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Szarvas lakossága lelkesen ünnepelte 
március idusát

Ünnepségeken, közvacsorákon ünnepelt a járás polgársága

Március 15-ét Szarvas község és 
a járás lakossága az idén is hagyo
mányos lelkesedéssel ünnepelte meg. 
A nemzeti ünnep alkalmából az összes 
templomokban ünnepi istentiszteleteket 
tartottak, amelyeken a tanulóifjúság 
teljes számmal és a közönség nagy cso
portokban vett részt. A szarvasi elemi 
népiskolák tanulói az Árvaházban ren
deztek gazdag műsorú ünnepséget, 
amelyen sok ének- és zeneszám, sza
valat hangzott el. A vendégeket Toma- 
sovszky Zsuzsanna üdvözölte, lelkes 
ünnepi beszédet pedig Rohoska Géza 
tanító mondott. A Vajda Péter gimná
zium hazafias ünnepélyén Bárány Jó
zsef és Varga Margit szavaltak, Bar
tos György nagyhatású ünnepi beszé
det mondott, az énekkar pedig hatásos 
énekszámokat adott elő a közönség 
zajos tetszésnyilvánitásaitól kisérve.

Erzsébet adott elő nagy sikerrel. A 
Luther tanitónőképző ifjúsága is szép 
és kegyeletes ünnepséget tartott. A pol
gári leányiskola szép háziünnepség 
keretében áldozott a márciusi nagy 
napok emlékének. A Tessedik gazda
sági tanintézet ifjúsági önképzőköre 
emelkedett légkörű diszgyűlésen em
lékezett meg 1848 március 15-éről. 
Szarvas lakossága, összes társadalmi 
egyesületei pedig délután a városháza 
udvarán gyülekeztek és zenés körme- 
nelben a Kossuth-térre vonultak fel. 
Szelényi János ev. lelkész izzó hazafi
asságtól égő beszédet mondott a kö
zönség mély figyelme mellett, Szupkay- 
Papp László és Sebő Ernő hatásosan 
szavaltak, a Szarvasi Dalkar pedig jó 
összhangban hazafias dalokat adott elő. 
Este a körökben és egyesületekben 
ünnepi közvacsorákat rendeztek.

Egy hangulatos melodrámát Zelenka

Elhangzottak a szarvasi képviselőjelöltek
programbeszédei

Szarvas 6s a kerület lakossága nagy érdeklődéssel fogadta
a beszédeket

A hitelpolitika
Irta: Wanke Gusztáv

az OKH elnöki osztályfőnöke

Ha a gazdasági életbe friss, új erőt és 
pezsdülő életet akarunk vinni, akkor az általá
nos gazdasági válság közepette a transzfermo- 
ratoriális és gazdavédclmi rendelkezések mel
lett az új hitelélet megindítására is törekednünk 
kell, amelyben a hitelező védelméről és az adós- 
morál helyes kiépítéséről is kell gondoskodnunk. 
A pénzintézetek hivatásszerű közvetítők a tőke- 
forgalomban és igy a takarékos emberek és 
egyéb betevők által bizalommal rájuk bizott 
pénztőkéket a közgazdasági életben igyekeznek 
hasznothajtóan felhasználni. Ezért úgy kell a 
tőkét irányitaniok, hogy azzal az egész gazda
sági élet nyugodt fejlődésének az útját egyen
gessék. A közgazdasági életnek a pénzintézetek 
azzal tesznek szolgálatot, ha spekulatív termé
szetű hitelek helyett az organikusan fellépő hi
teligények kielégítését lehetővé teszik. A hitel 
eredetileg akkor van biztosítva, ha a kamato
kat és a törlesztési részleteket a hitelezett ügy
let normális lefolyásából ki lehet fizetni. A hi
telnek a megkötése egészen világosan a követ
kező elhatárolásban jut kifejezésre: A pénz
intézetnek még akkor sem szabad hitelt nyújtani, 
ha toldalékosan túlságosan biztosítva van ugyan, 
de a finanszírozott üzlet a kölcsönvevő részére 
Bem gazdaságos, vagyis költségei a gyártmányok 
eladási árából, vagy szolgálati teljesítményei 
által nincsenek kellőleg fedezve. A kölcsönvevő 
vagyonának vesztesége tulajdonképen a népva- 
gyon csökkenését jelenti. Különösen súlyosak 
ezek a károk, ha valamely nem gazdaságos 
üzem folyó hiteltámogatásai által keletkeznek. 
Jly szubvencionálás! hitelek a többi, ugyanab
ban az üzletágban működő vállalkozások szem
pontjából, tisztességtelen versenyt jelentenek 
és az egész gazdasági csoport anyagi helyzetét 
aláásni képesek. Sőt a hitelt, a gazdaságra nézve, 
még abban az esetben is károsnak kell minő
sítenünk, ha a finanszírozott üzletből származó 
veszteséget a vállalkozás más üzleteiből eredő 
nyereség pótolja. Csak ott engedhető meg az 
eredmények összefoglalása, ahol a nyereségre 
és veszteségre menő üzletek egymástól kölcsö
nösen függő, szerves egységet képeznek. A té
tel érvényességének igazolására találunk példát 
a banküzemben is. így például a készpénznél- 
küU fizetési forgalom fedezetlen költségeinek 
felszámítása a hitelüzletből származó jövedelem 
ellenében csak akkor volna igazolva, ha mind
két pénzművelet egy szerves egységet képezne. 
A hitelüzlet nem jótékonysági berendezés, egyik 
pénzintézet sincs abban a helyzetben, hogy jó
indulatból lemondhasson a kamatok vagy hite
lek visszafizetéséről, mert a hitelpiac ezzel való 
megterhelése rontja az általános hitelviszonyokat 
és végeredményben csökkenti a takarékossá
got Személyi és anyagi hitelképesség, új, egész
séges hitelélet kialakulásában szorosan össze
függ egymással. Hitelt felvenni azt jelenti, hogy 
az Illető elég erősnek érzi magát és bizik azon 
képességében, hogy a népvagyonnal helyesen 
.gazdálkodik. Épp úgy, mint a tulajdon kötelez, 
a hitel is az egész személyi teljesítőképesség 
latbayetését kívánja. Csak a hitelcsaló fogad el 
minden kamatlábat és alkalmazkodik minden 
hitelföltételhez, míg a becsületes ember nem 
igér többet, mint amennyit teljesíteni képes. 
Aki hitelt vesz fel abból a célból, hogy 
mások kárára folytassa életét, az a nép 
ellen vét.

A március 10-iki csabacsűdi program

beszéd után dr. Tóth Pál kerületének többi 

községeiben március hó 17-én, vasárnapon 

tartotta meg célkitűző beszédeit. Az elsőt 

délelőtt 11 órakor Szarvason, a Községháza 

udvarán, mely óriási méretei mellett is szűk

nek bizonyult a hatalmas hallgatóság befo

gadására. A népgyűlést itt Ribárszky Pál 

községi elnök, nyugalmazott ármentesitői 

igazgató főmérnök nyitotta meg, ki szívélyes 

szavakkal köszöntötte a polgárságot és a 

választásokhoz fűződő nagy nemzeti érde

kekre való hivatkozással fegyelmezettséget, 

higgadt magatartást kért a közönségtől. 

Utána dr Tóth Pál mondotta el méreteiben 

hatalmas, tartalmában egységesen kidolgozott 

és hatásában lenyűgöző beszédét. Előadá

séban kitért mindazokra a problémákra, me

lyek az újjáalakított Gömbös-kormányt fog

lalkoztatják és amelyeket a még hátralevő 

másfélesztendős ciklus alatt ez a reformpárt 

meg is akar valósítani. Ezek között első 

helyen áll a tiszta választói jog. ő  is annak 

a híve, de csak ha az becsületes és tiszta 

és nem az oláh titkos választói joghoz ha

sonló, mely a polgárt voltaképen kisemmizi 

és inkább ártalmára, mint hasznára van a 

nemzetnek.

