 
5 ha életre kelnek rég feledett álmok. 
Álmodjatok újra — szarvasi diákok U..

kel bőven illusztrálva .ir „A Magyar Gyümölcs' 

legújabb száma, melyből egy alkalommal' 

lapunkra hivatkozva*ingyen mutatványszámot' 

, küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy 

út 8. szám.

SAMAX n i \ ilii ü> j.f|i
olcsón eladó.

Megtekinthető SZÜCS JÓZSEF viUanppssági 
szaküzletében.

. . .  Emlékezzelek a régi Körös partra, 
akáclombos, kedves, meleg városunkra. 
Hol az Álma Maler ősi régi fészke 
ölel mindannyilok újra kebelére.
Szarvas l — szép városunk Emlékezlek 
Ifjú élletek féllve őrzöü vára. [rála? 
Hol a lehetségé volt a babér, mlrtus: 
de hol Julalmal nyert — a szarvasi virtus 
Oda viszlek újra, téren Időn által 
az én képzeletem messze*messze szárnyal 
5 minél messzebb repUl: csak közelebb

[lépek
Olyan régik s mégis — oly újak a képek I 
Kikel körülöttem őszült fővel lálok:
Már nem Is öregek: csak öreg — diákok .

Keljelek éleire múltak látomás! 1 
.. . Rájövünk, hogy megcsalt Kemény 

[Gyula bácsi
Azt a pár esztendői milyen vígan hordja! 
A fehér haj is csak — farsang! paróka .. 
Hatvan év ... nyolcvan év ? . . .  ki tudja 

[ezt számon l

Még a püspökünk ae, akit Isten áldjon. 
Kit soha el nem ért az élet salakja... 
s ma -Is mint sudár tölgy olyan az alakja. 
Orvos akart lenni Sándor egyszer régen 
Ma: lelkeket gyógyít Krisztusnak nevében... 
Na és .Tamás bácsi 1 a TESz szeme^íénye, 
pár jna i ficsúrraT dehogy Is cséréinél 
Sebzett sziveinkben egy szent htféí ápol: 
Nagy Magyarországról, osztatlan hazáról... 
Csapongj képzeletem, mini újjongó-madár 1 
Ott Jön elegánsan —  Návay Aladár — 
szellem és akarat ragyog a szemében 
a lövő Marsallbotját hordja már zsebében 
Mögötte egy horgász, mini csuka, oly méla: 
a nagy tőkepénzes fóhalász, — Stark£él& 
Kinek, ha fogásnál a szerencse kedvez: 
Zártkörű és pikáns — halesíéket rendez . . .

A tyúkokat hozzá fő „tyjikász" szállítja 
űutiseio.^3 Ulauszkl — nagy Oceánlsta... 
Ést ki alig beszél: Melich a nagy nyelvész 
az ő közelében Zeus hangja elvész. . 
Nem is bírja ez, ki, felzúg egy hang „Acsl;l“ 
Futót is bedugja Jó Gún Árpa bácsi. . .  
(aki akkoriban még nem is álmodta: 
hogy az ezer holdjál egyszer még ellssz a). 
Fúr, farag és tervez az első repülő: 
Székely Miska még .áll bőszen Gábor Rezső 
Mérel Oszkárral s tűnődnek eképen: 
„viselőéin miért „szabályszerű" nékem? 
Ezt Ismétli egyre mecenás Mérel. . :
Ezt szavalja Országh .s döngenek léptei. 
De vaj ki Imbolyog ottan „kérrech szépenM? 
Krecs marik Lacika, haja mint az ében 
Arca mint fogyó hold, oly szomorú, sápadt 
belé mára lélek csak. vendégkén! Járhat. . .  
Kávé délutánról elrettentésképen 
a Chován tanár úr most szidta ki éppen 
Hajdú Jóskát, ki unokahúgának, — 
sötét szegletében a kedves szobának — 
csak azt magyarázta: „ml az a subjedum? t 
(kézzelfoghalólag, viszont, ez Is fadum>i) 
Nem hiába jósolt szörnyű véget. neki 
a Jó Zuzl bácsi, mondván; „bitón végzi, 
De nem ám egyedül 1 “— Placskó lesz a társa, 
aki óra clőU magát orrba vágja, 
hogy pirosló vére elkezdjen peregni, 
s a vészi megelőzve: ne keljen felelni.

