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Ők izgiiinak9 
mi reménykedhetünk

Valami készül a kulisszák mögött, 
azt mindenki sejti, mindenki érzi, de 
hogy mi, ezt senki sem tudja, csak 
reménykedve véli. Egy bizonyos: csonka 
hazánk erőtényezővé vált a nagyvilági 
politikában. Megnyugvással mondhat
juk, hogy rólunk, nélkülünk nem ha
tároznak a nemzetek tanácskozó asz
talánál. A diplomácia munkája titkos, 
akár a múltban volt és ez jól van igy, 
mert különben sok minden, ami meg
valósulása esetén a nagy közre üdvös 
és eredményes kihatással jár, idő előtt 
való nyilvánosságra kerülésével nem 
szolgálhatná azt a magasztás célt, 
amelynek szolgálatára elgondolói szán
ták. Lélektanilag magyarázhatjuk ön
magunknak, mi hozta hozzánk Doll- 
fusst, az osztrákok kistermetű, nagy 
kancellárját öz -összecsapás, a végle
gesnek hitt leszámolás előestéjén. 
Ugyancsak arra vagyunk utalva, midőn 
Suvichnak, Mussolini követének ide- 
érkezése felett meditálunk.

Ezek az események kétségtelenül, 
hatványozott bizalmat kelthetnek — és 
igényelnek is — kormányunk iránt, 
már azért is, hogy az ügyek vitelében 
való nagyszerű munkálkodásával a 
világ tekintetét reánk, a párizskörnyéki 
béke által meggyötört, megalázott ma
gyarokra irányította.

Hogy Dollfuss győzelme a szélső 
baloldal felett mit jelent, azt eléggé 
értékelni tudjuk, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy Dollfuss ezzel a sikerével 
voltaképen a kisantant-barátok felett 
aratott döntően fényes győzelmet. Ez 
a győzelem nemcsak Ausztriában biz
tosította a polgári rend uralmát, de 
előmozdította a magyar nemzet tovább
fejlődését is, úgy politikai, mint gazda
sági téren. Alig tagadható tényként 
áll az, hogy az ausztriai zendüléshez 
a fegyvereket, ádáz ellenségünk, Cseh
ország szállította, a felbujtók, az értelmi 
szerzők élén pedig a mai történelmünk 
gyászos korszakából jól ismert, ma
gukat emigránsoknak nevező, egykori 
népbiztosok és csatlósaik haladtak.

Félre a pártoskodással e történelmi 
nagy időkben. Minden magyarnak kö
telessége, nagy elhatározások idején 
tőle telhetőleg szolgálni a nemzet ér
dekét és meghozni minden áldozatot, 
amelyet tőle az adott helyzet, a kor 
szava megkövetel, legyen az vér, vagy 
anyagi áldozat!

Nemzetünk jövő fejlődése ezidő-

szerint nem követel sem vért, sem 
anyagi áldozatot, de igenis követel 
hitet, bizalmat és türelmet. Hitet afelől, 
hogy sorsunk jó kezekben van. Bizal
mat afelől, hogy kormányunk mindent 
megtesz, amit a jelen viszonyok kö
zepette, nemzetünk érdekében megtenni 
csak lehet. Végül türelmet. Mindenki
nek be kell látnia, hogy a legjobb 
akarattal se lehet megvalósítani nem
zeti nagy ideálokat máról-hólnapra, 
mert azoknak a megvalósításához idő

kell. Türelmetlenség, s ezzel járó el
hamarkodottság folytán már sokszor 
ütöttük az élet göröngyös országutját 
járó lábainkat éles kőbe, mely fájdal
mas elbukást, vagy megtorpanást 
okozott.

Nézzünk csak körül, figyeljük a 
napisajtó jelentéseit: a felszínre kerülő 
események torlódnak, ellenségeink 
egyre idegesebbek, egyre jobban iz
gulnak. Ha pedig ők izgulnak, akkor mi 
reménykedhetünk, sokorópidui SuM irtván

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE
A város közönsége az ünnepélyek hossza sorával áldozott 

a negyvennyolcas eszmék emlékének

Ünnepeltünk. Ünnepeltük.szabadságunk 
kivívásának dicső emlékét. Ünnepeltük fel- 
emelően, meghatóan, szépen, amilyen gyö
nyörűen ünnepelni ez a nemzet csak tud.

Pedig vajmi kevés jogcímünk van erre 
az ünnepre. Soha annyira rtiegalázottak, soha 
annyira megkötöttek nem voltunk, mint éppen 
napjainkban.

Ünnepünk igaz és őszinte valójában 
csak akkor lesz, ha megvalósul az a sza
badság, amelyért a negyvennyolcas harc 
hősei küzdöttek, vagyis mai nyelven: ha 
megvarósul mindnyájunk álmainak álma, a 
revízió nyomén Nagymagyarország talpra- 
állása.

Ez az ünnep talán az egyetlen, mely 
mostani elesettségünkben, a haza romjain is, 
nem vált hétköznapivá. Valami titokzatos 
erő következtében ez az ünnep a béke év
tizedein át és a háború utáni szánalmas 
tengődésünk napjain keresztül is egyre 
emelkedő Ívelést mutat.

Mai ünnepségünk pedig talán valamennyi 
eddigit felülmúlta bensőségben, lelkesedés
ben, fényben, Nekünk, úgy érezzük, nem is 
volt szükségünk, hogy a kormány ezt az 
ünnepet hivatalos nemzeti ünnepé tegye. Az 
igazi honszeretetnek nincsen szüksége a 
törvényes gyámkodásra. De a kormánynak 
ez az önmagára ébredése mégis elismerést 
érdemel.

Az ünnepségek hosszú sorát a Középhalmi 
Magyar Olvasókör indította meg, mely már már
cius 11-én, vasárnapon rendezte meg a maga 
ünnepét. Az ünnepi beszédet itt Rohoska Mátyás 
községi taniló mondotta. Az ünnepélyen Szarvas
ról dr Tóth Pál országgyűlési képviselő is részt- 
vett és rajta kivül beszédet mondtak még Dör- 
nyei József dr ügyvéd, Dauda Mihály biró. Pa
taki János igazgató-taniló, Orosz Iván szerkesztő,
Molnár László közs. igazgató-tanitó és Kurilla 
Miklós kisgazda.

Ugyanezen a napon folyt le a csabai úti 
községi elemi iskolában J. Paulovics Samu tanító 
rendezésében egy hazafias ünnepély, melynek jól 

j összeválogatott műsora kitűnő szereplő gárdájá
val nagy közönség jelenlétében szép sikert aratott.

A sorban következő az Ószöllői Magyar 
Olvasó Kör ünnepe volt március 14-én, melyen 
Trizna Jenő ev. tanitó emlékezett* meg a 48-as 
eseményekről. Majd ugyané napon a Bezinai Ma
gyar Olvaső Kör is rendezett egy szabadság
ünnepel, melyen Pataki István községi és Lelkes

Pál ev. tanitó méltatták a nap jelentőségét.
Március 14-ének délutánján aztán a bel

városban is megkezdték az iskolák a maguk házi 
ünnepélyeit. Délután 3 órakor az ev. egyház ösz- 
szes iskolái a Lulher-Árvaház dísztermében ren
dezték meg óriási közönség jelenlétében kedves 
ünnepélyüket.