A reformnemzedék programpontjai közül 

a családvédelemmel foglalkozott behatóbban.

Az egyke évtizedek óta alattomos szú mód

jára emészti a nemzet fáját. Ha a család- 

védelemnek azt a rendszerét tettük vobia 

három évtizeddel ezelőtt magunkévá, amely 

a 46 milliós német népből 60 milliós nem

zetet csinált, ma az úgynevezett megszállott 

területeken nem beszélhetnének magyar ki

sebbségről. Kitért azután az adózás arány

talanságaira és vallja, hirdeti, hogy adót 

igazában csak annak kellene fizetnie, akinek 

megvan a hozzá való jövedelme is. A nincs

telen, sziegény, ki puszta létét is alig tudja 

biztosítani, maradjon mentes az adótól. Annál 

többet fizessen az akinek megvan a jövedelme. 

A csődbejutott, önhibáján kívül eladósodott 

kisgazdák feltámasztása érdekében teljesen 

méltányosnak és megvalósitandónak tartja 

ugyanazoknak a kedvezményeknek kiterjesz

tését, melyek a kereskedelmi világnak is 

előnyt jelentenek: a kényszeregyezség lehe

tőségét. Most is állítja, aminthogy ezt nem 

először hirdeti, hogy a 10 évvel ezelőtti 

birtokreform nem elégítette ki a hozzáfűzött 

.reményeket és nem oldotta meg a földbirtok 

helyes megoszlásának nehéz problémáját. 

Nem új követelése aztán : a szegényjog ren

dezése sem, mely szerinte nem azt jelenti, 

hogy a nincstelen bélyeg nélkül perelhessen* 

hanem ingyenes kórházi ápolást, ellátást, 

gondozást, gyógykezelést. A nép higiéniája



szorosan összefügg a nép xszociális helyze

tének a megjavításával. Az első a második 

nélkül meg nem oldható. A kartelek túlka

pásai ellen egységes harcot hirdet hatalmuk

nak olyformán gondolja élét venni, hogy a 

kormány részükre egy maximális árat irjon 

elő, melyet túllépniük nem lehet. Nem hirdet 

osztály, faj és felekezeti gyűlöletet. Nem 

akarja a társadalmi osztályokat egymás ellen 

uszítani, inkább a szeretet hatalmával sze

relné az igazi, az őszinte egységet megterem

teni. Szegény maradt, vagyont nem gyűjtött 

és földi javak helyett az emberek szeretetét 

és polgártársai becsületét igyekezett a maga 

és nemzete javára gyűjteni.

Azok az akciók, melyek Szarvas köz

ség életbevágó kérdései, amilyenek a Piac

tér kikövezése, az orosházi út kikövezése, 

a mezőberényi út rendezése, a Nemzeti 

Egység közbelépésére máris folyamatba té

tettek és ebben a pillanatban már meg is 

indultak. A gyűlést Ribárszky Pál községi

elnök rekesztette be.
A képviselőjelölt, kirek kíséretéhez 

Rciskó Kálmán a Nemzeti Egység Szarvasi 

Kerületének elnöke és számos tagja délután 

fé! 2 órakor Békésszentandráson szállt ki és 

ott a Községháza udvarán összegyűlt szent- 

andrásiakat először Loránth Gyula községi 

elnök, igazgatótanitó üdvözölte, ki egyben 

az osztatlan meleg szeretet hangján tolmá

csolta a község hűségét és biztosította dr. 

Tóth Pált e polgárok bizalmáról és támoga

tásáról. Dr. Tóth Pál elfogódottan a nagy

számban összegyűlt polgárok előtt kijelentette, 

hogy a ragaszkodásnak ez a spontán meg

nyilatkozása méginkább meggyőzi őt arról, 

hogy eddigi munkája nem volt hiábavaló és 

arra ösztönzi, hogy továbbra is a megkezdett 

úton haladjon és a jobb magyar jövő meg

alapozásáért egy táborba tömörült „Nemzeti 

Egység4* politikáját kövesse. Ez a politikai 

hitvallása pedig szigorúan nemzeti irányon 

belül a revízió megvalósításán kivül az igaz

ságosabb földbirlokpolitika, a helyesebb bir

tokeloszlás, a telepítés időszerűsége, az 

adósvédelem erélyes keresztülvitele, az ifjú

ság elhelyezkedésének mindennél előbbre-

való sürgőssége és a földműves osztálynak 

szociális védelme mellett a földmunkásság

nak az ipari munkássághoz hasonló biztosí

tása és általában a gyengék, elesettek vé

delme. Nála felekezeti, társadalmi, pártállási 

és világnézeti különbség nélkül mindenki 

bármikor nyitott ajtóra talál. Meg lett volna 

a módja, hogy a politikai pálya kínálkozó 

lejtőin felemelkedjék, de ő a csábító alkal

mak elől valamennyiszer hűségesen vissza

tért szülőfalujához: Szarvashoz. Megértő bi

zalmat és higgadt kitartást kér a hátralevő 

másfél esztendőre, mely majd be fo^ja bi

zonyítani, hogy Gömbös nemcsak ígér, ha

nem terveit valóra is kívánja váltani és ebben 

a lefolyt két esztendő alatt rajta kivül álló 

bénító tényezők megakasztották. A Bethlen

nel való szakítás egyben szabadkezet is 

biztosit részére a nemzeti öncélúság akadály

talan vonalvezetésében.
Beszéde végén |iegemiitette, hogy a 

békésszentandrási Nemzeti Egység által kife

jezésre jutott kérelem : a szentesi törvény- 

hatósági útnak a községházától a község 

belső határáig terjedő kikövezése folyamatba 

tétetett és a szentandrásiak büszkeségét je

lentő szőnyegipar továbbfejlesztésére minden 

rendelkezésére álló befolyását latba veti. A 

példás fegyelemben lefolyt és mindvégig 

feszült érdeklődéssel kisért gyűlést a községi 

főjegyző lelkesítő beszéde után a községi 

elnök rekesztette be.

Utána délután 3 órakor már Öcsödön 

találjuk a képviselőjelöltet és kíséretét, ahol 

a községháza udvarára összehívott népgyűlési 

dr. Oláh Antal községi elnök, ügyvéd nyitotta 

meg. Megnyitójában az üdvözlések és a 

vendégek köszöntése után őszintén feltárta 

a község bajait, kívánságait és azok orvos

lására — úgymond — csak dr. Tóth Pál 

képes, ki eddig is az ő eredeti hivatásának 

megfelelően jól állapította meg a község kór

tüneteit és mindig is helyesen kezelte bajait. 

Ezután dr. Tóth lépett az emelvényre. Be

szédét itt is az a közvetlenség és meleg 

összhang jellemezte, mely őt választóival 

összefűzi. Minden szava megértést váltott 

ki, minden állítását, elvét az általános rokon-

szenv hangulata kisérte. A kormány föld

birtokpolitikája szerinte nem akar földosztás 

lenni, csak a vagyonok aránylagosabb el

osztásának a kor követelményeihez mért 

szabályozása, tehát nem demagógia. A telepí

tés kérdése, reformja is a magántulajdon 

respektálásán kiván felépülni. A kartelkérdés. 

ha az csupán a racionális termelés eszköze, 

csak egy gazdasági rendszer javítását cé

lozza, de kíméletlen letörés a sorsa, ha 

egyben árdrágulást is eredményez. A titkos 

választójogra szükség van, de kell. hogy ezt 

a gazdasági reformok megelőzzék, amelyek 

szabad levegője nélkül a választójog nem 

sokat ér. A földmivesosztály szociális gon

dozása ugyanolyan fontos, mint az ipari 

munkásságé. Az adósvédelem, mely az el

adósodott gazdáknál ugyanazokat a kivált

ságokat követeli, mint a kereskedőknél meg

lévő kényszeregyezségi lehetőség, a jövő leg

közelebbi feladata. A család fokozott védel

méről, az egyke elleni küzdelemről, melyek 

a kormány reformprogramjában helyet fog

lalnak, neki már évekkel ezelőtt meg volt a 

saját kiforrott egyéni felfogása és azokat most 

már az ellenzékieskedés vádja nélkül nem

csak hirdetheti, de részt is vehet azok meg

valósításában. A legnagyobb probléma : mun

kanélküliség, a Nemzeti Egység intervenció

jára már a napokban enyhülni fog, amennyi

ben a földművelésügyi miniszter költségveté

sébe felvett és Öcsödöt érintő 35000 pengős 

belvizszabályozási munkálatok megindulnak.

