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kell látnunk, ha- nem akarjuk elté/esz- 
teni az utat. Pedig nincs már veszte
ni valónk ser.) erkölcsiekben, sem 
anyagiakban.

Minél több  embernek lesz saját ér
deke, annál több lesz az ország ter
melése.

Akár ezt vesszük tekintetbe, akár 
azt. Hogy nagyobb értékűt.kell ter
melnünk, mindenképpen a rideg köz- 
gazdasági boncoló-kéfi odavezet, hogy 
olyan földreform ot keli csinálni, ame
lyik inkább ma, mint holnap elvezet 
a közép- és í-risbirtokrendszerre. Ezen 
az alapon érjük el az í, hogy többen 
legyenek a békésen dolgozni akarók, 
mint .a felforgatok, nemkülönben az 
állami rend biztosítására szolgáló 
egészséges középosztály is. Ezen az 
alapon érjük el a nagyobb kulturát, 
rabért lehetővé tesszük a 'töm egek fej
lődését és azt, hogy művelődhessünk. 
Hasonlóképen kell a kisipari és kis
kereskedelmi megélhetési lehetősége
ket szaporítani'. »

Ez a cél és ez a meztelen igazság. 
De ezer aggodalom gyöíri a lelkün
ket, ha arra gondolunk, hogy ezt 
majdnem ■ legyőzhetetlenül e rő s . szer
vezetek fogják esetleg késhegyig menő 
harcban az uj nemzetgyűlésen is meg
akadályozni.

Félünk, hogy az uj nemzetgyűlés 
nem lesz képes megbirkózni a szer
vezett nagybirtok, (Om ge), a szerve
zett nagyipar (Gyosz), a  szervezett 
nagybankok, (Tébe^ hatalmával és a 
szervezett fogyasztók egyesült erejével.

Félünk, hogy az uj nemzetgyűlés 
nem lesz képes az adópolitikánál, a 
háborús adósságok és egyéb terhek 
elosztásánál ridegen arra az álláspontra 
helyezkedni, hogy a nagybirtokokat 
és azokat a nagyüzemeket s  bankpkat 
stb. sújtsa nagyobb teherrel, melyek a 
jövőben ugy sem lesznek életképesek, 
hiszen eddig is csak adó- és külke
reskedelmi kedvezmények és függé
sünk Ausztriától, hogy nálunk túlélték 
korukat . . .

Félünk, hogy az uj nemzetgyíiiés 
nem lesz képes a kisbirtoknak és a 
kisiparnak azokat az előnyöket kivívni, 
mit eddig a nagyok élveztek.

Pedig a  földreform és a kisipar 
pártolása egy fabatkát sem ér, ha cél
tudatos közgazdasági politika nem 
biztosítja a  fejlődést számunkra és. 
viszont a nemzet sírját ássuk meg, 
ha erőnket arra pazaroljuk, hogy to
vább is azokat az adóalanyokat tá
mogatjuk, kiket kalózaikból ugy sem 
leszünk képesek feltámasztani.

A harctéren láttuk, hogy miképpen 
lehet, sőt miképpen kell jelentéktele
nebb erőket feláldozni, sőt esetleg a 
biztos halálba küldeni, hogy ezáltal a 
nagyobb csapatukat megmenthessük. 
A közgazdasági harcban is igy van. 
Fel kell áldozni azokat a nagybirto
kokat, amelyeknek jövője nincs, nem
különben a nem életképes üzemeket, 
hogy a milliókat megmenthessük.

Az országot veszítjük el, ha többet 
akarunk a mult közgazdasági intézmé
nyeiből megmenteni, mint amennyi az 
adott súlyos helyzetben lehetséges. . .

Hagy% átalakulások békés elintézé
séhez előrelátó, elvhü, bátor emberek 
kellenek. Olyanok, mint akik az igazi 
kisgazda és földműves párt eredeti, 
hamisítatlan, tiszta programján állanak, 
akik közzé tartozik a mi képvisHő- 
jplőltünk is. f

Ezért kiáltsuk .egy szivvel-lélekkei: 
É lje n  B o rgu lya , Pál.

l a  igazi iclSgsidapáre.
Az igazi kisgazda-föidmives és pol

gári párt szervezkedésiről & vezető
ség részéről a következőket közük a 
sajtóval:

—- Pártunk szervezkedése ország
szerte nagy sikerrel folyik, A buda
pesti központnak mind több és több 
vidéki kisgazdaszervezet és jelölt je
lenti be az országos párthoz való 
csatlakozását, A központ a jelölések 
kérdésében, illetve a már fölléptetett 
jelölteknek a  párt hivatalos jelöltjéül 
való elismerése tekintetében a legna
gyobb körültekintéssel jár el, mert 
elsőbben a helyi szervezetekkel való 
érintkezés alapján tájékozódni kivan 
•a helyi kívánságokról és esélyekről is. 
Ehhez képest ezidőszerint véglegesen 
megállapodott már a párt a jelölt sze
mélyében huszonegy kerületre nézve, 
mig további - ötven-hatvan kerületre 
nézve m ost folynak a jelölési tárgya
lások, amelyekben a döntés e hét 
végére valószínűleg meg lesz.
. Ha még ezekhez hozzávesszük azo
kat a kerületeket, ahonnét már beér
kezett a csatlakozási nyilatkozat, vagy 
a jelölt állására vonatkozó kérelem, 
minden túlzás nélkül jelenthetjük, hogy 
pártunk már is közel száz jelöltre szá
míthat a választási küzdelemben.