• Akárcsak a Gajdács r  Felkötve az ála, 
mivelhogy latinból Igep gyöngén álla.. 
Foga, füle, feje nagyon fáj szegénynek — 
de az öreg „Szubl“ nem áll ám kötélnek 1 
Amerikába megy 1 — : egyre hajtogatja 
a hajójegye Is zsebében — azóta — 
Áldott Benka Gyula éles szeme látja, 
hogy milyen imposztor;egynémely diákja, 
ezért .a bajt bölcsen mindig megelőzi; 

a diákkamrákat hlveni ellenőrzi.

Lévén, jmipf Sokrales : bölcs * és Igái binX 
{Respektálja Szlovák, Jllkos drámairól}.. 
Lónyal pénzügyér féltékenyen nézi:
Zrínyi babérjára mint tör a Zvartayl-.
Pad alatt, ha Neuman ianárúr n/̂ rn ?■ 
Gyökűasy verset Ir már a „Bokrétába/ 
Ám észre veszi ól s rázúg könyörtelen 
„Blkfic fráter, tinta logaritmus legyen r
S már*már utóiért szomorú végzete; 
amidőn megmenti Peták áldott keze; 
Csengetnek. Végei én egy jcedues óra 
Az udvarra futnak egy kis pipaszóm. 
Nyár felé bizony már terhesek a leckék, 
Irodalmi téren harcolnak a „Zsengék"' 
Főszerkesztők: Hollsy, Nuszbek ćs.Sza* 
Ifjú Utánuk a Gyónl AciUmGáza. [bolcsk* 
Gyerekekbe mindben ég, a szent lűz máris.. 
Hol vagy Anna*llget. Pepl*kert, majálist 7 ... 
Hol vannak a régi drága, (nedves napok? 
Rendezői elmért .folyó 4d6z harcok.
Mikor. végne.gtfózqtt íloruálh Dezső pártja 
s bdeljöUU legszebb féltve Őrzötí álipa.I 
Rendező' letf Ő is, ám a sors találísr 
ekkor maradt ép.el a remélt jnajádli. . .  
Am a Vajda* körben alelnök*titkár lett 
s a Szlovák lányoknak ;ó csapta a szeld. 
De Haviár Icái sem -érte- soha szégyen 
Olyan udvara volt, mini holdnak az égen. ■ 
Még a.Szuclioiozkyek csöndas paptanáré* 
üdvardy Sanyikat Valépylqk.szive 
Is felforrt nem egyezer, ht egy ablak alatt. 
Pepi és1 Kakud húzta nótájukat 1 ..,
Talán most Is húzzák 1? ... Alom végetérhe!' 
De .tovább él köztünk a szarvast 
Ml jövő Nemzedék, lm elétek .állunk 
E farsangi estén Jó kedvei kívánunk 
Legyen öröm, mámor újra' a szívekben 
Mlkénlxgyszer cégen-az: — Anno«llgtíbcni 
. . .  Ésioost.parancsot.ad Karnevál hercege 
kezáődjékamüsor, dal. Járni s .vidám zenei....

Értesítés. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közőtQp 
séget, hogy megfeeklogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az.

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L A T O T
atovábbra is fenntartom és minden e szakm^Jb .̂ v$gó lounl^t 

legszolidabb áradon váilal^BX^
Különösen felhivom a nagyérdemű közönség becses
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes te m é tl^  
zésl Cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendű kivitel 
mellett utolérhetetlen olcsó árakon gondoakodiiatom pontos és- .előzékeny 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű, közönség szives pártfogását kérye maradtam.

tisztelettel

öjzv. Blaskó
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és ^yteödj&i ,mg qlo«#irawrć(ll



Február 25-én lesz az Ipártestület 
évi rendes közgyűlése

Tiz elűl|árósági tagon kívÚI két póttagot Is Vále&ztanak
évi költségvetést mutatják be, azonkívül 10 

rendes előljárósági és 2 póttagöt választanak 

három évre. Választanak ezenkívül 3 szám

vevőt, 2 könyvtáínökot, 2 gondnokot is egy 

évre. A közgyűlés iránt — mint minden al

kalommal úgy most is — nagy érdeklődés 

nyilvánul meg.

A Szarvasi Ipartestület, városunk egyik 

legszorgalmasabb és fontos missziót teljesítő 

egyesületének meghivói és zárszámadásai 

most vannak kikézbesítés alatt. A város 

iparosságál február 25-én, hétfőn délután 2 

órára hívják egybe, amely alkalommal az 

érdemes egyesülés rendes évi közgyűlést tart.