Az általános helyesléstől kisért beszéd 

után Pajtás Gyula békésszentandrási főjegyző 

a közhangulatnak szószólója gyanánt a pol

gárság lelkes ovációját tolmácsolta. Utána 

a gyűlést dr. Oláh Antal elnök berekesztette. 

A képviselőjelölt még soká együtt maradt 

volt híveivel, ellátogatott a község egyes 

egyesületeibe, köreibe és kellemes eszme

csere után az esti órákban tért haza.
♦

Kedden délelőtt a szarvasi választó

polgárság nagy tömegekben vonult a GISz 

udvarára, ahova vitéz Tepliczky János az 

Országos Független Kisgazdapárt jelöltjének 

program beszéde volt meghirdetve. Az öcsö-

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS 

MÁSODIK RÉSZ 38

Október tréfás könyörgéssel tette össze a 
két kezét és úgy mutatta, hogy ő a világon a 
legjobb fiú — csak ne hagyják ott!

A főorvos intett az ápolónőnek, hogy nyissa 
ki az ablakot, hadd jöjjön be a drága nyári 
levegő, virágillat és madárdal. . .

Egyik ablak sem szólt keletre : a szoba 
mégis tele lelt aranyos verőfénnyel.

Valamelyik kerti fán egy vadgalamb úgy 
kesergett, hogy majd megszakadt a szive.

Három nap múlva dr. Keserű főorvos úr 
a következő kijelentést tette Hedda asszony előtt:

— Ördöngős fickó! Kétségtelenül túl van 
minden veszélyen. De ez nem az én érdemem, 
de a Nóráé . . .

Jó dolog lábadozónak lenni...

Október betartotta ígéretét, mert lény, hogy 
engedelmesebb és kedvesebb betege a kórház
nak nem volt. De dr. Keserű is fokonként en
gedett a szigorúságból, mert a sebesülés tizedik 
napjától kezdve megengedte a sebesült mérsékelt 
látogatását, de azzal a feltétellel, hogy a láto
gatónak előbb nála vagy Nóránál kell enge
délyt kérnie.

Az örvendetes javulásnak és a betegláto-

gatási engedélynek hamar híre futott és a fél
város meg akarta rohanni a kórházat. A főorvos 
azonban zordonan úgy intézkedett, hogy a 
látogatási engedély csak a legközelebbi hozzá
tartozóknak szól. A többiek egyelőre jegyezzék 
fel neveiket a kórházi irodában kitett ivén és 
várják meg türelmesen, mig a páciens a saját 
lábén kilép a kapun.

Mit volt mit tenni: alkalmazkodni kellett. 
Talán mondanom sejn kell, hogy az első ki
váltságos látogató Hfedda asszony volt. Azután 
következtem én a családommal tiz percre.

Persze, a nőknél rögtön kész lett volna a 
pityergés, ahogy a lesoványodott, megsépadt 
bárót meglátták; de ő nem szerelte sem a 
sajnálkozást, sem az érzékenykedést, azért va
lóságos akasztófahumorral irányította a diskurzust.

— Örülök. . .  örülök édes Feri, hogy min
den veszélyen kivül láthatom — szipákolt az 
anyósom.

— Csalánba nem üt a mennykő! — vá
laszolt Október a mély meggyőződés hangján. 
Ne haragudj Március fiam — folytatta kenelteljes 
ébrázattal — hogy a rólam irt szép nekrológod 
a fiókodban maradt. Mindenesetre a nekrológ- 
irodalom örök kárára ! . . .

— No megállj ! — gondoltam magamban
— én is megtréfállak. Alamuszi arcot vágtam.

— Te mellesleg asztrológiával is foglalko
zol báró ? — kérdeztem.

— Bölcsen ludod !. . . Bevallom, hogy 
nagymértékben hiszek is benne I

Megcsóváltam a fejemet.
— No, édes öregem, emlékezzél vissza, 

hogy te és mágustárs&id már évek előtt nagy 
okosan megállapítottátok, hogy a te csillagképed
ben Mars és Urafttis 43 fok 11 perc szög alatt 
konjugél. Ami szerintetek annyit jeleni,hogy 43 éves 
11 hónapos korodban erőszakos halállal fogsz 
meghalni. Én nyilvántartottam ezt a csúf jóslatot, 
hogy megcáfolhassalak. Íme: a 43 év és 11 
hónap 11 nap ele tt letelt.

— A párbaj napján — nevetett Október. 
De látod fiam, az asztrológiai jóslatban mégis 
csak volt valami I De ebben a percben nem is 
az a fontos — tette hozzá tettetett szemrehá
nyással — hanem az, hogy elárultad a koromat 
a hölgyek előtt. Azaz, hogy hölgyeim — foly
tatta diplomata ravaszsággal — Március téved. 
Mert az én csillagképemben Mars és Uranus 
nem 43, de 33 fok 11 perc alatt konjugél! . .  .

— Akkor meg süsd meg az egész asztro
lógiai tudományt — vágtam ki diadalmasan — 
mert ez tiz év előtt volt. Amikor kutyabajod 
sem volt hál* Istennek !

Általános derültség. . .  Ez egyszer felül
kerekedtem.

— Nóra kérem : — könyörgött a báró — 
adja csak ide a kezembe azt az üres virág
vázát I . . .

