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Választás előtt
A politikai válság, amely mér 

hónapok óta nyugtalanságban tartotta 
a mandátumukat biztosnak nem érző 
honatyákat, a legutóbbi napokban 
drámai hirtelenséggel robbant ki. A 
Szakítás Gömbös és Bethlen között 
megtörtént.

A Nemzeti Egység Pártja is két 
részre szakadt. Bethlen és mind
azok, akik ellenezték a titkos szava
zást és a korszerű reformok megvaló
sítását és a pártban való puszta létök 
a képviselőház feloszlatására késztette 
a programja megvalósításához ragasz
kodó kormányelnököt, kiléptek a Nem
zeti Egység Pártjából. Bár a politikai 
helyzet még zavaros és igen sok egy
ségespárti képviselő ájlásfoglalása bi
zonytalan, egy azonban bizonyos : a 
Nemzeti Egység Pártjának megoszlása 
határozott és jelentős lépés a régi 
egységespárti tagok politikájának jobb 
és baloldal felé való eltolódásában. 
Akik Gömbös mellé állnak, közelebb 
kerülnek az Eckhardt-féle kisgazda- 
párthoz és általában a jobboldali irány
zathoz, mig a Bethlennel együtt kilépők 
baloldali irányba sodródnak. Általában 
a szélsőségek felé való eltolódás volna 
várható, ha a választás nem a még 
érvényben levő nyilt szavazás szerint 
történne, hanem titkos szavazás sze
rint, igy azonban az eltolódás csak 
igen mérsékelt lehet.

A szarvasi mandátum körül tel
jesen tiszta a helyzet, mert a jelölt, 
Dr. Tóth Pál választott Gömbös és 
Bethlen között és ez a választás maga 
után vonta azt, hogy a kormány 
bizalma dr. Tóth Pált ismét kerüle
tünk hivatalos jelöltjévé tette. De ez 
a hivatalos jelölés a kerület mind a 
négy községében osztatlan tetszéssel 
találkozik és a szarvasi szervezet első 
csütörtöki gyűlésén általános lelkese
dést keltett.

Az a hir járja, hogy a független 
kisgazdapárt, a nyilaskeresztesek és 
szociáldemokraták is jelölteket keres
nek és állítanak, hogy kit és kiket, az 
ez idő szerint még ismeretlen Egy 
azonban bizonyos a „tízéves rendszer" 
felszámol. Gömbös felmondta a „rendít
hetetlen támogatást*', amely nem volt 
hasznára sem neki, sem az országnak, 
továbbá, hogy szarvasi választók bizo
nyéra tapasztalatokban gazdagabban és 
politikailag érettebben fogják gyakorolni 
nemzeti jogukat.

Április elején képviselőválasztás lesz Szarvason
Feloszlatták a képviselőházat és ápr. 27-re hívták Össze az új parlamentet

Magyarország lakosságét nagy 
meglepetésként érte a hir, hogy a 
keddi ülésen kormányzói kézirattal 
feloszlatták a képviselőházat és a vá
lasztásokat kitűzték. Szarvason a vá
lasztást előreláthatólag április elején 
fogják megtartani. A Nemzeti Egység
nek a szarvasi kerületben közbizalmat

élvező jelöltje, aki különben a kor
mány hivatalos jelöltje is, dr. Tóth 
Pál. az eddigi képviselő. Ez irányban 
a szarvasi kerület pénteken délután 3 
órakor tartandó gyűlésén szögezi le 
álláspontját és terjeszti fel a központ
hoz. Az új országgyűlést április 27-ére 
hívta össze az ország kormányzója.

Székházat létesítenek a szarvasi kereskedők
Nyomtatásban kiadják Galambos Dezső Qgyv. alelnöki jelentését
E hó li-án, vasárnap délelőtt tartotta 

nagy és szépszámú érdeklődés mellett évi 

közgyűlését a Szarvasi Kereskedők Egyesü

lete. A tárgysorozat előtt Galambos Dezső 

ügyvezető alelnök kegyeletes, meleg szavak

kal emlékezett meg az egyesület elmúlt évi 

halottjairól. Ézután Donner Árpád elnök tar

totta meg elnöki megnyitó beszédét, melyben 

élénk színekkel vázolta az elmúlt év fontos 

közgazdasági eseményeit. Utána Galambos 

Dezső olvasta fel értékes és körültekintő 

jelentését. Foglalkozva az általános világ- 

gazdasági krízissel és annak okaival, a ke

reskedelemre való kihatásaival, felsorolta 

mindazokat a bajokat és panaszokat, ame

lyek orvoslása nélkül az általános gazdasági 

életben s igy a kereskedelemben javulás nem 

várható. Beszámolt az egyesület munkájáról

a kereskedelem érdekében folytatott eljárá

sokról, az elért eredményekről s a folyamat

ban levő és eredményekkel kecsegtető tár

gyalásokról. A közgyűlés nagy érdeklődéssel 

hallgatta végig a beszámolót s elhatározta 

annak kinyomatását és a tagok között való 

szétküldését. Ezután Simkó Gyula tette meg 

a számvizsgálóbizottság' jelentését. Az évi 

költségvetés előterjesztése során, felmerült 

egy egyesületi székház vételének kérdése, 

amit a közgyűlés magávé telt s egy ötös bi

zottságot küldött ki ennek tanulmányozására 

és előkészítésére. Szó volt még a postai 

csomagok házhoz szállításáról, mely újabb 

drágulást jelent a kereskedelemre s a köz

gyűlés egyhangúlag tiltakozott ezen terv ellen. 

Több tárgy nem lévén az elnök megköszönve 

az érdeklődést a közgyűlést bezárta.

Kiket kell biztosítani 
a Gazdasági Munkáspénztárnál?

Április 1-ig kell befizetni a gazdasági cselédek balesesetbfztositását

Munkáspénztárba a hozzájárulási di
jakat gazdasági cselédek (szegőd- 
ményes iparos-alkalmazottak) után. 
Ha a balesetbiztosítási díj befizetése 
1935. évi április hónap elsejéig nem 
történik meg, a balesetből kifolyóiéig 
az Országos Gazdasági Munkáspénz- 
tór segélye nem követelhető és a 
mezőgazdasági munkaadó az ezen 
mulasztásból származó teljes kárért 
felelősséggel tartozik. A mezőgazda
ságban szolgálatot teljesítő idény
munkások — úgynevezett sommás
munkások, a csak nyári évszakok
ban alkalmazott gazdasági cselédek
— a mezőgazdasági külsőcselédek 
módjára az Országos Gazdasági Mun- 
káspénztórnál baleset esetére szintén 
biztositandók. Időközönkénti alkalmi 
munkavállalók kötelező balesetbizto
sítás alá nem esnek.