A közgyűlésen a zárszámadásokat és a folyó

A kereskedelem és ipar helyzete 
semmit sem változott

A  vetések megfelelő mennyiségű hótakarót kaptak 
— mondja az alispán jelentése

A vármegye alispánjának a legújabb 

jelentése többek közölt a következőket tar

talmazza : december hónap időjárása mező- 

gazdasági szempontból kedvezőnek volt 

mondható, amennyiben a lehullott csapadék 

bőségesen kárpótolta a nyárvégi és őszi hó

napok száraz időjárását. Ugyanígy kedve

zőnek mondható a január hónap időjárása 

is, mert a jólfejlődő vetések a bekövetkezett 

fagyok idejére elegendő hótakarót kaptak 

^hhoz, hogy a fagykároktól óva legyenek. 

A mezőgazdasági munkálatok mindkét hó

napban szüneteltek és a mezőgazdáságok

ban inkább belső majori munkálatokkal fog

lalkoztak. A mezőgazdasági lakosság hely

zetében nern következett be változás. A 

terményárak ugyan emelkedőben voltak, 

viszont azonban a sovány és hízott sertés 

-ára mélypontra süllyedt. A terményárakból 

a gazdáknak nem sok előnye származik, 

mert eladni való készletek mér nem állnak 

rendelkezésre, viszont a sertés árának süly- 

lyedése erzékeny károkat okoz, mert serté

seiket épen az elmúlt hónapokban kellett 

értékésiteniök. A mezőgazdasági munkák 

szünetelése következtében, a mezőgazdasági 

munkások nem juthatnak keresethez, ezek a 

munkások igyekeztek igen tekintélyes rész

ben a vármegye egyes részeiben folyamat

ban levő nagyobb földmunkálatoknál elhe

lyezkedni. Január havában azonban ezeket 

a földmunkálatokat is hagyobbrészt be kel

lett szüntetni, ami helyzetükre annyiban van 

kihatással, hogy a munkálatok kezdetén a 

földmunkákban való járatlanságuk követ

keztében csak keveset tudtak a tulajdonké- 
peni kubikus munkások keresetéhez viszo
nyítva megkeresni és igy tartalékolni a mos
tani időre, amikor ezek a munkák szünetel
nek, semmit nem tudtak. A kereskedelem 
és iparban semmi lényeges javulás nem 
érezhető és némi fellendülés csak karácsony 
táján volt tapasztalható. Áz ipari munkás
ság, miután a legtöbb iparágban munkale
hetőség nem áll rendelkezésre, szakmájától 
eltérő munkában sokszor napszámosként 
igyekezett elhelyezkedést találni, hogy némi 
keresethez hozzájusson.

— Eltűnt egy gyengeelméjű fiatalember. Ja-

n'écskó Mátyás szarvasi gyengeelméjű 24 éves 

fiatalember még január 8-án eltűnt II. kér. 

Í82. számú házból. Legutoljára a szarvasi 

tanyák között látták. Aki tudna valamit róla, 

jelentse sógoránál : Mrsan Jánosnál, II. 182.

— Anyakönyvi hírek. A áfcarvdsi anyakönyv- 
bén február hó 8 ^  15-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Sonkoly Mátyás 
és Bagyin Katalin fia Mátyás, ifj. Szvák György 
és Klúcsik Judit leánya Mária, Tusjak János 
és Bandzsal Erzsébet leánya Mária. Pljesovsž- 
ki András és Ozsgyán Mária fia András; 
Sztrehovszki Mihály és Lipták Ilona leánya 
Mária. Házasságkötés nem történt. Elhaltak: 
Borgulya Pál 75, Valach András 83, Lizon 
Mátyás 42, Szklenár János 61. Poljóka János 
80, Folytán István 78, Dauda Katalin 29, 
Behán Istvánná Vitális Zsuzsanna 76 éves 
korukban.

— A kondorosi „hivök“ gyásza. Gyuris Pál 
akit Szarvason is sokan ismernek különösen 
Kondoroson volt nagy tényező baptista szektfe 
szervezésben. Szarvasi jólismert földműves 
család tagja, igen szívósan kitartó fáradha
tatlanul működő apostola a baplizmusnak — 
hosszas szenvedés után február 11-én délben 
meghalt Kondoroson. Február 13-án, szerdán 
temették el nagy részvét mellett. A 79-ik 
évében elhunyt „főpapinak (igy nevezték) 
gyermekei nem voltak.