— Miért édes Feri bácsi 1
— Hogy ennek a gyalázatos Márciusnak 

a fejéhez vágjam 1



diek kocsikon és autókon vonultak közsé

günkbe, a szarvasi lakosság, a jelölt tiszte

lői és barátai, a kisgazdák és érdeklődők 

nagy csoportjai zsúfolásig megtöltötték a ha

talmas udvart. A legnagyobb rendben és a 

szavazópolgárság higgadt gondolkodásából 

fakadó fegyelmezettségben lefolyó népgyűlést 

Sinkovicz János nyitotta meg, csendre és fe

gyelemre intve a hallgatóságot. Ezután vitéz 

Tepliczky János emelkedett szólásra a kö

zönség éljenzése közepette és belefogott 

beszédébe, amit igen sokszor megakasztott 

a lelkesedés hangja, a közbekiabálások, he

lyeslések. Beszédének bevezetésében rámu

tatott arra, hogy őt a párt bizalma lette meg 

jelöltnek, ő nem önjelölt, hanem széles nép

rétegek bizalmasa, mivel úgy látták, hogy a 

közélet terén tett eddigi munkásságával érde

meket szerzett erre a bizalomra és megtisz- 

telésre. Beszédében bizonyította, hogy Göm

bös Gyula programját ő megvalósíthatónak 

tartja, de csak addig, amig a normális élet- 

körülményeknek megfelel. Eckhardt kijelen

téseivel azonosítja magát: „mi leszünk a re

formprogram lelkiismerete“. Ö a képviselő

séget nem állásnak, nem pozíciónak, hanem 

szent, magasztos és nagyon nehéz hivatás

nak tartja. Ahhoz, hogy a programok meg

valósíthatók legyenek, elsősorban titkos vá

lasztójogot kell ismét megalkotni. Ezt köve

teli a normális, becsületes magyar élet. A 

gazdavédelmi rendelet célt tévesztett, meri 

inkább bankvédelmi rendelet az. Példákkal 

igazolja állításait. Az adósságok ügyét is 

mielőbb rendezni kell. Bizalom és hitel hiá

nya akadályozza a gazdasági vérkeringés 

megindulását. Még mindig nyomasztóan,nagy 

a munkanélküliség. A munkanélkülieket ke

nyérkeresethet kell juttatni. Fogyasztókká kell 

őket tenni. A vámpolitikai hibák, a gyáripari 

politika kilengései, a karlelek egyeduralmá

nak az az oka, hogy nincs egészséges köz- 

gazdasági életünk. Ne iparállamot csináljunk 

az országból, hanem vezessük vissza a me

zőgazdasági boldog állam kereteibe. A túl

zott vámvédelem ellen is szót emelt. Bejelen

tette, hogy évek óta terveket készített, miket 

a mezőgazdasági kamara útján juttatott az 

illetékesekhez. Ebben a munkásságában nem

csak a gazdák bajai, de az összes gazda

sági tényezők is fel voltak sorolva. A Körö

sök problémái, az öntözés kérdése, a köz

terhek nagyságáhak fojtoga'ásai mind sürgő

sen megoldandó kérdések. De ezeket ne a 

választás előtt hangoztassuk, hanem a vá

lasztás után. ő  nem tesz Ígéreteket, ő az 

összes társadalmi osztályok jobblétéért akar 

dolgozni. A kisiparosságon is segíteni kell, 

mert a gyáripar már-már teljesen elnyomja 

a kisipart, ő  nem akar lelkeket vásárolni, ő 

nem dolgozik ravasz korlesfogásokkal, ő a 

magyar népért dolgozik és azt akarja elérni, 

hogy a termelőből fogyasztó legyen és ne 

fordítva. A termelőkkel szemben nyíltan állást 

foglal. Szeretné, ha a tisztviselőket politikai

lag függetlenítenék. A köztisztviselő van hi- 

vatve arra, hogy a közvéleményt irányítsa. 

Meg kell adni a módot arra, hogy a tiszt

viselő bátor, egyenes és független legyen. 

Az állástalan diplomások ügye is megoldatlan, 

ö , hogy segítsen rajtuk szegre akasztotta 

diplomáját. Becsületes elvekért becsületes 

eszközökkel állt a választási harcba és kérte 

a polgárokat, hogy szivük sugalma szerint 

jelenjenek meg a szavazáson. A nagy tet

széssel fogadott beszéd után dr. Dörnyei 
József ügyvéd mondott emelkedett beszédet,

amelynek végeztével a közönség a Kossuth 

nótát elénekelve oszlott szét a legnagyobb 

rendben és csendben.
*

A Magyar Nemzeti Szocialista Földmű

ves és Munkáspárt jelöltje: Kurilla Miklós 

kisgazda pedig szerdán délután a Községháza 

udvarán tartotta meg szintén nagy érdeklő

dés mellett programbeszédét. A közönség 

nagy figyelemmel hallgatta, végig Kurilla 

Miklós fejtegetéseit az aktuális kérdésekről, 

a mezőgazdaság és ipar égető problémáiról, 

a bank, társadalombiztosító és a kartelek 

túlzásairól. Beszélt a vámpolitikáról, a föld

birtokreformról, a telepítésről, az ipari és 

kereskedelmi kérdésekről. Beszéde végezté

vel a hallgatóság lelkesen megéljenezte. 

Ugyanaznap Békésszentandráson és Öcsö

dön is mondott beszédeket, sőt támogatására 

Budapestről is többen Szarvasra jöttek.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason március hónapban Farkas Antal Já
nos gyógyszertára látja el

Istentiszteletek
A szarvasi cv. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újtemplomban magyar,nyelvű istentiszteletet 
tartanaki

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor nagymise. Délután
4 órakor, keresztüli ájtatosság és a böjt minden pénte
kén délután 6 órakor böjti prédikáció. Köznapokon a 
szentmise  ̂reggel fél 8 órakor, litániák délután 4 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.

— Kirendelték a szarvasi kerület választási 
biztosát. A szegedi Ítélőtábla területén lévő 

választókerületek élére szombaton, március 

hó 16-án rendelték ki az egyes választási 

kerületek biztosait. így Szarvasra dr. Bakay 

Gyula békési vezető járásbirót, az orosházi 

kerületbe pedig : dr. Aszódy Imre szarvasi 

vezető járásbirót.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és 

ismerősöknek, kik felejthetetlen férjem el
hunyta alkalmával részvétüket fejezték ki, 
temetésén megjelentek s ezáltal mélységes 
fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ezúton 
mondok hálás köszönetét.

Ö zv. Dolesch Józsefné.

Lapunk zártakor értesültünk arról, 
hogy vitéz jákfai Gömbös Gyula mi
niszterelnök szombaton Szarvason át
utazik az Árpád sinautón. A miniszter
elnök szombaton délután érkezik meg 
a szarvasi állomásra, ahol ünnepélyes

Villa- és kerttulajdonosok!

— Póttagok behívása. A vármegye alispánja 
a megüresedett vármegyei törvényhatósági 
bizottsági helyekre a legutóbb Janúrik György, 
Weiczner Gáspár, Kondacs Pál és Dauda 
Mihály szarvasi póttagokat hivta be.

— Mérnöki kiküldetés. A vármegyei állam- 
épilészeti hivatal a szarvasi útépítésekhez 
vezetőmérnökül Gödri Istvánt, a Szarvason 
is jól ismert, kedvesmodorú és szimpatikus 
fiatal mérnököt rendelte ki.

— UJ tornatanár a gazdasági tanintézetben.
A szarvasi középfokú gazdasági tanintézet

ben Szabó József tornatanár áthelyezésével 

megüresedett tornatanári állást Ozmann Jenő 

vivómester-tornatanárral töltötték be.

— Molnár Béla ismét Öcsödön. A békési 

járás főszolgabirája Molnár Béla öcsödi fő

jegyzőt a békési főjegyzői teendőknek helyet

tesi minőségben való végzése alól, saját ké

relmére, március 15-éveI felmentette s a fő

jegyzői teendők ellátásával vitéz Mucsy Mihály 

békési jegyzőt bizta meg. Hír szerint rövidesen 

sor kerül a főjegyzői állásra a pályázat meg

hirdetésére. Molnár Béla békési helyettesi 

minőségben a főjegyzői állást olyan buzga

lommal, jó igyekezettel, tapintattal ésrátermet- 

séggel töltötte be, hogy ez alatt a rövid idő 

alatt nemcsak feletteseinek elismerését érde

melte ki, hanem megszerezte a békési ügyes

bajos publikum őszinte szeretetét és becsü

lését is.

— Elhalasztották a mezőgazdasági statisztikai 
összeírást. A mezőgazdasági statisztikai össze

írás megkezdését a képviselőválasztások miatt

április 15-ig elhalasztották.

fogadtatásban részesítik Szarvas pol
gársága nevében. Gömbös miniszter- 
elnök az autó ablakából beszédet fog 
intézni Szarvas lakosságához. Gömbös 
miniszterelnököt nagy érdeklődéssel és 
szeretettel várja Szarvas közönsége,

Gömbös miniszterelnök szombaton 
Szarvason mond beszédet

Az „Árpád" sinautóval délután fél 6$kor 
érkezik a szarvasi állomásra
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Uj program 
fiatalos lendülettel

