
4 I

Teljes vasárnapi 
mankaszünetetI

Irta: Liska Ferenc
ev. hitoktató s. lelkész

A vasárnap délelőtti istentisztelet után 
saéjjelnéztem a községben. Ebben a község
ből, hol most hivatásom teljesítem, vasárnap 
tartják még mindig a piacot. És a piactéren 
találkoztam mindazokkal, akiket az életért 
való küzdelem elvont a templomi istentiszte
lettől. Fázósan, fagyosan álldogáltak sátraik 
mellett várva a vevőket, tipegve-topogva 
ácsorogtak filléres árucikkeikre vevőt várva. 
És találkoztam azokkal, akik venni akartak 
valamit, akiknek jórésze, nagy vágyódással, 
üres zsebekkel nézegette a kirakott holmikat. 
Keresni akartak mindannyian, az eladó ve
vőt árujára, a vevő valamilyen szükségleti 
cikket napi ételéhez.

Utam tovább vezetett. A vendéglők fagy
virágos ablakain keresztül beláttam a borgő- 
zjjs, füstös szobákba, ahol fáradtszemű, izga
tott kártyások keresték a szerencsét, zene 
szűrődött ki az ajtókon, csapzotthajú fiatalok 
jcoccintgatták össze á borral telt poharakat. (3k 
a mámort, a. pillanatnyi örömöket keresték; 
pár idősebbje pedig. tjflprj-, nagy fajdalmára, 
bújára, bajára, goncijara vigasztalást, feledést 
keresett. A  vendéglős pedig hízelgő kedves
séggel szedte a szesz és mámor vámját. 0  
is keresett.

A templomban pedig, nagyon szégyenlem, 
nagyon kevesen voltunk. Az isteni kinyilat
koztatás dús igéi nagyon kevés fülön át ta
láltak utat a lélekhez és nagyon kevesen vol
tak azok, akik Isten otthonában kerestek va
lamit. Pedig ha tudnák sokan, hogy ott az el
mondott szavakban, az elsugott imákban, a 
világból kiemelő könyörgésekben, az eggyé- 
dobbant énekekben mennyi szépség, mély
ség, vigasz, öröm és boldogság van, otthagy
nák a megszentelt ünnepnapon sátraikat, pia
caikat, korcsmáikat, kártyáikat és a hit meny- 
nyei gyógytárában keresnék és találnák meg 
orvosságaikat bajaikra, bánataikra. Ott meg
találnák az igazi örömöket, mik nem órákig, de 
Öfökkétig tartanak, ott megnyugodnának a hat 
rfápi küzdelmek után. ott vigaszt találnának 
minden testi és lelki fájdalomra.
• ■ 7 Mire hazaértem, nagy fájdalommal tel- 
tej$ noeg. Az ablakon kitekintve az utcán lat
tanba'falu ifjúságát is föl-alá hömpölyögni. És 
láttam a gyilkos tüzet kicsapni a legények sze
méből, amik durva vágyak forróságával ég
tek és láttam a lányokat lesütött szemekkel 
kacérkodva játszani o fellángolt tüzekkel. És 
láttam a tömegben a megbújó bűnösöket, kik 
naponta szegik meg az isteni törvények va
lamelyikét és láttam a tolvajokat, amint a 
"sphek (elé nyújtogatták bűntől fekete kör- 

kalandra éhes ficsúrokat,
^  rlr n _

amikor az emberi lelkek sorra vesznek el, 
akkor azoknak, akikben él még a hit és erköl
csök emberré tevő és istenhez emelő érzeje, 
azoknak sürgősen össze kéll fogni vezetőknek, 
vezetetteknek, minden jóknak a nemzetek és 
világok sorsáért reszkétőkhek. Össze kell fog
ni és ha másként nem, erélyes rendelkezések
kel«, törvényekkel és büníető megrettenések
kel kell útját állni a lélektelenség és erkölcs
telenség mindent megsenimisitő folyamának. 
Ki kell tárni e templomok ajtaját és be kell 
oda vinni újra az emberi, mely ha sokat 
szenved is e nehéz időkben, jövendő sorsát, 
a jövő szépségeit nem kohferenciákon, önző 
haszonleséseken, gyűlölködő pártosságokon 
építheti fel, hanem csak az egyedüli igaz 
erősségen: Isten hatalmán, minden földiek 
legnagyobb erősségén.