E nap délutánjának legkiemelkedőbb ün
nepe a helybeli Luther-Tanitónőképzőintézeté volt. 
Az ünnepély délután 5 órakor a gimnázium tor
nacsarnokában, kezdődött. A hatalmas műsor hat 
számát Vitéz Szomjas Frigyes tanár vezénylete 
alatt kiválóan szerepló ifjúsági ének- és zenekar 
adta. Rutinos és élvezetes zongora-kettőst nyúj
tottak Szelényi Kató I. é. és Rakitovszky Viktória 
V. é. n. Magasan kiemelkedett a rendes iskolai 
önképzőköri beszédek nívójából előadó készsége 
révén Krecsmárik Zsuzsa V. é. n. ünnepi beszéde 
és jó szavalási technikáról tettek tanulságot Kol
lár Ida III. é., Bokor Magda IV. é. és Koltai 
Róza III. é. növendékek.

Március 14*én este 8 órakor a Bárány-ven
déglőben a Levente Egyesület atléta félszázada 
tea kíséretében rendezett hazafias estét. Itt az 
üdvözlő beszédet Roszik János segédoktató, az 
ünnepi beszédet pedig Korim Kálmán gimn. val- 
lástanár mondotta. A műsoron szerepelt aztán 
egy színjáték, egy irredenta-szinmü, a Regős-cso- 
port egy száma, kurucdalok tárogatón és Bankó 
Mihály ügyes szavalata.

Magának az évfordulónak a napján a ko
rai órákban, háromnegyed 8 órakor tartotta meg 
ünnepélyét a m. kir. áll. polgári iskola iftusága. 
Szivbemarkoló költemények elszavalásával meg
ragadták a nagy hallgatóságot Farkas Edit III. o., 
Sárkány Erzsébet III. o., Szekera M. IV. o., Fi- 
lyó Judit IV. o., Kresnyák J. IV. o. és Kondacs 
M. IV. o. tanulók. A nap magasztosságához 
szabott ünnepi beszédet hallottunk Paal Samu 
igazgatótól és történelmünk utolsó 86 évéről ügyes; 
áttekintést nyitott beszédében Sinka Margit IV. o. t

Rögtön a polgári iskola ünnepe után ün
nepi istentiszteletre gyűlt össze Szarvas hazafias 
közönsége, iskolái, hatóságai, testületei, egyesü
letei, melyek zsúfolásig töltötték meg az evang. 
ótemplomot. Az istentisztelet szónoka Szelényi 
János ev. lelkész volt.

A nap délelőttjének babérját kétségkívül 
a Frontharcosok nagyméretű és rendes ünnepein
ket messze felülmúló, szabadégalatti matinéjuk
kal vitték ei.

Szarvas összes intézményei a városháza 
udvarán gyülekeztek, mindegyik a maga zászlaja



alatt és az impozáns menet fúvószenekar kísé
retében délelőtt fél 11 órakor indult a Kossuth- 
térre. (A Vitézi Szék helyi csoportja, a Fronthar
cosok helyi csoportja, a Levente-egysület. Szarvas 
nagyközség tisztviselői, a m. kir. postahivatal, 
a kir. járásbíróság, a m. kir. adóhivatal, a MÁV. 
az Ipartestület, a HONSz, a Szarvas Járási Test- 
nevelési és Népgondozó Kirendeltség, a Szarvasi 
Kereskedők Egyesülete, az ág. h. ev. egyház 
és elemi iskolái, a m. kir. Tessedik Sámuel 
Gazdasági Tanintézet tanári kara és ifjúsága, 
a szarvasi Vajda Péter gimnázium tanári kara 
és ifjúsága, a római katolikus egyház és 
elemi iskolái, a ref. egyház, az izraelita neológ 
és orthodox egyház, az Iparosifjak Önképzőköre, 
a Kisgazdaifjak Önképzőköre, a Protestáns Nő
szövetség. a Protestáns Leányszövetség, a Szarvasi 
Iparosasszonyok és Leányok Egyesülete, az Ál
talános Nőegylet, a KIÉ, a Kereskedő Alkalma
zottak Egyesülete, a Kisgazda Kör, a Községi 
Elemi Népiskolák tanítói és Óvónő Kara, a m. 
kir. csendőrség, a Tanítónőképzőintézet tanári 
kara, a 180. sz. Kárpát és az 584. sz. Gábor 
Áron-cserkészcsapatok, az Ármentesitő Társulat, 
a Szarvasi Vörös Kereszt Egylet Fiókja, a Pol
gári Kör és a Nemzeti Egység Köre, a m. kir. 
Pénzügyőrség Szakasza.)

Itt a közönség a Szarvasi Dalkar kísérete 
mellett elénekelte a Magyar Hiszekegy szivbe- 
markoló imáját. Utána Sebő Ernő gazdasági 
tanintézeti I. é. növendék megkapó hévvel a 
Talpra Magyar-t szavalta el. A drámai erővel 
hatott ünnepi beszéddel Bartos Pál minden ed
digi kiváló szónoklatát felülmúlta. Beszédére kö
vetkeztek a Szarvasi Dalkar irredenta dalai, majd 
Bartos György gimn. VII. o. t. szép szavalata. 
A felemelő hazafias ünnepet a Himnusz fenséges 
hangjai rekesztették be.

Az ünnepség végeztével az egész közönség 
elvonult a Hősök-szobrához. Az emlékművet 
megkoszorúzta az. ünnepet 'rendező Frontharcos 
Szövetség.

A kora délutáni órákban a gazdasági tan
intézet ifjúsága következett a sorban: a maga 
bensőséges és mindig sikerültén megrendezett 
dísztermi ünnepélyével Itt az ünnépi beszédet 
ez Önképzőkör elnöke: Krístó Zoltán IV. é. n. 
mondotta. Szerepelt a műsoron Sebő Ernő jó 
szavalóí készséggel előadott Nemzeti Dala és az 
ünnepély kedves kerete gyanánt szolgáltak az

IfjiKági Ének- és Zenekar frappánsan hatott 
darabjai.

A gazdasági tanintézet ünnepélyével egy- 
ieejüleg a közönség nagyrésze a m. kir. állami 
elemi iskola népiskola ünnepélyén vett részt, 
melyen a kis apróságok felejthetetlenül megható 
szereplése sokak szemébe könnyeket céalt. A 
betanítás mesteri kézre valló ereeményt produkált.

Délután 5 órakor következett aztán a 
gimn. Vajda Péter-Önképzőkörének mindig óriási 
közönséget vonzó ünnepe, melyen Czinkóczky 
Mihály VIII, o. és Markovics Pál VIII. o. tanulók 
hatásos szavalatai mellett Kondacs Pál Vili. o. 
t. tárgyában alapos elmélyedést igazoló beszéde 
tetszést váltott ki a hallgatóságból. Az ün
nepély változatosságát emelték az ifjúsági ének
karnak Láng János tanár vezetése alatt jól 
betanult énekszámai.

A gimnázium ünnepélye egyben lezárta 
Szarvas közönségének rendkívüli módon meg
nyilvánult lelkesedéssel megrendezett márciusi 
ünnepsorozatát.

Utána aztán este következtek az ünnepi 
vacsorák az egyes körökben, egyesületekben, 
így a Frontharcosok Árpád-szállói nagy disz- 
lakomája, melyen az ünnepi szónokon: Schauer 
Gábor dr főszolgabírón kivül többen mondtak 
ünnepi beszédet. Egyidőben folyt le az Ipartes
tület ünnepi vacsorája is, melyen Krón Ferenc 
ev. lelkész volt a szónok, de rajta kivül még 
mások is beszéltek a közönséghez. -^Polgári 
és_ Nemzeti Egység Körének közös lakomáján 
Ribérszky Pál mérnök és Tóth Pál dr ország
gyűlési képviselő tartottak szónoklatokat. A Ba
ráti Kör ünnepi díszvacsoráján a hivatalos szó
nok Korim Kálmán gimn. tanár volt. A Kisgazda 
Kör-vacsoráján Vitéz Tepliczky János elnök, 
Tóth Pál dr, Dörnyei József dr ügyvéd és 
Borgulya Pál beszédei ragadták meg a hallga
tóságot.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va

sárnap délutáni szolgálatot március hóban 
idősb Géczy Dezső gyógyszertára végzi.