Viasdmap, a programbeszédek napján mon- 
dotta el első nagyszabású politikai megnyilatko
zását Bornemisza Géza kereskedelemügyi mi
niszter. A miniszter egész lényéből sugárzik a 
fiatalság, beszédében is többször utalt rá. De ha 
nem mondja, de ha nem látszott volna rajta, 
akkor is megállapítható a fiatalos lendület abból 
a friss és új programból, amelyet ebben az első 
beszédben nemcsak kaposvári választóinak, ha
nem, mint kereskedelmi miniszter, az egész or
szágnak adott. A letűnt rendszer és a reform
politika harcosainak küzdelmeiről beszélt először 
a kereskedelemügyi miniszter. A haladó irányzat 
és a fokozatos fejlődés hívének vallotta magát 
s klasszikus megállapítása volt az a mondat, 
amely a minden haladástól — népjogok kiter
jesztésétől és szociális reformoktól — elzárkózó 
konzervatívoknak szólt: „Nemcsak az a forra
dalmár, aki a barrikádokra megy, hanem az is, 
aki a szükséges reformoktól elzárkózva, maradi- 
ságával forradalmasítja a lelkeket". A miniszter 
beszédének másik, nagy érdeklődést keltő része 
az uolt, amelyben a tárcája keretébe tartozó 
kérdésekről nyilatkozott. Sorravette a nagy- és 
kisipart, a külkereskedelmet, a kiskereskedelem 
problémáit. az útügyet, a közlekedést. Beszélt a 
tőkéről és a munkáról s megállapította, hogy a 
tőke sohasem ellensége a munkának. A munká
val csak az a lelkiismeretlen tőkés áll szemben, 
aki hatalmát kizsákmányolásra akarja felhasz
nálni. Űj szociális politika körvonalai bontakoz
tak ki abban a kijelentésben, hogy a maga egyik 
legfőbb feladatának a lelkiismeretlen tőkés meg- 
rendszabályozását tartja. Általában a szociális 
érzék maximuma volt az, ami az egész beszédet 
uralta. Munkaidőszabályozás, a minimális mun
kabérek megállapítása, a kisiparosok és kiske
reskedők öregségi biztosítása olyan kérdések, 
amelyek Magyarországon eddig legfeljebb az 
álmok világába tartoztak. Az új kereskedelmi 
miniszter bátran és határozottan szembenézett 
ezekkel a problémákkal s kijelentette, hogy mind
ezeket megakarja és megfogja oldani. „A kis- 
egzisztenciák védelme a legfőbb program om — 
mondotta. A kisegzisztenciák — bármelyik fog
lalkozási ághoz tartoznak is — bizonyára öröm
mel hallják a miniszter kijelentését. Mert a múlt
ban, állapítsuk meg. a legkevesebb, éppen ö 
értük történt. Azokért a dolgozó milliókért, mint 
kisgazdák, kisiparosok, kiskereskedők, kistiszt
viselők, a nemzet életének legerősebb fudamen- 
tumai. A reformpolitika, amelynek jegyében a 
választás folyik, a kisembert kívánja piedesztálra 
ültetni. Biztosítani akarja és fogja részére az 
alkotmányos életben való részvételt és a gazda
sági boldogulás lehetőségeit. A kereskedelmi mi
niszter beszéde ennek a reformpolitikának volt 
komoly és határozott ígérete. ígéret. amelyet 
tettek fognak köuefnz az új képviselőház össze- 
útése utón azokban a reformjavaslatokban, ame
lyeket a miniszter fiatalos lendülete, kiváló szak
tudása és nagy szociális érzéke hoz majd a 
törvényhozás elé.

Kaliforniai paixstetűtól mentes 

G y ü m ö lc s fá t!

Magastörzsű és bokorrózsát
Díszfát 
Díszcserjét 
Évelő virágot 
Gyökeres szőlővesszőt stb.

bármilyen jnennyiségben igen olcaón szállít

Unghváry József
faiskolája

CEGLÉD.
Budapesti iroda VL Andrá&sy ói 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen!

Megtámadták a csendőröket az endrődi 
meg nem tartott népgyűlésen

Hat halottról és tizenhárom sebesültről számolnak b*
a tudósítások

Mélységesen megdöbbentő és el
szomorító események játszódtak le 
szerdán délután a közeli Endrődön. 
Andaházi Kasnya Béla földbirtokos, 
képviselőjelölt beszédének kellett volna 
elhangzani a meghirdetett népgyűlésen, 
de mivel Andaházi autón Kondoroson 
járt és a gyűlés időpontjáról lekésett, 
az ügyeletes szolgabiró a tömeget szét
osztásra szólította fel. A nagy szám
ban összegyűlt érdeklődők tényleg el
vonulni igyekeztek. Közben megérkezett 
a jelölt is, aki amikor tudomást szer
zett, hogy beszédét nem mondhatja el, 
elrohant és telefonon összeköttetést ke
resett a belügyminisztériummal, ahon

nan az engedélyt meg is kapita beszé
dének elmondására. Közben a lassan 
visszahúzódó tömeg a csendőrök fel
szólításának nem akart eleget tenni. 
Egyesek a lovascsendőrök lovait fog
ták meg, mások pedig a csendörök 
fegyvereit ragadták meg. A veszélyez
tetett helyzetben a csendőrök fegyve
reikhez fordultak és a jelentések sze
rint hat bántalmazó meghalt, tizenhárom 
pedig súlyosan megsebesült. A sebe
sülteket a szarvasi mentők szállították 
Gyulára. Az ügyben a vizsgalat azon
nal megindult és csütörtökön vitéz le- 
veldi Kozma Miklós belügyminiszter 
is Endrődre utazott.

Hét százalék lesz a zöldhitel
Hárommillió pengős hitelkeret

A kormány az idén egyes védett birto
kosok számára is biztosítani kívánta a zöld
hitel igénybevételét, mindazonáltal az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján csak szűk keret
ben, hárommillió pengőben állapították meg 
a zöldhitelre szánt összegei. A hitelakciót 
ezúttal is a PK irányítja és az intézet meg
lette intézkedéseit a hitelek folyósítására. A 
pénzintézetek értesítést kaptak, hogy hét 
százaléknál magasabb kamatot nem számit- 
hatnak a gazdának a zöldhitel után. Maga 
a PK 4'5 százalékos alapon, tehát a hivatalos 
bankrátán kapja a. pénzt a Nemzeti Banktól

és 5*2 százalékkal adja tovább a bankóiknak, 
amelyek viszont legfeljebb 7 százalékkal 
folyósíthatják. A pénzintézetek számára tehát 
összesen 1'8 százalék kamatkülönbözet áll 
rendelkezésére, amit azonban még 1 száza
lékig menő adó is terhel. Kamatnyereség 
tehát sem a PK, sem a bankok*szempontjá
ból nem igen mutatkozik a zöldhitelnél. 
Általában a hitelforrások vezetői inkább köz* 
hiteli tevékenységnek tekintik a zöldhiiel 
ügyét, ami kereseti lehetőséget egyáltalában 
nem nyújt számukra. AzöldhiteHönköítségiáron 
bocsátják a gazdatérsadalom rendelkezésére.

— Az osziálysorsjátékot csak azok nem 
szeretik, akik nem ismerik, mert akik ludják. 
mily óriási összegeket nyerlek már az osztály
sorsjátékon, hányán lettek általa gazdagok és 
hogy egész kis kockázattal 10.000. 20.000,
25.000,30.000, 40.000, 50.000,100.000 200.000, 
300.000 pengő nyerhető rövid idő alatt, hogy 
az egész intézmény állandóan a pénzintézeti 
Központ ellenőrzése alatt áll, azok még ál
dozatok árán is vesznek egy sorsjegyet 3— 
6—12—-24 pengőért és kipróbálják a szeren
cséjüket. A húzás már április 13-án kezdődik. 
Rendeljen bármelyik főárusitónál. Minden
kinek és minden egyes sorsjegynek egyenlő 
a nyerési esélye, A SZERENCSE FORG ANDÓI

— Felhasználta a nálamaradt utalványt. Gróf 
Imre békésszentandráai lakos egy szarvasi 
családnál mint mindenes volt alkalmazásban. 
Az év elején egy 50 kilogramm tengerire 
szóló utalványt adtak át neki, hogy Schlé- 
zinger Jakabtól hozza azt haza. Mivel a gabo
nakereskedőnek akkor nem volt tengerije, 
hazajött tengeri nélkül, de az utalvány Grófnál 
maradt. Nemsokára Gróf Imre kiállót! a szol
gálatból. Pár hétre rá a nála maradt utalványt 
beváltotta és a kukoricát saját céljára hasz
nálta fel. A szarvasi királyi járásbíróság 
Gróf Imrét 1 hónapi fogházra ítélte el.