Jelöltjeink .eddig  megállapított első 
lurnusa a következő : Herczeg Sándor 
volt országgyűlési képviselő, egyik 
elnökünk, Ugodon vállalja a jelöltsé
get, de jelölik már több más kerü
letben is. Másik elnökünk, dr. Mohácsy 
Lajos esperes Czeldömölkön lép föl. 
Számítunk rá, hogy a jánoshalmi ke
rületben harmadik elnökünk, Nagy 
Pál volt képviselő az őt ért erőszakos

ság mellett is vállalja a jelöltséget; 
ha nem: helyébe más jelöltet állítunk, 
term észetesen a saját táborunkból.

Többi jelöltjeink a következők: 
Sziráky Pál volt nemzetgyűlési kép
viselő Alsódabason, Borgulya Pál volt 
ngy. képviselő Szarvason, Letenyey 
Pál volt ngy, képv. Zircen, Cz«giédy 
Endre volt ngy. képviselő Sárbögár- 
don, Benkő Gábor volt ng /. képv. 
Tiszalökön, Szakács Andor volt állam
titkár Békésen, Vásárhelyi Kun'Béla 
volt orsz. képviselő és főispán Hód
mezővásárhelyen II., Hegedűs Nándor 
Andor, a Magyar Gazdák Lapja szer
kesztője Szeghalmon, Lovas Kovács 
János kisgazda Nyíregyházán* Murá
nyi Miklós fővárosi képv. Aszódon, 
Cziíra András kisgazda Lajosmizsén, 
Szulimán György kisgazda Szekszár- 
don, Koréh Endre ref. lelkész Igaion, 
dr. Fazekas Endre ügyvéd Megyaszón, 
Juhász József kisgazda Nagykátán, dr. 
Seprényi Imre ügyvéd Jászapátin, 
Durgó Péter postatiszt Keszthelyen és 
G. Szabó József gazdálkodó Gyomán. •
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Nóta.
Dallam : Kossuth Lajos azt üzente. . .

Pékár Gyula nem kell nekünk,
Borgulya lesz a követünk,
Glászé keztyü és pantalló,
Nem a „csizmásokénak való.

Éljen Borgulya I

Pékár Gyula nem kell nekünk,
Borgulya lesz a követünk.
Nem kell nekünk olyan ember,
Ki csak ígér és nem „termel".

Éljen Borgulya!

Borgulya lesz a követünk,- 
Borgulya a mi emberünk,
Egyszerű, de emberbarát,
Szivén hotdja hazánk sorsát.

Éljen Borgulya 1

Szivén hordja hazánk sorsát,
És a szegény ember dolgát.
Pékár nem kell, nem. kell nekünk, 
Borgulya lesz a követünk!

Éljen Borgulya!

— Értesitós. A papír árának és a munka
béreknek nagymérvű emelkedése bennünket 
is arra kényszerít, hogy, pénteki 4 oldalas* 
számunkat a jövő péntektől kezdve példá
nyonként 4  koronáért árusítsuk. A keddi 
kiadás továbbra is 2 koronás marad, melyre 
e negyedévben előfizetést nem nyitunk. Azok 
az előfizetőink, akik az előfizetési dijat e hó
30-ig kifizetik vagy már kifizették, a folyó
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negyedévben lapunkat továbbra is a régi 
árban kapják. Egyébként uj előfizetési áraink 
a következők:

Egész évre . . . 200 K 
Félévre . . . .  100 I< 
Negyedévre . . .  50 K

— F e lk éra fc aek  a kisgazdapárt válasz
tási intéző bizottságának összes tagjai, hogy 
f. hó 30-án, vasárnap délután 3 órakor a 
pártkörben összejönni szíveskedjenek. Párt
vezetőség.

Tűikor lesznek a  választások. A kor
mány — értesülésünk szerint — a válasz
tásoknak két terminusát állapította • meg, 
mert a kormánynak a szavazások alatt igen 
erős karhatalmi készültségre lesz szüksége, s 
a trianoni békeszerződésben megállapított 
létszámú fegyveres erő nem lenne elegendő 
ahhoz, hogy az összes kerületekben egyszerre 
lehessen választani. Ezért a vidéki kerüle
tekben május 28-án és 29-én, a fővárosban 
és a többi választókerületben pedig pünkösd 
két ünnepén szavaznak.

— Tilos május l-éí megünnepelni. A 
belügyminiszter rendeletet adott la, melynek 
értelmében május l-én és az azt megelőző 
és követő napon, politikai gyűléseket, ösz- 
szejöveteleket vagy ünnepélyeket, melyek az 
állameszmékkel ellenkező internácionálé meg- . 
ünneplését vagy megemlékezését célozzák, 
nem szabad tartani.

— Már kezdődnek a mezei lopások. Még 
be sem fejeződtek a veteményezések és fa 
ültetések, -de a lopások már megkezdődtek. 
Legutóbb a Mangol-zugban 3 facsemetét vet
tek ki a főidből és vittek cl. Ugyanott 1 ke
rítésajtót is elemeitek. Még előbbre vannak 
é .téren a Szappanoszugban. Ott ugyanis a 
napokban az történt, hogy az egyik birto
kostól, alighogy befejezte a burgonya" el
vetését, azt másnap mind egy szálig kiszed
ték és elvitték, holott pedig ludva levő, 
hogy a krumpliszüret csak ősFzel kezdődik.