Minden esztendő végén és elején 
rendeletileg intézkedik a földművelés- 
ügyi miniszter a fennálló törvényes 
rendelkezések alapján a gazdasági 
cselédek és idénymunkások baleset
biztosításának tárgyában. Erre vonat
kozólag a múlt évben október hónap 
3l-én a folyó év január hónap 31-én 
jelent meg a földművelésügyi minisz
ter rendelete. Bár ezeknek a rende
leteknek az értelmében a községi 
elöljáróságok kötelesek a munkaadó
kat figyelmeztetni balesetbiztosítási 
kötelezettségükre és az alkalmazottaik 
után járó balesetbiztosítási dijak be
fizetésére. Az alábbiakban mi is fel
hívjuk a mezőgazdasági munkaadók 
figyelmét a következőkre:

A mezőgazdasági munkaadók 
kötelesek 1935. évi április hónap else
jéig befizetni az Országos Gazdasági



H Í R E K
A  magyar mezőgazdaság 

felvértezése
A földművelésügyi minisztérium nemrégiben 

küldötte szét adatgyűjtő iveit, amelyek pontos 
és megbízható adatai nélkül nem kezdhető meg 
a nagyjelentőségű agrárreformmunka. Amint a 
felhívás is mondja, ez a statisztikai adatgyűjtés 
egyedül és kizárólag a magyar földművestársa
dalom érdekeit szolgálja s ezen adatoknak a 
felhasználása bármily más célra — igy adózás 
céljára is — szigorúan tilos, sőt büntetendő. A 
kormány nagy áldozatot hozott, hogy a szük
séges adat gyűjtéséhez hozzájuthasson. Ezek az 
anyagi áldozatok hamarosan meghozzák kama
taikat, mind az országnak, mind a gazdatársa
dalomnak. De csak egy esetben; ha ezek az 
adatok pontosak és minden vonatkozásban meg
bízhatóak lesznek, a magyar földről, ennek ter
mésviszonyairól, gyümölcsfáirólr gyümölcshoza
máról, méhészetéről és selyemtermeléséröl, vala
mint szárnyasokról. Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a földet, amelyből élünk s amelynek a 
jelentősége számunkra, magyarokra még csak 
fokozódott a trianoni sors által Hogy a kormány 
a terméstöbblet s az értékesítés terén a termelő 
gazdatársadalom segítségére lehessen, először 
magának kell tiszta képet nyernie az ország 
gazdasági állapotáról Ismernie kell a legapróbb 
részletekig mindent, tudnia kell mennyi terem s 
ezt a mennyiséget hogyan és mi módon lehet 
fokozni anélkül, hogy az értékesítésnél a foko
zás az árat lenyomná vagy olyan mennyiséggel 
ne szaporítsa a készletet, aminek értékesítése 
lehetetlen, amikor a termelés csak meddő terhet 
jelent a gazdának is, a gazdasági életnek is 
egyaránt. Maga a tervgazdálkodás fogalma is 
azt fejezi ki, hogy a termelést össze kell han
golni a fogyasztással, a termelt mennyiséget a 
fogyasztóképességgel Hogy az adatok ismerete 
nélkül mindez csak álom és ábránd, azt aligha 
kell bővebben magyarázni. Mindenki tudja, mit 
lehetne elérni nemzeti vagyonosodásunk terén, 
ha okszerű berendezkedéssel és öntudatos célra- 
törekvéssel a minőségi átlag feljavítása melleit 
a mennyiségi átlagot is emelni tudnák. Mennyire 
meg tudnák könnyíteni a magyar mezőgazdaság 
helyzetét, ha mindig tiszta képet kaphatnánk az 
egyes termelési ágak üzembeosztásáról, várható 
hozamáról s ha mindenegyes gazdaság köz
ponti irányítás mellett dolgozhatnék és össze- 
munkálódva, biztosítani tudná egységes termé
nyeinek minél jobb és gazdaságosabb értékesí
tését. Eddig a magyar gazdálkodás eléggé ma- 
gárahagyottan folytatta munkáját. A magyar

gazda fegyvertelenül állott ki a most folyó gaz
dasági harcra, jóllehet közötte mindenütt szerve- 
zett erők csoportosultak. Szervezett a nagyipar, 
a gyár, a kartel, a bank. Csak épen maga a 
termelő nem szervezett. Fenntartható-e ez a 
helyzet ? Az a statisztika, ami most készül, a 
magyar mezőgazdaságról, már azt a nagy 
gondolatot szolgálja, hogy a magyar mezőgaz
daságot felvértezhesse a közelgő idők gazdasági 
küzdelmeire és harcára. Pontos statisztikai ada
tok nélkül sötétben való botorkálás csupán min
den segítő és vezető szándék. Hű és tiszta képet 
kell kapnunk, miből mink van és ez a „var/4 
milyen minőségben á ll Ha mindezt tudjuk, csak 
akkor kezdhető el a munka, amely a magyar 
földet s a magyar mezőgazdaságot össze tud
juk hangolni az új idők s a változott [viszonyok 
követelményeivel Szükséges, hogy mindenki 
megértse és tudja a statisztikai adatgyűjtés- 
szándékát, akik elé a statisztikai ivek odakerül
nek. Ezek minden adatára szüksége van az 
államnak, de még jobban a magyar mezőgaz
daságnak. A hamis adatok oly végzetesen torol
hatják meg a hamisságot, mint a beteg lázának 
eltitkolása a betegséget. Mert ilyen esetben a 
legjobb szándékú, a legügyesebb orvos sem se
gíthet. De akkor a beteg magára vessen.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason március hónapban Farkas Antal Já
nos gyógyszertára látja el

istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, úrvacsoraosztással, az újtemplomban magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi rom. kát templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise. 10 órakor nagymise. Délután
3 órakor vecsernye. Kőznapokon szentmise reggel fél 
8 órakor. Utániak 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.

— Kinevezés. Á: kultuszminiszter Szabó Jó
zsef testnevelő tanárt a miskolci állami Hun
falvi Pál reáliskolához helyettes tanárrá kine
vezte. Szabó József két éven át működött a 
helybeli m. kir. Tessedik Sámuel középfokú 
gazdasági tanintézetben, valamint a helyi 
sportéletben is tevékeny szerepet játszott.

— Dotorráavatás. Pogány Miklóst a szegedi 
Ferenc József Egyetemen a jogtudományok 
doktorává avatták.

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Kre- 
nyiczky János állampénztári tisztet a szarvasi 
kir. adóhivataltól a szeghalmi adóhivatalba 
áthelyezte.

— Kiküldetés. Az Országos Izraelita Nagy
gyűlésen a szarvasi izraelita hitközséget meg
bízásból dr. Déri Henrik tisztiorvos, egészség
ügyi tanácsos képviselte.

— Hazafias ünnepélyek március 15. emlékére. 
A márciusi ünnepélyek sorát a Luther Tánitó- 
nőképzőintézet nyitja meg, melynek ifjúsági 
önképzőköre már március hó 14-én d. u. 
5 órakor a gimnázium tornacsarnokában tar
talmas műsor keretében ünnepli meg a 48-as 
napok emlékét. A m. kir. áll. polgári leány
iskola ünnepe ugyané napon d. u. 6 órakor 
lesz, a gimnázium Vajda Péter Önképzőköre 
pedig d. u. 3 órakor, rendezik meg házi ün
nepélyeiket.

Szép nevelő földem...
Számadó Ernő verse

Szép nevelő földem 
Három Körös tója. 
Áldjon meg az Isten 
Hél szemem láttára.

Májusi esővel,
Hétfejü kalásszal, 
Minden esztendőben 
Három aralássaL

Borral, békességgel 

Száz lakodalommal, 
Nótaszóra járó 
Gyöngyhányó malommal.

Gyémánlszemet termő 
Tengeri velésseL 
Öntsön el a Körös 
Aranyözönvízzel.

Áldjon meg, áldjon meg 
Jó szívvel végtére,
Hogy senkii se tagadj 

Sehonnakenyérre.

Meri Ja] az árvának 
Járása, kelése,
Földszínén ég alatt 
jaj minden lépése.

Arra még a drága 
Szép nap se úgy ragyog, 
Hullanak előttem 
A fényes csillagok.

— Meghívó. A Mangolzugi Társulat f. évi 
március hó 17-én, vasárnap délelőtt 11 óra
kor tartja évi rendes közgyűlését a Garay- 
féle iskolában (I. kér. 269. szám.), melyre a 
tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség.

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik megboldogult 

Édesapám elhunyta alkalmával részvé
tükkel felkerestek és a temetésén meg
jelentek, ezúton mondok hálás köszö
netét.

Csabacsűd, 1935. március 1-én.

Dr Krajcsovics Pál
közs. orvos.