Teljes vasárnapi munkaszünetet köve
tel az,aki a megszentelt hetedik napon nyu
galmat keres, aki érzi örök adóját mindenek 
Teremtőjéhez, aki érzi, hogy ha igy megy to
vább az életnek sora, mély a lelkek nemes
ségének elpusztításával közömbössé teszi az 
ünnepnapot akkor rövidesén eljön a Vég,

Köztudomású, hogy az elníult évi nagy 

szárazság az egész megyében talán Szarvast 

sújtotta legjobban. Igen sok gazdának oly 

kevés búzája termett, hogy állami vetőmag

ért volt kénytelen folyamodni és sok esetben 

az a kevés is olyan silány minőségű, hogy 

a kereskedők nem vásárolták meg. Termé

szetes, hogy ilyen termésből nem vđltak ké

pesek adósságaikat rendezni, már csak azért 

sem, mert a megelőző évben nagy rozsdakár 

érte őket, ugyanakkor nagy sertésvész is 

volt, a terményárak akkor még rendkívül 

alacsonyan álltak.

A kormány rendeletileg igyekezett meg

védeni az aszálykárosult gazdákat, de a 

legtöbb gazda nem képes aszálykáráról oly 

tanúsítványt szerezni, amellyel a bíróságtól 

sikerrel kérhetné védettségének fenntartásét 

vagy védettségének törlése esetén a kitűzött 

árverésnek a folyó gazdasági év végéig való

amely borzalmas lesz és örök.
Teljes vasárnapi munkaszünetért kell 

harcolnunk, mint meg van afc az északi pro
testáns államokban, ahol vasárnap zárva van
nak a vásárok csarnokai ék szórakozó he
lyek, ahol ezáltal a lelkek nemesebbek, meg
értőbbek, az emberek szeretettel teltebbek, 
jobbak, ahol ezáltal melegebb és békésebb 
a családi otthon, közvetlenebb a baráti és 
rokoni kapcsolat, forróbb az igazi és tiszta 
érzelem. Ezáltal az ünnep ott igazán az Istené.

Nekünk is erre kell törekednünk. És ha 
majd törvény tiltja el a vasárnapi piacot és 
vásárt, ha majd törvény csukatja le vasárnap 
délelőtt a korcsmák ajtaját, ha majd áhitatos 
ének hangzik fel mindenünnen vasárnap 
délelőtt és nem részegek durva dalolása, 
úgy a mi életünk is szebb, jobb, igazabb és 
magyarabb lesz e nehéz I időkben és akkor 
állandóan megtisztuló lélekkel, felfelé hajló 
szívvel és sokszorozott erővel fonunk egybe 
egyetlen igaz hatalmasságunk: Isten és egyet
len hatalmas álmunk:) Nagymagyarórszág 
szine előtt. ?

Medgyésegyháza, Í935. .január hó.

ügyi hatóság által kiállított tanúsítvánnyal 

igazolja, hogy aszálykár miatt földadójának 

egyharmadát törölték. És itt érte a szarvasi 

gazdákat szomorú meglepetés. Dacára a köz

tudomású nagy^aszálynak, a többszáz aszály

károsult közül, alig néhánynak adótörlése 

éri el a szükséges egyharmad arányt.