— Háziverseny. A „Szarvasi Vajda Péter* 
gimnázium internátusi növendékei a félévi 
szünet három napján öt számból álló házi' 
versenyt rendeztek, melynek számai a követ
kezők voltak: sakk, rúdmászás, ping-pongés 
céllövészet. Az ötös verseny nyertesei: 1. 
Stauffer Ernő VIII. o. t. 18 pont, 2. Fischer 
Endre Vili. o. t. 20 pont, 3. Stauffer Alfréd 
V. o. t. 20 Dont.

— Első futballmecs vasárnap lesz. A szarvasi 
Turul Sportegyesület vasárnap délután félhá
rom órai kezdettel a sarkadi Cukorgyár csa
patával játszik bajnoki mérkőzést.

sür^ósen Hatház alatt 570 O ö l 
l i l l l l l U  terjedelmű pótlék, sok gyümölcs
fával. Érdeklődni lehet IV., 363. szám alatt.

M E G H Í V Ó
A Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezett

folyó évi március hó 3-án, délelőtt 9 órakor a községi nyári 
Színkör helyiségében tartja

XXIV. ‘rendes évi közgyűléséi,
melyre a Szövetkezet tagjait -ezúton is meghívja

az Igazgatóság. 
Tárgysorozat:

1. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők és szavazat
szedő bizottság kiküldése.

2. Igazgatóság es felügyelőbizottság jelentése.
3. Zárószámadások megvizsgálása, jóváhagyása és a 

mérleg megállapítása.
4. Tiszta nyereség felosztására vonatkozó igazgatóségi 

javaslat feletti határozathozatal.
5. Az igazgatóság és felügyelőbizöllság felmentése feletti 

határozathozatal: a) az 1934., b) az 1933. és c) az 1932. üzletévrol.
6. A cégbíróság által elrendelt, az alapszabályok 2., 14. 

és 19. §§-ainak módosítása.
7. Esetleges indítványok, panaszok stb. elintézése.
Szarvas, 1935. évi február hó 22-én.

Kivonat a Szövetkezet alapszabályaiból.

. 17. §.
6. pont. Oly tárgyuk feletti indítványok, melyek a közgyűlés hatáskörébe 

tartoznak, a közgyűlés előtt legalább nyolc nappal tiz tag aláírásával az 
igazgatóságnál írásban nyújtandók be. Ezen időponton túl Beérkező indítványok 
nem veidnek figyelembe.

11. pont. Aki a közgyűlésen részt kíván venni, köteles’a névre szóló 
üzletrészekről kiállított nyugtáját, ha az legalább három hóval a közgyűlés 
megtartása előtt a szövetkezet könyveiben nevére könyveltetek, a helyszínen 
felmutatni.

12. pont. A közgyűlésen a szövetkezet mihdcn tágja, tekintet nélkül a 
•befizetett üzletrészek számára, csak egy szavazattal bír.

13.' pont Meghatalmazott utján magát senki sem képviseltetheti.

— ttárömszáznegyven millió betű. Negyvenévi fennállása alatt 
ennyi betű jelent meg a művelt magyar családok kedvelt 
lapjában az Új Időkben, lapjaival pedig huszonhétezer kata- 
sztrális holdat lehetne befödni. Az Uj .Idők kiadóhivatala Buda
pest, VI., Andrássy út 16. bárkinek szívesen küld dijtálán 
mutatványszámot. Előfizetési ára negyedévre 6 pengő 40 fillér, 
egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet, Szarvason, Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

— Az Én Ujságom. Farsangi gondok között ül egy kislány, 
milyen ruhát varrjon a babájának ? ;Ezt a kedves képet lát
hatják az En Ujságom címlapján. Mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal. Budapest, VI., Andrássy út 16.

Kérjen levelezőlapon felvilágosítást a Tündérujjak Magyar Kézimunka 
Újság kiadóhivatalától (Budapest, IV., Szervitakor 3), 

vagy Szarvason 'Miklós József és Fenyő László divatáru-üzletében.



Megmérgezte magát 
egy kondorosi fiatal asszony

Meg nem állapítható ok miatt vógzett életével
Megrendítő öngyilkosság történt a múlt 

héten Kondoroson. Kiss Györgyné Kriska 

Mária 36 éves, szépségéről az egész köz

ségben közismert fiatalasszony ismeretlen 

méreggel megmérgezte magát. Mire hozzá

tartozói észrevették és orvost hivattak volna, 

az öngyilkos fiatalasszony iszonyatos kinok 

között kiszenvedett. Tettének oka ismeretlen. 

Vasárnap temették el nagy részvét mellett.