Evangélikus istentisztelet. Vasárnap az 
ótemplomban tót, 10 órától magyar, az uj- 
templomban tótnyelvü istentisztelet úrvacsora- 
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.

A konfirmációs tanítás. Hatalmas gyer
meksereg vonult fel a konfirmációs oktatásra. 
220 tanuló jelentkezett az ótemplomban, akik 
mind magyar nyelven készülnek elő az élet 
legszebb napjaira. A sok növendéket kelté 
osztotta az egyházvezetőség, s ennek követ
keztében a leányokat Kelló Gusztáv, a fiu
kat Krón Ferenc készíti elő. Szelényi János 
ig. lelkész ezidén a tótnyelvü konfirmandu
sokat tanitja.

Tanulót felvesz REICH vaskereskedő.
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A valódiságért és jó

ságért a Bayer keresd 

szavatol, mely mfmfcn 

csomagoláson és tab
lettán látható.

Gyógyszertárban kapható.

Párizsi levél
Párizs, 1934. február 4.

Franciaországra gondolva, a szépség, a 
sikk, a kifinomult ízlés, az udvariaság és 
jólét képzete rajzolódik elénk. Ideérkezve, 
megtatáljuk ugyan, de nem abban a formá
ban, ahogy azt elképzeltük. Azért először 
megcsaltaknak érezzük magunkat. De később, 
mikor az első benyomások súlyától meg
szabadulva látni is kezdünk, rájövünk, hogy 
a csalódás csak látszólagos, mert mi, az 
egyén, olvasmányaink alapján, a saját ízlé
sünknek megfelelően ruháztunk föl egy népet 
tulajdonságokkal. Mig mi magyarok siró- 
kacagó nótába fojtjuk bánatunkat, addig a 
józan, könnyed, vidám francia mindig a földön 
járva bámulatra méltó elmességgel oldja meg 
életének problémáit. Lelkivilágunk e külön
bözősége okozza a csalódás érzetét.

Minden nemzet életfelfogása a társadalmi 
élet ott dívó érintkezési formájában kristá- 
lyozódik ki. Ezért a francia lélek alapvető 
tulajdonságait is, a sokat emlegetett francia 
„poíitesse“-en keresztül ismerhetjük meg leg
inkább. Valójában ez is egészen más valami, 
mint ahogyan azt mi magyarok elképzeljük. 
Alapja az emberi méltóság teljes tiszteletben 
tartása. Az alázatos hajlongás itt ismeretlen. 
Megfigyeltem, hogy a legegyszerűbb munkás 
magatartása is mindig öntudatos, büszke, ha 
munkaadójával beszél, bármily nagy is a 
születési és társadalmi differencia közöttük. 
De viszont azért sohasem sértő vagy tolakodó. 
Megszólításul a „Madame“,vagy „Monsieur“-t 
használja és ez a cim, kivétel nélkül min
denkinek kijár. Jellemző, hogy a mindennapi 
életben is a legritkább esetben fogadnak el 
egymástól apró szívességeket. Olyan magától

értetődő udvariaskodás, mint egy leejtett 
tárgy felemelése, vagy kabátfelsegités itt 
csodálkozást kelt. Az emberi méltóság meg
sértését látják az ilyen esetekben.

A „Grand Palais“-ban most lezajlott 
lakberendezési kiállítás is minden vonatko
zásában annak a gondolatnak adott kifejezést, 
hogy mindenki, alkalmazott nélkül, de viszont 
kényelemben és tisztaságban élve, szolgál
hassa ki önmagát és családját.

Mikor az ember belépa „Grand Palais“-ba
— melynek bejáratainál öles betűk hirdetik 
„Xl£ Sálon des Árts Ménagers” — a látni
valók oly tömege zudul rá. hogy szinte bele
szédül. Percek kellenek, mig megszokja a 
terem s a rája boruló üvegkupola óriási 
méretét, az ezernyi szint, a zajt s az ezrekre 
menő hatalmas embertömeget, s kezdi meg
látni egyenkint is é dolgokat. Legelőször a 
már otthonról ismert világmárkák: a Lux, 
Maggi, Singer hatalmas fénybetüi mosolyog
nak szemünkbe. Ok üdvözölnek bennünket. 
Pár örömteljes pillanat és most már meg
indulunk a sorok között, ami szivünkhöz 
legközelebb áll, a háztartási cikkek felé. 
Megtalálni itt mindent, amire egy komfort 
nélküli háztartásban agyonfáradt magyar 
asszony csak álmaiban mer gondolni.

Egy konyhaberendezés csupa fehér 
porcellán lapokkal kirakva. A fal, villamos 
tűzhely, asztallap, mosogató medence. Üveg- 
fiókok és üvegfözőedények. Könnyen kezel
hetők s ami fő. nem lehet máskép, csak 
tisztára elmosni őket. Láttunk egy szélesszáju 
üveget, melyben egy villamos árammal telített 
fémlap segítségével vizet forraltak. Egy fekete
kávés szervizt A kannába egy háromágú 
cső volt helyezve, melyet ha belekapcsolnak

a villamáramba. nemcsak hogy megfőzi a 
kávét, de mindjárt bele is önti az alája 
helyezett csészékbe, s mindezt néhány perc 
alatt. Mosógépet, melyben ide-oda mozgó 
pálcák segítségével mosnak. Egy gépezetet, 
akár egy gyermek is kicsavargathatja vele a 
ruhát. Láttunk villamosárammal mozgatott 
parkett-keféket, villamosvasalókat. Uj tipusu 
kefe-lábtörlőket és ruhafogasokat. Késeket 
nagyon finoman fogazva és ezáltal hajszál
vékonyra szeletelnek mindent. Tisztítószereket 
meg cifrázó késeket százféle változatban. Egy. 
helyen szakács süti a „pomme de terre frit‘- 
tet (ez olyasmi, mint a nálunk zsírban ki
sütött nyers krumpli) s egy apparátus segít
ségével gyönyörűen mintázott szeleteket vág 
ki. A francia szakácsmüvészet remekeit 
figyelve, fogjuk csak fel egészben, hogy mit 
jelent egy szépen tálalt étel s egy ízléssel 
és szeretettel megteritett asztal. Igazán 
szép és olcsó, egész modern elgondolásu 
terített asztalokat láttunk. Egyik különösen 
tetszett. Ebédhez terítve. Abrosz helyett csi
kósán szövött házivászon térítők voltak a 
tányérok alá helyezve. A középen egy csiszolt 
tükörlap s rajta virágdísz. Általában itt soha 
nem hiányzik az asztalról a lükörtálca, vagy 
tükörlap. Rája virágot, de legtöbbször szobor
díszt tesznek. Volt egy papirmaséból készült, 
teljesen berendezett lakóház. Visszagondolva; 
úgy érzem, legszebb volt benne a lépcsőház, 
a fürdőszoba s a világítás. A falak sima 
drap tapétákkal voltak bevonva. A lépcső
házban csőbutorok, tükör és üveglapu asz
talok ragadják magukhoz figyelmünket. Azok 
számára, kik még nem látták, ridegséget 
jelentenek. Pedig a szokatlan formájú, vidám, 
cseresznyepiros színű bőnél, párnázott székek 
kacérkodnak velünk és játszi könnyedséggel 
hódítják meg a szemlélőt. Nemcsak szépek.
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A Szarvasi Szimfónikusok hangversenye
A magas színvonalúnak Ígérkező műsor keretében fellép 

Temesvéry János hegedűművész is

Böjti vallásos 68Í. A szarvasi Protestáns 
Nőszövetség vasárnap délutőn 5 órai kez
dettel vallásos estet rendez az egyházi dísz
teremben. A közének és ima után Horejsi 
Sándor fuvolaművész. Borgulya Endre zon- 
gorakisérete mellett Bellini Koncert-fuvola- 
szólóját adja elő. Előadást tart Kemény La
jos budapesti főesperes, aki délelőtt prédi
kálni is fog az ótemplomban. A prot. leány
egylet dalkara énekel. AKIÉ ifjúsága Grexa 
Jucika és Holub Annuska közreműködésé
vel előadják Krón Ferenc árvaatyalelkész 
által irt bibliai jelenetet, cime: Péter. Borgu
lya Manci a kiváló szavaló Muraközy Gyula: 
Az anya cimü versét adja elő. Az árvaházi 
növendékek a tavasz ébredését mulatják be. 
Utána ima és közének. Belépődíj nincs. Csak 
az első 6 sorra 50—50 fillér müsormegváltást, 
a többi sorokra önkéntes adományt kér a 
rendezőség, hogy ebből a felmerült költsége
ket fedezhesse.