N y i l t t é r
£  rovat alatt közlőttekért sem a szerkesztős ág, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget

— Iskolánkivüli Népművelési előadás. Csü
törtökön, március hó 2l-én esti 7 órakor 
dr. Weidlein János gimnáziumi tanár a 
Szarvasi Munkásotthon-Szövetkezetben tartott 
népies ismertető előadást a babona és elő
ítélet köréből. Ezzel az előadással, melyre a 
Szövetkezet csaknem valamennyi tagja eljött, 
egyúttal befejeződött az idei előadásciklus. 
A 20 előadásra tervezett cikluson a lefolyt 
két hónap alatt mintegy 3000 hallgató vett 
részt. A Munkás-Otthont e kulturális előadá
sok megrendezésében az iskolánkivüli nép
művelési bizottság helyi vezetőségén kivül, 
mely különben az egész ciklust megtervezte 
és előadókat adott, a vármegye és a helyi 
képviselőtestület is anyagilag támogatták.

A Szarvasi Hírlap legutóbbi számában 
több levél, illetve cikk jelent meg, melyek 
ismételten személyemmel foglalkoznak. Mivél 
az Ipartestület közgyűlése, majd a helyi 
lapokban is közölt ipartestületi elöljárói ülés, 
nemkülönben az iparosság nagy részének 
állásfoglalása teljes elégtételt adott a méltat
lanul ért támadásokkal szemben, ezért a 
közleményekkel vitába nem szállók, mivel 
ez teljesen szükségtelen és részemről ezután 
semmi ily dologra nem reagálok.

Szarvas, 1935. március 19.

Janurik János
a Szarvasi lpartestúlet 

elnöke.

Tisztelettel van szerencsém édesíteni 
Szarvas község nagyérdemű közönségét,ihogy 
Szarvason I. kér. 47. szám alatt, a Kossuth 
Lajos és Deák Ferenc utca sarkán, Bugyis 
Andor űr házában

angol áriszabó szalont
nyitottam.

Üzletemben a legolcsóbb díjszabások 
mellett teljes garanciával vállalom úgy hozott, 
mint nagy mintagyűjteményemből választott 
és raktáron levő kelméimből férfi és fiú 
öltönyök, átmeneti kabátok, lengyelkék és a 
legkülönfélébb férfiruhakülönlegességek szak
szerű elkészítését. Ruhakarbantartásokat, ru- 
hatisztitásokat, javításokat, vasalásokat a 
legrövidebb idő alatt készítem el.

Szarvas és környéke nagyérdemű közön
ségének becses figyelmébe és támogatásába 
ajánlva magamat, vagyok

kiváló tisztelettel:

Onvca Júo t
úrwzobt.



A legtöbb ember
bevétele alig elegendő ma a legszükségesebbre. Nagyobb igényekre ritkán telik, pe
dig mindenki szeretne egy kicsit jobban élni. Kevesebb gond, megelégedettség 
szükséges ahhoz, hogy az élet szép és kellemes legyen.

Ezen cél elérésének a lehetőségét nyújtja a

magyar kir. osztálysorsjáték.
Mindenki viszonyaihoz mérten vehel részt ezen kitűnő állami intézményben I 
Mór 10 fillér napi kiadással (ami egy nyolcad sorsjegy árának felel meg) 

nyerhető 37.500 pengő, sőt szerencsés esetben 62.500 pengő. Ezen összegek egy negyed 
sorsjegynél kétszeresre, fél sorsjegynél négyszeresre, egész sorsjegynél nyolcszorosra 
emelkednek, de számos közép, nagy és főnyeremény Is nyerhető.

Az új 34-ik sorsjátékra kibocsátott 84.000 sorsjegy közül 5 osztályban 42.000 darabot sorsolnak 
ki, tehát a sorsjegyeknek a fele nyer. Minden évben több mint tizenötmillió pengőt 
fizetnek ki e nyerőknek. Máról holnapra gazdag lehet!

Az első osztály húzása már április 13-án kezdődik!
Sorsjegyek kaphatók az összes főárusltóknál.

Egész 
24 pengő

1 Fél 1 Negyed
1 12 pengő I 6 pengő

Nyolcad
3 pengő

Fizetendő legkésőbben a húzások kezdete előtt ! i

— Előadás. A KIÉ vasárnap délután 5 
■órakor az Árvaház dísztermében előadást 
rendez. A műsoron szerepel dr. Benkő László 
a már közismert kiváló szónok és az evan
gélium terjesztésében fáradhatatlan szegedi 
Luther-Szövetségi elnök előadása „Nemzedé
kek harca" cimen.

— A kereskedő-alkalmazottak műkedvelő elő
adása. A Szarvasi Kereskedő Alkalmazottak 
Egyesületének vezetősége a közönség köré
ben többször megnyilvánult óhajnak eleget 
téve, elhatározta, hogy műkedvelőivel ismét 
előadja a Juhászlegény, szegény juhászlegény 
című látványos, szépzenéjű, pompás meséjű 
operettet. Az operett előadását húsvétra ter
vezik és a rendezési előmunkálatok már meg 
is kezdődtek.

— Tisztújitás a Leányegyesületben. A Gróf 
Bolza Pálné leányegyesület elnökének báró 
Benz Oltónénak tragikus halála következté
ben az egyesület legutóbbi gyűlésén felszínre 
került az elnöki állás betöliésének kérdése 
és a betegség miatt állandó helyettesítésre 
szoruló alelnöki állás ellátása. A gyűlés a 
voll elnök nagy érdemeire való tekintettel 
az állást egyelőre nem töltötte be, az alel
nöki tisztségre Láposi Kornélia tanárnőt, tit
kárnak Jachini Máriát, örökös disztagnak 
gróf Zichy Domonkosné Bolza Mariettát, 
jegyzőnek Törőcsik Terézt választotta meg.

— Leventék március 15-iki estélye. A Szarvasi 
Levente-Egyesület Atlétaszakasza hagyomá
nyos március 15-iki ünnepségét az idén is 
megrendezte a Bárány-vendéglőben. Terhes 
Mihály gondolatokban gazdag beszéde és 
Tóth Gyula szavalata mellett egy szavalókórus 
és egy jelenet szereplői adtak méltó keretet 
a nagy napok emlékének.

—- A Szarvasi Sakk-Kör évi rendes közgyűlése. 
A Szarvasi Sakk-Kör az Ipartestület helyisé
gében március hó 12-én, este 8 órakor tar
totta meg az évi rendes közgyűlését. Dr. 
Aszódy Imre elnök üdvözölte a megjelente
ket és megállapította a határozatképességet, 
a közgyűlést megnyitotta. Túdömásül vette 
a közgyűlés Szappanos Sámuel pénztáros 
jelentését, Vitális János számvizsgáló jelen
tését, dr.'Podany Pál főtitkár évi jelentését. 
A közgyűlés a régi tisztikar részére a fel
mentvényt megadta, a jelölő bizottság aján
latára az új tisztikart megválasztotta. Elnök 
dr. 'Aszódi Imre, alelnökök Darida Sámuel és 
Holéczy Béla, főtitkár dr. Podany Pál, ügyész 
dr. Benczúr Vilmos, jegyző Lapsánszky Ká
roly, háznagy Szappanos Sámuel, pénztáros 
Madarász Mihály, könyvtáros Janurik Mihály, 
választmányi tagok Grajczár István, Szirony 
Pál, Urbancsok Mihály, Podmaniczky János, 
Sonkoly György, Dankó János, Fehér Lajos, 
Lukács Károly és Zima István. Póttagok 
Imgrund Ferenc, Laczó Pál, Kasnyik Ferenc 
és Domoki János, számvizsgálók Vitális János, 
Lancsa György, dr. Roszik Mihály és Kollár 
Mihály lettek. A közgyűlés a házi sakk
versenyt ismét kiirta.