Emiatt számtalan gazdái védettségének 

törlése vagy éppen rpár az árverés veszélye 

fenyegeti. Most aztán sok szarvasi gazdaadós 

aláírásával egy kérvény került az elöljárói 

tanács elé, amely kérvényben a gazdák 

aszálykáruk helytelen megállapításának or

voslását kérik az ‘ illetékes hatóságtól. Az 

elöljáróságot e lönfény^ kapcsán arra kérik, 

hogy panaszukat afc elöljáróság legye magá

évá és illetékes Ueíyen járjon el a szarvasi 

gazdaadósok sérelmének ügyében. A szarvasi 

aszálykárosult gazdáadósok nagy tömege 

most aggódó várakozással tekint kérelmé

nek sorsa elé.elhalasztását. Ugyanis a bíróság halasztást 

csak olyan gazdaadósnak adhat, aki adó- Dr. Tokay L&szlA.

Rendelet a mezőgazdasági munkások védelmére
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'ly gazdsági munká
sokat szerződtes- 

kell ha llok  ar.i-

Az aszálykár túlságos leértékelése miatt

veszélye fenyeget
A  m egszorult gazdaadósok t

Szarvas nagyközség élőt járósíágának közbenjárását kérik !
%



ndimazžanak 
kívül fél kell Íii\* 
vény ama rendelkezi 
nyos munkabéreket bizton, 
hogy az aránytalanul alacsony béretv . 
ben teljesített munkák esetében a munkás a 
megfelelő béri a munka megszüntetése után 
is követelheti. Ott, ahol a gazdasági munká
sok részére készpénzben, vagy terményben fi
zetett napszámbérek annyira alacsonyak, hogy 
a fizetett bérek az adott gazdasági viszonyok 
közölt, a gazdasági munkás és családja meg
élhetését nem biztosítják, bárki kérheti a leg
kisebb napszámbérek megállapításának el
rendelését. A  kérelem közvetlenül a minisz
terhez is benyújtható. A rendelet a hatóságok 
feladatává teszi a közbelépést szükség ese
tén abban az irányban, hogy a munkaadók 
az aratógépeket eltávolítsák, amig a megfe
lelő számú munkaerő áll rendelkezésre, más
részt mellőzzék mindennemű gazdasági gé
pierő alkalmazását az olyan mezőgazdasági 
munkáknál, amelyek kézimunkaerővel végez
hetők. Az egy-egy aratópárra eső holdak szá
mát úgy kell megállapítani, hogy mentői több 
munkás jusson aratási keresethez és szükség 
esetén a cséplést az aratásból kimaradottak 
végezhessék. Azok ellen a toborzó gazdák 
és gazdasági munkavállalkozók ellen, akik 
szabályszerű engedély nélkül működnek, vagy 
bárminemű visszaélést és mluasztást követ
nek el a hatóságoknak a legszigorúbban kell 
eljárniok.

H Í R E K

Jöjjenek a véres árnyak!
Mint véresen:: tragikus és szomorúan szé

gyenteljes múlt éjféli kisértetei vonultak Fel Rákosi 
Mátyás volt népbiztos büntetőperének tárgyalásán 
a kommunista árnyak. Felelevenedtek lelki sze
meink előtt idők és események, amelyekre nem 
szeretünk visszagondolni, amelyeket azonban 
mint a nemzet szervezetlen voltának keserű