•— P é k á r ,  p rogs-aim obesaéde. Pékár 
Gyula dr. államtitkár, Kecskemét első vá
lasztókerületének képviselőjelöltje ápr. tfO-án 
Kecskeméten tartja progr.-’.mmbeszédet.

.— w ilosnásl ifeküm l. Nyert-e arany, 
ezüst, vagy bronz vitézségi érmet, vagy 
Károly csapatkeresztet? kérdésre egy rok
kant ezt felelte: - - Igen. Vöröskeresztet. 
Végczetl-e egyetemet, vagy más főiskolát? 
kérdésre egy nő ezt irta: Jártam két elemi 
iskolát és — három tánciskolát.

— • l i  fö ld re fo rm  v é g r e h a j tá s a  G á 
d o ro so n . Tudósítónk jelenti, hogy a föld
birtoktörvény végrehajtása ismét egy nagy 
lépéssel haladt előre Gádoroson, ahol már 
a tárgyaló-bizottság is megkezdte működé
sét Hubacsek Béla Szegedről kirendelt tör
vényszéki biró vezetésével. A bizottság áp
rilis 10-én alakult meg s tekintettel a nagy 
munkaanyagra, működését csak három-négy 
hét alatt fejezi be. A rokkantak, hadiözve
gyek, földneiküliek és törpebirtokosok várva-

• várják az eredményt.
— Beküldeíetf. Tisztelt Szerkesztőség! 

Folyó évi 17-ik számát olvasom a Szarvasi 
Újságnak, mely foglalkozik Takács József 
nevével. Takács József nem budapesti hírlap
író, hanem a Magyarországi Földmunkások 
Országos Szövetsége titkára és a Földmive
sek Lapja szerkesztője. Maradtam üdvözlettel 
Bencsik.

— Á r v is  á lta l elv itt k i d . ' A Berettyó 
gőzmalmi hidat Szeghalomnál elvitte az ár
víz, lerombólta és elsodorta. Ennek követ
keztében majdnem 5000 hold föld megkö
zelíthetetlen. A kereskedelmi miniszter 
értesítette az alispánt, hogy Tantó Pál mű
szaki tanácsost áprilisban leküidte a szín
helyre egy uj Ilid építésének érdekében. Az 
uj híd 5 millió koronába fog kerülni.

— Csecseifeő, a k i  „tn lfco n n y en “ jö tt 
a  v ilá g ra . A newyorki Lincoln-kórházban
-  olvassuk — Lucille George asszony egy 
egykilós fiúgyermeknek adott élejet. Első 
percekben a doktorok azt hitték, hogy a 
kis emberke, akinél apróbb csecsemő még 
aligha született, életben fog maradni, de 
csalódtak. A gyermek mindössze tizenkét 
óra hosszat éli és azért halt meg, mert nem 
tudták táplálni. Érdekes, hogy a pehelysú
lyú csecsemő szülei rendes nagyságú és 
teljesen egészséges emberek.

— A  t a n í tó i  ok levé l köaépiisköl& i 
végzettség-öt je len t. A kormány, — mint 
a hivatalos lap közli, — a középiskolai 
végzettséghez kötött hivatali állások betöl
tése, vagy szakvizsgálatokra bocsátás tekin
tetében képesítő érvénnyé] ruházta fel az 
elemi iskolai tanítói oklevelet; továbbá' a 
Ludovika Akadémiának és '  valamennyi volt 
cs. és kir. katonai akadémiának szabálysze
rű elvégzését bezáróan az 1917— 18: év
folyamig.

— Tüdőbajnál, a sz tm án ál, gyom orbaj
nál, ernésztetlenségnél, székrekedésnél, 
májbajnál, s á r g a s á g n á l ,  vérszegénység
nél!,. rheum áaá i, érelmesites9désnQl, vér- 
b a jn á l stb. már 1912. óta több ezer eset
ben meglepő sikerrel beváltak a báró Lu- 
zsénszkyék receptjei szerint készülő esszen
ciák, amelyeknek mindegyike a hivatalosan 
legkiválóbbnak elismert 6—8-ból készül. 
Valamennyi különleges szert felülmúlnak, 
fölöslegessé tesznek és nem drágák. Kérjen 
ismertető leírást (válaszbélyeg küldésével) 
az Aster“ kiadóhivatalától: Budapest, Ili., 
Nád-utca I.

— ETera h asz n á l az  eső. Az esős idő
járás következtében a mezőgazdasági terü
letek jórésze viz alatt áll és az ujabb eső 
részint ez ok'jól, részint azért, mert a tava
szi munkát hátráltatja, aggodalommal tölti 
el a gazdákat. Most már szép napos időre 
volna szükség, hogy a föld felszikkadjon és 
hogy késedelem nélkül el lehessen végezni 
a tavaszi munkálatokat.

— K ét 16, k é t h a lá l. Kondoroson a 
husvét ünnepén egyszerre két ember esett 
áldozatul lórugásnak. Az egyik, Cziglédszky 
Feri a piacon .nézdegélte a lovakat s  az 
egyik ló a mellette ácsorgó fiút arcon rúgta 
ugy. hogy tetanuszt kapott és belehalt. A 
másik Krajcsovics Gyurka malacokat hajtott 
a csákói Geist uradalomból a csudaballai 
legelőre. A lovat csak épen hogy megsimo
gatni akarta, de az ugy megrugta, hogy a 
fiú mindjárt meghalt. Az eset Endrőd hatá
rában történt, de a fiú szülei haza hozták 
Kondorosra egyétlen fiukat és ott temették 
el husvétkor nagy részvét mellett.