— Javul az adómorál. A pénzügyigazgató 

legutóbbi jelentése szerint az adómorál 

javulóban van, amennyiben a megye több 

községében, igy járásunkban Csabacsűdön 

és Kondoroson 100 százalékon felüli volt az 

adófizetés a múlt évben

— Hóvihar és négynapos fagyhullám Szarvason. 
Szombaton szibériai télből adott kóstolót az 

időjárás. Hatalmas hóvihar tört fel és a haj

nali órákig hordta össze a nagy tömegben 

lehullott havat. A nagy hófúvás tanyákat 

tett megközelithetetlenné sok helyen és a 

vonatok is csak késésekkel tudtak közlekedni. 

Az Öcsöd-békéscsabai MAVART autóbusz- 

járat is beszüntette üzemét kedden és szer

dán azután a hideg fokozódott és a Tessedik 

Sámuel gazdasási tanintézet meteorologiai 

állomása 30‘8, majd 31 C° hideget mért. Sok 

madár megfagyott a nagy hidegben, sok 

gyermeknek lefagyott a füle, megfagyott a lába.

— Levél a szerkesztőhöz. (Beküldetett.) Igen 

tisztelt Szerkesztő Úr I Lapjában szíveskedjék 

helyet adni a következő soroknak, melyet 

„A Szív" című hitbuzgalmi újság február 

hó 9-én megjelent számában olvastuk : „Mexi

kóban a vallástanitás tilos, mig ez istentelen 

tanítás kötelező- cimmel. A mexikói kormány 

nevetséges logikátlanságig viszi mára vallás

üldözés tényét. Egyes miniszterek a saját 

hatáskörükbe tartozó alkalmazottaknak szinte 

hihetetlen előírásokat adnak. így p l: Thomas 

Garido Carabal földművelésügyi kirendeltség

nek minden tisztviselője köteles beiratkozni 

tagul az Atheista Egyesületbe és hetenként 

egyszer megjelenni a szövetség istentagadó 

előadásain. Két rendelet szól ezekről és meg
parancsolja, hogy a minisztériumnak és az 
ország minden földművelésügyi tisztviselője

e rendeletnek eleget kell, hogy tegyen. Az elő
adások hallgatói számára félévenként vizsgát 
tartanak és az ott kapott osztályzatot a hi
vatalnokok minősítési táblázatén bejegyzik. 
A rendelet külön kiemeli, hogy ezeken az 
atheista előadásokon a segédszemélyzet és 
a gépirónők is kötelesek résztvenni. Ha va
laki az előadásokra következetesen nem jár 
el, fegyelmi alá vonják, aki pedig, a megje
lenést megtagadja, vagy a vizsgákon kétszer 
elégtelen osztályzatot kap, a szolgálatból el
bocsátják. A másik rendelet pedig kötele
zően előírja, hogy az atheista előadásokon 
valamint ünnepélyes alkalmakkor az Atheista 
Egyesület jelvénvét, a vörösinget köteles vi
selni minden földmivelésügyi alkalmazott. 
A nők részére pedig vörösblúzt Írtak elő. 
Mexikóban a vallásoktatás tilos, de az isten
telen tanítás kötelező. Ezen rendeletet a lelki- 
ismereti szabadsáv nevében hozták be az 
uralmon lévők, akik a szabadságnak jelsza
vát hangoztatják. Mekkora hazugság ez az 
ő ajkukon. Az ő szabadságuk valami külön
leges dolog, amely szerint nekik mindent 
szabad, de azoknak, akik nem úgy gondol
ják, mint ők, semmit sem. És erről a mexi
kói embertelen intézkedésről azonban még 
csak meg sem emlékeznek az újságok hír
rovataikban.

Tisztelettel: Aláírás.

A z üzlet lelke a reklám !
ĐHununiuiiuuiniiiiiKtiminuniiuirtiiiuiuuiumiiuiiuifiiiuuuimiiiituiimiuiiiiuu

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

f e l h í v á s

Néhány cikkből nagyon olcsón kiárusítok
Tisztelettel meghívom nagyrabecsült vevőimet, Szarvas város vásárolni óhajtó 
közönségét és kedves barátaimat. Tekintsék meg dúsan felszerelt raktáramat, 
vételkényszer nélkül, ahol a közölteken kívül szakmámhoz tartozó cikkekből 
is nagymennyiséggel rendelkezem. Néhány cikkemnek közlöm tájékoztató árait:

Hálózati rádió . 
Kristályos rádió

85-—  P-től 
2*50 P-től

Csillár . . . 
Telepes rádió

9*50 P-től 
35*—  P-től

A  legtöbb rádióm veszi »B U D A P E S T II.« is.
Gyári képviseletem van: 0RJ0N.STANDARD,PHILIPS és EKA hálózati rádiókból, 
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI GYÁRI  ÁRON.