a magyarok io«c... , y*
a meggyötört ország fővárosába a szabaditót, 
Magyarország kormányzóját Jöjjenek csak a 
véres árnyák. táruljon fel a múlt sötét poklának 
kapuja, hogy a népbiztos bűnperének tárgyalási 
adatain, mint múltba irányított górcsöveken át 
lássuk a kórt, amelyből kilábaltunk és tudjuk 
összehasonlítani a jelent a múlttal. Mert csak 
ennek az összehasonlításának révén értékelhetjük 
kellően azt az épitőmunkát, ami ebben az or
szágban tizenöt esztendőn át folyt, hogy életet 
teremtsen a romokon. Csak hadd halljuk meg a 
tanúk vallomásaiból, hogy hatalomra jutott 
bitangok miképpen akarták kufármódra áruba 
bocsátani Szent István koronájának birtokállo- 
mányát, miképpen akarták feldarabolni és a szó 
legszorosabb értelmében eladni a legtöbbet Ígé
rőnek az ország testét. Az ősi alkotmány helyett, 
amely jogok erős -pillérein nyugszik a struktú
rájában zagyva rémuralom kötéllel, rohamkéssel, 
közönséges emberöléssel akart zsarolni és rabolni. 
Ostoba kontárok és cégéres gonosztevők gyülevész 
hada tette bizonytalanná úgy a nemzetnek, mint 
polgárainak életét. És most, hogy a keserű pohár 
már elmúlt, ki ne venné le kalapját a templom 
előtt, amelyet istállóvá akartak lealjasitani ? Ki 
ne érezne a jogrend, a jogbiztonság éltető me
legét azután a szibériai hideg után, amit a vörös 
árnyak valóságos ittléte alkalmából kellett végig
szenvednünk. És ki ne erezné, hogy a nemzet 
aranykönyvében kell megörökíteni azoknak nevét, 
akik a személy- és vagyonbiztonságot, az ősi 
magyar alkotmányt visszahelyezték régi jogaiba. 
Ha egyébért nem, azért volt jó a kommunizmus 
véres kísérleteinek felvonulása, hogy magunkba 
szálljunk és megerősödjünk hitünkben. Abban a 
szent hitben, amely a reánkbizott ezér éves nemzeti 
örökség megőrzésének dogmáit tartalmazza és 
arra int, hogy össze kell fogni, intézményesen 
egyesíteni azokat az erőket, amelyek alkotó és 
nem romboló munkára hivatottak, hogy meg kell 
fognunk egymás kezét azon a történelmi ösvényen,

latot Szarvéi 
gyógyszertára it>

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, 10 órától magyarnyelvű, az újtemplomban tótnyelyü 
istentiszteletét tartanak.

A szarvasi róm. kát templomban szombaton. 
Gyertyaszentelő boldogasszony napján délelőtt fél 9 órai
kor csendesmise, 10 órakor gyertyaszentelés, nagymisc|. 
Délután fél 4 órakor ünnepi vecsernye. — Vasárnap 
délelőtt fél 9 órakor kismise, 10 órakor nagymise. Dél
után 3 órakor vecsernye. Köznapokon a szentmise reggel 
fél 8 órakor, litániák délután 3 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztérigébea. 
Kondoroson az ev. templomban minden hónap első' 
vasárnapján van istentisztelet. !:

— A vármegyei kisgyűlés újjáalakitása. Békéá 

vármegye törvényhatósági bizottságának ja«* 
nuár hó 22-én Gyulán tartóit alakuló gyűlésé?, 

a következő öt évre a vármegyei kisgyűlésbej 

az alábbi szarvasi polgárokat választotta bei

I. az összes választók közül alakított bizotfcj 

sági tagok csoportjából: Raskó Kálmáiní

igazgatótanári, Ribárszky Pál ny. árrcentesitcH 

társulati főmérnököt és Csabacsűdy Jánosi 

főjegyzőt ; II. az érdekképviseleti törvényi 

hatósági bizottsági tagok közül pedig: Bartos 

Pál ev. lelkészt.

FOGROMLASAT
100 °/0 -ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájyfzessencla.
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. . .  És azután őszintén elmondottam min* 
dent Victornak, amit a párbaj előzményeiről 
tudtam

. . .  És ha az volt a célom, hogy egy bű
nös, dacos embert lelkileg rettenetesen meg
rázzak és összetörjek, — ez a célom teljes 
mértékben sikerült.

__A vad, az erős ember magábaroskadva
temette arcát a tenyerébe.

Újjai között végigszivárogtak a könnyei. 
Az egész teste rázkódott. Végül fásultan és 
kissé megkönnyebbülve átment a fürdőszobá
jába és megmosta az arcát. Szégyenkezve, 
mondhatnám: alázatosan állott meg előttem.