— Akit húsz évig hiába keresett a 
posta. Laky László kistormás! főjegyző a 
minap levelet kapott vissza a postáról, 
amelyre a posta a közismert „Címzett isme
retlen" .felire tu cédulát ragasztotta- rá. Laky. 
László a-levelet 1901-ben tehát huszonegy 
esztendővel ezelőit tette a postára. A ma
gyar királyi posla azóta mindig kereste a 
címzettet.

. — Amerikában meghalt egy százhar
mincötéves ember. Newyoikból írják: Egy 
öreg indiánus halt meg néhány héttel ez
előtt, akiről megállapították, hogy százhar
mincöt esztendőit élf, tehát kétségtelenül Ja 
legöregebb ember volt egész Amerikában. 
Az öreget Ráncos Hús néven ismerték több 
mint fél század óta és nagyon népszerű volt 
az egész Chippewa-törzsben. Az amerikai 
alkotmánynyal egy esztendőben: 1787-ben 
született. Hosszu életét annak köszönhette, 
hogy szigorúan megtartotta népének vallá
si és egészségi parancsait. Egész életében 
soha beteg nem volt. Halála is hirtelen kö
vetkezett be.-

— N é g y  b o rju t  ellett e g y  teh én . A 
fermészét ritka ajándékkal lepte meg a na- • 
pókban Kovács Miklós szendrői bortermelőt: 
tehene tiégy borjut ellett. A gazda legna
gyobb fájdalmára azonban ellés után a bor
juk' elpusztultak.

— Felölflzetések. A Szarvasi Iparos Ifjak 
Önképzőkörének f. hó 23-án tartott táncmu
latságán felülfizettek a következők, melyért 
ezúton is hálás köszönetét mond az Elnök
ség. Papp Ernő 300 K, Wigner Lajos és fia 
200 K, Pável József 110 K, Holmik József, 
özv. Komár Jánosné, Forster Károly, Mahan 
György 100—100 K, Süveges János 70. K, 
Váradi Béla, Boros Pál, Povázsay György, 
Gyebnár András, N. N., N. N., Matusik Mi
hály, Kovács Mihály tiszth., özv. Csasztvan- 
né-nyomda 50—50 . K, Andermann Béla, 
Sinkovicz Pál, Deutsesmidt András, ifj. Lapis 
János,. Vostjár János, Paluska Pál, Burák 
Sámuel, Burák Pál, Jánovszki István, Kor- 
bely Pál 30—30 K, Kiss, Kertész Elek, Ku
tasak János, Brandzsa András, ifj. Fehér Jó
zsef, Kertész György, Kohut Mihály, dr. 
Melis János, Holéczy Barnái, Holmik János 
20—20 K, Povázsainé, Brandt Józsefnc, 
•Rakoviczki Sámuel 10—10 koronát.

Egyfráz. iskola.
* P á ly á z a t  T a n itó k h á z a  a l a p í t v á n y 

r a .  A „Szarvasi Helyi Tanítóegyesület." a* 
budapesti Tanítók Ferencz József Házában 
tett 3 alapítványára pályázatot hirdet. Az ala
pítványokat elnyerni óhajtók az Eötvös-alap 
elnökséghez intézendő bélyegtelen kérvénye
ikhez a következő okmányokat tartoznak 
csatolni: 1. Születési bizonyítvány. 2. Vég
zett tanulmányokról szóló bizonyítvány (ha 
az évvégi bizonyítvány nincs meg, minden

■ felszólítás bevárása nélkül utólag beküldendő)
3. A tanúságot igazoló okmány. 4. Vagyoni 
és családi viszonyokról szóló hiteles és ki
merítő bizonyítvány. 5. A szarvasi helyi ta
nító egyesület ajánló levele. 6. Igazoló Ok
mány bármely oldalról és bármily csekély 
összegű segély vagy ösztöndíj élvezéséről 
vagy ennek ellenkezőjéről. Minden folyamod
ványhoz a kérelmező nevére pontosan meg
címzett (név, lakóhely, megye, utolsó posta) 
és az okmányok ajánlott visszaküldésére 
kellően felbélyegzett borítékot kell csatolni. 
Tudakozó levelekre csak abban az esetben 
válaszolnak, ha megfelelő válaszbélyeget csa
tol a levélíró. Az alapítványok első sorban 
a szarvasi helyi tanítóegyesület, azután pe’díg 
a békésmegyei általános tanitógyesülot tag
jai gyermekeinek adatnak ki. A pályázatok 
f. évi május hó 20-ig címemre ktildessenek. 
Molnár János tanító egyesületi elnök, Szarvas,
1. ker. Kossuth Lajos-utca 22.

M á  Mulatságok.
** Tanítói mulatság. A szarvasi helyi ta

nító egyesület május hó végén a színkör
ben Eleven Újságot rendez igen változatos 
műsorral. Az előadás után az Árpád-szálló 
dísztermében táncmulatság lesz, összekötve
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jótékony célú árveréssel. Az előkészületek 
már serényen folynak s remélhető, hogy az 
Eleven Újság óriási sikert, fog aratni és a 
tanitók mulatsága, ugy erkölcsileg, mint 
anyagilag fényesen fog sikerülhi.

** Táncmulatság. A szarvasi szervezett 
földmunkás csoport, most szombaton esti
7 órai kezdettel táncmulatságot rendez az 
Erzsébetligetben.