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS 
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A reggeli megbeszélésnél Nóra beszámolt 
a főorvosnak, hogy a sebesültnek éjfél felé egy 
kis hőemelkedése és könnyű hidegrázása volt. 
De ez hamar elmuit és csak hajnali három óra 
felé ébredt fel és citromosvizet kért és kapott. 
Utána elaludt s azóta is mélyen, nyugodtan alszik.

— Egyszóval nem szavalt tovább Rostand 
Ciránójából és nem nyúlt hozzá újból a kötéséhez.

— Nem, főorvos ú r !
— Magát nem látta?
— Nem ! Engem nem is fog látni csak 

ha túl lesz már minden veszélyen. Vagy ha a 
főorvos úr kellőleg előkészíti egy kedves jópaj- 
tés közelségére.

Dr. Keserű dünnyögötl magában valamit, 
azután szó nélkül átment pacienséhez, aki egy 
erőteljes ásítással ugyanabban a pillanatban nyi
totta ki a szemét.

Dr. Keserű: Jóreggelt Október I Be ne 
kapjál I

Október: Ha rád nézek, inkább vegetári
ánus leszek l

Dr. Keserű : Ej-ej I Már megint gorombás- 
kodsz velem I Nem fáj-e valamid ? Nincs-e vala

mi kívánságod V
Október: Fájnak az adósságaim. És az a 

kívánságom, hogy fizesd ki őket I . . .  Vagy leg
alább adjál egy cigarettát és egy reggeli lapot.

Dr. Keserű : Te is mindig olyasmit kívánsz 
ami nincs I De tudod mit ? Az új segédorvos
nőnk gondoskodott neked valami szórakozásról. 
Itt van egy ágyban felállítható palatábla, finom 
vesszővel, spongyával. Mint látod: a tábla
gyorsíráshoz meg van vonalazva. Naponként pár 
percig elszórakozhatsz vele, mint szenvedélyes 
gyorsíró, ha nem fáraszt. Elolvasni nem tudja 
ugyan senki, legfeljebb az új segédorvosnő.

Október szeme felvillant és könnyed, ele
gáns vonalakkal már irt is a táblára. Az írást 
azután csalafinta arccal átnyújtotta orvosának, 
aki egyenest Nórához szaladt vele.

— Ah I röppent el egy boldog szócska a 
segédorvosnő ajakéról és a haja tövéig elpirult.

— No mi az kérem ? — csodálkozott a 
főorvos. Legyen szives olvassa Kollegina I

És Nóra olvasott:

— Üdvözlöm, kedves ismeretlen Doktorkis
asszony 1 Mondja meg kérem a zsarnokomnak, 
hogy az éjjel gyönyörű álmom volt. Azt álmod
tam, hogy a legkedvesebb kis pajtásom, az én 
jó kis Athénéra gyógykezelt. Szerelném, ha ez a 
szép álom valósággá válna — akkor biztosan 
meggyógyulnék. Választ kérek, kézcsókkal:

Október.

A két orvos olyan ostoba arcot vágott 
egymásra, hogy ha bárki is jelen lett volna még 
rajtuk kivül a szobában, az bizonyára falrengető 
kacagásban tört volna ki.

Szerencsére azonban csak kelten voltak.
Végül is a főorvos szólalt meg nagy zavar

tan, állét dörzsölgetve, mintha attól kérne jó
tanácsot :

— Hm—Hm !. .. Kedves Kollegina. Akár
hogy is vesszük, ez egy rém ostoba dologi 
Amint látom, a mi páciensük, tegnap esti esz
méletlensége, sebláza dacára is felismerte magát, 
felismerte a helyzetet is és nagyon szívesen ve
szi, hogy maga ápolja. Hm—hm !. . . Bocsásson 
meg, egészen zavarban vagyok. Ördöngős fickó 
ez az Október I Képes az egész világot megtré
fálni, még a halálos ágyán is. De ilyen volt ő 
egész életében. Hm ! de ez nem idetartozik .. . 
Ellenben két dolgot feltétlenül és azonnal tisztáz
nunk kell, a páciensünk érdekében . . . Bocsásson 
meg tehát Kollegina és ne tételezze fel rólam, 
hogy nálam a legkisebb indiszkréció, vagy kíván
csiság is szerepet játszana. De hiszen maga 
megért engem. Mindketten orvosok vagyunk. Egy 
életért dolgozunk. Beszélhetek 7 1 . . .  És merően, 
fürkészőn kutatta Nóra tekintetét.

Nóra feszülten figyelt.

— Parancsoljon főorvos úr l



árjegyzék.

Kérje ingyen és bérmentve
Budapest VII., Rottenblllw ucca 33.

— Március tizenötödike megünneplése a gaz
dasági tanintézetben. A gazdasági tanintézet 
gazdaifjusági önképzőköre március tizen
ötödikén délelőtt 11 órai kezdettel hazafias 
ünnepélyt rendez az intézet dísztermében, 
melyre ez úton is tisztelettel meghívja a vá
ros hazafiasén érző közönségét.

— Halálozás. Fiatalon, 28 éves korában 
ragadta ki közülünk a kérlelhetetlen halál 
Gaál Gyula hentessegédet, aki Szarvas fut- 
ballsportjának igen jólismert, derekas harcosa 
volt. Hosszas szenvedés után március 5-én 
reggel hunyt el és temelése 6-án délután 
ment végbe igen nagy részvét mellett.

— Állatorvos választás. Békésszentandrás 
község képviselőtestülete községi állatorvos
nak az eddigi helyettest Harka Ferencet vá
lasztotta meg.

— Táncvizsga a gazdasági tanintézetben. A 
tanintézet tanulóifjúsága részére Kállayné Ju
hász Ilonka hat hetes tánckurzust tartott. A 
táncvizsgát hétfőn este tartották meg az in
tézetben. A növendékek szép eredménnyel 
mutattak be modern és régi magyar táncokat.

— Választmányi Illés és közgyűlés. A szarvasi 
Gróf Bolza Pálné Leányegyesület március 
10-én, vasárnap délelőtt 11 órától választ
mányi- és ugyanaznap délután 4 órától ren
des évi közgyűlést tart, melyre a vezetőségei, 
választmányi-, rendes- és pártoló tagokat 
ezúton tisztelettel hivja meg az elnökség. A 
gyűlések tárgya az egyesület fennmaradása 
vagy megszüntetésére vonatkozó határozat.

— Elöljáróságválasztás Békésszentandráson.
Békésszentandrás lakossága a múlt héten 

'új elöljáróságot választott. Bírónak Ambrus 
Jánost, törvénybirónak Hangyás Imrét, gazdá
nak Fabó Mihályt, esküdteknek Lenárt Ist
vánt, Fazekas Mihályt, Farkas Andrást, köz
gyámnak Bencsik Imrét, pénztárnoknak Fabó 
Ferencet választották meg.

— Jólslkerdlt táncestély. A szarvasi Vívó
éi Tenniszklub a Stefánia Szövetséggel szom
baton este az Árpádban táncestélyt rende
zett, amely jólsikerült.

— Országos vásár. A békési országos vá
sárt március 22., 23. és 24-én tartják meg.

— Március 15-iki ünnepély. A szarvasi ág. 
h. ev. elemi iskola az idén is nagyarányú 
ünnepély keretében rója le háláját a 48-as 
idők és a hősök emléke előtt 14-én délután 
3 órai kezdettel az árvaházi iskola díszter
mében. Á 20 számból álló műsorban szava
latok. beszédek, ének, zene és szavalókóru
sok váltakoznak, önkéntes adományokat 
az iskolai zászlóalapra köszönettel fogadnak.

— Értekezlet. A Nemzeti Egység Pártja 
vasárnap, március 10-én délután 2 órakor a 
Polgári Körben értekezletet tart,

F I G Y E L E M !
Rádiók 

átalakítását 
Budapest II. 