— Igyekszem mindent jóvá tenni, ameny- 
nyire csak lehet — mondotta. Vezekelni és 
bűnhődni fogok. Majd m eglátod !... Téged 
csak arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem te 
Is, ha tudsz. És ha a szegény Októberünk élet
ben marad: hozzál össze vele. És eszközölj ki 
nekem egy látogatást Hédda asszonynál Minél 
előbb! •*.

__Annyi szerénys*' és igaz!
kétségbeesés sugárzó" 
natban megbocsát*'

— Isten v

. . .  Másnap délután 6 órakor Hedda 
asszony fogadószobájában .. .

. . .  Ott áll Victor őrnagy sápadtan, kissé 
meggörnyedve, felkötött karral, civilben, a 
szép asszony előtt, akivel szemben persze, — 
érthető okból — j&nak láttam elhallgatni a 
közöttem és Victo :̂ között lefolyt beszélgetés 
egyes részleteit.

Hedda egy megbántott királynő fenségé
vel állott helyén, balkezével egy szék támláját 
szorongatta. Vendégét sem kínálta hellyel; 
kezet sem adott néki.

A hangja jéghidegen és ellenségesen 
csengett.

— Ön engedélyt kért rá őrnagy űr, hogy 
meglátogathasson* Megadtam. Kérem, adja elő 
a jövetele célját; de röviden, mert az időm 
drága s különben js ideges vagyok 1. . .

Victor arca elsötétedett. Fogadtatása még 
talán hidegebb és megalázóbb voltj mint ami
lyenre számított. Öe erőt vett indulatain s 
miközben észrevétlenül cédrusegyenesre húzta 
ki magát, mélytűzö szeme is most már hatá
rozottan kapcsolni merte szép ellenfelének 
tekintetét. A hangfa is szaggatott, de biztos volt.

— Rövid leszek Asszonyom 1 '
ho£v ín  ‘

Ez a nem várt, egyenes támadás zavarba1 
hozta az őrnagyot. Nagyot nyelt és dadogva, 
elvörösödve folytatta:

— Igen 1. . .  persze 1. . .  azaz hogy : nemi...
__De mit is magyarázok és 'köntörfalazok
én itt össze-vissza ? ! —

Ezzel dacosan előrelépett és felszegte a 
fejét. A hangjából némi * diadalmas felülkere- 
kedés csendült k i:

— Nagyságos Asszdoyom: Van szeren
csém ezennel megkérni kezét l . . .

A szép asszony szejmpillája egy pillanatra 
megrebbent és egy jó megfigyelő azt is észre 
vehette volna, hogy az apeán parányi hőség 
futott át és kebele erősebb hullámzásba kez
dett. — Victor azonban n^m volt jó megfigyelő, 
mert ő csak egy fagyos gúnyos mosolyt látott 
azon a márványarcon és q kegyetlenül hideg,j 
visszataszító szavak mögött nem érezte meg aj 
vergődő, forró női lélek tusáját.

— Tehát ön ezt az elégtételt óhajtja; 
nekem nyújtani őrnagy út, a város pletykáját 
ért és a legjobb barátom életéért ? ! .  ♦ . Kö
szönöm tudomásul veszem,; de az ajánlatál 
mindjárt a leghatározottabban vissza is utasir 
tom l Soha nem tudnék a felesátfe ^
kinek, aki engem nem



Szombaton este félkilenckor kezdődik 
a Leventetiszti-bál

Hangulatos palotással nyitják meg a leventék hagyom ányos bálját

Emléktáblát kap Chován Kálmán. Néhai 

Chován Kálmán, a szarvasi születésű világ

hírű zongoraművész, a budapesti zenemű- 

vészetilfőiskola volt tanára rövidesen emlék

táblát kap Szarvason. A Szarvasi Öregdiákok 

Szövetsége legutóbbi választmányi ülésen 

elhatározta, hogy emléktáblát állit fel Chován 

Kálmánnak és azt Szarvason helyezik el.