** Műkedvelő Élüadás. A kondorosi Ipari 
Munkás Testedző egyesület f. hó 30-án a 
kondorosi csárda nagytermében táncmulat
sággal egybekötött műkedvelő előadást ren
dez Színre kerül „A Képviselő ,ur“ cimü 
bohózat.

Ipar. bráéiss,
M este r éa tan o n c v iz sg á ló  b iz o tts á 

gok. .A kereskedelemügyi' miniszter a na
pokban küldi meg az érdekelteknek az ipar- 
törvény módosításáról -szóló 1922. évi VII. 
t.-c. végrehajtási tervezetének a mester- és 
tanoncv'izsgáló bizottságokra vonatkozó ré
szét. • *

A%miniszter a tervezethez csatolt leiratban 
hangsulyozzá, hogy ez a tervezet egyáltalán 
nem végleges és kéri az érdekelt kereske
delmi és iparkamarákat és ipartestületeket, 
hogy legkésőbb ez év május 15-ig terjesz- 
szék hozzá esetleges észrevételeiket, 
avagy kívánt módosításaikat.

A tervezet szerint a mestervizsgáló bizott
ság megalakításával jáió teendőket az ipar- 
testületek közreműködésével a kereskedelmi 
és iparkamarák végzik, amelyeknek székhe
lyén minden képesítéssel kötött iparra, ame
lyet legalább 10 iparos gyakorol, ilyen bi
zottságot kell alakítani. Az elterjedtebb ipar
ágakra nézve a kamara székhelyén kívül is 
állitandók fel vizsgálóbizottságok. A bizott
ság elnökét és alelnökét három évre a Ke
reskedelmi és iparkamara elnöke nevezi ki, 
mig a tagokat az ipartestületek közgyűlései 
választják. Valamennyi funkcionárius foga
dalmat tesz.

A bizottság^ akkor müködésképes,, ha a 
tárgyaláson az elnök vagy helyettese és az 
esetröl-esetre meghívott két bizottsági tag 
jelen van. hasonlóképpen intézkedik a ter- 

•vezet a tanoncvizsgálatra vonatkozólag is.

irodaion),
M e g je le n t a Színházi Élet uj száma, s 

újra csupa érdekesség, csupa nagyszerű 
fénykép, cikk aktualitás. Kotlát közöl a Ham
burgi menyasszonyból, a Gazdag leány má
sodik felvonását hozza" és folytatja Méray- 
Horváth Károly regényének a Primadonna 
titkának közlését. Egy szám ára 20 korona, 
negyedévi előfizetés 150 korona. Kiadóhiva
tal Budapest, Erzsébet-körut 29.

/I F a lu  a r a n y k ö n y v e  és 1923 évi 
n a p t á r a  gazdag és érdekes tartalommal 
két hónap múlva jelenik meg. Az Amerikai 
Vöröskereszt Akció, a Faluszövetség és a 
Stefániaszövetség áldozatkész buzgósága a 
falusi családok, százezreihez akarja juttatni e 
könyvet, hogy szórakozás mellet hasznos 
ismeretekkel gazdagítson mindenkit. Száz 
képpel díszített, sok szépirodalmi és tanul
ságos cikken kívül közölni fogjuk benne a 
különféle falusi egyletek, körök, szövetke
zetek fontosabb adatait és az összes közsé
gek legújabb helységnévtárát.

Aranykönyvünk továbbá megörökíti azok 
érdemeit, akik vagyonuk számottevő részét 
falusi közhasznú célokra adományozták és 
megemlékszik azokról, akik életük munkáját 
községük fejlesztésére, egészségi, gazdálko
dási, művelődési vagy valláserkölcsi állapo
tainak javítására szentelték. Mint föld mé
lyéből a ritka, de értékes aranyat, ugy ku
tatjuk fel s hozzuk napfényre érdemeiket, 
hogy áldásos munkásságuk, áldozatkészsé
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gük követendő például, az elismerés pedig 
buzdításul szolgáljon mindazok számára, a 
kik állásuk, vagyonuk vagy tehetségük foly
tán hivatva vannak boldoguláshoz segitni 
népünket.

Aranykönyvünkben a nemzetépitő munka 
hű képét akarjuk nyújtani, azért felkérjük a 
falván vezető embereit, hogy a tőlünk kapott 
kérdőíveken közöljék velünk a községükben 
működő egyletek, körök, szövetkezetek fon
tosabb adatait s a legérdemesebb emberek 
neveit és munkásságát, e mellett hassanak 
oda, hogy'könyvünk minél szélesebb körben 
elterjedjen. A könyv kedvezményes ára 40 
korona címünkre előre beküldendő. A Falu 
Aranykönyve és 1923. évi naptára szerkesz
tősége, Budapest, VIII., Vas-utca 19. szám.

F A L U  H E L Y E M
is tudják már a régi polgáremberek, hogy valódi

A-sóslDorszesz
kenegetés kell a kifáradt testnek, mert a fáj
dalom magától ki nem á'l, ha nem feszünk 
ellene semmit. Járnak is  tömegesen vásárolni 

XDI-A-oST i V s ő s i o o r s p e s z t  
K a p h a tó  m in d e n ü t t  I

Gyártja: a. Diana Kereskedelmi Részv.-Társ. 
Budapest, V., Nádor-utca 30.

KözgSEdaSág,
Eídöt az Műidre.

(Folytatás).