Evangélikus presbiter-választás. A múlt 
számunkban emlékeztünk meg arról a rész
vétlenségről, mely az idei presbiterválasztást 
kisérte. A különböző politikai pártok listái 
nagy cenzurálás után kerültek á választók 
kezébe. Sok régi, kipróbált erő esett ki, sok 
érdemes nem került a tanácsba. Több uj em
ber neve szerepel a megválasztottak között, 
akiktől joggal vár az egyház igazi presbiteri 
kapcsolódást. A választásnak bántó momen
tumai is voltak, aminek már is mutatkoznak 
a következményei. Kiesett a presbiterek kö
zül a lelkűidénél, rátermettségénél és több 
évi gyakorlatánál fogva érdemes másodfel
ügyelő is, aki ebben a tényben a választók 
bizalmatlanságát érezve lemondott másod- 
elnöki; tisztéről. Amint érfésülüftk, egyes pres
biterek is követni fogják. Mindenesetre baj 
az, ha kipróbált, egyházias gondolkodású 
férfiak az egyház hánykódó hajójának kor
mányától éppen a mai időkben távoznak.

de kényelmesek is. A szintén csőbutorral 
bútorozott hálószoba mellett a fürdőszoba 
halványzölden csillogó berendezése hozza 
dobogásba szivünket. Mikor megpillantottuk, 
minden érzésünk ebbe a lakonikus felkiáltásba 
összpontosult: „Jaj, de gyönyörű 1“ Halvány
zöld fürdőmedence és mosdó. Hatalmas, 
ialraerösitett tükörlapok. Csővilágitás és rózsa
színű kristály toilette-felszerelés. Majdnem 
kivétel nélkül a plafonvilágitást kultiválják. 
Körök és geometriai formák kirakva apró 
villanykÖrtékből.Gyönyörü fényhatásokat lehet 
vele elérni.

Felvonult itt a kozmetika, rádió, autó, 
konzervek, borok, írógép, épitőmü vészét is 
mind a maga különlegességeivel. S ez az 
ezerféle iparág kevés kivétellel, mind a 
francia eszme élességéről, üzleti készségéről, 
s a gyáripar fejlettségéről tesz tanúságot. Hogy 
miért jutott a fejlődés e magas fokára, azt 
nem csupán az ország szerencsés földrajzi 
fekvésének köszönheti. Fő mozgató ereje a 
francia faji és nemzeti öntudat, mely nemcsak 
puszta szavakban nyivánul meg. Talán a világ 
iegsovinisztább népe. francia csak a leg
ritkább esetben vesz idegen árul és a francia 
munkaerőt mindig bizonyos előnyökben ré
szesíti, az idegennel szemben. Mi magyarok 
még ott tartunk, hogy minden jó és szép, 
ami nem magyar, s a megtiszteltéstől szinte 
összezsugorodunk, ha egy idegennel beszé
lünk. A francia lehetőleg két fejjel nő meg.

Rövid itt tartózkodás után úgy érzem, 
érdemes tőlük megtanulni a reális, vidám 
életszemléletet, az öntudatos hazafiságot és 
a takarékosságot, mert amint éppen Francia- 
ország példája mutatja, ezek azok a tulaj
donságok, melyeken egy nemzet jóléte és 
hatalma felépül.

V ttills  Magda

A Szarvasi Zenekedvelők Szimfonikus 
Társaság III. zenekari hangversenyét, mint 
azt már két előző számunkban jeleztük, 
szombaton, március hó 17-én esti fél 9 
órakor rendezi meg az Árpád-szálló díszter
mében. A műsort a zenekarnak Mendelssohn, 
Yppolitow és Wagner müveiből összeválo
gatott darabjai töltik ki. Lisztnek XIV. rap
szódiáját zongorán előadja Kácser Rezsőné 
és Volkmann D-moll Szerenádjában a gor
donkaszólót Ribárszky János interpretálja.

A műsor szenzációjául a rendezőség 
kétségkívül Temesváry János hegedűművész 
Vieuxtemps D-mo!l Hegedűversenyét szánta.

Az elmúlt hét folyamán betegen, félig 
eszméletlenül szállították be a gyulai köz
kórházba K. Nagy Kálmán öcsödi lakost. Az 
orvos a kórtünet megállapítása után gyomor
mosást rendelt el. A beteg eszméletre is tért 
és előadta, hogy rosszullétét valószínűleg az 
a bor okozhatta, melyet Molnár Pál öcsödi 
lakos házánál itattak meg vele.

A vallomás után rövid idő múlva ismét 
elvesztette öntudatát- a beteg és az orvosok 
minden igyekezete ellenére szombaton, nagy 
kínok közölt kiszenvedett.

Március 4-iki számunkban jeleztük, hogy 
a Kulturestét a tanfelügyelő budapesti hiva
talos útja miatt március 24-re kellett halasz
tani. Ez a dátum most már végleges és igy 
ezúton közöljük olvasóinkkal, hogy az est e 
napon délután fél 6 órakor az Árvaház-disz- 
termében lesz. Az est műsorának főleg az ad 
érdekességet, hogy annak keretében lép fel 
Hercsuth Kálmán Békés vármegye kir. tan- 
felügyelője, ki ezt az alkalmat felhasználja 
arra, hogy a szülőknek a mai zűrzavaros és

A neves művészt városunk szülötte, Privler 
Gyula zeneszerző kiséri.

Szarvas müértő közönségének a hang
verseny folyamán előreláthatólag oly kiváló 
zenei élményben lesz része, amilyennel 
Szarvason kivül kevés vidéki város lakossága 
dicsekedhetik.

A szimfonikus zenekar betanításának 
fáradságos, nagy körültekintést igénylő, nehéz 
munkáját a társaság karnagya. Havranek 
Vilmos hegepümüvész végezte. Az est meg
nyitó köszöntőjét Orosz Iván főszerkesztő 
mondja.

Az esetről a kórház vezetősége azon
nal értesítette az ügyészséget, melynek intéz
kedésére a biró elrendelte az azonnali bon
colást. A boncolás megállapította, hogy Nagy 
Kálmán halálát mérgezés okozta, de mert a 
kórház nem tudta tudta minden kétséget ki
záróan igazolni a méreg anyagát, a hulla 
belső részeit felküldték Budapestre.

A részletek kiderítésére és a titokzatos 
haláleset napfényre -hozatala végett a leg- 
szélesebbkörü nyomozás indult meg.

kilátástalan időkben gyermekeik helyes 
neveltetésére irányelveket adjon. Emeli az 
est nívóját továbbá a szarvasi vonósnégyes 
szereplése is (Falussy, Pécsy és Zalai) élén 
Havranek Vilmossal. A műsoron szerepel 
egy szavalattal Borgulya Manci és az ének
számokat a Szarvasi Dalkar adja.

