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Ha pedig háború lesz...
Felujulnak a régi magyar sebek, fájnak 

és gyötörnek és mint a nagy fejedelem idején, 
Istennel a hazáért és a szabadságért, szinte 
a tárogató sirámával szól felénk magyar 
testvéreink keserűsége, akik lekötözött ke
zekkel, megfosztva életük elemi jogaitól, a 
drága szent ariyanyelv használatától kétségbe
esnek afelett, hogy gyermekeik nem fognak 
tanulni tudni az elemi iskolában, talán 
imádkozni sem magyarul. Ezekben az idők
ben, amilyen fájó és kétségbeejtő a hatalom
nak ez á számtalan visszaélése és orvtáma
dása, valahogy úgy érzem, hogy annál kö
zelebb van a mi szabadulásunknak és az 
igazságnak órája.

Azt irta nemrégiben az egyik előkelő fran
cia lap: „Magyarország revíziós kívánságai jo
gosultak és amig nem teljesülnek, addig semmi
féle dunai tervnek nincsen sikerre kilátása." Mit 
jelent ez? Azt jelenti, hogy a magyar revízió 
kérdése csakugyan megszűnt elszigetelt ma
gyar kérdés lenni, a magyar revízió ma 
Európa békéjének szellemi, erkölcsi és anyagi 
egyensúlyának, nyugalmának és békességé
nek leltétele és biztosítéka. Ha pedig a tní 
igazunkat nem állítják helyre; ha a mi 
revíziós törekvéseink süket fülekre és meg- 
nemértésre találnak; ha meg nem szű
nik az első- és másodrangunak nevezett 
országok közti különbség: akkor fenn fog 
állani továbbra is ez a káosz és tönkre megy 
minden ország, akár csúfolja magát győzőnek, 
akár gyalázzon bennünket legyőzőiteknek és 
az a gazdasági pánik, az a munkanélküliség, 
az autarkiák folyton előállott összevisszaság 
a keresletnek és a kínálatnak megzavart 
természetes viszonya, a fogyasztóképesség 
lecsökkenése és a bizalmi válságnak állandó- 
sultsága meg fog maradni és rá fog feküdni 
Európa minden országára.

Azt mondják egyesek, hogy Amerikában 
jobb viszonyok lesznek ? Nos hát lehel, hogy 
Amerikában emelkedtek az árak, amit azon
ban Amerika megengedhet magának, az ő 
sokmilliárd aranydollárjával és vérbőségével, 
azt mi szegény, aranytalan, dollártalan, vér
szegény kis ország, mint érvágó kísérletet, 
nem kockáztathatjuk meg, mert ami szabad 
a gazdagnak és az erősnek, az nem szabad 
a szegénynek és gyengének.

De eltekintve ettől, Európa és az egész 
világ a saját jól felfogott önző érdekében 
kénytelen lesz rendet teremteni és a magyar 
revízió igazságának helyet adni, vagy pedig 
háború lesz I Mert ne hunyjuk be szemün
ket és ne akarjuk strucc módjára homokba- 
dugott fejjel észre nem venni, hogy a világ 
tele van háborús félelemmel I 1914-ben nem 
volt akkora feszültség a világon, mint amilyen 
bizonytalanság remegteti ma a lelkeket. Ha 
pedig háború lesz, akkor elmúlik az úgy
nevezett Versailles melletti békekötéskenek és 
a mondvacsinált világrendezésnek minden 
dicsősége, akkor majd mások jönnek. Mások 
nem nyugatról, hanem keletről, más színekkel, 
nem nemzeti színekkel, hanem izzó, lobogó, 
vörös színekkel és mint egy vörös vértenger 
fogják elsodorni, elsöpörni és eltemetni azt 
a híres nyugati civilizácót, amely abban élte 
ki magát, hogy meggyötörte imádott magyar 
nemzetünk«!, amely évszázadokon keresztül 
ennek az úgynevezett müveit Nyugateurópá-

nak fennállhatásaért, haladhatásáért, meggaz- 
dagodhatásáért küzdött, vérzett, amely mint a 
Biblia mondja, építeni csak fél kezével tudott, 
a másik kezével mindig harcolnia kellett és 
azzal fizettek meg ezért, hogy amikor a 
vilégleszémolás ideje elkövetkezett, bennün
ket fosztottak ki a legjobban, akik egyedül

elleneztük a háborút Tisza István fenkölf 
személyében és elvették területünknek majd
nem háromnegyedrészét, magyar lakossá
gunknak pedig több, mint kétharmadát. Ami
óta világ a világ, ilyen sötét igazságtalanság, 
égbekiáltó ' embertelenség, nemzettel nem 
történt I Dr Déri Géz*

A Nemzeti Egység táborának 
diadalmas szervező körútja a vármegyében

A központi vármegyei titkár és kísérői Öcsödön, Békésszentandráson, 
Csabacsüdön és Kondoroson óriási tömegek előtt tartottak beszédet

Köllő Gábor a Nemzeti Egység békés
vármegyei központi titkára már az elmúlt 
héten kezdte meg körútját a vármegyében. 
Gyoma, Endrőd. Békés és Mezőberény után 
aztán szerdán délelőtt Öcsödre is ellátogatott, 
ahol hozzávetőleg 800 főnyi hallgatóság előtt 
Oláh Antal đr községi elnök üdvözlő kö
szöntése után újból istnertette a Nemzeti 
Egység célkitűzéseit, az eddig elért eredmé
nyekét ; és - a; kormány- Jovér aendasági terveit'.

Délután Békésszentandrásra jött át, ahol 
részlvelt a Nemzeti Egység választmányi 
ülésén. Itt is nagy tömegben gyűlt össze a 
hallgatóság,, melyet Köllő mély baritonjával 
valósággal fanatizált. Meghallgatta a vezető
ség kívánságait, kérelmeit, panaszait és azok 
teljesítésére, orvoslására hathatós közben
járását ajánlotta fel.

Csütörtökön délelőtt Szarvason magához 
vette a kerületi elnököt és vele együtt Csa
bacsüdön szállt ki. A Polgári Kör nagytermét

zsúfolásig megtöltő hallgatósághoz Fekete 
István községi elnök megnyitó szavai után 
először ő, majd Raskó Kálmán kerületi elnök 
szólt. Mindkét beszéd nagy tetszést váltott 
ki, melynek hatására sok uj tag kérte felvé
telét a párt kötelékébe.

Csütörtökön délután 2 órára Kondoros 
nagyközség Nemzeti Egysége a Csárda szín
háztermébe hivott . össze nagygyűlést. A 
szinhású helyiséget, szimillig .megtöltő közön? 
ség óriási ovációval fogadta Raskó Kálmán 
kerületi elnök és Csabacsüdy János főjegyző 
beszédeit.

Mind a négy helyen nagy tömegekben 
jelentkeztek -felvételre az eddig húzódozó 
polgárok.

A vármegyei központi titkárnak ez a 
körútja valósággal tliadálmenet-számba mehet 
és lelkes munkájának eredménye az a több* 
százra menő uj tag, akiket lenyűgöző beszéd
jével a szent eszmének meg tudott nyerni.

A szarvast Frontharcos Szövetség mozgalma 
a „Nagymagyarország Középpontja11 

emlékmű felállításáért 
Március 15-ének idei megünneplése

A Frontharcos Szövetség szabad ég alatt rendezendő, nagyszabású 
ünnepséggel áldoz a  dicső napok emlékének — A  „Nagymagyarország 
Középpontja11 emlékműre országos gyQJtést kérelmez és ugyanerre a célra 

április hó 7-én Kuttur-estét rendez

gyarország 5000 községéhez intézendő kérel
mek utján 5000 pengőt vél összehozni. E 
gyűjtésre engedélyt kér a belügyminisztérium
tól. Ugyanezt a célt szolgálná az a monstre 
Kultur-est, mely az ország legnevesebb mű
vészeinek, legkiválóbb szónokainak igénybe
vétele mellett április hó 7-én juttathatna te
kintélyes összeget a fenti hazafias gondolatnak 
a megvalósítására.