Az alföltíön különösen elterjedt az akáczfa 
kultusza, mert gyorsan nő, könnyen fogam- 
zik, s  a mezőgazdaságnak tűzifa, — szer
számfa szükségletét bizlositja, s kitűnő 
méhlegelőt szolgáltat. Hátrányai is azonban 
bőven vannak. Elágázó dús gyökereivel ki 
éli, s lehulló gyér lombjával alig javítja a 
talajt; 1—2 vágás forduló után az akácz 
már sinylik, majd utóbb egészen elesenevé- 
szedik, pajzstelü lepi el és elpusztul.

Ahol tehát nagyobb arányban és czéllal 
.telepítünk erdőt, ugy ebben rendszeres 
gazdálkodást folytassunk, nem kezdhetjük 
az. akácz telepítésével, mely a talajt kiéli, 
hanem czélszerübb,'különösen a gyengébb 
talajon fekete fenyőt telepíteni, mely a ta
lajt süiü tühullásával megjavítja, s a talajt 
nemesebb és értékesebb fajok- mint- példá
ul a tölgy- tenyésztésére fokozottan elő 
készíti.

Az akáczot azonban említett kitűnő tulaj
donságai miatt nem nélkülözhetjük. Különö
sen alkalmas fasoroknak, gazdasági tag- és 
birtokliatárak szegélyezésére, szélvédő pász- 
táknak az alföldi tanyák és szérüs kertek 
mellé, továbbá kis erdő foltok telepítésére, a 
tanyák körül, s itt ha az akácz ki is éli 
a talajt, annak mesterséges utón való javí
tása különös nehézségekbe nem fog üt- 

’ közni.
Fasorok létesítésére, úgyszintén tag és 

birtok határak szegélyezésére, valamint a 
községi utczák és közterek fásítására csakis 
erőteljes legalább-3—5 éves suhányok al
kalmasak s ezek nevelésére ajánlatos, ha a 
községek, vágy a birtokosok saját faiskolá
jukban többszörös átiskolázás által nevelik 
suhányokká az 1- legfeljebb 2 éves akácz
fa csemetéket, a melyeket az állam kérel
mezők részére az állami csemete kertből
kedvezményes'áron'kiszolgáltat. Ezt különö
sen hangsúlyoznom kell, mert az állami 
csemete kertek, ilyen nagy suliányoknak 
költséges nevelésére, nem terjeszkedhet
nek kú

Községi utczák- közterek, tanya körüli 
helyek- temetők stb. befásitására, ha azt 
különben a talajviszonyok megengedik,. kü
lönösen ajánlom a méhlegelőkül is szolgálló 
fajokat. Ilyenek első sorban az akácz, hárs, 
akácz. 1

A szikes talajú földek befásitásának a 
kérdése is különösen érdekelni fpgja tisz
telt hallgatóimat, mert sajnos e vidéken is

oídftí 3

bőven van ebből a nem kívánatos talaj
nemből.

Be ertíősitésők a legnehezebben meg old
ható problémák közzé' tartozik, mert a rta- 
gyon elszikesedett talaj kémiai összetétele 
és fiz>'kai tulajdonságai a fák tenyészetének 
előmozdítására egy általában nem alkalmas
s a l  Újabban az erdősítés szempontjából is 
annyira fontos gyep típusokat és gyepet al
kotó növényeket is tanulmányozták egyes 
szaktudósok, mert bebizonyult, hogy azok 
talaj igényei egyes.fafajok talaj igényeivel 
teljesen azonosak.

' Folyt. köv.

Népmozgalmi kimutatás.
1922. április hó 19-től április hó 26-ig.

Született:
15 gyermek és pedig 6 fiú és 9 leány, 

Házasságot kötött:
Valastyán János napsz. Miskovicz Judittal, 

Szirony Sámuel fm. Zima Annával, ifj. Gun- 
da Mihály Dankó Zsuzsánnávai, Gunda Já
nos Bencsik Máriával, Somogyi Mihály Ka- 
sik Jutittal.

Meghaltak:
Balczó Anna 24 éves, Nagy Sándorné 

Kovyecsni Erzsébet 39 éves, özv. Rágyan- 
szky Istvánná Králék Anna 61 éves kisbirt. 
özv. Roszik György 62 éves földbirt., Med- 
vegy István 25 éves fm, Lozsján'szky Mihály
18 éves kőmives s., özv, Petrovics Pálné 
szül. Nyemcsok Zsuzsánna 62 éves, Szap
panos Mátyás 52 éves napsz., Liska Pál 5 
napos, özv. Jaczkó János 63 éves, napsz., 
Unyatyinszki Zsuzsánna 27 napos,-Ganyecz 
György 10 napos, Lestyán Mihály 7 napos.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

7611/1922. ikt. sz.

Hirdetn}éoy.
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

33^0/1922. M. E. számu miniszteri rende
let mezőgazdasági termelési statisztikának 
az egyéni adat szolgáltatás kötelezettsége 
alapján leendő uj szabályozását rendelte el.

Felhívja ennélfogva mindazokat, akiknek 
gazdasága a 100 katasztrális holdon alul 
van, (bármilyen csekély földterület az és 
akár mint tulajdonos, akár, mint bérlő, vagy 
haszonélvező gazdálkodik azon), hogy ve
tésterületi adataiknak bevallása végett a 
községházán 1922. évi május hó 1—8. nap
jain délelőtt 8—12 és délután 2—5 óráig a 
törvényes következmények terhe mellett 
megjelenjenek.