— Megjelent az Aranykalász új száma. A 
szarvasi gazdasági tanintézet ifjúsági Ön
képzőkörének lapjának, az Aranykalásznak 
legújabb, 7-ik száma most jelent meg. A 
csinos kiállítású folyóiratnak a vezető cikkét 
Horóczy Géza irta, amely március 15-ének 
méltatásának van szentelve. Krafft H. Walther 
az állatok fényképezéséről, Buhay János az 
Alföld fásításának jelentőségéről, Simonka 
László a zöldmezőgazdálkodás fontosságáról 
értekeznek. Az irodalmi rovatban Horóczy 
Géza folytatásos novelláját találjuk, Tallér 
Andor pedig Tessedik öreg akácfájáról irt 
hangulatos verset. A folyóirat közli az akácfa 
fényképét is. Ferencz Lajos kedves versén 
kivül Pecze Lajos humoros Írását olvashatjuk. 
Az öreggazda rovaton kivül gazdag hírrovat 
teszi teljessé a lapot. — Ára 30 fillér. —

— Értesítés. Szarvason, IV. kerület 295 szám 
alatt lévő Márcz János-féle szatócsüzlet új 
tulajdonos kezébe került, aki értesíti a hitele
zőket, hogy követelésüket* nála április 1-ig 
jelentsék be, mert azon túl semmiféle utólagos 
követelésért felelősséget nem vállal.

— Országos vásár. A tiszaföldvári országos 
vasárt március hó 24-én tartják meg.

— Kisgazdatávlovaglás Szarvason át. A Ma
gyar Gazdák Lovaregylete tizedik jubiláris 
távlovaglását május 26 és június 12 között 
rendezi meg. A távlovaglók Budapestről 
indulnak és Nagykátán, Csongrádon, Hód
mezővásárhelyen, Gádoroson, Nagyszénáson 
át Szarvasra jönnek. Innen Mezőtúron át 
Szolnokra. A távlovaglásra Thüringiából 40 
kisgazdalovas jön a távlovaglásraés Szarvason 
is egy hangversenyt rendeznek a szegények 
javára. A távlovaglást ezúttal is vitéz nagy
bányai Horthy István vezeti.

— Március 15 Öcsödön. Öcsöd község la
kossága az idén is felemelő keretek között 
ünnepelte meg március idusát. A lakosság 
a zsúfolásig megtöltött református templomban 
áhitatosan hallgatta meg Hegedűs Lajos ref. 
lelkész emelkedett beszédét, majd a nagy 
tömeg a hősök emlékművéhez vonult, ahol 
dr. Gergely István jegyző mondott szép 
hazafias beszédet. Bajkay Lajos a Nemzeti 
dalt szavalta el hatásosan, a dalárda pedig 
hazafias dalokat adott elő. Délután az Ipar
testületben az elemi iskolák tanulói rendeztek 
szép ünnepséget. Este a Kaszinóban, a 
Függetlenségi Körben és a Nép-Körben volt 
közvacsora, amelyeken dr. Tóth Pál is részt 
vett és emelkedett beszédeket mondott.

— A búza árának minimálásáért. A vármegye 
mezőgazdasági bizottsága vasárnap ülést 
tartott, amelyen a szarvasi tagokat is meg
választották. Szarvasról Kresnyák János, vitéz 
Tepliczky János rendes és Sinkovicz János 
póttagok lettek. A bizottság ezután megálla- 
pitotta, hogy feltétlenül szükségesnek tartja 
a minimális búzaár további fenntartását és 
ezt 22 pengőben kéri megállapítani.

— Tombol az influenza-járvány Szarvason is.
Az influenza járvány vagy közismertebb szó
val náthaláz Szarvason is tombol. Napról- 
napra többen betegednek meg, de az a sze
rencse, hogy a legtöbb embernél gyengé le
folyású. Sokan lábon hordják, de bizony 
gyakorta jelentkezik magas lázzal is. Kellő 
gondosságot és óvatosságot igényel a beteg
ség gyógyítása, mert igen könnyen komoly 
komplikációk is előállhatnak.

— A Búvár második száma. Amikora Franklin 
Társulat megindította Lambrecht Kálmán szer
kesztésében nagyszabású tudományos ma
gazinját, a Buvár-t, az ország minden részéből 
és messze idegen országokból is páratlan 
lelkesedés fogadta ezt az értékes vállalkozást. 
A Búvár most megjelent második száma 
újabb bizonyság arra, hogy a művelt magyar 
közönségnek valóban várva-várt laptipusa ez 
a természettudományi és technikai folyóirat. 
A Búvár fényképfelvételei és szemléltető képei 
a világsajtóban is megkülönböztetett helyet 
biztosítanak a tudományos világ e rendkívüli 
értékes magazinjának, amelyre előfizetni 
Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedésében 
lehet.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben március 15-től március 22-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Laczó János 
és Medvegy Judit fia János-László, Brusz- 
nyiczki György és Nyemcsok Erzsébet lánya 
Zsuzsanna, Ganyecz Pál ésBajnóczki Márta 
leánya Judit, ifj. Novodonszki András és 
Bárány Erzsébet fia Győző-András, Jansik 
András és Madarász Mária fia Pál. Labáth 
János és Blaskó Katalin fia János, Borgulya 
György és Melis Mária leánya Mária, ifj. 
Gyekiczki András és Gutyan Anna leánya 
Anna, Petrov Koszta és Timóthy Mária fia 
Szilárd. Házasságot kötöttek : Rafaj János és 
Zuberecz Anna. Elhaltak: Garai Mihályné 
Czesznak Mária 25 éves, özv. Szebegyinszki 
Györgyné Kondacs Mária 78 éves, Zsamba 
György 1 hónapos, Sápszki János 53 éves, 
özv. Brusznyiczki Jánosné Jambrich Anna 
77 éves, Plentri Zsuzsanna 5 hónapos, Gu
tyan Jánosné Gregor Erzsébet 64 éves 
korukban.

A z üzlet lelke a reklám !
UIIÜIUIU1IIIII1IIM

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

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

F I G Y E L E M !
Rádiók 

átalakítását 
Budapest II. 

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

rádió, villamossági 
W A bU w w  vállalata, Szarvsa.



Nehéz anyagi helyzete miatt a halálba
Nyaksáljára akasztotta fel magát egy kondorosi asszony

Ambrus Dezsőné szül. Gombkötő 
Mária 39 éves asszonynak társasüzlete 
volt Kondoroson. Az üzlet a nehéz 
viszonyok miatt gyengén ment. Emiatt 
Ambrusné annyira elkeseredett, hogy 
elhatározta, hogy véget vet életének.

Hazament lakására és nyaksáljára 
felakasztotta magát. Mire rátaláltak már 
halott volt. A sokak által ismert asz- 
szony halála nagy részvétet váltott ki 
Kondoros lakosságában.

— Szombaton kell benyújtani az ajánlási ive
ket. A szarvasi képviselőjelöltek ajánlási iveit 
szombaton délelőtt 9 óráig kell benyújtani a 
választási biztosnál.

— Megreformálják az országos vásárokat. A
kereskedelmi miniszter a vásártartási törvény 

megreformálását tervezi. Mosta minisztérium

ból leirat érkezett. Közli a miniszter, hogy 

rövidesen tárgyalás alá veszi a vásártartási 

törvény reformjára vonatkozó javaslatokat. 

A reformnak az a célja, hogy a mai idők 

követelményeinek megfelelően alakítsák ét a 

vásárok rendjét, összhangba hozzák a szom

szédos városok országos vásárait, az élet- 

képtelen vásárokat megszüntessék. A javas

latok között szó van arról is, hogy a vásárokat 

ünnepnapokról esetleg hétköznapokra helyez

zék át. Mielőtt a kereskedelemügyi minisz

tériumban tárgyalás alá vennék a vásártör

vény reformját, a városoknak a maguk szem

pontjából meg kell tenniök észrevételeiket.