Belépődíj nincs. A rendezőség irott meg
hívót csak az iskoláknak, egyesületeknek, 
hivataloknak, intézményeknek és hatóságok
nak küldött.

********************************************************************** 

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S !
Értesítjük a nagyérdemű közönségei, hogy az Árpád-közben lévő 
üzletünket áthelyeztük

a Kossuth'téri róm. kát. emeletes iskola épülétébe
(a volt Schwarz Sándor-féle helyiségbe.)

Raktáron tartunk mindennemű őrleményt, gabonát és terményt 
a legolcsóbb árakon.

Naponta friss házi kenyér 
a legjobb minőségben kapható.

Tresfarln tápszerek Is kaphatóki
Weiczner Gáspár és Fia

Gáspár-malom.

Egy öcsödi legény titokzatos halála
Az orvosi boncolás mérgezést állapított meg

Az Iskolánkivüli Népművelési bizottság
kulturestje

Az est kiemelkedő szám a: Hercsuth Kálmán kir. tanfelügyelő
szózata a szülőkhöz



A CsabacsUdi Ev. Ifjúsági Egylet 1934 

március 7-én, szerdán tartotta alakuló köz
gyűlését. A közgyűlés az imaházban folyt le, 
ahol mintegy 40 lény és legény jelent meg. 
A közgyűlést Chován József ev. lelkész nyi* 
totta meg, melyen vázolta az ev. ifjúság val
lásos és hazafias kötelességeit, kifejtve, hogy 
csak az olyan ifjúságnak van jövője és lét- 
jogosultsága, amely úgy lelkileg, mint testi
leg a tisztaságot tartja legfőbb erénynek. A 
magyar ev. ifjúságnak — mondotta megnyi
tójában Chován József lelkész — három 
ideált kell állandóan szemelőtt tartania: Isten-, 
Haza- és szülőtiszteletet. A közgyűlés a lel
kész előterjesztése szerint megválasztotta a 
vezetőséget. Elnökké; Szikora Dezső állami 
tanítót, alelnökké : Furár Andrást és Kugyela 
Máriát. Az uj elnök megszervezni kívánja a 
vegyes énekkart, mely „Luther-énekkar" ne
vet nyert. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
minden istentisztelet után összejöveteli órá
kat tart, melyeken vallásos és hazafias mű
ködést kíván kifejteni.

A Tiszántúl megsegítése a miniszterközi 

bizottság előtt. Március hó 1. és 2-án folyt 
le Debrecenben az a nagyszabású értekezlet, 
melyet a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
gazdaérdekképviseleti gyűlései hívtak életre. 
Ilyen gyűlést az' elmúlt hó folyamán a Ka
mara Szarvason is tartott a Szarvasi Kisgazda 
Kör bevonáséval. A debreceni értekezleten 
báró Vay László, a Tiszántúli Kamara elnöke 
hatalmas beszédben tárta fel azokat az 
igazságtalanságokat, melyek a Tiszántúl me
zőgazdáit a kedvezőtlen éghajlati viszonyok, 
a mostoha meteorológiai körülmények, az 
aránytalan távolságig különbségek miatt sújt
ják, továbbá azokat a csapásokat, melyektől 
más országrészek mentek tudtak maradni 
(amilyenek az oláh megszállás, az árvíz, a 
nyári aszály) és végül a tulmagasra értékelt 
kataszteri tiszta jövedelem ma már tartha
tatlan visszásságait. A helyes diagnózist e 
beszéd alapján az egész szakértekezlet 
megállapította. A helyesen megállapított tünet 
pedig már félgyógyulást jelent, melyet, hisz- 
szük, nemsokára a teljes talpraállás fog 
követni.

Az orosházi körzeti forgalmi-adóhivatal 

hivatalos napja. A gyulai m. kir. pénzügy- 
igazgatóság kiküldött tisztviselője értesíti az 
érdekelt kereskedő- és iparostársadalmat, 
hogy a szarvasi községházán a hivatalos 
napot minden hó második hétfői napján, dél
előtt 8—12 óráig tartja meg. Ezen időben 
kérelmét és panaszát, forgalmi-adóügyben 
mindenki előadhatja.

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

Budapesti utazásra 50 százalékos ked
vezményű igazolványok kaphatók TÁKOS 
LAJOS ipt. jegyzőnél. Ára darabonként 1 P. 
Érvényes március 16-tól április 1-ig.

Megalakult a megyei bércséplfik egyesülete. 

A békésvármegyei bércséplőgéptulajdonosok 
körzeti szövetségének alakuló gyűlését va
sárnap, március hó 11-én tartották meg Bé
késcsabán. A gyűlésen a vármegyének csak- 
nek minden községe képviseltette magát és 
azon résztvett ZeőkeAntal dr országgyűlési 
képviselő is. A gyűlés kimondta a körzeti 
szövetség megalakításának a szükségességét, 
a határozat alapján rögtön meg is alakult 
és egyhangúlag elfogadta a szövetség alap
szabályait. A körzeti szövetség elnökéül K. 
Schriffert József volt nemzetgyűlési képviselőt, 
a szarvasi bércséplők részéről pedig alel- 
nöknek Kohut Mihály szarvasi cséplőgép
tulajdonost választották meg. A legközelebbi 
gyűlés Gyulán lesz.

Az iparosok 0TI Járuléktartozása. A mi
niszterelnök legujebb rendelete az OTI járulék- 
tartozásokra részletfizetési engedményt biz
tosit és az ipari munkaadók ellen folyamatba 
tett végrehajtási eljárást a további intézkedé
sig felfüggeszti. A végrehajtási eljárás felfüg
gesztése a háztartási alkalmazottak után 
fizetendő biztosítási dijakra nem vonatkozik.

Műkedvelő előadás. A szarvasi Munkás- 
lotthon Szövetkezet e hó 18-án este 8 órakor
■ a Vigadóban saját műkedvelőivel előadatja 
\ a Munkásotthon alap javára, Indig Ottó 

Ember a híd alatt” cimü színjátékét. A 
‘műkedvelő előadást tánc követi.

Hitelt előnyös feltételek mellett úgy sze

rezhet, ha terményéit a Szarvasi Takarék- 
pénztár termény- és áruraktárába tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru
raktára mindennemű terményt elfogad táro
lásra, olcsó dijak mellett.

ERDŐS JÓZSEF fővárosi előnyösen ismert 
hirdető-iroda tulajdonosa „TANINTÉZETEK- 
INTERNÁTUSOK KISKÁTÉJA" cimen rend
kívül ügyesen összeállított könyvecskét adott 
ki, mely az összes újsághirdetési lehetősége
ket népszerű formában mutatja be és ezzel 
a tanintézeteknek és internátusoknak igen jó 
szolgálatot tett.

Megint jönnek a Fehérvári Huszárok. A
Kereskedő Alkalmazottak Egyesületének- mű
kedvelő gárdája, tekintettel az első est óriási 
sikerére s többek kérésére megismétli a 
„Fehérvári Huszárok" előadását, ezúttal uj 
szereposztásban. Az előadást husvét másod
napján tartják rendkívül olcsó helyárak mel
lett a Vigadóban.

Országos vadászkongresszus. Illetékes 
helyről azt az értesítést kaptuk, hogy a ma
gyar vadászok 28.000 lelket számláló népe, 
április 22-én, Budapesten, a régi képviselő
házban, országos értekezletre gyűl össze, 
hogy a gazdasági válság folytán támadt hely
zetét és kívánságait megvitassa s azokra or
voslást keressen. A kongresszus kezdetét és 
tágysorozatát a jövő hó folyamén közöljük 
olvasóinkkal.