Gyertyaszentelő
ttj. ZERINVÁRY SZILÁRD verse

Nézd Édes, fényt szitál az égbolt, 
s fürdik benne a rétek árka 
és érzed, hogy szövi a szívünk 
tavaszfonalát három párka : 
a Dal, a Szerelem, az Álom ?
A szívemet: piros kis gyertyát, 
megcsóválom, s magasba tárom.
Imbolygó fényét simogatja 
a tavaszillat és a szellő 
és hajbókol a csend előtt 
és most várok egy vallomást: 
a lázas Gyertyaszentelőt.

— A Nemzeti Egység győzelme Csabacsüdön.

Csabacsűd községben a múlt héten tartották 

meg a községi képviselőtestületi tagválasz

tást, amely a Nemzeti Egység teljes győzel

mével végződött. A megválasztott tagok a 

következők: Sárkány Zsigmond, Medvegy 

Pál, Kovács Mátyás, Zima Pál.

— Az elmúlt heti vármegyei kinevezésekhez. 
Lapunk multheti számában közölt kinevezé
sekhez pótlásul, minden félreértés elkerülése 
végett közöljük, hogy azok túlnyomó része 
nem új kinevezés volt, hanem az előző 
törvényhatóság által annakidején eszközölt 
kinevezéseknek újbóli megerősítése, mely 
mindannyiszor megtörlénik, valahányszor a 
régi törvényhatóság egy újnak adja át a 
helyét. (Ezelőtt hat, most pedig öt-öt évenként.)

— Az orosházi főjegyző temetése. A tragikus 
hirtelenséggel elhunyt orosházi főjegyző Ku
nos István temetése nagy részvét melleit 
ment. végbe. A temetésen Szarvas község 
képviseletében dr. Sinkovics Mihály adóügyi 
jegyző és dr. Lehoczky János helyetles anya
könyvvezető vettek részt.

— Névnapmegváltás. Dr. Horválh János, a 
budapesti Bakáts*téri klinika segédtanára, 
január 27-én. nevenapján 10 P-t küldött a 
szent József-konyha céljaira. A szives ado
mányért köszönetét mond a szegény-konyha 
vezetősége.

— Kétszeres törvényhatósági bizottsági tagok. 
A vármegye főispánja felszólitotta válasz
adásra Deseő Jenő öcsödi, vitéz Tepliczky 
János, Sinkovicz János szarvasi, Kovács 
György kondorosi és Schwarz Gyula csaba- 
csűdi lakosokat, hogy kétszeres törvényható
sági tagságuk melyikét tartják meg, hogy a 
póttagok behívását megtehesse.

— Félévi hivatalos látogatás. A kondorosi 
ev. iskolákban január hó 24-én és 25-én tar
tották meg — nagyszámú szülő jelenlétében
— a félévi látogatást, a régi szokás szerint 
a kisvizsgát. Az eredmény minden iskolában 
kiváló volt, hisz kipróbált erők működnek s 
lelkiismeretes munkát végeznek. Thúry György 
a külterületi tanító első vizsgáját mutatta be 
osztatlan iskolájának növendékeivel. Az ered
mény meglepő jó volt, tudvalévő, hogy az 
osztatlan I—VI. osztály, a sokféle tantárgy 
milyen nagy munkát ró a tanítóra. Ha a 
szülők elégedettek, azt jelenti, hogy a tanító 
lelkiismeretes munkát végzett.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó rokonoknak és ismerősöknek, 

kik édesanyám clhunyla alkalmával részvé
tükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ez
úton fejezem ki hálás köszönetem.

Boros Pál
kereskedő.