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

C 9 I  | ^ C  rádió, villamossági 
W f a U w d  Aállalata, Szarvas.

N y i 111 é  r
E rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Egy ismerősöm hivta fel a figyelmemet 
a Szarvasi Hirlap nevű ujség mullheti szá
mában közölt cikkre, amely J. névjegyzéssel 
látott napvilágot és az Ipartestület évi köz
gyűlésével kapcsolatban egyoldalúan, a leg
többször tévesen számol be az ott történtek
ről. A tiszta tárgyilagosság, az igazság és a 
szarvasi iparosság presztízsének megóvása 
érdekében vagyok kénytelen a nyilvánosság 
előtt megszólalni.

Az ipartestületi évi közgyűlésen, mint 
az a fentemlitett cikkből is kitűnik, egy 6—8 
tagú előre összebeszélt csoport igyekezett za
vart kelteni, minden alap nélkül sokszor rá
galmazásig elmenni, a tárgyi hatáskörön túl 
érdemtelen dolgok felsorolásával megzavarni 
az iparostársadalom lelki nyugalmát. De ez 
nem sikerült, mert a bölcs és higgadt gondol
kodású ipartestületi tagokban csak az elször- 
nyedő megbotránkozást váltották ki a felszó
lalók szavai, amit bizonyít az is, hogy az 
iparosság jórésze nem volt kiváncsi a meddő 
vitákra és elhagyta a közgyűlési termet és a 
szavazáson a nagyhangú kisebbség csak 15 
szavazatot tudott felmutatni. Az ott elhang
zott, sokszor meggondolatlan szavak nem 
tudtak semmi érdemi dolgot felmutatni, rea
litást nélkülözve pattantak szét, mint a szap
panbuborékok. A beszédek meddőségének 
tudatában és igazságom érzetében hagytam, 
hogy azok elhangozzanak, bár elnöki hatal
mammal a témakisiklásokat is megszüntet
hettem volna.

És a közgyűlés hevében elmondott sza
vak még meg is bocsáthatók. Sokszor indu
latok és meggondolatlanságok szülik. De a 
fentnevezett lap beszámolója megdöbbentett. 
Amikor egy lapnak a tárgyilagosságot, a ma- 
gasabbrendű elbírálást kellene szem előtt tar
tani, akkor egyoldalú beállításban irt közle
mény csak destrukcióra és igy az iparosság 
nívójának lejáratására ad alkalmat. Mert aki 
véletlenül elolvassa azt a közleményt, azt 
olvashatja ki belőle, hogy ott csak öt iparos be
szélt, néha az elnök is közbeszólt és az ipar
hatósági biztos higgadtságra intette a felszó
lalókat. öt iparos beszélt csak és indítvá

nyaik nagyrészben el lettek vetve és a sza
vazáson pedig magukra maradtak. Pedig ott 
százak voltak, akik megdöbbenve fejcsóvá
lással szemlélték a sokszor igazságtalan tá
madást. És ami a legszomorúbb az igazságot 
is nélkülözi a cikk sok helyen, mert például 
én nem a fizetések leszállításáról, hanem 
azok megtartása mellett szóltam, mivel a 
fokozódó sok munkával nem áll arányban 
a mostani, tavaly már leszállított fizetés. 
Azonkívül nem bizalmatlansági, hanem bi
zalmi kérdésről volt szó és „in" szó „im“-re 
való irása meggondolásra késztet a cikkíró 
képességeire vonatkozólag és az egész cikk 
egyoldalúságából nagyon kilátszik az igazság 
és az újságírói etika hiánya. Ha az ellenfel
szólalásokat, az elhallgatott egyéb közbeszó
lásokat, a tömeg érzésnyilvánitásait is közölte 
volna a cikkíró, akkor a cikk közelebb járt 
volna ahhoz az igazsághoz, amire egy újság
nak törekednie kell, ha olvasói közölt az ipa
rosságot is ott akarja látni. Az ilyen cikkek 
nem nekem, hanem az iparosság egyetemé
nek ártanak és ha valaki nem járhat el az 
iparosság otthonába, annak ezért nem szabad 
félremagyarázni dolgokat, mert ezzel nemcsak 
az iparosságnak, hanem saját lapjának is 
nagy ártalmára van.

Szarvas, 1935. március 4.

Jmnurlk János.
ipt. elnök.

— Takarmányozási rádióelőadások a gazda- 
sági tanintézetben. A gazdasági tanintézetben 
vasárnap délután a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium rádióelőadás sorozatával kap
csolatban az intézet dísztermében takarmány- 
tápérték-számitás gyakorlatilag lesz bemu
tatva. Erre az alkalomra az intézet igazgató
sága szivesen lát minden érdeklődőt. Az elő
adás délután 3 órakor kezdődik.

— A Szarvasi Sakkör közgyűlése. A Szarvasi 
Sakkor március hó 12-én este félkilenc óra
kor az Ipartestület helyiségében tartja évi 
rendes közgyűlését, melyre a tagokat ezúton 
hivja meg a vezetőség. Tárgysorozat: Pénz
táros jelentése. Számvizsgáló bizottság jelen
tése. Főtitkári beszámoló. Tisztikar részére 
felmentés megadása. Új tisztikar választása. 
Esetleges indítványok.

A  M A G Y A R - F R A N C I A  B I Z T O S Í T Ó  R.-T. 
Orsz.Temetkezési Segélyakciójának Szarvasi Csoportja

Értesítés Tagtársainkhoz I

Értesítjük tagjainkat, hogy tagtársnfink

Csonka Mihály né
szül. Filyó Anna

életének 54. évében elhunyt.
Tekintettel arra, hogy temetkezési csoportunknak tagja volt, hátramaradottak 

kezeihez 170 pengő segélyösszeget kifizettük.
Értesítjük a lakosságot, hogy a temetkezési csoportunkba Ismételten be 

lehet Iratkozni, megblzottalnk mindenkit fél fognak keresni.
Szarvas, 1935. március hó. Csoportunk nevében

Ifj. Nádházy János
tem. váll., a helyi csoport vezetője.
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H E T E N K É N T
ltja i OROSZ IVÁN