Angolul beszélők klubja. Dr Faragó Mór 
orvos (lakik II., 78. szám alatt) felhívja mind
azokat, akik Szarvason az angolul beszélők 
klubjának megalakításéban résztvenni óhaj
tanak, nála szóval vagy írásban jelentsék 
be ezen szándékukét.

Gyümölcsfaápolási tanfolyam. Előző lap
számunkban már hirt adtunk arról, hogy a 
földművelésügyi miniszter Békés vármegyében 
ez évben két községet tüntetett ki azzal, hogy 
annak gyümölcstermelői a gyümölcsfavédelem 
alapismereteit elsajátítsák: Szarvast és Békést. 
Városunkban hétfőn és kedden volt a tan
folyam e havi elméleti és gyakorlati napja. 
A jelentkezettek közül felvett 15 hallgató 
Matusik György tanár vezetése mellett egy
részt a gyümölcsösökben végzendő időszerű 
teendőkben, másrészt pedig a védőszerek 
előállításában és kezelésében nyert szakszerű 
kiképzést. A tanfolyamat áprilisban folytatják.

Községi tisztviselők mellékfoglalkozása. A 
belügyminiszter rendeletben hivta fel a vár
megye alispánját, hogy kimutatást készíttes
sen a községi alkalmazottak mellékfoglalko
zásáról. E kimutatásban meg kell említeni, 
hogy az illető tisztviselő a napnak mely 
órájában, szakában, mennyi ideig munkál
kodik és ezért mekkora mellékilletményei 
vannak. A rendelet az állásnélküli diplomás 
fiatalság ujabbi elhelyezési lehetőségét cé
lozza.

u j  Ta v a s z ,
uj nőikabát-modellek, 
uj, o lc s ó  á r a k
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Angol női d iv a tk a b á t................. 11*50
Doubi női d iv a tk a b á t................. 17*50
Tiszta gyapjú boucle-kabát, crep

de chine b é lé s s e l................. 27*50
Eredeti budapesti m odellek!
Női kosztümkelmékben és férfi-szövetekben nagy választók.



BOTORT
és kárpitos munkát
jót,megbízható és tökéletes kivitelben, leg
olcsóbban díjmentesen szállítunk bárhová!

KOPSTEIN
bútoráruház BÉKÉSCSABA,

Andrássy ut 25. szám.

Névmagyarosítások. Litauszki György csa
ládi nevét belügyminiszteri engedéllyel „Lán- 
cosi“-ra, Paulik András  ̂„Pálmaiéra, Pribel- 
szki Pál pedig „Palotaiéra változtatta.

A csabacsOdi ev. egyházközség a nyár fo
lyamán nagy konferenciái rendez, errenézve 
szívesen látja a közreműködésre bekapcso
lódó szarvasi prot. leányegyesületeket is.

Pályázat orvosi állásra. A szarvasi járás 
főszolgabirája a vármegye alispánjának intéz
kedésére az újonnan alakult Csabacsüd köz
ségben községi orvosi állásra hirdetett pályá
zatot. A pályázati kérvények április 5-ig nyúj
tandók be a főszolgabírói hivatalban.

Szarvasi tolvaj Csabán. Kugyela Erzsébet 
foglalkozásnélküli szarvasi lakost több lopás 
mialt szerdán vette őrizetbe a békéscsabai 
rendőrség. A 33 éves tolvaj-leány az egyik 
csabai vendéglőben egy férfi zsebéből 60 pen
gőt, a vasúti szállóból ágyneműt és Német 
Teréz csabai lakostól értékes edényeket 
emelt el. Ügyét további eljárás végett áttették 
a kir. járásbírósághoz.

Mit okoz a féltékenyseg ? Ökrös Elemér, 
ki városunknak egykor jóhirü cigányzenésze 
volt, a krakói rossznyelvek szerint még ma 
is hódit a saját kasztjában. Udvarlásait fele
lége természetesen nem jó néven vette és 
emiatt köztük napirenden voltak a civódások. 
Legutóbb most vasárnapon játszódott le há
zuknál egy súlyos féltékenységi jelenei, mely
nek vége az lett, hogy az önérzetében Meg
sértett asszony egy marószódával telt bögrét 
csapolt férje-ura arcába. Az asszony ellen 
megindult az eljárás.

Baleset. Súlyos baleset történt szerdán 
délután a Levente-sportpályán. A gimnázium 
VI. osztálya és a gazdasági tanintézet III. év
folyama közti footballmérkőzés első félidejé
ben Filyó György VI. o. gimn. tanuló oly 
szerencsétlenül ütközött össze az egyik gaz
dasági tanintézeti növendékkel, hogy sip- 
csontja erős törést szenveded. A sérültet a 
mentőautó vitte be az orvoshoz.

Orvosi hir. Dr Ungár László fogorvosi 
továbbképzés céljából folyó hó 18-lóí 26-ig 
Budapesten tartózkodik.

Névnapmegváltás. Dörnyei József dr, Fetzer 
József, Gergely József dr, Kelle Sándor és 
Schmidt József névnapmegváltás címén a 
Szent József szegény-konyhára pénzadományt 
küldtek, amiért ezúton mond hálás köszöne
tét a szegény-konyha vezetősége. Ugyanitt 
mond köszönetét a fenti vezetőség Hali Jó
zsefnek és Várnai Józsefnek, akik névnapjuk 
alkalmából a Szent Jópsef konyhán egy-egy 
napi ebéd költségeit fedezték.

Lelkész-csere. Mezőtúr evang. lelkésze 
Wikkert Lajos és a szentesi ev. lelkész Boty- 
tyánszky János az illetékes tényezők hozzá
járulásával kölcsönösen helyet cseréltek. 
Wikkert Lajos február hó 25-én búcsúzott 
el híveitől, mig Bottyánszky János lelkész 
lelkész beiktatása március hó 11-én történi. 
A beiktatást Kovács Andor kormánytőtaná- 
csos végezte.

LeányegyesQleti közgyűlés. A Gróf Bolza 
Pálné Leányegyesület közgyűlése 17-én, 
szombaton délután 4 órától lesz a gimnázium 
tanácstermében a legutóbbi számunkban kö
zölt tárgysorozattal. Az elnökség ezúton kéri 
e tagok teljes számban való megjelenését.

Felvétel két tanitóképzöintézetbe. A mis
kolci ev. és a szegedi kát. tanitóképzőinté- 
zet 1. évfolyamára való felvételért május hó 
31 -ig kell folyamodni. Bővebb felvilágosítás
sal mindkét intézet igazgatósága szolgál.

Divat-tudósitó. Fővárosi jellegű, érdekes 
divatismertetést bocsátott ki három szarvasi 
iparoscég: László Emma női divatterme a 
legújabb női divatról, Dauda Sámuel úri 
szabósága a legfrissebb férfi divatról és 
Deutsch György cipőüzeme és gyára a leg
modernebb női és férfi cipődivatról.

É G Ő  T I T O K
a cime annak a klasszikus kis regény
nek, melyet a NYÍL legközetebbi száma 
közöl. Irta Stephan Zweig.

Lelkésziktatás. A kondorosi ev., egyház 
az ő uj lelkészét, Balczó Andrást március 
18-án,- vasárnap délelőtt fél 9 órakor iktatja 
ünnepélyesen hivatalába és ugyanakkor vesz 
búcsút lelkész-nesztorától Keviczky László 
kiérdemült esperestől. Az ünnepséggel egybe
kötött cselekmények után ünnepi közebéd 
lesz a Csárda nagytermében. Mindkét alka
lomra sokan mennek át Szarvasról Kondo
rosra és az ünnepségre az egyházközség 
mindenkit szívesen vár és lát.