Nagyobb vitát idézeti elő egy később 
visszavont javaslat, mely Nagymagyarország 
tényleges középpontja helyének egy szerény 
emlékkővel való megjelölése melleit az or
szág közepét szimbolizáló monumentális 
szobrot az Erzsébet-liget egyik köröndjére 
kívánja állítani, hogy ezáltal a városnak az 
ünnepségek alkalmával a vendégek részére 
is könnyebben hozzáférhető zarándokhelye 
legyen.

A javaslat sorsát maga az a tény dön-

A Frontharcos Szövetség Szarvasi Cso
portja vasárnap délelőtt 11 órára a község
háza nagytanácstermébe megbeszélésre hivta 
egybe úgy tagjait, mint a város társadalmi 
egyesületeinek, hivatalainak, intézményeinek 
vezetőit.

Az az életre való terv, mely március 
Idusát a szarvasi összes intézmények ha
talmas, impozáns, közös ünnepén kívánná 
megülni és amelyet a Frontharcos Szövetség 
már ezidén szeretett volna keresztülvinni, 
sajnos, nem valósulhatott meg. így az egyes 
társadalmi egyesületek, intézetek továbbra is 
külön-külön a maguk kebelében ünnepük 
meg a nagy napot. De viszont a Frontharcos 
Szövetség a Piactéren, tehát szabad ég alatt, 
nagyobb keretek között az egész város be
vonásával is rendez ünnepséget.

A „Nagymagyarország Középpontja* 
emlékműve költségeinek előteremtésére Ma-
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tötte el, hogy a község elöljárósága már az 
elmúlt év folyamán a $$g£zda Kör kezde* 
ményezése utján megindult általános városi 
mozgatóm kérelmére a Körösnek a Pepi-kert
tel szemközti partján, közel Nagymagyár- 
ország állítólagos közepét jelképező-malom
kőhöz, két holdnyi területet engedett át és a 
hozzávezető ut céljaira az Ármeritesitő 
Társulat is átadott egy darabot a saját 
íoldjéből.

Az elhangzott pro és kontra vélemé
nyekből, de főképen a városi mérnök elő
adásából a figyelmes hallgató körülbelül azt
a. következtelést vonhatta le, hogy talán kissé 
bizonytalan alapokon áll az a feltevés, hogy 
Nagymagyarország földrajzi középpontja az 
a bizonyos malomkő. Lehet olyan felfogás 
is, mely azt vallja, hogy nem jó firtatni, ezt 
'P kérdést. De igazán tudományos, alapos 
és megnyugtató csak az az álláspont lehetné, 
mely e kérdésben tisztán a Nf agyar Térké
pészeti Intézet megállajpitását fogadná pl 
irányadónak.

h í r e k
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot március hóbán 

idősb Géczy Dezső gyógyszertála végzi.

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 
ótemplomban tót, 10 órától magyar, az uj- 
templomban tótnyelvü istentisztelet, u/vacsora
osztással.

Katolikus istentisztelet Vasárnap fél 9-kor 

csendes mise, 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
mise. Köznapokon a szentmise fél 8 órakor, 
litániák .délután 4 órakor.

Református istentisztelet Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet a Luther-Árvaház 
dísztermében.. Kondoroson minden hónap 
első vasárnapján.

Haláleset Pénteken, február 23-án. halt 
J7>$g városunk egy tekintélyes kisgazda-pol
gára, Kugyela János, 76 éves korában. Be
csületes és példás munkáját mind a politikai, 
mind az .ev. egyházközség több ízben vette

Az előszó
Jrta; jp&0v£i>; József

Az iró harmadik gondolata: — „Ha a 
Közöqségniek ijpin“ . v .

Tudós és -Érdemes Gyülekezet!
Hölgyeim ts Úraim f: '.Mélyén*. Tisztelt 

Hallgatóság! (HalljukI) Szerériy^ólgozátom-' 
nak legnagyobb hpgy. ijy vplqlai^.
illusztris és hozzáértő Közönség eTőtt i egyél-’ 
l^ián inegjelenhetett. Asokősz* haj, '/s.Si’ 

^ S b b  .csak érdenraktőj, roifU.. Jioiír..
tott homlok, legszebb ősiiicji £^y 
ember egyszerű munkájának ...

A nehéz téma, melyet választottam és 
kidolgozni igyekeztem, önmaga válogatja

megának a hallgatóságot s én e külön
leges helyzetnek felemeld tudatában lépek 
oiost e dobogóra, pár percnyi türelmet kérve 
önöktől azért a vakmerőségért, hogy munkás 
életüknek jó néháiiy percét, — mondjuk: 
30—40. de meglehet, hogy 50—-60 percét is
— elrabolom,..

'(Tárcaíró: — a hallgatók összenéznek.)

Ámde, magunk között szólva .. . (T. «<S: 
Egy öregur leveszi a cvikkerét és törülgetni 
kezdi a zsebkendőjével.) —_ szó ami szó. — 

nincs tudós és vérbeli iró. aki nem szívesen 

áldozna fel egy kevés időt akkor, amidőn 
igazi tudományosságról, avagy tudományos

igénybe. Szarvának és az újonnan alakult 
Gpgbacsüd községnek töryépybirája és az 
ev. egyháznak tanácsosa volt. Halálát özyegy 
leánya annak két gyermeke és hatalmas 
rokonság gyászolja. Temetése vasárnap ment 
végbe megható részvét mellett

Községi képviselőtestületi közgyűlés. A

község képviselőtestülete március 3-án dél
előtt 9 órakor — esetleg folytatva délután
3 órakor — rendes közgyűlést tart a község
háza nagytanácstermében......

Búcsú. Felkértek bennünket a következő 
sorok közlésére: A szarvasi kir. járásbíró
ságtól a veszprémi kir. járásbírósághoz. saját 
kérelmemre történt áthelyezésem folytán ez
úton mondók istenhozzádot mindazon ked
ves jóismerőseimnek és jóakaróimnak, kiktől 
az idő rövidsége miatt személyesen elköszönni 
nem tudtam. A jó Isten áldását kérem reájuk 
és kérem, hogy tartsanak meg jóemlékeze
tükben. Hummer Laura. — Á magunk részé
ről mink is meleg szívvel intünk búcsút Hum- 
mer Laurának, aki 'hét éven át a szarvasi 
kir. járásbíróság igen kiváló tisztviselője volt, 
<de akit lekötelező úri modoráért, disztingvált 
egyéniségéért a szarvasi társadalom osztatlan 
tisztelete fpg elkísérni uj hivatali pozíciójába. 
Kisérje utján és uj: otthonában a jó Isten 
áldása.

Az állami .elemi iskola ifj. Vöröskereszt 

csoportja .csendes és észrevétlen munkájának 
eredménye az a két gyönyörű emlék-album, 
melyet az iskola növendékei Szarvasról, az 
Alföldről és általában a magyar néprajzi vi
szonyokról találó képekkel, kézimunkákkal.« 
ügyes rajzokkal illusztrálva állítottak össze 
és amelyek. kö.zül̂ a^egy^k Japánba kéwül 
egy hasonló népiskolai szerv Tészére a köz
ponti Vöröskereszt utján. Ily albummal, 
melynek célja a kölcsönös ismerkedés révén 
a külföld figyelmét felhívni a hazánkon el
követett igazságtalanságra. a m. ’kir. állami 
elemi iskola már az elmúlt év folyamán el
ismerő oklevelet nyert.

irodalomról van szó. S éppen ez a bizonyos
ság késztetett -jengein is akkor, amikor ezt 

egyébként
met (közönség: — Helyes I Ügy van I) — 

,öjp§k e]éf}y^iil?étjpr yólt§tn Š* $lhatároz-

- ten? ••• . . ; .. •
Nem'Jajkus és tanulatlan hordák részé

ire Íródott é mü^.v ött eszébe jut az írónak 
; ho^y a J<^utó$bi ^|líMpjjn.al, p hordárnak 
egy pengő tiz filímel adósa maradt...), 
haném ázoktiak-á'líivételes és-muértö keve- , 
8ekriék.: akik' nem a Áálág" hjvsSgóit keresik 
imqiár, ĥ aigem ’.pnegvetve őkét, hátralévő 
napjaikat a komoly tudományok végső meg
ismerésére reserválják,.. kirónák'' feltűnik, 
hógy ma reggel nem volt elég viž a rezer- 
yoirban.)