Rádiókban vétel,csere,eladás.Készpénznél nagy árengedmény
Villamszerelések, javítások jótállással, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 
Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HÓCIPÖJAVITÁS FILLÉRES ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL. 

Kerékpárok átfestését, pucolását és javítását már most nagyon olcsón végzünk!
Mindenkit szívesen látok:

S Z T R E H O V S Z K Y  M Á R T O N
.. — ----  SZARVAS. PIAC-TÉR. Telefon : 59. ------------

— Országos vásárok. A szarvasi országos- 

vásárt február 22., 23. és 24-én, a békés

csabait február 25., 26. és 27-én tartják meg.

— Részletre isi Ezt a korszerű elvet va
lósítja meg most a magyar középosztály női 
részének nagy örömére a Tündérujjak Msgyar 
Kézimunka Újság. Sok-sok óhajtásnak, sürgető 
kívánságnak tesz ezzel elegei. Ezer, meg ezer 
asszony, leány nézte irigykedve az idei füg
gönyajándékot, a 150x260 cm. méretű, ecrü- 
szinű tüllfüggönyt, de hiába, — nem volt 
kéznél az egész évi előfizetési összeg. Az 
akadályok most már megszűntek. A legkisebb 
pénzű háztartásban sem fog hiányozni a 
gyönyörű kézimunkaújság és a pompás aján
dék. Van, akinek azonnal szükséges a füg
gönyajándék, az beküld a kiadóhivatalnak 
7 P 20 f-t s nyomban megkapja a függönyt 
és megindítják a kézimunka újságot. A hát
ralékot azután három hónapon át 2 P 40 f-es 
részletekben kell lefizetni. Vannak, akik még 
ennél is könnyebb feltételt választanak. Ezek 
hat hónapon át folytatólag fizetnek havi 2P  
40 f-t s a hatodik hónapban kapják meg a 
függönyajándékot (a lapot természetesen egész 
éven át). Tessék választani I De nemcsak az 
előfizetés módjában rendelkezhetik. Választ
hat a Tündérujjak ajándékai közt is. Van, 
aki a tüllfüggöny helyett (melyet megkezdve, 
a kihimzéshez szükséges Mez gyöngyfonallal 
együtt küld a kiadóhivatal) más ajándékot 
óhajt. Az válogathat a következők közt: vagy 
négy ágypárnát Arany Egyptre előrajzolva, 
vagy Indanthren-szegélyű azsuros lenvászon- 
abroszt, vagy Fakulit, vagy célszerű, három
polcos faállványt. Készséggel küldi bárme
lyiket a Tündérujjak Magyar Kézimunka. 
Újság. (Budapest, Szervita-tér 3.)

Helybeli gabonaárak
Búza . 16*60 -  16 70
Tengeri 12 50 — —' —
Árpa . 14— — 1450
Zab 13 50 -
Tökmag 20’— — —’—
Lucerna . — —200* -

P U B L I K Á C I Ó

Eladó IV. 490. sz. ház. — Haszonbérbe 
kiadó I. 534. sz. — Eladó 2 hold tanyával T. 
IV. 6. sz. — Trágya eladó I. 366. - Krakó 12, 
sz. ház eladó. — Eladó 2 öl búzaszalna. T. 
IV. 112. — Eladó Ótemető alatti pótlék II. 
492. — Eladó szalma, pelyva, törek 11.389. 
— Szalma eladó IV. 54. — Nyúlzugban 
dinnyeföld eladó Zöldpázsit 619. — Búza
szalma hereszéna eladó II. 454. — Három 
hold föld eladó T. IV. 139. Minden dologról 
értesül ami csak önt érdekelheti ha rendsze
resen minden héten megveszi a járás leg
jobb lapját a Szarvasi Közlönyt!

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve- 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatat 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése. I., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohényérus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. A Halászcsárda korcsolyapálya és italmérési 
engedély átruházásával azonnal bérbeadó. 
Ajánlatok a tulajdonosnál tehetők.

. I. kerület 147. szám alatt (a volt Benczúr 
féle iskola) egy háromszobás utcai és egy 
háromszobás udvari lakás április hó l-től 
kiadó. Felvilágosítást nyújt Szelényi János 
ev lelkész.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