A jóízlés nevében!
A folyamat még a háború előtt megindlut, 

dús talajra talált a háború zűrzavarában, a meg
bolygatott erkölcsiségben, majd a forradalmak 
lázas . poklában. Ökölbeszorul a kezünk, fájdal
masan keserű íz gyűl a szánkba, beleremeg a 
szépért lelkesülő lélek annak a sok frivolsógnak 
láttára és hallatára, amiben része van a napi 
gondok után a színházban, moziban nemes szó
rakozást kereső embernek. A modernséget na
gyon sokan összetévesztik a ledérséggel. frivol- 
sággal és durvasággal. Valami lipótvárosi aszfalt- 
romantika tálalja elénk gyenge-savanyú melan- 
cholikus szósszal a durvaságokat a kétértelmű
ségeket, angyalföldi gangszterszemlélelet és az 
erkölcsi defektet eláruló léleknélküli álművészetet. 
És ebbe a perfid környezetbe magyarságunkat 
úgy állítják-be, mint egy bárgyú díszletet, amely 
csak keretül .szolgál a filmszöyeg-, regény- és 
színműírók gondolkodásához. Ha valaki mindenre 
körültekintő figyelemmel vizsgálja a magyar film
gyártás „remekeit*4, melyek ötlettelenségük mel
lett gyenge rendezés keretében a magyar nép
leiket meghamisítva mutatják be, felgerjedt ha
raggal szólal fel a jóizlés és igazság nevében 
ezen arcpiritó támadás ellen. A legtöbb filmben 
iszákos férfiak, csalfa asszonyok, gatyás csikósos, 
gulyásos, fokosos beállításokban, mint sátoros 
oláhcigányok vannak jellemezve és az istenál
dotta nép a saját kifigurázáson nevet a falusi 
mozgószinházakban, ahova utolsó fillérjét viszi 
el és ahol a lelkét rontja. Mert emellett ,az intel
ligens magyar lipótvárosi aszfaltbetyárnak van 
beállítva, aki a káromkodások és a jassz-szavak 
durvaságait szórja le a vászonról. Istenem, mily 
szomorú dolog, hogy ezek a filmek azután a 
külföldre is kikerülnek és a jó külföldi publikum 
azután szomorú tapasztalatokat szerez a filmek 
nyomán a magyar életről. Pedig aki csak egy 
fimmel is összeháSonlitja a magyar életet, rögtön 
tisztába jön. hogy mily rettentő árulás történik a 
magyarsággal. A jóizlés nevében kell tiltakoz
nunk ez ellen. Annak a jóizlésnek nevébén, amely 
a keresztény erkölcsből és a magyar igazság
érzetből fakad. A jóizlés nevében kell tiltakoz
nunk az ellen, hogy a vidéket csak gyorsvonat
ablakból látott „irók“, filmrendezők és operatőrök 
a busás jövedelemért saját egyéni hasznukra, 
üzleti és erkölcsi etikát nélkülöző gondolkodá
sukkal meghamisítsák a magyarságot, a magyar 
vidék életét. A jóizlés nevében kell tiltakoznunk 
az idejétmúlt revük erkölcstelenségei, a dalszö
vegek ízléstelenségei, a regények hamis beállí
tásai ellen. Mert ezek nemcsak a külföld előtt 
ássák alá az ezeréves kulturájú nemzet értékeit, 
de bent a nemzet testében is kimondhatatlan 
erkölcsi kárt okoznak. Mert a naiv paraszti lélek 
kiváncsi tanulnivágyása könnyen félrevezetődik 
a fővárosból a vidékre exportált malacságokra 
és van-e tragikusabb dolog annál, amikor a ta
vaszi' szántást végzői-legény izmos Ragéival az 
ekeszarvát igazgatva" a „Kislány kezeket fel- vagy ~ 
„Hol jártál az éccaka“ cimű épületes slágereket 
d^iofeatja. Lélekmérgezés ez s a jóizlés, a fajsze
retet és a nemzeti élet tisztasága nevében kell ellene 
tiltakoznunk. Nagyon örülünk armak, hogy a ma
gyar rádió kritikai jóizlésén és vezetői rostáján 
ezek az erkölcstelen ficamok mind általhullanak, 
és a levegőből a tiszta, nemes művészeteknek 
örök hangjai surrannak le az antennákon a falusi 
kis kúriák és tanyák romlatlan levegíjébe. A 
hamishangú és művészetien mozi, döi és regény- 
hangokat eltemeti az idő. de a nyomaikat ott
hagyják a hallgatóság lelkében és ezek ellen a 
lélekrombolások ellen kell nékünk tiltakoznunk 
a keresztény erkölcs, az igaz emberi és szent 
nemzeti célok nevében.

—, Láttamozott alapszabály. A belügyminisz

ter az Öcsödi Népkör és . a Földmiveskör 

egyesítése folytán alakult Öcsödi Földmives 

Népkörnek, mint a magyar Gazdaszöyetség 

tagjának alapszabályait láttamozta.

Termesszünk málnát
Irta: Cserey Lajos, kertészeti főfelügyelő

(Második közlemény)

Telepítésre legcélszerűbb, ha már egy
szer átültetett kétéves sarjakat használunk, 
azonban az anyanövényektől elszedett egy
éves sarjak is, ha különben dús gyökérze- 
tűek, jól megfelelnek! Az ültetést legjobb 
ősszel végezni, de tavasszal is jó eredmény- 
nyel ültélhető* Az őszi ültetéseknél a töveket 
beöritözés után porhanyítolt földdel töltsük 
fel, a tavaszi ültetést bőségesen öntözzük 
meg. Az elültetett sarjakat a gyökértől szá
mítva 30 cm magasságban visszavágjuk, 
hosszú és törölt gyökereket visszametsszük, 
míg a rostos, vékony gyökereket érintetlenül 
hagyjuk. A sarjakon levő nagy rügyekre az 
ültetéskor gondot kell fordítani, nehogy azok 
letöredezzenek, minél több ilyen rügy van 
a sarjak tövében, annál biztosabbak azok 
megeredése. Az ültetés 30 cm mély és ugyan
olyan széles gödörbe történik, melybe úgy 
kell elhelyezni a sarjakat, hogy a gyökérnyak
4—5 cm mélyen a föld alá kerüljön.

Ha a málnát akár mint fő, akár mint 
köztes növényt telepitjük, a sortávolság 120—

150 cm, növénytávolság 80 cm legyen. Fo- 
gatos művelésnél a sorok távolsága 2 méter. 
A málna legcélszerűbben termeszthetőtámász- 
ték mellett, mely lehet karó vagy sodrony, 
lehet azonban támaszték nélküli u. n. gya- 
logmivelésre berendezkedni, ez esetben olyan 
fajtákat ültessünk, melyek a termés súlya 
alatt sem hajolnak a földig. A sodronymive- 
lésnél a berendezés és kötözés lényeges ki
adást jelent, de mégis inkább az ilyen mű- 
velésnék adjunk előnyt, mert igy szebb és 
több gyümölcsöt termeszthetünk.

A málna az egyéves, erőteljes, jól be
érett vesszőkön hozza termését, mely vesszők 
a termés leszedése után, őszig elhalnak. Eze
ket a kitermett sarjakat a termés lesizedése 
után tőben el kell távolítani, hogy az igy 
visszamaradt egyéves sarjak jól fejlődjenek, 
a levegő és napsugarak hatása jól beérjenek, 
mert az igy kezelt, erősen fejlődött és teljesen 
beérett sarjak telelnek át minden baj nélkül 
s ezek hozzák a következő évben a termest, 

(Folytatjuk.)

119/1935. sz. Szarvasi Ipartestülettől.

K i v o  n a t
a szarvasi Ipartestület elöljáróságának 

1935. évi március hó 5*én tartott ülése jegy- 
zpköny véből.

Jelenvoltak:

Janúrik János elnöklete alatt, Medvegy 
Miklós alelnök, Bodnár Imre, Demcsák János, 
Dalos Sámuel, Forster Gusztáv, Frankó Pál, 
Glózik György, Gyebnór András, Grajczjar 
István; Holub János, Kórnidesz Samu, Kor- 
bely Samu, Kelement .Ferenc, Kriska János. 
Kiszely Mihály, Matusik Mihály, Mííoszrdni' 
János, Nyemcsok Lajos, Pintér János, Piacsek 
Pál, Palkó György, Simkovics Pál, Simon 
Gyula, Székely Jánosné, Tomasóvszky István, 
Králik János, Demcsák Pál, Bruncsák János, 
Forster Károly, Darida Samu, Gunda Mihály, 
ifj. Borbély András, Rohony János. ifj. Brandt 
Károly, Kasnyik János, Tákos Lajos. Ösz- 
szesen : 37-en. 1

1. pont. Tárgyalás,alá vétetett a Szarvasi 
Hírlap folyó évi március 1-én megjelent szá
mában a szarvasi Iparlestület közgyűléséről 
felvett közleménye.

Határozat: Az Ipartestület elöljárósága 
egyhangú határozatban kimondja, hogy a 
közleményt, mely alkalmat szolgáltatott az 
Ipartestület belügyeinek indokolatlan szellőz
tetésére, de különösén az elnök személyét 
és tekintélyét érintő méltatlan lekicsinylésre, 
mélyen elitéli és felette rosszallását fejezi ki.