A vetésterületi adatok felvétele a község
házán a kővetkező helyeken eszközöltetik:

A 29 kis hold birtokon felülieké a bir
toknyilvántartó (kataszteri irodában).

A 29 kis holdon aluliak bevallása pedig 
a közellátási irodában, kis tanácsteremben, 
végrehajtók szobájában és a rendőrségi 
szobában.

A bevallási kötelezettség mindig a gaz
dálkodót illeti, vagyis aki az illető. földterü
leten bármily cimen gazdálkodik.

Figyelmezteti az elöljáróság a lakosságot, 
hogy a vetésterületi felvétel kizárólagosan 
statisztikai szempontból, az ország gazdasá
gi erejének helyes megitélhetése és fejlesz
tése céljából történik és igy annak adatai 
sem repuirálás, sem adóztatás céljára fel
használtatni nem fognak.

Az adatszolgáltatás törvényes kötelesség 
és igy annak megtagadása, vagy valótlan 
adatok bevallása, vagy a kitűzött határidő 
elmulasztása hat hónapig terjedhető elzá
rással és 2000 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntettetik.

Szarvas, 1922 április 26.
Elöljáróság.

Fiúk íapdárúsitóijak
j ó  k e r e s e t tő l  f e lv é te t le k  a  „ S z a rv a s i

' U js á g “  k ia d ó h iv a ta lá b a n .-
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„S zarvasi Újság"-©*,
m e r i  r. 3Mi la r/n n lr.

elciljáróí.'tgáió!Sz&rws imgykr-:scg 

7611/1922. ikt, sz.

M ’ p ' á i f í s i j é s i y . '
Közhírré leszi az elöljáróság, hogy mind

azok, akiknek járványos-, benzin-, petróle- déglősnél
uni-, villany-, gőz, vagy egyéb motorikus, 
vagy állati erőre berendezett cséplőgépje ~
van, azt a községházán a közellátási irodá
ban 1922. évi május 1—8 napjain a hiva
talos órák alatt a 3300/1922 M. E. számú 

' rendeletben felsorolt büntetések terhe mellett 
bejelentsék.

Bejelentendő minden üzemképes, vagy a 
cséplési idényig üzemképes karba hozható 
cséplőgép! 

b'zarvas, 1922. évi április hó 26-án.
Elöljáróság.

l& Á it  Értesítem az igén tisz- 
telt hölgy közönséget, 

Hogy Szarvason I, ker. Gróf Csáky Albin-u. 
83, szám alatt a legnagyobb igényeknek is 
megfelelően a ö í  k a la p o k  készítését leg
újabb modelek szerint vállalom. Szives párt-, 
fogást kérve maradtam kiváló tisztelettel: 
8— 12 iáim on SSóaeika.

Szarvas község elöljáróitól.

N S rd c^éo y .
Alulírott elöljáróság ezennel közhírré teszi, 

hogy az általános forgalmiadó kezelését az 
államkincstárral szemben vállalta, ezzel kap
csolatban a következőkre hívja fel a forgal
miadó fizetésére kötelezett egyének figyelmét:

Általános forgalmiadő alá esik mindenki, 
aki belföldön bevétel elnyerése céljából ke
reseti tevékenységet fejt ki

Az általános forgalmi adó alapja az adó
köteles állal szállított áruk és a?: általa be- 
végzett munkateljesítményei; ellenértéké fejé
ben befolyt nyers bevétel.

Az általános forgalmi adó kulcsa a nyers 
bevételnek, mint--adóalapnak az 1921.'szep
tember 1-töl 1922. évi ápiilís hó 28-ig 1"5 
°/o-a. az 1922. évi március hó 1-tOI pedig 
3%-a. 4

Az általános forgalmi adót rendszerint bé
lyegjeggyel kell leróni, forgalmi adónak kész
pénzben vagy átalány összegben való lero
vása engedélyhez van’ kötve.

A forgaimiadóna': bélvegjeggyel való le
rovása kizárólag forgalmiadó bélyegeket kell 
használni.

Minden kercseítiző köteles a rye is bevé
tel megállapítására és ellenőrzésére alkalmas 
könyveket és feljegyzéseket vezetni, s  ezen 
előirt könyvbe illetve feljegyzésekbe a napi 
nyers bevétel uián — 24 órán beiöi — meg
felelő értékű bélyegjegyeket felragasztani.

Aki többszöri, figyelmeztetés ellenére a 
forgalmi adó lerovására nem forgalmi adó 
bélyegjegyeket használ 50 koronáig terjed
hető' adópóilékkal róható lileg.

Aki pedig kevesebb értékű bélyegjegyet 
használt, a megrövidített adó háromszoros 
értékét tartozik béiyegjegyekkel leróni.

Aki nyereségvágyból könyveibe valótla'n 
adatokat legyez be, avagy a feljegyzéseket 
szándékosan mellőzi, csalást követ el, mely 
vitség esetén ’ ev_y évig terjedhető fogház, 
bűntett esetén báróm évig terjedhető börtön 
jár.