A Szarvasi Levente-Egyesület ha
gyományos táncmulatságát február 2-án 
este fél 9 órai kezdettel rendezi meg 
az Árpád-szálló dísztermében. A sze
zon eme hangulatos bálját 14 magyar- 
és leventeruhás pár pompás palotás
táncával nyitják meg, majd a táncba 
bekapcsolódik a közönség is és egy

A múlt év decemberében történt, 
hogy Bednár Sándor endrődi-úti kocs
májába betért Kuruc András szarvasi 
lakos és miután több fröccsöt megivott, 
kiment az úttestre és elővéve revolverét 
egy arrahaladó autó után lőtt, amely 
intésére nem akart megállni. Kuruc 
mindenáron járművön akart bejutni a 
városba, ezért később egy Szarvasra 
jövő kocsira kapaszkodott fel, de a 
durva tolakodót onnan letessékelték, 
amire az éktelen haragra gerjedt és

— Műsoros összejövetelt rendez a Szarvasi
Dal kar. A Szarvasi Dalkar február 17-én va
sárnap este műsoros összejövetelt rendez az 
Ipartestülelben, melyre a dalt kedvelőket 
ezúton hívják meg.

— Jól élt a hideg elöl elzárt kutya. Egyik 
szarvasi polgártársunk hatalmas kutyája 
a közelmúlt nagy hidegeiben igen fázott és 
a gazda jószivű cselédlánya a házőrzőt es
ténként a padlásra engedte fel, hogy ne fáz
zon. A fázós kutya igen megszerette a pad
lást, sőt már világos nappal is felkéredzett 
oda. A minap azután szörnyű dologra jöttek 
rá a háziak. A hatalmas komondor a pad
láson 18 darab szaláminak is beillő finom 
vastagkolbászt fogyasztott ej éjszakai pihe
nése közben, sőt a többit is többé-kevésbé 
összeharapdálta. A jótettel visszaélő kutya 
ezzel saját vesztét okozta, mert gazdája el
pusztította. A cselédlány pedig elmélkedhet 
a hálátlanságon és a kolbászok szomorú 
pusztulásán.

pompásan átszórakozott mulatság em
lékével lesznek gazdagabbak azok, 
akik a bálon megjelennek. A figyelmes 
rendezőség mindent megtesz, hogy min
denki jól érezze magát és ennek hire 
el is terjedt már az egész városban 
és ezért nagy a készülődés minden 
lányosháznál.

durva szitkozódások közben újra elő
vette revolverét, a kocsi után lőtt és 
a golyó a rajta ülők feje felett süvített 
el. A dühöngő fiatalember Bednár 
Sándor kocsmáros tette ártalmatlanná 
és az elvett revolvert beszolgáltatta a 
csendőrörsön. A járásbíróság kétrend
beli közrendelleni kihágás miatt Kuruc 
Andrást 20 pengő pénzbüntetésre ítélte. 
Jogtalan fegyverviselés miatt is meg
indult ellene az eljárás.

— Összekaptak a rokonok. Két szarvasi 
lakos a napokban kisebb pénzdifferenciák 
miatt összekapott egymással, sőt ökölre is 
menlek és alaposan helybenhagyták egymást. 
A rémhirtérjesztők most is munkába léptek 
és az egyik szenvedő hős halálhírét költöt
ték. Természetesen a hir nem volt igaz és 
mindkét polgártársunkat egészségesen láttuk 
az utcán. Ilyen a falu szája . . .

— Az öcsödi főjegyző Békésen. Öcsöd köz

ség főjegyzőjét, az egész járásban, sőt me

gyében jólismert Molnár Bélát a békési járás 

főszolgabirája Békés községhez helyettes 

főjegyzőül nevezte ki. A behelyettesített fő

jegyző a vármegyei jegyzői karnak egyik 

legérdemesebb tagja, aki kiváló szorgalommal 

és töretlen ambícióval végzett közigazgatási 

munkájául nemcsak községének szeretetét, 

hanem feletteseinek is teljes elismerését meg

szerezte.

TISZTA VÉTELT BIZTOSIT
a világvevö rádiósorozat:

P H I L I P S 
Oktoda 4+1 
Juni or  2+1

CSER E, V É TE L , ELA D Á S . D ÍJTA LA N  B E M U T A T Á S !
Villanyszerelés. LA TIC E L gumi-ülöpárna.