Megállapítja továbbá az elöljáróság, hogy 
a Szarvasi Hírlap az ^lóbbi időkben nem

szolgálja kellő mértékben az Iparteslület ér
dekeit. Ellenkezőleg, személyes élű harcokat 
provokál, miáltal az Ipartestület vezetőségének 
és az össziparosság egyetemének tekintélyét 
igyekszik tompítani.

Utasítja az elöljáróság az elnökséget, 
hogy jelen határozatot kivonatban a Szarvasi 
Hírlap és a Szarvasi Közlöny szerkesztősé
gének küldje meg.

Szarvas, 1935. március 5-én.
Ellenjegyezte : A kivonat hiteléül:

Janurlk János
ipl. elnök.

Tákos LqIos
ipt. .jegyző.

Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgy 
közönséget, hogy üzletembe a hölgy
fodrászatot is bevezettem, a legmoder* 
nebb felszereléssel sikertilt Budapestről 
elsőrendű munkaerői beszereznem, aki 
a legkényesebb igényeknek megfelelően 
készít

vasondolálást, vizondolálást, hajfestést« széki« 
lést és hathónapi felelősséggel készít

tarlós hullámot (Dauert)
a legmodernebb géppel.

A legelőzékenyebb kiszolgálás mérsékelt árak 
mellett. Kérem a hölgyközönség szives párt-,

fogását kiváló tisztelettel:

PÁSZTOR GYULA
úri és női fodrász 

Holéczy-üzlettel szemben.

! ■ - Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön
k a i  séget, hogy megboldogult férjen? elhalálozása

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
min t a

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L A T O T
továbbra is fenntartom és minden e szakmába vágó munkát a 

legszolidabb áron vállalom. ,
Különösen felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes temetke
zési Cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendű kivitel 
mellett utolérhetetlen olcsó árakon gondoskodhatom pontos és előzékeny 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Tenetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg olcsó áraimról!
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Frontharcos élet
Az Országos Frontharcos 

Szövetség Szarvasi Csoport
jának tisztikara március hó
4-én délután 6 órakor a 
községháza nagytanácster
mében népes gyűlést tartott, 
melyen a következő hatá
rozatokat hozta: A márc. 
15-iki nemzeti ünnepet 
méltó keretek között kivánja 

megünnepelni az egész társadalom bevoná
sával. Ezért fel fogja kérni Szarvas község 
összes hatóságait, testületeit, egyesületeit, in
tézeteit és iskoláit, hogy ezen egységes ün
nepséghez és a délután 3 órakor kezdődő 
monstre felvonuláshoz csatlakozni szívesked

jenek. Az ünnepség programját az összehí
vandó társadalmi nagybizotlság fogja meg
állapítani s ezen valószínűleg részt fog venni 
a Frontharcos központ kiküldöttje is. — A 
fennmaradt Frontharcos Kalendáriumra nézve 
az értekezlet úgy határozott, hogy azokat 
ajándék gyanánt szétosztja a szegénysorsú 
frontharcosok és tanyai olvasókörök között.
— Határozatot hozott a Frontharcos hivatalos 
helyiség ügyében is, melyre legközelebb rész
letesen rátérünk. — A március 15-iki ünnepi 
vacsorát a Frontharcos Csoport ezévben a 
Polgári Körrel együttesen rendezi. Ez a mind
két részről szerencsés egyesülés valószínűleg 
<igy olyan nagyarányú és lelkes ünnepi va
csorát biztosit, melyhez fogható a múltban 
nem igen volt.

— Rövidesen megjelenik Orosz Iván verskötete.
A Szarvasi Közlöny Nyomda- és Lapkiadó
vállalat kiadásában megjelenő Orosz Iván: 
Pán hétágú sípján cimű verskötet iránt az 
első közlések nyomán igen szép érdeklődés 
nyilvánult meg. Szarvas irodalombarát kö
zönsége és a költő nagyszámú barátai és 
tisztelői meleg megértéssel karolták fel a 
verskötet ügyét és a mai világban szinte pá
ratlan érdeklődéssel és támogatással teszik 
lehetővé a verskötet megjelenését. Lapunk 
nyomdája rövidesen hozzáfog a kötet sze
déséhez és valószínűleg április elején ki is 
kerül a sajtó alól. A könyv csak háromszáz 
számozott példányban fog megjelenni, könyv- 
kereskedői forgalomba nem kerül, ezért aján
latos az igénylést előre bejelenteni Nagy 
.Sándor könyvkereskedésében vagy a szerző
nél. A verskötet iránt az előjelekből ítélve, 
az ország minden részében igen szép érdek
lődés mutatkozik.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben március 1-től március 7-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek: ifj. Janecskó 
Mihály és Darida Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna, ifj. Csilik Mihály és Litauszki Erzsébet 
fia György, Kocsis Pál és Krkos Mária fia 
Pál, Bérces György és Trnovszki Margit fia 
Tibor, ifj. Veles György és Szekretár Zsu
zsanna fia Mihály, ifj. Szebegyenszki János 
és Lestyan Erzsébet fia Pál, Hrncsjar Pál és 
Kiszely Mária fia János, Takács István és 
Kis Mária fia István-László, Hraskó Pál és 
Szarvasi Erzsébet fia Pál, Bük Móric és 
Braun Piroska fia Tibor, Kasnyik András és 
Hajdú Katalin leánya Mária. Házasságot 
kötött : Urbancsok Márton Kopp Mária Fran
ciskával. Elhaltak : Szvák Mária 22 napos, 
Dankó György 72 éves, özv. Hajdú Andrásné 
Melis Mária 63 éves, özv. Czinkoczki Pálné 
Osztás Zsuzsanna, Czesznak Mihályné Styec 
Zsuzsanna, özv. Fináli Mórné Guttmann Te
réz 84 éves, Veles Mihály 1 napos, Lestyan 
István 4 hónapos, Gaál Gyula 28 éves, 
Opauszki Zsuzsanna 4 napos, Bérces Tibor 
5 napos korukban.

— Március 15. Az állami elemi iskola már
cius 15*én délután fél 3 órakor hazafias ün
nepet tart változatos műsorral, melyen minden 
érdeklődőt szívesen Iát.

— Ötvenszázalékos vasúti igazolványok Buda
pestre a Mezőgazdasági Kiállításra, érvényes 
március 15-től április 1-ig, ára 1*30 pengő, 
kapható Andermann-nál, hol az érdeklődők 
mindenféle felvilágosítást nyerhetnek.

— Alispáni elismerés. A vármegye alispánja 
a törvényhatósági utak mentén a fák ülteté
séért és gondozásáért elismerését ^fejezte ki 
vitéz Varga András szarvasi útmesternek és 
Szappanos György szarvasi útkaparónak 20 
pengő jutalmat adott.

— Az új elöljáróság ünneplése. Szarvas köz
ség új elöljáróságának és képviselőtestületi 
tagjainak tiszteletére a Nemzeti Egység helyi 
szervezete a Polgári Körben vacsorát rende
zett szombaton este, amelyen dr. Tóth Pál 
országgyűlési képviselő, Csabacsűdy János 
csabacsűdi és Pajtás Gyula békésszentand- 
rási főjegyző mondottak beszédeket.

— Ismét hidegre fordult az idő. A pár kora

tavaszi napra ismét hűvös, sőt hideg napok 

jöttek. A hőmérők higanya 8—9 C fokra 

süllyedt. Szerdán délután a napsütésben 

hó is esett.

— Budapestre való kedvezményes utazási 
igazolványok kaphatók Tákos Lajos ipartes
tületi jegyzőnél. Az igazolvány ára 1 ‘30 P, 
érvényes március 15-től április 1-ig.

— Cserkészelöadás. A kondorosi „Rákóczi- 
fejedelem" nevét viselő cserkészek e hó
3-án este 8 órai kezdettel a „Csárda*4 nagy
termében kedves műsoros estet rendeztek. 
A termet zsúfolásig megtöltötte a szépszámú 
közönség, az előadás megérdemelte, mert 
az mindenkit kielégített. Különösen Demcsák 
László szavalatával teljes elismerést aratott, 
a többi szereplők is kifogástalanul szerepel
tek. A cserkészek jó munkát végeznek.