Ma, amidőn azt az időt éljük, amikor 
egyes komoly írók a megélhetés kicsinyes 
gondjaival kúzködnek s ugyancsak, amikor 
holmi felkapott, komolytalan : fírkonco'kat a 
dicsőség és az elisipprés zaíljában. mértogat- 
nak meg — -mondom: éppen ma kell ..a
komoly tudományoknak legfőképen őrköd- 
niök afelett, hogy művelőik mentesüljenek 
á  nem hozzájuk illő gondoktól; a hétköz
napok kellemetlen járulékaitól és mindattól, 
ami őket korszakos munkájukban gátolja, 
avagy kedyetleniti.. . '

Mert itt. vagyok például én. — bér

Jótékonycélu filmelőadás. A szegépy«orsu 
iskolésgyermekek felsegélyezésére ; áz ev. 
egyház a „Frecska“ mozgóban' március iján 
filmelőadést: rendez. Bemutatásra kerül 
Dickens: Twist Olivér cimü regénye, azon
kívül filmhíradó és burleszk. Előadás keždete 
délután 6 és este fél 9 órakor. A rendezőség 
ezúton is kéri a szülőket, hogy a délelőtti 
és délutáni gyermek- és ifjúsági előadásra 
minél nagyobbszámmal küldjék el gyerekeiket.

Életmentő öcsödi kézbesítő. Február hó
14-én a 70 éves öcsödi Szilágyi Benjámint 
Zubor Imre községi kézbesítő félig megfa

gyott állapotban, eszméleten kívül találta «<z 
öcsödi tanyák közelében. Az idős gazda 
előző napon bentjárt Öcsödön, hogy adóhátra
lékát rendezze. Késő este lett. mire egyéb 
ügyes-bajos dolgait iaelvégezte. Hazafelén je
nét a koromsötétben minden valószínűség 
szerint megbotlott, az esés következtében l*I- 
szédült és ebben az állapotban maradt az 
utszélen. Zubpr kocsijába emelte az öreget 
és beszállította a legközelebbi tanyába. Ejy 
és fél órai élesztési kísérlet után sikerüli 
Szilágyit eszméletre térítenie és az előhívott 
orvosnak csak azt kellett megállapítania, hô y' 
a baleset áldozata túl van a veszélyen.

Hálás kereseti lehetőség gazdák részére. 

A honvédelmi miniszter legújabb rendeleti
vel ráirányítja gazdáink figyelmét egy értékes 
és nálunk könnyen meghonosítható növény 
termesztésére. Ez pedig a ricinusz. A rende
let egyben kilátásba helyezi, hogy a gazdák
tól minden 'mennyiséget átvesz, mázsánként 
32 pengős áron.

A kondorosi II. gyógyszertár. A miniszter 

hozzájárult a kondorosi II. számú, gyógy
szertár* engedélyének a " kiadásához:J A 

második gyógyszertár jogát Réthy Ferenc ok
leveles gyógyszerész kapta,.kinek a kikötés 
szerint a gyógyszertárt egy éven belül meg 
kell nyitnia.

Tanaiét felvesz REICH vaskereskedő.

önök is itt vannak, — azonban mégis csak; 
itt vagyok például én, aki oly szerencsés 
lehetek, hogy.ily bölcs .társasig előtt tartha

tok előadást és azzal a .lelki megnyugvással 
mehetek haza... (Éljen I Úgy van I). hogy a 
tudományok monumentális épületéhez egy 
iégláhyit magam is elkészítettem és .össité- 
hordtam. — újra tnpndom, hogy itt vagyok 
például én . .. (Tapsi :A közül öten meg
nézik az óráikat.). . . aki itt vagyokés vagyok, 
aki vagyok . .. (Felolvasó észreveszi, hpgjf 18 
oldalt otthon felejtett a felblvasásából. —)

(Közönség : Halljuk( Hajijuk 1), .*.

.. . de az a baj. hogy a következő 18 
oldal • nincs itt; hiányzik...

(Müértő közönség: — Nem baj I HalÜiukl)
*

A közönség megjegyzései : — X : .— 
valóban, tór. hogy nem fejezhette be ezt az 

értékes felolvasást...

Y: — Na, majd-legközelebb meghall

gatjuk....! '
• (Ez az utóbbi egyébként süket volt.)

* Az én megjegyzésem: — Az: irót mind
három esetben kiröhögték:

Még a süket .is |

Az olvasók megjegyzése: — (Ez lett 
volna a legjobb, de sajnos, ezt mindenki 
megtudja, csak épp az iró nem.)’ (Vége.)



Áthelyezés?. Az igazságügyminiszter'Hum> 
mer Laura szarvasi kir. járásbirósági dijnokot 
hasonlő minőségben a veszprémi kir. járás
bírósághoz helyezte át. *'

Vármegyei törvényhatósági Bizottsági gyűlés. 
Békés vármegye törvényhatósági bizottságá
nak rendes évnegyedes közgyűlése meglehe
tősen mérsékelt érdeklődés mellett szerdán, 
február 28-án zajlott le. A sok pontból álló 
tárgysorozaton több szarvasi és Szarvas
vidéki ügy-szerepeit. A gyűlésen a legnagyobb 
figyelmet a szeghalmi Tildy Zoltán beszéde 
váltotta ki, aki a munkásság és a gazdatár
sadalom között vont párhuzamában megálla
pította, hogy Békés vármegye az ország 
legjobban eladósodott megyéje. Tóth György 
szarvasi megyebizottsági tag az épitő ipari 
munkásság súlyos helyzetét tárta fel a gyűlés 
előtt és- az ingatlanvételek utáni illeték ki
vetése körüli furcsa helyzetet ismertette és 
kérte ezirányban a főispán intézkedését.

A szarvasi uj Vörös Kereszt fiókegylet 

megalakulása. A világháború vége egyben a 
Vörös Kereszt Egyletek további működését 
is bizonyos tekintetben nélkülözhetővé és 
feleslegessé tette. Hogy azonban ezek á 
karitatív egyletek ily címen, de más felada
tok megoldása érdekében (gyermekvédelem, 
szegénygondozás, árvízkárok esetén segítség
nyújtás, tüdőbaj, vérbajok elleni küzdelem 
8tb:J tovább is működhessenek, alapszabályai, 
megfelelő módosítása vált szükségessé. így 
került sor a 69 év óta működő szarvasi 
Vöröskereszt Fiókegylet ujjáalakulására. Az 
alakulógyülést . Haviár Gyula dr kormány- 
főtanácsos, eddigi elnök akadályoztatása miatt 
Schauer Gábor dr alelnök hivta össze keddre, 
február 27-éte a községháza nagy tanácster
mébe. Ezt megelőzőleg , a február 19-iki vá
lasztmányi ülés már előkészítette az alakuló- 
gyűlés tárgysorozatát. A közgyűlés a fiók
egylet alapszabályainak ismertetése után 
kimondta a megalakulás szükségességét és 
megyálgaztolta az újonnan. pzervezett egylet 
tisztikarát, melynek elnöke Haviár Gyula dr 
kir. közjegyző, kormányfőtanácsos, női társ
elnöke pedig dr Haviár Gyuláné lettek.

„A falu rossza" Öcsödön. Az „öcsödi 
Népkör" a község legöregebb és leggyakor
lottabb műkedvelőinek közreműködésével, : 
továbbá Bodán Margit a rádió csalogánya ; 
és félje Kubányi György előadóművész; 
vendégszereplésével vasárnap, március 4-én 
előadja Tóth Ede- örökszép népszínművét: 
„A falu rosszát".Előadás előtt üdvözlő beszé
det mond dr. Molnár Jenő. A műkedvelő 
előadás tisztajövedélmét az öcsödi szegény
ház, építési alapja-és az öcsödi. „Küiizsy" 
TE javára fordítják.

beoám a im q h iU é s  e ls á  

je le in é l és f ő fá já s n á l

Gyógyszertárban kapható.