Vándoriparerigedélyek megszorítása. A bel
ügyminiszter legújabb rendelete a vándoripar 
engedély kiadásánál feltétlenül megköveteli 
az orvosi vizsgálatot és igy az iparengedély 
orvosi bizonyítvány nélkül ki nem szolgál
tatható. A rendelet kiadására az késztette a 
minisztert, hogy a kiütéses tífusz csiráit ily 
betegségben szenvedett vándoriparosok hur
colták át egyik községből a másikba.

Korszakalkotó találmány a fogászatban! 
Fogromlását 100 százalékig megakadályozza, 
mozgó fogait megerősiti a szabadalmazott és 
nagy ezüstéremmel kitüntetett HYPERDENT 
szájviz-essencia.

Ének és szépirodalmi est Öcsödön. Az 
öcsödi származású Bajkai Lajos, a „Szé- 
kelység" folyóirat munkatársa április hó
8-án rendezi meg az öcsödi Iparos Körben 
szerzői estjét, melyen Szarvasról Jeszenszky 
József és Oncsik János tenorista is fellépnek. 
A kisérő zenét a hangversenyen a szegedi 
Purcsi László zenekara, az estélyt követő 
táncmulatságon pedig Bogdán László szarvasi 
zenekara szolgáltatja.

Kóczy Lajos dlvatárukereskedő 
közleménye

Urak tavaszi divatja.

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

T i i n H Á r i l i i a l c 11 0 legelterjedtebb ma
i l  * U I I U C I  U j j a r v  gyárkézimunka-ujeág.
A szerkesztőiig mutatványszámot díjtalanul szívesen
küld Budapest. IV. kerület. Szervita-tér 8. szám

A „Magyar Lányok" a XX. század lányá
nak lapja. Mutatványszámot készséggel küld 
a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy ut 
16. Előfizetési dij negyedévre 4 pengő.

Anyakönyvi hírek
Születések: Gilyan Mihály leánya Judit, 

B. Szabó Lajos leánya Erzsébet, Kovács Pál 
fia Mihály, Frankó Mihály fia Mihály, Bárány 
János leánya Mária, Süveges János fia Pál, 
ifj. Farkas János leánya Mária, Tmovszki 
István leánya Erzsébet, Prjevara Pál leánya 
Ilona. Valach Mihály leánya Zsuzsanna, Hu- 
szárik Pál leánya Mária-Ilona, Medvegy Mi
hály leánya Erzsébet, ifj. Hrncsjar Mihály fia 
János. — Házasságot kötöttek: Bakó István 
Hanzó Zsuzsannával, Csányi János Farkas 
Judittal, Sonkoly János Pljesovszki Erzsébet
tel. — Halálozások: Özv. Frankó Sámuelné 
63 éves, Pljesovszki György 73 éves, Komár 
Zsuzsanna 14 napos, Filyó Zsuzsanna 3 hó
napos, Gyebnár György 68 éves, Litavec Er
zsébet 20 éves, Melis János 80 éves, Gye- 
kicki János 9 napos, Valkovszki Mária 77 
éves, özv. Lustyik Jánosné 72 éves, Burák 
Sámuel 64 éves, Mucha Sámuel 81 éves, 
Prjevara Ilona 1 napos, özv. Roszik Pálné 
90 éves.

é r t e s ít é s , m m m
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

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

K ÉSZ N Ő I 
ÉS GYERMEKKABÁT 

ÜZLETEMET
megnyitottam.

Uj üzletemben minden ízlésnek 
megfelelő női kabátok a legolcsóbb 
árban kaphatók.

mruWOTWTr Walfisch Károly
divatárukereskedö.



V I L A G K R Ó NI K A
Rómában

együtt van a három miniszterelnök: Mussolini, Dollfuss 
és Gömbös, akiknek találkozását olyan feszült érdek
lődéssel kiséri az európai közvélemény. Gömbös hétfőn 
este érkezett meg. a pályaudvaron Mussolini várta szá
mos előkelőség kíséretében. A különböző udvariassági 
látogatások után Gömbös külön tanácskozást tartott 
Mussolinival. Csütörtökön ült össze a három miniszter- 
elnök együttes tanácskozásra és valószínűnek tartják, 
hogy ez egész gazdasági kérdés komplexumot két nap 
alatt letárgyalják, mert már a gazdasági szakértők 
annyira előkészítették az anyagot, hogy csupán egyes 
alternatív indítványok között kell a kormányelnökök- 
nek döntenie.

A torok nemzetgyűlés
á iriagyar-török Barátsági szerződés meghosszabbító 
jegyzőkönyvet egyhangúlag elfogadta. A török külügy
miniszter ez alkalomból rámutatott arra. hogy az a 
tény, hogy a nemzetgyűlés a magyar-török barátsági 
szerződést és Törökországnak a Balkán-államokkal kö
tött szerződéseit egyidejűleg tárgyalta és erősítette meg, 
kétségtelen bizonyítéka annak a békés politikai irány
nak, mely Törökországot úgy a Balkánon, mint Közép- 
urópában vezeti.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza.

CL J. Úgy a tárcát, mint a közleményt csak később 
hozhatjuk. Addig is szives türelmét kérjük.

S. P. Elhisszük jogos felháborodását, de többet mi 
sem tehetünk. Lapunkban két ízben is szóvá tettük, 
hogy , az e gészségre mennyire ártalmas, ha valaki a 
portörlő rongyot az ablakán keresztül az ucsára rázáa 
ki. Intézkedés ebben az ügyben azóta sem történt.

K* Zs. A márciusi ünnepi beszédet az összetorlódott 
és már kiszedett anyag miatt nem hozhattuk.

Névmagyarosítás.. A Jaros, Kriza, Lehoczky, Mikos, 
Otlik, Percei, Petrovai, Szlávi, Szluha és Szuhai. bár 
nem magyaros hangzású nevek, de védettek. Az ér
deklődőknek folytatólagosan a következő névcserét 
ajánljuk: Zaszlavik helyett Zászlós-t, Turcsek helyett 
Turóci-t, Svecz helyett Varga-t. Bucsek helyett Bükki-t. 
Droba helyett Darabos-t, Drienyovszky helyett Somosi-t 
és Szemenkár helyett Szemző-t.

S P O R T

Turul—MTK 3x1 (1:1)* II. oszt bajnoki. 
Bfaró: Boros.

Szokatlanul nagyszámú közönség nézte végig vasárnap 
délután az első tavaszi bajnoki mérkőzést Szarvason. 
A vendégcsapatot és a száz főre menő mezőberényi 
drukkereket külön molorosvonat hozta Szarvasra. Az 
idő, eltekintve a nem tulerős déli széltől, igen kedvező 
volt és a pálya is kitünően rendbe lett hozva erre az 
alkalomra. Kapuválasztásnál a mezőberényieknek ked
vezett a szerencse és a Turul széllel és nappal szem
ben kezdi meg a játékot. Az első félidőben a kedvező 
széllel támogatott mezőberényiek szerzik meg a vezető 
gólt, mellyel kísérőiknek óriási örömet szereznek. Az 
őröm azonban nem sokáig tartott, mert egy szép össz- 
játékból Galáth kiegyenlített A félidő hátralevő részé
ben mindkét csapat vezetett szép támadásokat, azon
ban eredmény nélkül. A második félidőben a Turult 
támogatja a szél és erőteljes támadásokat vezet, telje
sen leszorítja ellenfelét, ami több sarokrúgást eredmé
nyez, melyek egyikéből Galáth nyugodtan, biztosan 
szerzi meg a vezetést a Turulnak, majd rövid idővel 
ezután Bencsik védhetetlen lövéssel háromra emeli a 
gólok számát. Ezt a félidőt a Turul állandó fölénnyel 
játszotta végig és általában az egész mérkőzés alatt 
jobb volt ellenfelénél s megérdemelten győzött.