— Ismeretterjesztő népművelési előadások.
Az iskolánkivüli népművelési bizottság helyi 
vezetősége a lefolyt héten a következő tár
sadalmi egyesületekben rendezett népszerű 
előadásokat: Kedden, március hó 5-én esti
7 órakor a Szarvasi Munkásotthon Szövetke
zetben Páter Károly tanár előadását az 
élelmiszerek tápértékéről, csütörtökön már
cius hó *7-én 7 órai kezdettel a Földmunká- 
•sok Szövetkezetében Cserey Lajos tanár 
előadását a gyümölcsfák betegségei ellen 
való védekezésről.

Babits: Karácsonyi Madonna -'30
Barbusse : Erő (4‘—) -'80
Bársony : Vadászati képek (5‘—) 150
Daudet : Saphó (1 '50) —*50
Dell : A sas útja, kötve (2‘40) 1 -
Fayard : Szeretni (—'96) -'30
Francé : Istenek szomjaznak {2'—) -'60
Karr : Utazás kertem körül (4‘—) 1 -
Kodolányi: Szakadékok (3'—) -'40
Körmendi : Via Bodenbach (—*96) -'30
Kuprin : A kripta (—'60) - 1 4
London : Vén halász (2'40) -'60
Móricz : Szegény emberek (2’60) -'60
Romain : Jean Christophe (3’20) kötetje— 40
Takáts : Régi Magyarország (6 —) 1-
Verona : Senki földje (1'80) 120

Versek:
Ady rlstenes versek (2 —) -.60
Babits :Pávatollak (—’80) -'30
Endrődi :Kuruc nóták (2 —) -'30
Kiss: Avar (1*60) —'40
Schubert : Szép molnárleány (1—) -'30

Színmüvek:
Móricz: Vadkan (1’ —) -'40
Pirandello : Ember, állal (1‘—) - 2 0
Schakespeare :VIII. Henrik (1'—) -'10
Schaw : Szénásszekér (3 80) -'80
Szomory : Takáts Alice (2'40) -'30
W oltf: Naplemente (—'40) - 1 0

Művészet, zene:

Kaliforniai paizstetatol mentes 

Gyümölcsfát,
Magastörzsű ós bokorrózsát 
Díszfát 
Díszcserjét 
Évelő virágot 
Gyökeres szölövesszöt stb.

bármilyen mennyiségben igen olcsón szállít

Unghváry József
faiskolája

CEGLÉD.
Budapesti iroda VL Andrássy «156.

Oktató nagy árjegyzék ingyen!

— Választmányi ülés. A szarvasi angol
francia egyesület vezetősége ezúton hivja 
meg a választmány tagjait március ll-énf 
hétfőn délután 6 órakor az egyesület helyi
ségében (a Kaszinó könyvtárszobája) tartandó 
választmányi ülésre, amelynek sorrendje a 
következő: 1. Beszámoló az egyesület 3 
hónapi életéről, 2. a pénztáros beszámolója 
az egyesület pénzügyi helyzetéről, 3. tagfel
vétel, 4. esetleges indítványok.

A z üzlet lelke a reklám !
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny

Bonkáló : Orosz irodalom (4*80) —*80
Cherbuliez : Művészet (2‘—) —*70
Hammerschlag : Bach í—*70) —*30
Lux :A nyelv (4*50) —’60

Bölcselet:
Francé Raoul: Biológia (4*60) —*60
Gandhi : Iratai (3*—  ̂ —'60
Rapaics : Növények társadalma (2.40) —*40

Földrajz, történet:
Fraknói : Habsburg ház (2’—) —‘20
Lukachich : Doberdó (1'—) —.20
Paleologue : Három diplomata (1*80) —*40

Ipar:
Antal : Fényképészet (2'—) —'50
Dános : Iparoskáté (3’ —) —*40
Skulteti : Lombfűrészet (—*40) —‘10

Mezőgazdaság:
Bernátsky : Gyümölcskertészet (4*—) 1'—
Bernálsky : Veteményes kert (4*—) — 30
Gáspár : Szántóföld (2*—) —*40
Pettenkoffer: A Bor (6'50) 3*—

Technika:
Balogh : Gázgépek (2*—) —'40
Halász : Mi a villamosság? (—*60) —‘14
Jalsovicki : Járműmotorok (4—) 1*—

Sport:
Földessy : Futballisták könyve (1*—) —*14
Göncz : Tenniszjáték (2*40) —*80
Kőszegi : Vizipóló (3*20) 1 ‘20
Vadas : Sportolás (—*80) —‘14

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

Olcsó könyvvásár Szarvason 
Nagy Sándor könyvkereskedésében

Az Atheneam könyvkiadó vállalat irodalmi értékű könyveiből t 
Regények:

Ady Múzeum I—II, (6'—) 1'—

Zárójelben a kiadási ár.
Azonkívül több százféle értékes könyv és ifjúsági irat minden csoportból. 

Teljes jegyzéket bérmentve küldünk.
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A z öcsödi országúton kigyulladt és elégett
egy szarvasi autó

A  kár ötezer pengő, de biztosítás révén megtérül

A. múlt héten az Öcsöd—kun
szentmártoni országúton elégett egy 
szarvasi autó. Krón Béláné szarvasi 
kereskedő teherautója, amely árut szál
lított Szarvasról a szomszédos közsé
gekbe, az öcsödi országúton kigyul
ladt és porráégett. A teherautó sofőrje 
csak akkor vette észre a tüzet, mikor 
a hátsó rendszámtáblához vezető ve
zeték rövidzárlat következtében fel
gyújtotta a teherautó favázát. Azonnal

megállította a kocsit, mivel azonban 
a közelben nem volt viz és tűzoltó
készülék sem volt az autón, kénytelen 
volt tétlenül nézni, mint hamvad el 
az autó. A kár, mint megállapították 
ötezer pengő, amely biztosítás révén 
megtérül A tűzvizsgálat megállapította, 
hogy a tüzet gondatlanság okozta, 
mert a villanyvezeték nem volt kellően 
szigetelve.

— Leányeoylöt alakult Öcsödön. Szúnyogh 
Gabriella öcsödi vezetőnő buzgólkodása ered
ményeként megalakult Öcsödön az Öcsödi 
Leányegylet. Az alakuló közgyűlést most 
tartották meg a Polgári Kaszinóban, melyen 
elnöknek Tóth Erzsébet tanítónőt választot
ták meg.

— Búcsú a farsangtól. Kedden, farsang 
utolsó napján Szarvas iparostársadalma az 
Ipartestületben búcsúzott a farsangtól. Az 
Iparosasszonyok és Leányok Egyesülete ren
dezte itt meg farsangi mókaestjét, amelyen a 
legjobb hangulatban szórakoztak el az olt 
megjelentek.

— Nincs árvizveszedelem. A Körös vizéről a 
jég mindenütt szépen elolvadt és az első 
vizáradás is leszaladt. Az áradás igen nagy
mérvű volt és a viz Halásztelken is a gát 
aljáig emelkedett. Az apadás azonban most 
már. ha lassú tempóban is beállt. A hirtelen 
bekövetkezett áradás azt bizonyítja, hogy a 
Körösök eredete előtti hegyekben részben, 
vagy legalábbis túlnyomó részben elolvadt 
a hó és igy újabb árvízről nem lehet szó.