Egy régen lejátszódott, de csak az elmúlt évben 
felfedett gyilkossági ügy utolsó felvonása

Tóth András szentandrási gazda gyilkosat a  Tábla előtt
Még 1925-ben történt, hogy Békésszent

andráson egy napon vérbefagyva holtan ta
lálták az ut szélén "Tóth András gazdálkodót. 
A gyilkosok nyomára a legerélyesebb nyo
mozás sem tudott rátalálni és a borzalmas 
bűntett háttere az elmúlt évig titokzatos 
rejtély maradt. 1933-ban aztán, egy véletlenül 
kihallgatott beszélgetés rávilágított a gyilkos
ság minden részletére és elárulta a bűntett 
elkövetőit. A gyilkosságot négyen követték 
e l: Csipai Gáspár. János és Balázs, továbbá

Bozóki István öcsödi földmüyeslegények.
A gyulai törvényszék a közelmúltban 

tárgyalta ügyüket és a három Csipai testvért 
másfél évi, BozÓkit pedig nyolc havi börtönre 
ítélte. Fellebbezés következtében azonban 
az ügy az ítélőtábla elé került, melynek 
egyik tanácsa megsemmisítette a törvényszék 
ítéletét és Csipai Gáspárt 3 évi.. Jánost 2 évi 
(egyházra, Csipai Balázst másfél évi és Bozóki 
Istvánt nyolc havi börtönre ítélte.

A csabacsüdi Ev. Ifjúsági Egylet március 

7-én, szerdán, délután 2 órakor tartja alakuló 
és szervező közgyűlését, melyre ezúton is 
szeretettel hívja meg ‘ az érdeklődőket az 
égyházvezetőség. A gyűlés a templomban 
lesz, Csabacsüdön.

Állandó műkedvelő-gárdát szervezett a 

„Bocskay“ S. E. A szarvasi iparosok „Bocskay"
‘ SE-ének' választmánya "febrtiár 28-ári gyűlést ! 
tartott, melyen megszavazta az állandó mű
kedvelő-gárda megszervezését A műkedvelő- 
gárda első nyilvános szereplése husvét után i 
lesz, amikor is előadja Szigligeti Ede: „A 
szökött katona" cimü, 3~ fejvonásos pompás 
népszínművét. A próbák pénteken, március 
2-án, este 8 órakor kezdődnek az Iparteslü- 
letben. Ezekre a felkért szereplők szives: 
megjelenését kéri a Vezetőség.

' IskotánkivOlt népntfiyelési előadás. Benczúr 
Béla oki. tanár kedden; február hó 27rén, 
esti fél 9 órakor a Szarvasi Kereskedőalkal
mazottak Egyesületében tartott népszerű« 
ismeretterjesztő előadást á magyar történe
lem köréből.

A „Nyil“ legközelebbi száma Werfel „A 
baleset" cimü szenzációs: regényét hozza.
Wérfelnek ez a kis regénye nagy élvezetet 
fog szerezni az olvasóknak,

Ü Z L E TÁT H E LYE Z É S !
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy az ÁrjMd-közben t̂óy6 
(Üzletünket áthelyeztük

a Kossuth-téri róm. kát. emeletes iskola épületébe
(a volt Schwarz Sándor-íéle helyiségbe.)

Raktáron tartunk mindennemű őrleményt gabonát és tgtáiéiiyt 
a legolcsóbb árakon.

Huszonnyolcholdas paraszt
asszony, aki koldul

Vasárnap délután Zima rendőr arra lett 
figyelmes, hogy egy jól öltözött középkorú 
földmives asszony házról-házra jár, s visel
kedésével azt a benyomást keltette, högy 
koldul. Habozás nélkül bekísérte’az asszonyt 
a rendőrségre, ahol letartóztatták, A csend* 
őrség azután kinyomozta, hogy özv. Papp 
Sándorné öcsödi asszony a kojduló nő, aki
nek 28 hold földje van az öcsödi határban. 
A lakosokat azzal a mesével vezette félre, 
hogy az autóbuszon elbpták-20 pengőftyi 
készpénzét, méllyel Szarvasra' egy orvoshoz 
igyekezett vese,- lép,- máj- s tudj’ Isten mi
lyen bajával, s ezek után nem tud haza* 
utazni. A rendőrök hat pengő készpénzt 
találtak nála, amit valószínű,' hogy össze
koldult kitűnő - módszerével, mely annyira 
sikerült, hogy némelyik háziasszony, együtt 
zokogott a kétségbeesetten kezeit tördelő, 
síró koldusasszonnyal. A gyantr az, hogy > az 
asszony elmebeteg, vagy legalább mániákus.

ÜSSáÜ gyalultadat ESS?"
Cim-íeadhaló IV., Szék ucca 363isz. alatt.

Naponta friss 
a legjobb minőségben

Tresfarin tápszerek is kaphatók i
Weiczner Gáspár ésF ia

Gáspár-malom.



A rádiótanfolyam befedése. Az iskolán- 
kívüli népművelési bizottság által szervezett 
tanfolyam vizsgálatai Wágner Géza - tanár 
elnöklete alatt kedden, február 27-én este 
folytak le azllpartes^ület különtermében. A 
vizsgálaton az -Ipaitestület képviseletében 
megjelentek Janurik János elnök és Tákos 
Lajos jegyző. A  tanfolyam sikeres elvégzé
séről 21 növendék ’uyert' bizonyítványt és 
egy-egy rádiószakköjnyvet. Az iparosság ré
széről Gaál István, a többi társadalmi osztá
lyok nevében Demeter András jogszigorló 
mondott köszönetét az előadónak, az iskölán- 
kívüli bizottságnak és az Ipartestületnek. Az 
Ipartestület jelen volt elnöke pedig a testület 
háláját tolmácsolta az iparosok továbbkép
zését célzó tanfolyamért.

Névmagyarosítás. Gyuris Mátyás tahitó 
családjával együtt a Gémes nevet vette fel 
belügyminiszteri engedéllyel. — Kondacs 
János képesített gazda nevét Koppányira 
változtatta. -

Baromfikiállitás. A Délmagyarországi 
Baromfi-, Házinyul- és Galambtenyésztők 
Egyesülete március hó 3., 4. és 5-én főleg a 
kendermagos magyar tyukfajta propagálására, 
továbbá az úgynevezett magyar parlagi 
baromfi javítására szolgáló baromfifajták be
mutatása végett Orosházán kiállítást rendez. 
Ez a kiállítás a tenyésztők részére ismertté 
akarja tenni az export azon követelményét, 
melyet az értékesítő szervek Békés vármegyé
ben a híressé vált hus-Bífromfira felállítottak. 
A javított kendermagos tyuk az angol Ply- 
mouth és a magyar parlagi szerencsés 
keresztezése, mely egyesíti magában a ma
gyar tyuk edzettségét és az angol fajta húsos 
voltát. Tojáshozama kitűnő. Ezt a fajtát 
keresik az exportőrök.

Hitelt elényős fettételek aellett úgy sze
rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék- 
pénztár termény* és áruraktárában tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru- 
raktára mindennemű terményt elfogad táro
lásra, olcsó díjtételek mellett.

A védett birtokok felügyeleti bizottsága 
hétfin tette le az esküt A védett birtokokról 
•zóló törvény végrehajtási utasításának ren
delkezései szerint Békés vármegyében már 
mindenütt megalkották a helyi közfelügyeleti 
bizottságokat. A szarvasi bizottság, melynek 
tagjait alább közöljük, hétfőn, február 26-án 
tette le az esküt a főispán kezébe. A hely
beli bizottságnak az igazságügyminisztérium 
által kinevezett tagjai: rendes tag: Dr Dávid 
László, póttagok: Dr Oláh Antal, Dr Haviár 
Gyula, Dr Sedacz Aladár és Dr Oncsik Pál. 
A főldmivelésügyi miniszter kinevezeltjei: 
rendes tag: Csabai Kálmán, póttagok: Dauda 
Mihály, Kugyela András és Vitéz Tepliczky 
János. A pénzügyminiszter által kinevezettek: 
rendes tag: Salgo Miksa, póttagok: Vitéz 
Kovács Ferenc és Kösztolnyik József.

A „Magyar Lányok14 a müveit magyar 
lány hetilapja. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy 

16. Előfizetési dij negyedévbe 4 pgngő. _

Szárvasi Közlöny
k ö a y v B y o m d a  ■- jj

Mindennemű nyomtatván) ok

a legolcsóbb áron
az üzleti élet bármely céljára, 
valamint heti és havi lapok, müvek, 
könyvek, folyóiratok, továbbá al
kalmi nyomtatványok ízléses, stíl- 
szerű és m o d e r n  kivitelben.