A forgalmiadé könyvecskék, valamint a 
feljegyzéseket taitalmázó könyvek minden 
hó végével összesitendők és lez'árandók. 
Minden iparos és kereskedő, aki a heti pia
cokon és az országos vásárokon árulni szo
kott, forgalmi. adó könyvecskéjét mindenkor 
hozza magával, hogy azt az ellenőrző közeg 
felszólítására bármikor bemutathassa.
. A’ ok az őstermelők, akik saját termelvé- 

* nyeiket — búzát, árpát, zabot, tengerit, kö
lest, babot lencsét, borsót, tejet, vajat, túrót, 
sajtot, tojást, baromfit, zöldséget,- gyümölcsöt 
stb. — visznek elndás végett- ugy a helyi, 
valamint a vidéki nyílt -piacokra, termelői 
mivoltukat, valamint azon körülményt, hogy 
csak kizárólag sajái terményeit árusítják, ha
tósági bizonyítvánnyal igazolni tartoznak, 
mert ellenkező esetben ők is forgalmiadó 
köteles egyéneknek lesznek tekintve.

Szarvason, 1922. április 17-én.
. Elöljáróság.

Takarékpénztárral szemben, Piac 
téren). Érdeklődni lehet Weisz Márkus ven- 
..............  • 3 - 3

Dosel István Juhász- 
6 |  <$<&.. utca 162 számú háza 

eladó, értekezni lehet ugyanott, 3—3

Létfay Balázs S za rv as
II!. ker. Vak-utca 184/u szám  alatt

- ■ Iqgafilan forgalmi ífodáii n p o tt.
Elvállal ingatlanok eladását és vételét, ha

szonbérbe adását és vételét.
31. 322., és 266. sz. házak mel- 

f c ö a u W '  lékhelyiségekkel. Lajoshalom 13 
hold szántó tanyaépületekkel.
KEF^ES megbízói részére, kisebb-nagyobb 
területű szántóföldeket tanyaépüíetekkél és 
gyümölcsöst megvételre és haszonbérbe. 4—4

M S e * . f é l e  ócska vasat vesz Bagi- 
' nyi lakatos II. Bem-utca
212 szám. Kész üstház és tűzhely is kap
ható. 4—26

denaturált fehércukor 
kg.-ként 70 koronáért 

kapható Glózik János füszerkereskedésében.

Lajo&fraiiQOQ * 
szereléssel eladó. Értekezni 
282. sz. a. 2.7. üzletben

1 1 1 1 I I I 1

32 hold szántó
föld összes fel

lehet III. ker.
, Ír—3 .

N Y IL A ® ' I M R E
gépműhelye és  gépralitára

5  Z /l R V A S. (Wolf gabonakereskedő 
házában)

A legmeszebb menő felelősség 
mellet vállalom és végzem az ösz- 
szes gyári, malmi és gazdasági 
gőzgépek, gőzkazánok átalakítását, 
szerelését és javítását. Gőzkazá
nokat hivatalos nyomatás alá elő
készítek, törött gépr.észek autogén
hegesztését és hengerek fúrását 
végzem. Készítek vasajtókat, sir- 
keritéseket és minden e szakmá
ba vágó munkákat. Háztartási la
katos munkákat sürgősen elintézek.

G -á p ra k tá ra m b ó l az összes gazda
sági -gépek előnyösen beszerezhetők. 
Ha gépet eladni vagy venni akar, for
duljon bizalommal hozzám. 5—52

Andrissy Dea:ső és Társa
építészeti vállalati és szállítási irodája 
SZARVAS, I. KERÜLET 144. SZÁM.

tT Á IJL A L  : épülettervezést és felépítést.
háztatarozásí, épület átalakítá
sokat, gyár és raktár építke
zéseket.

SZ  fc L L tíT : mcszet, centet,me homokot, 
. stéglát, burkolólapokat, kavicsot, 

kátránypápirf, gipszet, épület- 
fát, -palát, fedélcserepet, tűzifát 
és szenet. Házat, telket keres 
vevői részére.

Z €SSIES5SED SS: Piactérről községházával 
szembe, Beliczey-ut 115. sz. 
(volt Lusztig házba) .helyez
tetett át. 4—13

a szarvasi járás t. c. 
hogy S za rv a so n  I I .  
s zá m  a la tt .

közönségét, 
k er . 2ő(i.

a z t akarta,
hogy 

ne kidobott pénz 
legyen azon összeg, 
a mit hirdetéseiért 
kifizet, keresse fei 
bizalommal lapunk 
kiadóhivatalát, (ül." 
kerület 115. szám, 
Lusztig ház) és ott 
adja fel hirdetését; 
mellyel biztos sikert 
ér ei. —  Ugyanott 
mindennemű nyom
tatványok ízlésesen, 
olcsó árbari készít- 

. tetnek.’

Mf xir Mr
í l ' í l ' y * '

szövő és fo n ó -te le p e i
létesítettem, amely üzemét fo ly ó  évi 
á p r ilis  hó l - é n  k e z d i meg.

A telepen akár saját anyagból, akár 
megrendelésre készülnek minden házi 
szükségletet szolgáló szövött és fonott 
cikkek, pld. abrosz, függöny, asztal
terítő, asztalkendő, törülköző, ágyteritő, 
ágylepedő, paplanhuzat, párnahuzat.

Ezenkívül vállalok m agyar és német 
gyapjú m o sás tr  fésülést, fonást és fel
dolgozást, továbbá mindennemű pok
róc készítését.

A telepen tiszta gyapjúból készült 
női- és férfi ruhaszövetek is kaphatók 
és ugyanott kelengyék a legegyszerűbb
től a legszebb kivitelig a legjutányo- 
sabb árban megrendelhetők.

A telepen veszek vagy áruért cse
rék magyar és német gyapjút a leg
magasabb piaci áron.

Szives pártfogást kérve maradtam 
Tisztelettel

6 - 9 Rotter Jeoő.
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