— Szigorú büntetés jár a hamistanuzásért
A gyulai kir. törvényszék Unghváry tanácsa 
példás ítélettel sújtja a hamistanuzókat. Most 
a legutóbb megtartott főtárgyaláson egy kon
dorost ügy szerepelt, melyben Kondacs Pál 
gazdálkodó és Szmola Máté földmunkás ke
rült a vádlottak padjára. Kondacs ellen az 
volt a vád^ hogy Szmolát felbérelte egy pol
gári perben a mellette való tanúskodásra. 
A törvényszék hamistanuzésra való felbuj- 
tásért 1 évi börtönre, Szmolát pedig, aki 
esküvel erősítette meg hamis vallomását 7 
hónapi börtönt kapott. Kondacs és Szmola 
az ítélet súlyossága miatt az ügyész pedig 
súlyosbításért jelenteit be fellebbezést.

— A Turul szép győzelme első tavaszi mér
kőzésén. A Turul az elmúlt vasárnap a telje
sen felázott, nehéz pálya és a hideg, szeles 
idő ellenére is igen értéke? szép győzelmet 
aratott az Eleki TC felett első bajnoki mér
kőzésén a tavaszi fordulóban. Az első félidő 
35-ik percében Gyimesit (Gyurisán) 1-et bün
tetővonalon belül szabálytalanul akasztják 
és a tizenegyest ÍGyimesi II. bombalövéssel 
értékesíti. Fordulás után a 18-ik percben 
Bobvos szökik meg az eleki védelemtől, 
ideálisan beadott labdáját Galáth juttatja 
könnyen a hálóba és a végeredmény 2:0 a 
Turul javára.—Vasárnap Orosházán játszik 
a Turul bajnokit az OMTK csapatával.

— A Bocskay a Kondorosi TE-el jótsza első 
tavaszi bajnoki mérkőzését vasárnap. Vasárnap 
délután 3 órai kezdettel játsza a Bocskay a 
múlt év őszéről elmaradl bajnoki mérkőzését. 
Ellenfele a Kondorosi TE lesz.

A B B A Z I A B A N
meleg tengeri gyógyfürdők a

i i R E S I D E N Z "
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszedé^ekből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a< „Residenz* nem. fekszik magaslaton, óriási elő
nye még, hogy az összes előirt diéták pontosan betart
hatók. Kitűnő konyha. A Residenzben minden kénye
lem és az összes modeta komfort megtalálható, folyó 
meleg- és hidegvíz a szobákban. Lift, központi vizfűtés, 
22 fokos meleg, tengerre néző. napos, loggiás és erké- 
lyes szobák, kéhyelmes ágyakkal. A Residenz egészen 
a tengerparton fekszik és nem a tengerparttal szemben. 
Első kategória. Feltűnő olcsó penzió-árak. Líra felesle
ges. Bővebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész 
személyesen reggel fél kilenctől este fél hétig (Diana- 
patika, Károly király út 5.) Minden levélre válaszolunk 
és prospektust küldünk. Telefon: 31—6—19.

F E L H Í V Á S

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

Hálózati rádió . 
Kristályos rádió

85 —  P-töl 
2 50 P-töl

Csillár . . . 
Telepes rádió

9-50 P-töl 
35*—  P-től

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

Rádiókban vétel,csereJeladás.Készpénznél nagy árengedmény
Villamszerelések, javilások jótállással, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 
Stwrtcikkek, korcsolya- és vivófelszereiések. HOCIPÓJAVITAS FILLÉRES ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL. 

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

S Z T R E H O V S Z K Y  M A
SZARVAS, PIAC-TÉR. Telefon : 59. -

R T  O N

3/1935. kpv. szám. Békésvármegye alispánjától.

Hirdetmény
Békésvármegye Központi Választmánya közhírré téfezi, 

hogy aẑ  1932. évi 188.100—1932. B. M. sz. kprraftdelat 
3. szakasza alapján, mindazoknak, akiknek az ország
gyűlési választói névjegyzékbe való felvételre a kiiga
zítás évében nem az előirt korhatár betöltése cimén, 
hanem bármely más címen (1926. XXVI. t.-c. 1—4. sza
kasza és a 33. szakasz 5: bekezdése) nyílik meg a joguk, 
valamint azoknak, akik a választójogosultőághoz meg
kívánt 24. illetve 30 éves életkort a kiigazítás évében 
érik el, de az 1930-ik évi december hó 31-én megtar
tott összeírás alkalmával más városban vagy községben 
laktak s igy az új lakóhelyük névjegyzékébe összeirór 
lapok hiányában hivatalból nem vehetők fel, a név
jegyzékbe való felvételüket kérni kell.

A  kórelmek folyó óvi március hó 1-töl már
cius hó 15. napjáig bezárólag terjedő Időben 
városokban a polgármesternél, községek
ben pedig a községi elöljáróságnál írásban 
vagy személyesen szóval terjeszthetők elő.

Az I925. évi XXVI. t.-o. 40. szakasza 3—7. bekezdé
sének rendelkezéseit a fentebb jelzett kérelmekre is alkal
mazni kell, azzal a kiegészítéssel, hogy felszólaló alatt 
kérelmezőt, felszólalás alatt a kérelmet kell érteni és 
hogy a kérelmeket a polgármester, illetőleg a község 
vezetőjegyzője köteles a választójogosultság szempont* 
jábói átvizsgálni, észrevételeit a kérelmekre rávezetni 
és a kérelmeket március hó 31-ig a központi választ
mányhoz beterjeszteni.

Gyula, 1935. február 26.

Dr. vitéz Márky Barna •.lualtspia
a központi választmány elnökei

Helybeli
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag
Lucerna

gabonaárak
16 50 -  16 50 
12 -  -  

13 50 -  14-
1350 -----
18-----19-

. 150’---- 170' —

P U B L I K Á C I Ó

Szalma eladó és egy tehénjárás kiadó. 111.40. — Árpa- 
szalma eladó VII. külk. 584/2. — Árpaszalma eladó 
IV. 503. — Szappanosban dinnyeföld eladó. 1. 339. — 
Nyolc hold föld új tanyával a Bohnyel-dülőben eladó. 
T. II. 125/1. — Gazdasági felszerelések eladók T. 111. 
227. — Tíz hold föld tanyával eladó T. II. 105. — Hát 
járás kiadó II. 82. — Tehén, sertés, akácfák eladók T. 
IV. 102. — Nyúlzugban dinnyeföld eladó Zöldpázsit 619~ 
— Négy hold föld, hereszéna, ház eladó IV. 343. — 
Siratóban egy hold föld tanyával eladó T. II. 162. — 
Kútágas. kútgém eladó T. V. 142. — Hasastehén eladó 
T. IV. 136. — Dinnyeföldek Szappanosban eladók. Jel. 
dr. Sál a ez Elemér ügyvédnél. — Használt ajtók, abla
kok eladók 11. 425. — Három hold föld tanyával eladó 
T. III. 85. — ólemető alatt pótlék eladó II. 492. — Egy 
boglya széna eladó I. 189. — Tehén, egy ló és kocsi 
eladó I. 602. — Négy hold föld a csabai útn^l eladó 
IV. 129. — Zöldpázsiton ház, Körtés-dűlőben föld eladó 
T. VII. 9. — Fiastehén eladó IV. 409. — Ház eladó II. 
314. — Sóját érdekében olvassa el minden héten a já
rás legelterjedtebb lapját a Szarvasi Közlönyt. Minden 
héten közli a publikációt is.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I.. Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

- Tanítónő hózi tanítást véllal. — Perfekt 
gyors- és gépirónő éves gyakorlattal irodába 
ajánlkozik. Cim a kiadóhivatalban.

- III. kerület, 170. szám alatt egy udvari szoba 
konyhás lakás április 1-re kiadó.

. Kalmár-féle kukoricamorzsoló olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

. Négy szobából álló lakóház tágas pincével 
szükséges mellékhelyiséggel, Mangolban 390 
□-öl szőlő eladó. II. kér., 237.

.1. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