E8*yvk3téaze<. »  Kéfjea arajiabfo i!

A legjobb hirdetési eszköz

•  „SZARVASIKÖZLÖNY"
politikai hetilap.

A Szarvasi Ipartéstület közgyűlése
A közgyűlés az elöljáróság óvl Jelentését, a  zárszám adásokat és a  költ
ségvetést elfogadta A tisztujitás során a régi elnökség kerOlt vissza 
Az Árucsamok átóp ltése f üggőben maradt. A tisztviselők fizetésrendezése

Izzó napja, volt iparosságunknak febru
ár 26-án,̂ aminthogy minden esztendőben az 
Ipartestülét közgyűlése mozgalmas esemény
nek számit. Csak elismeréssel írhatunk arról 
a testületi szellemről, mely a szarvasi 
iparosságot áthatja, amikor az ő első fóru
mának: az Ipartestületnek egy évi munkás
ságát visszatükröztető közgyűléséről van szó.

A közgyűlés délután 2 órakor kezdődött.
Amilyen vigasztalanul sötét kép tárult 

elénk az elöljáróság beszámolója alapján, 
époly biztató volt az á dacos, küzdeni akaró és 
nem lemondó szellem, mely ezt a testületet 
általában jellemzi.

E jelentésből megállapíthattuk, hogy 
nem csupán a mezőgazdaság jutott kata
sztrofális helyzetbe, de ’ sürgős segítséget, 
intézkedéseket igényel az iparosság kétségbe
ejtő helyzete is. '

Hátborzongató kereset- és munka- 
nélküliség. mindennemű hitel szünetelése, a 
kézműipar további feltartózhatatlan sorvadása 
jellemezték a lefolyt 1933. esztendőt.

Az Ipartestület saját erejéhez mérten, 
ahol csak lehetett, védte tagjai érdekeit, de 
emberfeletti erőre lett volna szüksége, hogy 
azt a rengeteg sok :■ panaszt, mely hozzá 
egy év alatt beérkezett, mind kedvezően el
intézze.

A kormány is mutatott itt-ott némi 
megértést az iparossággal szemben, de 
igazában véve nem mondható lényeges 
segítségnek az az 1000 P, melyet a község 
egy másik 1000 pengővel megtoldva az 
iparosság részére kamatmentes hitelül szava
zott meg. Szarvason, bár nehéz sorsban 
vannak iparosaink, mégsem vették igénybe 
ezt az inkább képzetes, mint reálisnak mond
ható támaszt. . ^ ..

A közgyűlés az' elöljáróság évi jelentését' 
az elmúlt esztendő zárszámadását és a folyó 
évi költségvetést egyhangúlag elfogadta és a 
felmentvényeket is megadta.

Majd megejtette titkosválasztás utján a 
tisztujítást. Ennek éredményeképen: elnök 
lett nagy szótöbbséggel Janurik János, alelnök

egyhangúlag Medvegy Miklós, pénztáros szó
többséggel Kasnyik János és ügyéáz egy
hangúlag Dr Dörnyei József. Az elnökség 
újonnan megválasztott mindenegyes tagja 
külön-külön szép beszédben köszönte meg 
a bizalmat.

Az elöljáróság rendes tagjai lettek: 
Rohony János, Holub János, Piacsek Pál, 
Dauda Sámuel, Grajczjar István, Korbely 
Samu, Székely Jánosné, Szloszjár József, 
Demcsák János, Matusik Mihály, Miloszrdni 
János, Pintér János, Bodnár Imre, Nyemcsok 
Lajos, Gyebnár András, Tomasovszky István, 
Kiszely Mihály, Gaál István, Pálkó Gvőrgy, 
Komidesz Sámuel, Kertész György, Frankó 
Pál, Glózik György. Janurik Lajos, Kelement 
Ferenc, Kriska János, Simon Gyula, Sztrehov- 
szky Márton, Forster Gusztáv és Sinkovics Pál.

Az elöljáróság póttagjai: Králik János, 
Pribelszky Pál, Tóth István, Gróf György, 
Halasi Mihály és Dauda János. . t

Az ipartestületi Szék tagjai lettek :elnök: 
Petrásovits Gyula, alelnök: Bruncsák János, 
rendes tagok: Kiszel Antal, Dankó István 
és Demcsák András. Póttagok: Kántor Samu, 
Kondacs Sámuel és Süveges János.

Számvevők: Bruncsák János, Darida 
Mihály és Halász Dániel. Borgondnok: ifj. 
Brandt Károly, házgondnok: SzmkaGyörgy. 
Könyvtárnokok: Gunda Mihály és ifj.. Bor
bély András.

Az épitőbizoltságnak az Áru csarnok át
építésére vonatkozó javaslata egyelőre 'füg
gőben maradt.

A közgyűlés a lemondott, elhalálozott 
és elköltözött tagok tagdíjainak hátralékait 
törölte.

Indítvány csak egy volt mely , a tiszt
viselők fizetésrendezésére vonatkozott. így a 
gyűlés az elnök diját 100 pengővel emelte, 
az alelnöknek 100 pengő tiszteletdíjat szava
zott meg és a többi tisztviselő tiszteletdiját
10—15 százalékkal redukálta.

A példás fegyelemben lefolyt gyűlés 
éjféltájban ért véget.

Sürgős teendők 
a gyümölcsösökben

Gyümölcsfák permetése 
rQgyfakadás előtt

A kellően megtisztított, téli hemyófész- 
kektől, pilletojás csomóktól, gyümölcsmumi- 
áktól megszabadított gyümölcsfákat március 
végéig kell permetezni. Fakadás előtt három 
szer kerülhet használatra: a gyümölcsfa- 
karbolineum. a mészkénfőzet, s a bordói lé. 
A gyűmölcsfakarbolineum a pajzs- és vér- 
tetvek ölő szere. A dendrin és enda 15—20 
százalékos, a neodendrin és novenda 5—10 
százalékos oldatával permetezzük az alma- 
és körtefákat, ha azok pajzstetvesek, vagy 
nagyon vértetvesek. A mészkénfőzet gyériti 
a pajzs- és vértetveket, irtja a zuzmót, mo
hát s ámellett gombaöiö hatása is van. A 
bordói lé csak gombabetegségek ellen 
hasznőlható.

A permetezések sorrendjét az alábbiak
ban közöljük. Bordói lével 3—4 héttel a 
rűgyfakadás előtt, utána 2—3 héttel mészkén- 
lével (20 1 mészkénlé, 80 1 víz) permetezünk 
olyan fákat, melyek nem erősen pajzs- és 
vértetvesek; ha pedig e két kártevő nagyon 
ellepte a fákat, akkor először 2 százalékos 
bordói lével, utána pedig gyümölcsfakarbo- 
lineummal permetezünk rűgyfakadás előtt. 
Erős fuzikládiumos és monilia fertőzés ese
tében rügypattanás után, de még a virágok 
kinyílása előtt félszázalékos bordói lével 
permetezhetjük az alma, körte, cseresznye, 
meggy és kajszibarack fókát. A z' őszibarac
kot 2 százalékos bordói lével egy héttel fa
kadás előtt, főleg a levélfodrosodás (exoas- 
cus deformans) ellen védelmezzük. A faka-

dás előtti permetezések mind lemosásszerüek 
legyenek. A köszméte bokrokat az amerikai 
lisztharmat (Spliaerotheca more uvae) ellen 
téli higitásu mészkénfőzettél, vagy ennek 
hiányában 2 százalékos Sulfarollal (Chinoin- 
fr, kolloid kén) permetezzük. Aki nem tud 
mészkénlevet főzni, vagy ezzel vesződni 
nem akar. ehelyett a gyümölcsfákat is per
metezheti Sulfarollal. Cserey I wjiTif

m. kir. kertészeti felügyelő

„Tündérujjak"
A szerkesztőség mutatványszámot dij talonul szívesen 
küld Budapest IV. kerület. Szervita-tér 8. szám

Kapható: Meltner Som a
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason,



és kárpitos munkát
jót, megbízható és tökéletes ki vitelben, lég? 
olcsóbban díjmentesen szállítunk bárhová!