— Van-e még szerelem? Már a világ min

den dolgáról és az emberi élet egész tartal

máról bebizonyították, hogy válságban van, 

vagy csődbe jutott. Tehát regényekben, hír

lapi cikkekben, sőt bölcseleti és társadalom- 

tudományi könyvekben a szerelem csődjét is 

megállapítják. Erre a kérdésre világit rá ér

dekes adatokban gazdag tanulmányában 

Surányi Miklós. A tanulmány az Uj Idők mai 

számában jelent meg. Az Uj Idők kiadóhiva

tala: Budapest, VI., Andrássy út 16. Egy szám 

éra 50 f. Előfizetni lehet Nagy Sándor könyv- 

kereskedésében Szarvason.

— Amit mindenkinek tudni kell. Egészséges, 

íéregmentes gyümölcstermést csak úgy bizto

síthatunk, ha a gyümölcsfák tavaszi perme

tezését azonnal a fák elvirágzása után el

végezzük.— A Földmivelésügyi Minisztérium 

Növényvédelmi és Növényforgalmi Irodája 

(Budapest V. Földmivelésügyi Minisztérium) 

most adta ki újból a gyümölcsös tavaszi és 

nyári kezeléséről szóló útmutatóját, amely az 

összes védekezési és faápolási munkálatokat, 

úgyszintén a permetezéshez szükséges per

metező anyagok elkészítési módját is részle

teden ismerteti,— Ezt az útmutatót a Növény- 

védelmi Jroda minden érdeklődőnek d í j t a 

l a n u l  megküldi, s azonkívül készséggel 

szolgál válaszbélyeg beküldése ellenében a 

hozzáfordulóknak szaktanáccsal minden gya
korlati növényvédelmi és kertészeti kérdésben.

— A torta cimen Jeszenszkyné T. Irén irt 
kedves, vidám elbeszélést a Magyar Lányok 
új számába, melyben Kosáryné Réz Lola és 
Vándor Iván regényeit, Geöcze Anna meg
hatóan kedves kutyatörténetét találjuk. A 
Magyar Lányok előfizetési dija negyedévre 
4 pengő. Mutatványszámot bárkinek szívesen 
küld díjtalanul a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
kerület Andrássy ú( 16.

— 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. — Kü
lönvonat indul e hó 24-én, vasárnap a Buda
pesti Mezőgazdasági kiállításra, indul reggel 
7 óra 16 perckor érkezik Budapest Nyugati- 
pályaudvarra 10 óra 41 perckor. Vissza indul 
Budapest Nyugati pátyaudvarról 25-én éjjel 
1 óra 20 perckor, Szarvasra érkezik 4 óra 
41 perckor. Az idő rövidsége miatt péntek 
délután 5 óráig sürgős jelentkezést kér An- 
dermann.

— Turul—Törkevés 3 :0  (2:0). Biró: Nagy. 
A nagy érdeklődéssel várt vasárnapi mérkő
zés első negyedórája igen szép játékot és 
sportélvezetet hozott, de a játékvezető gyen
gesége miatt a mérkőzés teljesen eldurvult. 
A csabai MÁV-ot verő Törekvés feltétlenül 
győzni akart, viszont a jó formában lévő Tu
rul is erősített a játékmodoron, a bíró pedig 
szinte tehetetlen volt. így azután a szépén 
induló játék vesztett szépségéből. A három 
gól közül kettőt Gyimesi II rúgott szabadrú
gásból, egyet pedig, amikor az egyik csabai 
hátvéd túlmagasan adta fel a labdát, amit a 
kapus nem birt elfogni, a közelben álló Füle 
juttatott az üresen álló kapuba. A dugulá
sokból mind a két csapat alaposan kivette a 
részét. Nagy nem futballbirónak való. — Va
sárnap a Turul szabadnapos.

— MTK—Bocskay 2:0 (2:0). Az erősen tar
talékolt Bocskay vereséget szenvedeti vasár
nap Mezőberényben. Az elsó félidőben az 
erős széllel támogatott MTK rúgta mind a két 
gólt és a második félidőben már csak az 
eredmény megtartására törekedett s igy inkább 
csak védekezett. Jók voltak a Bocskayból 
Melich és Wéber. Vasárnap a Bocskay ide
hazajátszik bajnoki mérkővést a Gyomai TK-al 
délután fél 4 órai kezdettel.

Helybeli gabonaárak
Búza . 
Tengeri 
Árpa 
Zab
Tökmag
Lucerna
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Márkás kerékpárok
■ minden méreíben 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. I

— A fokföldi menyasszony. Megfoglak — kiál

totta Brian eszét vesztve a felháborodástól, 

amikor megtudta, hogy nagybátyja nemcsak 

az örökségből akarja kisemmizni, hanem rá

adásul még szerelmesét, a gyönyörű Soniát 

is gálád módon magának akarja megszerezni. 

Ott hagyott hát mindent és Soniát átkarolva 

indultak el nyomban, ki az éjszakába. Másnap 

Bannister Coote összeroncsolt holttestét ta

lálták meg a vasúti síneken. Minden jel azt 

bizonyítja, hogy Brian lökte őt a vasúti sí

nekre. A két fiatal teremtés vállalkozik rá, 

hogy kibogozzák a rejtelmes ügyet. Fantasz

tikus kalandokba bocsátkoznak, hogy felku

tassák a gonosz kezet, mely sorsukra ráne

hezedett. Az önfeláldozó szerelemnek és az 

önzetlen barátságnak megragadó, hősi példái 

sorakoznak ebben az új izü izgalmakkal teli 

detektivregényben. Kapható Nagy Sándor 

könyvkereskedésében.

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

„ R E S I D E N  Z“
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszedésekből 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 modern komfort megtalálható, folyó 
meleg- és hidegvíz a szobákban. Lift, központi vizfűtés, 
22 fokos meleg, tengerre néző, napos, loggiás és erké- 
lyes szobák, kényelmes 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.

P U B L I K Á C I Ó

Két hold föld Tóniszálláson eladó. IV. 513. — Les
falvi Pálnak háza eladó. 11. 563. — Három hold föld 
haszonbérbe kiadó. IV. 140. — Árpaszalma eladó VII. 
506. — Eladó ház I. 749. — Gerenda, szarufák eladók 
II. 112. — Egy hold föld házzal eladó T. II. 152. — 
Fejős kecske és koca eladó II. 502. — Egy üzletajtó- 
elpdó 1. 564. — Kél hold föld (anyával eladó T. IV- 
189. — Eladó II. 182. számú ház. Jel. Csacacsűd 153. 
— Bútorozott szoba, istálló, magtár kiadó. Méhkaptár 
eladó Schreíber Lipólnél. — Tanyást keres 11. 454. -- 
Trágya eladó Majerik Pálnál. Ugyanott 2 kocsis fel
vétetik. — A szarvasi járás kedvelt lapja a Szarvasi 
Közlöny. Ezt vegye meg ön is minden péntek délután.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON o kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányáru*. KON* 

DOROSON Velky Béla tanító.

. Békésmegyében 500 kis holdas birtok meg
felelő tanyaépületekkel, gazdasági vasúttal 
folyó éyi október hó l-től kezdődőleg haszon
bérbe kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
dr. Dörnyei József szarvasi ügyvéd.

* Gyakorlott himzőnőket állandóan alkalmaz 
Vitális Ilonka tanítónő.

. Egy használt jó állapotban levő gyermek- 
kocsit keresek. 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.

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

Felelőt szerkesztő és kiadó: NAGY SÁNDOR  
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyoapda* és Ltpldadóvil* 

lalat nyomdájában, !•* Horthy Miklós nt 9. szán.