Vasárnapi mérkőzések
A Bocskay vasárnap a BISE-vel itthon, a Turul pedig 

a KoTE-el Kondoroson játszik bajnoki mérkőzést.

78/1934 vght. szám.

Árverési hirdetmény

Dr Morvay Béla budapesti ügyvéd által képviselt 
Hoffherr Schrantz cég javára — — ellen 959*60 P tőke, 
ennek 1931. október 1-től 6 százalékos kamata és 140*08 
P költség erejéig, amennyiben a követelésre időközben 
részletfizetés történt, annak beszámításával, a bpesti 
központi kir. járásbíróság 1931. évi 453.273. számú 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég- 
régrehájtást szenvedőtől 1931. évi november hó 26-án 
felülfoglalt 2070 P-re becsült ingóságokra a szarvasi 
kir. járásbíróság 2275/1932. sz. végzésével az árverés 
elrendeltctvén.annak a fent megnevezett árveréstkérőkön 
kívül az összes foglaltatók javára és a foglalási jkönyv- 
ből ki nem tűnő más foglaltatók javéra is, — az árverés 
megtartását elrendelem. — de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha
lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, — vég
rehajtást szenvedők lakásán. Kondoroson és folytatva 
Opauszki Mihály lakásán leendő megtartására határ
időül 1934* évi március h ó  24. D ogjának délutáni fél 3 
érája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt cséplőazek- 
rény, kazán, mérleg, kerékpár s egyá) ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmatré- 
széért, készpénzfizetés mellett el fogom adni.

Szarvas, 1934. évi február hó 27.

Molnár István
kir.jbir. végrehajtó.

A szarvasi kir. jbíróság, mint telekkönyvi hatóság* i 

1410/1934. tkv. szám.

Árverési hirdetménykivonat

A Szarvasi Takarékpénztár szarvasi bej. cég 
végrehajtatónak Orbán Mihály és neje Verók Jusztina 
kondorosi lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 505 aranypengő tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a szarvasi kir. törvényszék területén levő, 
Kondoros községben fekvő, s a kondorosi 931. számú 
tkvi betétben A t  1- sorsz., 2574/3. hrszám alatt felvett 
310 négyszögöl szántóra 1200 pengő kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1934« junius hó 15. napján délelőtt 9
érakor Kondoros községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 
1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. te.
147., 150., 170. § § ; 1908 LX. te, 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kö
teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni (1908 : XLl. 25. §.)

A kiadmány hiteléül:
Szarvas, 1934. évi február hó 19-én.

Vitéz dr Zerinváry s. k. Császár Ferenc s. k.
kir. jéíásbiró. főtiszt.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 8"50-----
Tengeri . . . .  7‘20 — —’—
Árpa . . . . '— — T—
Zab . . . ; . . 7 30 -  7*40

• Lucerna . . . .  110’— —115*— 
Tökmag . . . 23‘------ *—

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

KÓCZY LAJOS cégaél épületben,

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

a túlfizetés ki van zárva.
Általában frontharcos ruházat elkészítésére 
vonatkozó mindenféle felvilágosítás és a sza
bályszerű rendelés nálam eszközölhető.

Férfi öltöny, felöltő és hozzávaló összes bé
léseket, úgyszintén frontharcos-kelme anyagot 
kedvező fizetési feltételek mellett szállítok. 
Ha vásárolunk, nézzük meg jól kitől és mit?

Állom azt, hogy a nálam vásárolt minden 
egyes méterért kiadott pénz — érték, nem 
vásári holmi, — de nem is „blöff4 árak.

■ | P o n t o s  k i s z o l g á l á s !  |■

(A

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz pazdasági viszo

N nyoknak, előnyös vételeim folytán tr

0 az idén is kedvező fizetési feltéte

r lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség o

O letüket. Állandó készletet tartok 0
hazai és import tűzifában, legjobb z

► minőségű hazai szenekben és világ III

hírű budapesti gázkokszokban. Elő o
> jegyzéseket már elfogadok és azo w
a kat sorrendben leszállítom. .J

III
Schlesinger Sámuel
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BTEÍCi7yös fizetési feltételek 1 j j j

P l a H Á I f  igen kedvező feltételek mellett az alábbi 
C l d U U H  ingatlanok:

Szarvason
a II. kerület 214. számú lakóház; 
a II. kerület 565. számú lakóház; 
a Roszik-dülőben 4 kát. hold 407 D-öl; 
a Kákahalmon 1 kát. hold 556 O-öl szánta 
és a Krakó 164. sz. felülépitmény felerésze.

Csabacsüdön
55 kát. hold szántó uj tanya és gazdasági 
épületekkel.

Bókösszentandráson 
a Gödénylapos végén 13 kát. hold 155 D-öl; 
a Furugyzugbán 2 kát. hold 103 D-öl; 
a Dinnyés-laposon 1 kát. hold 1224 D-öl; 
a Csicsó-dülőben 4 kát. hold 1511 D-öl szántá 
és az 575. számú lakóház felerésze.

A mezőtúri határban 
a Perés-dülöben lévő 2 kát. hold 493 D-öl 
szántó.

Nagymágocson 
a Disznóhalom-pusztán 15 kát. hold 1300 
négyszögöl szántó tanyaépülettel.

Érdeklődni lehet Benczúr Vilmos 
dr ügyvédnői, Szarvason.

Muskátli virág minden lányos háznál 
diszlik, ugyan úgy nem hiányozhat egy lányos 
háznál sem a Muskátli kézimunkaújság. Kap
ható mindenütt. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VIII., Rákóczi-tér 4.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

• Lakást adok kiszolgálásért, lehetőleg ipa
rosnak I., 28-

. III., Horthy Miklós ut 100. számú házban 
3 uccai szoba, és mellékhelyiségekből állá 
lakás május 1-re kiadó. Érdeklődés ugyanott.

< Eladó egy kitűnő állapotban lévő karika
hajós Singer-varrógép. Cim a kiadóhivatalban.

. I. kér. 270. számú sarbkház, ártézikut mel
lett, három üzlethelyiséggel, jó forgalmas he
lyen eladó. Ugyanott 2 hold hereföld is eladó.

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadód 
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, I. kerület, Arany János u. 169. sz.

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
Prjevara Jánosnak a Macó alatt 6 hold szántója és 

mangolzugban 450 négyszögöl dinnyeföldje eladó. Jel.
I., 230. sz. alatt.

Id. Prjevara János 11.. 405. sz. háza eladó.
A tiszaföldvári országos vásár folyó hó 18-án lesz.
özv. Kis Mihálynénak Kákán Szőrhalmon és Csaba

csüdön legelőjárásai kiadók. Jel. II., 155
Lancsa Mihálynak Szappanosban két dinnyeföldje 

eladó. Jel. T. VII. 530.
A szarvasi hengergőzmalom mint szövetkezet e hó 

18-án délután 2 órakor a Színkörben rendes évi köz
gyűlést tart.

Vitéz Balog Pálnak Peres-dűlőben 6 és fél holdja 
tanyával. 1500 db uj cserep, 1400 db uj égetett téglája 
és 1 vontató szénája eladó. Jel. T. II., 273.

özv. Grjecsnyik Mihálynénál hegyesdülőben vályog 
tégla eladó.

Liska Mihálynak Macóérben 150 négyszögöl dinnye* 
földje eladó. Jel. IV.. 133.

Fabó Pál és társa II.. 449. számú háza eladó.
Matusik Mihálynak egy gyengeborjas tehene eladó. 

Jel. T. 11., 135. sz. alatt, ahol sertéspéva is kapható.