KOPSTEIN
bútoráruház BÉKÉSCSABA,

Andrássy ut 25. szám.

Evangélikus egyházi hírek. Az egyház- 
tanécsosl választás egész- heten lássu menet
ben halad előre. A hivatalos lista meglehe
tősén megtépve kerül a választók kézébe.. 
Ugylátszik sokan nem is érdeklődnek az 
egyház eme fontos közigazgatási szerve iránt, 
pedig a presbyterre nemcsak kötelességek, 
hanem fontos jogok is várnak, amelyekkel 
való helyes élés az egyház jelenlegi nehéz 
helyzetéből való kisegítését jelenthetné. Volt 
nap amikor 5-en szavaztak le. Jövő szá
munkban részletesen beszámolunk az utóbbi 
egyháztanácsosi gyűlésről és a választásról.

Uj gazdasági szaktanárnő. A helybeli 
Luther tanilónőképzőintézet felügyelőbizott
sága a mezőberényi állami gazdasági iskolá
hoz távozott Bartos Irén oki. tanítónő helyére 
Vertsik Jolán oki. gazdasági szaktanítónál 
választotta meg.

KIÉ előadása. A kondorosi KIÉ már má
sodszor mutatja be életrevalóságát, február 
18-án a „Csárda* nagytermében műkedvelő- 
előadást rendezett. Két irredenta darabol 
múlatott be, a „Maradunk" és a „Zászló- 
szentelés**-!. A szereplőkön meglátszott az 
iparkodás & megnyerték a nagyszámú közön
ség tetszésül.

Böjti est A szarvasi misszióegyesület 
vasárnap március 4-én. Szabó József győri 
lelkész, a kiváló szónok és iró közreműkö
désével műsoros estet rendez. Délelőtt is 
Szabó József hirdet igét az ólemplombaii. 
Délután 5 órakor a díszteremben a protes
táns leány»'gyesület énekkara. Lányi Hermin 
vasárnapi iskolája. Szakács György tanító én 
Kovács Bözsike, valamint a helybt li szimfóni- 
kus zenekar kiváló szeksztettje működik 
közre. Szombaton este hat órakor a dísz
teremben vetitelt-képes előadást rendez a 
misszióegyesület vezetősége az afrikai és 
indiai misszió területeiről.

A Szimfonikusok e hó 10-ére tervezett 
hangversenyét Temesváry János hegedűmű
vész fővárosi koncertje miatt március 17-ére 
kellelt .halisztam/így a ^ ik i hangversenyen 
a nagymüvéfiz is részt veihet.

Méhészek figyelmébe. A Szarvasi Méhész
kor március hó 4-én (vasárnap) délután * 2 
árakor, az állami elemi leányiskola helyisé
gében (az Árpáddal szemben) tartja meg ez 
évi rendes közgyűlését, amelyre a tagokat 
ezúton is meizhivja. Táiwsorozat: Elnöki 
megnyitó. Tisztviselők évi jelentése. Zárszám
adás. Leltár. Költségelőirányzat. Tisztviselői 
kar és igazgatóválaszlmány megválasztása. 
Előadás a tavaszi „ méhetető cukorról-*. 
Ha e gyűlésen a szavazatképes tagok nem 
jönnének össze, akkor a közgyűlést március 
tl-én megismétlik tekintet nélkül a megjelent 
tagok számára.

A népművelési bizottság kulturestjét a 
rendezőség a tanfelügyelőnek közbejött hiva
talos útja miült március 24-ére halasztotta. 
Az est helye, időpontja ^ ‘műsora változat
lanul ugyanaz marad.

é r te s íté s . xoBamsm
Tiszteletid értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy SZARVASON, 
a  Bárány-féle házban (volt Belo- 
potoczky-féle Kiszerüzlei helyén), a
PIAC-TÉREN

K ÉSZ N Ő I  
ÉS GYERMEKKABÁT 

ÜZLETEMET
március hó 10—15-ike között meg
nyitom.

Uj üzletemben minden Ízlésnek 
megfelelő női kabátok a legolcsóbb 
árban kaphatók

Walflsch Károly
divatárukereskedő.

Az oláhok kivonulásának örömünnepéi a 
a Baráti Kör hagyományaihoz híven ezidén 
is megünnepli és március 2-ika helyett 
szombaton, március 3-án esté ünnepi vacsorát 
rendez, melynek ünnepi szónoka Bartos Pál 
ev. lelkész lesz. -

Előtűnt fiatalember- Csütörtök déltájban 
a 11. külkerületben lakó Szlréhovszky Mihály 
gazdálkodó felakasztva talr.lta pelyvásszinjé- 
nek gerendáján Opáuszky Pál nevű 21 eves bér 
rését, aki már akkor halott yojl. A régolá"büs- 
komor legény életuntságból oltotta ki fiatal 
életét.

Á Vörfí Kereszt fiókja megalakult Kon
doroson isr február 15*én DeseÖ Antal dr 
a község kitűnő orvosa buzgólkodáaából. A 
háború alatt 50 ágyas kórházat tartott a 
falu. Ez is a főorvos érdem^ volt. Most hogy 
feléledt a „fiók" megválasztotta a közgyűlés 
a tisztikart és pedig Keviczky László kor* 
elnöklete mellett. Elnökké Geist Gáspár dr 
nagybirtokost, társelnökké jcsákÓi dr Geist 
Gyulán ét. alelnök: Keviczky László, aleTnök- 
nő: Bukovinszky Emilné, titkár: Pelhe Já- 
nosné, gondnok: Ancsin György s. lelkész, 
jegyző: Jeszenszky Sándor, pénztáros: Terhes 
András' községi bíró, ellenőr: JRohály Pál 
dr, orvos: DeaeŐ Antal dr kormányfőtanácsos. 
Megválasztotta a közgyűlés a választmány 
tagjait is: Opáuszky Mihálypé, Pátere Anna, 
Csernus Józsefné, SaliMályásné, NagyUonkq, 
Dobosy Lujza, dr Bőhní Józsefné. dr Solt 
AladSmérPÓttágök: Dauđa SárídóKZábbrszky 
László. Velky Béla, Xiker Mihályné. Szám* 
vizsgálóbizottság: Kupcsekí Tibor, Dormán 
Imre, Fenyves Deiső, Proféth Lajos.

A békósmegyei iparosság memoranduma. 
A fnagyar kisipar lassú pusztulásának kór* 
tünetét állapítja meg az a statisztika, mely* 
szerint az iparossegédek éstanoncok száma
1933-ban több, mint 20 százalékkal csökkent. 
Az önálló iparosok a helyzetszülte kényszer 
miatt többnyire önmaguk dolgoznak, segéd* 
érőt nem alkalmaznak, mert nem bírják áz 
QTJ terheket. A vármegyei. iparosság most 
emlékiratban a kormányhoz fordul és kéri, 
hogy a beruházási hitelek fejhasználásánáí 
az eddiginél nagyobb mérvben gondoljon a 
kisiparra. Ne a nagy vállalkozókat, hanem 
h kis embereket rétftesitse előnyben a munka 
feloszlásánál. A katonaság, az államvasut, 
a posta az Ő rendeléseit lehetőleg a kis
iparral végeztesse. Kívánja aztán a kiaipo- 
rosság, hogy az állam egy-két esztendei 
álmcneli idő nlalt csökkentse a közterheket 
és (egye lehető vő. hogy a lezüllött kisipar 
lélekzethez jusson és magához térjen.

Nagyszabású gyflmölcskiáljitás lesz a me
zőgazdasági kiállításon. Az _ országos mező
gazdasági kiállítás évről-évre fokozódó sikeré 
lehetővé teszi a keretek tervszerű bővítését, 
így az idei kiállításon a gyümölcstermelés rá 
jelentőségének megfelelő szerephez fog jutni 
A Gyümölcstermelők Országos , Egyesülete 
vállalta a gyümölcskiállitás megrendezését 

_.ahpl az őszi,, kiállítás mintájára .̂ emu^á ĵfjgi 
kerülnek a téli gyümölcsfajták (elsösoHíáü 
alma és' körte) es Htégismeri á közönség az 
összes bevált eltevési módokat, külőnöképen 
a hűtőházi tárölást.

Anyakönyvi hírek
Születések: Szebegyinszki Pél fia Mihály. Skorka 

András leánya Zsuzsanna, Komár András leánya Zau* 
zsanna. Mravik János fia János, ifi. Králik Mihály, fia 
András. —• Házasságot kötöttek: P^cz Sándor,Ökrös 
Herminával, Mravik Sándor Medvegy Máriával, Kölnit 
Mihály Pljesovszki Máriával, Kovács János Kelement 
Máriával, Skorka György KréJy Annával. Ojeska István 
Czékman Irmával. — Halálozások: Kygyela Jánw 75, 
óves.j^esov&sjd Györjjygé 31 é v ie ^G a ^ ik ^
44 evei, Rácz Károly ző hónapos," Kdcsis Jahős' wJ 
éves. Bedkoyics Airoa 27. éves, Zvara György né 74 
éves. Kisz'cly Mihály 55 éves.* Markoviéi 'Zsuzsanna 19 
napos, Susicki Károly 82 éves. Nagy Gáspár 74 éves, 
Nagy-Szklenár György 25 napos. Balta Jánosné $0 éves.

Csak penzióban talál
jó, olcsó, kényelmes és családi 
ollhonl 1 SsEQb4k#lj414̂

?WJPAF*OTJ>EJ^I<|K:
EUTE PENZIÓ, V., BAhrény ucca 24 .

l”f Telefon: 14—2 —58 .,
OIZELLA PENZIÓ, IV ., Harls-kOz 6.

Telefon: 87—3 —08.’; 
GRIMM PENZIÓ. V ., Vigadó ucca 2 .

Telefon: 83—3 —14. 8 1 -8 -3 5 .  
GYÓRFI-MODERN PENZIÓ, V„ Harmincad

u. 3. Telefon: 8 4 —0 —0 6 . 
KRISTÓF PENZIÓ, IV ., KrtotóM ér 2 .

Telefon: 8 0 -1 —90. 
SÁLON PENZIÓ (Seress) IV ., V á d  ucca 8«.

Telefon: 8 7 -0 - 8 8 .  
SPLENDID PENZIÓ, V ., Zoltán ucca &  ;

Telefon: 2 S -B -B 8 . 
SZABADSÁG PENZIÓ, V ., Aulich ucca 8 .

Telefon 1 14—1—81., 
ÓRILEÁNYOK BELVÁROSI OTTHONA,

IV., Apponyf-tér 1. III., 2 .

Est a hirdetési feladta ERDŐS JÓZSEF birdeMaf 
irodája, Budapest VI., Teréx-kSnrt 35, Tel.: 12—2—58.



í, M[eghivó. A mangolzugi társulat március 
M-én délelőtt fél 11-kor tartja évi közgyűlé
sét a Garay-féle iskolában, melyre a tagokat 
tisztelettel meghívja a vezetőség.

' Baj van a védett birtokok körül. A védett 
birtokoknak kijáró kedvezményt, vagyis a 
törvény által előirt törlesztési kötelezettség 
felfüggesztésének a kiváltságát az egész 
országban mintegy 90.000 gazdaadós vette 
igénybe. E törvény előírja, amint azt lapunk 
annakidején részletesen ismertette is, hogy 
az adósságok bizonyos leszállított kamatát 
a gazdaadósoknak fizetniök kell. Időközben 
bekövetkezett az első kamatfizetési kötele
zettség, de itt a gazdáknak csak 80 százaléka 
(ud9tt eleget tenni. A gazdaérdekeltségek 
most a kormányhoz fordultak, hogy ujabb 
rendelettel szabályozza ezt a kérdést és a 
kamatfizetésre ez évi szeptember hó 1-ig 
adjon haladékot.

Megalakul a bércséplők körzeti szövetsége. 
A békésvármegyei cséplőgéplulajdonosok 
Gyuláról kiindult mozgalma alig két havi 
szervezkedés után már is odajutott, hogy a 
vasárnapi békéscsabai értekezleten kimond
ták, hogy a március hó 11-én Békéscsabán 
tartandó gyűlésen megalakítják a Bércséplő- 
tulajdónosok Békésvarmegyei Körzeti Szö
vetségét Békéscsaba székhellyel. Ugyanakkor 
Gyulán jogvédő irodát állítanak fel, amely a 
tagoknak ügyes-bajos dolgaik elintézésében 
állandóan rendelkezésére áll. A vasárnapi 
csabai gyűlésen összeállították az alap* 
szabálytervezetet is, mely szerint az egyesület 
célja lesz a cséplőgéptulajdonosok közös 
érdekeit előmozdítani, anyagi és szellemi 
téren segítséget nyújtani, a forgalmiadó 
teljesegészében való törlését keresztülvinni, 
a cséplőgép-ipar képesítéshez kötöttségét ki- 
vivni, az OH terhek mérsékléséért küzdeni, 
egy országos központ létesítéséért a kezdő 
lépéseket megtenni. A békéscsabai gyűlésen 
a szarvasi cséplőgéptulajdonosok képvisele
tben  Jen^cskó. Pél ygt̂

Kóczy Lajos divatárukereskedö 
közleménye

Urak tavaszi divatja.

A divatosan öltözködni vágyó ur kerüli 
a feltűnő ruhát és a rikító színeket ö  soha* 
sem akar kitűnni a többi közül. Szolid ízlése 
a legegyszerűbb formát követeli és olyan ru
hára tart igényt, mint amilyent vele egy kultur- 
fokon álló embertársai viselnek. Szereti az 
újat, örül a változatosságnak és lépést akar 
tartani a divattal, dé attól élragadtatni nem 
engedi magát soha. Előkelő társadalmi körök
ben mindenütt a jóizlés a szabály. Ez irányítja 
az igazi ur mindén cselekedetét és ez vezeti 
őt akkor is, ha öltözködésről van szó.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . .  7'60 — 7'80
Tengeri . . . .  7‘50 —
Árpa . . . . .  7‘— — 7‘50
Z a b . ; . . : . -  -  -  8 -
Lucerna . . 1 . 100'-110*—
Tökmag . . . .  22’------‘—

V U A  G K R 6 N I K A
: Az olasz küigyi államtitkár

-Suvich budapesti látogatása, amely szoros összefüggés- 
bei& állt Középeurópa rendezésével és Ausztria sorsával, 
a 'világérdeklődés középpontjóba állította Budapestet 
A  kisantant éles soj tőpropagandát indított az olasz- 
osztrák-magyar együtt működés ellen.de az a nagyhatal
miak körében csekély visszhangra talált

A roaia küogyminiszter 
Titulescu teljesen vissza akar vonulni a politikától, 
állítólag Svájcban, vagy Franciaországban telepedik le. 
Dúca meggyilkolása után többé haza sem akart menni 
Svakból s azóta betegségére való hivatkozással elzár
kózott a világtól. A Vasgárda halálra Ítélte és 
annyira fél, hogy maga sietteti elbocsáitatását.

AaszirUhan
Dóllfuss és a Heimwehr együttműködése a tartományi 
főnökségek arányos elosztásával, a kormánytámogató 
táboroknak a Hazafias Frontban való csoportosulásá
val biztosítva van.

Franciaországban
Stavisky szélhámossága óriási politikai botránnyá nőtt 
A  parlamenti vizsgálóbizottság megállapitotta.hogy a kép
viselők tekintélyes hányadát Stavisky pénzén válasz
tották meg.

s  P O R T
A csabai alosztály futballmérkőzéseinek 

tavaszi sorrendje
Téves értesülésünk miatt, a mull számunkban közölt 

mérkőzési naptárba .hiba csúszott be. amiért azt a 
hivatalalos sorsolás szerint teljes ( egészében ismét 
leközöljük:

Március 11. BJSE-r-B. Törekvés. M. Törekvés—OFC, 
Turul—MTK, GySC—Textil.

Március 18. Bocskay—BISE, KoTE—Turul, B. Törek
vés— GySC! MTK—M; Törekvés.

Március 25. BISE—OFC. Textil—Bocskay, GySC— 
KoTE, Turul—M. Törekvés.

Április 8. M. Törekvés—GySC. KoTE—BISE, B. Tö
rekvés—MTK.

Április 15. OFC—Turul, Bocskay—B. Törekvés. 
Textil—MTK, GySC-jBISE.

Április 22. MTK—GySC. B. Törekvés—Turul, KoTE— 
Bocskay.

Április 29. GySC—OFC, Turul—BISE, M. Törekvés— 
B. Törekvés.

Május 6. B. Törekvés—KoTE, Turul—Bocskay. MTK— 
BISE.

Május 10. OFC-RÍTK. BISE-Textil.
Május 13. BISE—M. Törekvés, Textil—Turul.
Május 27. ’ KoTE—OFC, EÉocskay—M. Törekvés, 

Textil—B. Törekvés:-1'
Május 31. OFC—Ő: Törekvés, MTK—Bocskay.
Junius 3. OFC—Téxlil, Bocskay—GySC. M. Törekvés— 

KoTE.
Junius 10. Textil—KoTE, GySC—Turul.
Junius 17. M. Törekvés—Textil, KoTE—MTK, 

Bocskay—OFC
Pályaválasztók az előlálló egyesületek.

Torol—GyTK tréningjellegü barátságos mérkőzést 
tartanak vasárnap délután 3 órakor a Sport-telepen.

v A »Bocskay« közgyűlése
A szarvasi Iparosok »Bocskay“ Sportegyesülete feb

ruár 25-én tartotta ézévi rendes közgyűlését, melyen 
megválasztotta uj tisztikarát: Tt>. elnök: Tákos
Lajos, elnök: Farkas. Antal, alelnökök: Medvegy József 
és Grajczjar István, titkár: Bakos János, pénztáros: 
Frecska András, ellenőrök: Dankó János és Nagy Ká
roly. jegyző: Roszik János, intéző: Klimaj Sándor. 
Ezenkívül még tíz , rendes és Öt póttagot választott a 
közgyűlés a választmányba.

A gyomai pingípongverseny eredménye
A négyes csapatitersenyben :* 1. Szarvas (gimn.) 2. 

Gyoma (GySC). 3. Gyoma (Koros).
Az egyéni versenyben: 1. llyés (GySC). 2. Gyurisán.

'.3* >;:!-:*sV-JÍ VI .ó: Ü *' 11 1
A párosversenyben: 1. Ilyés—Pulungor (GySC). 2. 

Breitner—Fekete (Szarvas). 3. Gyurisán—Asztalos 
(Szarvas). f ’

Szerkesztői üzenetek
V. B. Kondoros* Helyreigazító sorait lapzárta után 

kaptuk, így »Egy falusi fényes bálM dm alatt közölt 
hírűnket kívánatra a jövő számban „Jelmezes bál"' cí
men korrigáljuk.

B» B. A Bartos, Belicai. Bencúr. Bakós, Botka, 
Dancs, Graca, Héder és Huszág nevek mind védettek.

ILF.Ugy értesültünk, hogy a mezőberényi versenyre 
a Törekvés SE meghívására a Szarvasi Vivóklub is 
benevezett, de közbejött akadályok miatt nem indulhatott

Névmagyarosítás. Többeknek. Az ajánlott nevek között 
elnézés miatt hárorh olyan akadt, mely védettségénél 
fogva nem alkalmas a névváltoztatásra. Ezért Ugrón 
helyett Ugrai-t Éltes helyett Koros-t, Szécsényi helyett 
Szécseni-t vehetnek. Mai névcseréink a következők: 
Adamik helyett Ádám-ot Belopotocky helyett Fehér- 
kuti-t (Fehérpataki védető. Macák helyett Mátyás-t 
Machán helyett Mohos-t, vagy Mohai-t, Nyemcsők he
lyett Németi-t (Német védett), Simkó helyett Simont és 
Szaszák helyett Szá^zi-t (Szász védett).

P o n t o s  k i s z o l g á l á s !

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz gazdasági viszo
nyoknak, előnyös ^ételeim folytán 
az idén is kedvező fizetési feltéte
lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség
letüket. Áljandó készletet tartok 
hazai és import tűzifában, legjobb 
minőségű Kazal szenekben és világ
hírű budapesti gázkokszokban. Elő

jegyzéseket már elfogadok és azo
kat sorrendben leszállítom.

ScUesinger Sámuel
Telefon ti“ ®*kerekedő, IL, 18.

97,

D
te
<

o
o
z
III

oc
O
w
-i
Ui

Előnyös fizetési feltételek!

Alku nélkül vásárolhat
mindenféle ruházati, továbbá front
harcos ruha és felszerelési cikkeket.

KÓCZY LAJOS cégnél ŜpiOetbeB,

ahol minden egyes cikken a szabott árak 
fel vannak tüntetve, miáltal

a túlfizetés ki van zárva.
Férfi fehéring (5‘50) . . • . . . 4'80 P
Duplagallér.........................   —'90 P
Színes önkötő nyakkendő (1 *30P) 1'IO.P 
Fekete önkötő nyakkendő . . . 1 ‘50 P 
Svéd bélelt krém keztyü . . .  2’50 P 
Férfi hosszú köpper alsónadrág . 3'80 P 
Zsebkendő (88, 4 0 ) ................. 0’36 P .

Derékszíj príma minőség, vállszíjjal
és alátéttel együtt.....................5‘20 P
Bajtársi sisak......................... .... 6'50 P
Sisakjelvény............................. 1 *20 P
Tölgyfalevél............................. 0*10 P
Vállzsinór, tiszti . . . . . .  070 P
Vállzsinór, altiszti és legénységi 0‘50 P 
Éremszalagok . . . . . . .  0'20 P

Általában frontharcos ruházat elkészítésére 
vonatkozó mindenféle felvilágosítás és a sza
bályszerű rendelés nálam eszközölhető.

Férfi öltöny, felöltő és hozzá való összes bé
léseket, úgyszintén frontharcos-kelme anyagot 
kedvező fizetési feltételek mellett szállítok.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve-

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

• Eladó egy 8 HP-s jókarban lévő Clayton 
cséplőgépgarnitura III., 371 szám alatt. ~

' . Ketszobóslakás melléit helyiségekkel tuadó, 
és a ház eladó, III. kér. 83. szám.

• Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III.. 
163. sz. alatt.

• Méret után férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnek Vostyár 
Rózsinál, 1. kerület, Arany János u. 169. sz.

• Szalóngamitura olcsón eladó. Érdeklődni- 
lehet a kiadóhivatalbán.

• Chevrolet 4 hengeres teherautó igen 
kedvezd fizetési feltételek mellett eladó. Ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
Használt asztalos gyalupadot megvételre keres Janurik 

János IV.. 363.
. Lancsa Mihálynénak Szappanosban 2 dinnyeföldje 
eladó. Jel. T. VII.>530.

Kepenyes Jánosnak Kákán 5 hold hereföldje eladó, 
ugyanott töreket és pelyvát is árul. Jel. IV. 200.

A Terényi örökösöknél tüzelőnek és oszlopnak való 
ákácfa eladó.

Sárkány Jánosnak 3 hold földje tanyával eladó, vagy 
bérbe kiadó. Jel. T. IV., 119.

Janecskó András örökösök I., 486. számú háza 
eladó.

Dr Polnik járásbirónál elsőrendű nád eladó.
Darida Andrásnak 2 és fél járás utolsó kioszlásu 

legelője eladó, vagy bérbeadó.
Janurik Pálnak Csabacsüdön 20 hold szántója eladó. 

Jel. UL. 112. sz. eladó.
Tanya 372. sz. ház eladó. Jel. T. IV., 115.
Á cigányén társulat március hó 4-én délelőtt 11 

órakor gyűlést tart a Brózik-féle iskolában. Elöljárókat 
és csőszt választ.
- Folytán Pál IV., 331. az, házánál 3 db hizottsertés 
eladó.

1., 412. számú ház eladó, vagy bérbe kiadó. 
Borgulya Mihály asztalosnál tengeriszár és törek 

eledó. Jel. III., 437.
Hruska Jánosnak T. IV. kerületben 800 négyszögöl 

pótléka eladó, Jel. T. II.. 294.
Takarításért lakás kapható I., 28. szám alatt

FeUUa kia46t N A G Y  s A n D O K  
Ny— ítnti a Szarvul KSzlSay Nyírnia« ( • LipUiiÓviL 

lalat •y — UJUaa, L,Bortky MÜdfc >t 9. nim.