D A N K Ó  műszerésznél, Árvaház.
O R IO N  készülékek is kaphatók. ■ ■ ■ . .—

S T A N D A R D
Super 3 5 — 5+1 
S u p e r  X — 3+1 
Super 2 X — 2+1

Autó és kocsi után lövöldözött ittas állapotban
Jogtalan fegyverhasználat miatt is eljárás indult ellene
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Nagyszabású álarcos jelmezbált rendeznek a 
kereskedőalkalmazottak

A  bál iránt máris városszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg

H E T E N K É N T
faja s OROSZ IVÁN

Elfelejtett szavak
Az utóbbi húsz év alall rellcnelesen sok új szó 

gazdajgilolla tudásunkat. Valamikor a boldognak ne» 
vezelt békeévekben mint csendesen folyó patak, 
úéy folyl az élet, egyszerűen, boldogan. Nagy 48*as 
és 67«es csaták, dalos«boros, Kossulh>kokárdás, 
irvalányhajas képviselőválasztások zavarták csak meg 
időnként a széles ország nyugalmát, vagy csak a 
messziben fellángolt csetepaték harcizaja színesítette 
az esténként összeülök beszélgetését. De hát minden 
jónak egyszer vége kell lenni, mint ahogy minden 
rossz is elmúlik egyszer és jönni kellett a nagy világ« 
égésnek és máról-holnapra megváltozott az egész 
vüág arca, akkor azon az emlékezetes 1914. évi 
nyári napon, amelyen a háború harci szekere végig* 
száguldott az öreg Európán. És jöttek a nagy izgalmak 
és jöttek az eddig még nem is sejtett sok technikai 
csodák és szavak. Egyszerre megtanultuk, hogy mi 
a srapnell, mi a dum«dumgolyó, mi a hadiszállítás 
és hogy mily messzire hord a kövér „Beria“. Ezer 
és ezer szó kell szárnyra, amiket eleddig csak térké* 
pezó katonaiskolák tantermeiben ismertek. Rövid pár 
hét és mindnyájan a katonai és földrajzi műszavak 
és nevek egész szótárát megtanultuk. Majd jöttek a 
szomorú felfordulásos idők, jöttek a nehéz napok és 
megtanultuk a közgazdasági- szavak sokadalmái. 
Megtudtuk azt, hogy mi a kenyérjegy és mi az 
infláció, megtanultuk becsülni a kékpénzl és meg« 
tanultunk milliókban számolni. A börze társasjáték 
lelt és a szalámi, vagy KÉVE«részvények árfolyamát 
minden inasgyerek tudta. Új szavakat hozott a tech
nika, amely mérföldes lépésekkel lanitotla meg az 
emberiséget a rádió, az antenna és a jazz minden 
csínjára és ficamára. A negédes bécsi valcerek és 
polkák nevei helyett sími, tangó, rumba és egyéb 
láncnevek kerüllek forgalomba Megtudtuk azt is, hogy 
mi is az a straloszféra és hogy a gázálarc rövidesen 
•szalónképes lesz mindenütt ebben a nagy nemzetközi 
bizalmatlanságban. Megtudtuk és a saját bőrünkön és 
fájdalmunkon érezzük, hogy mily fájdalmasak is azok 
a wilsoni elvek és hogy Trianon, háromszoros nem, 
nem, nem>et jeleni minden magyar lelkében. A ha- 
missság és protekció ezer válfajával találkoztunk és 
eddig oly keveset használt szavak: a munkanélkü« 
Bség és ínség mit jelentenek. Saját bőrünkön tanultuk 
meg, hogy a bizalom majdnem mindig egyoldalú és 
az értéktelenek felszínen való úszása káros a társa« 
dalomra. Megtanultuk a szükség és hiány szavak 
igazi értelmét sajáímagunkon. És ezrek és milliók 
érezik az ínség keserűségeit szerte a nagy világon, 
ínség... Szomorú szó és tragikus. És az ínségesek 
milliói a korgó gyomrok észveszejtő zenéjében szó« 
morúan gondolnak azokra a régi időkre, amikor a 
nagy problémák foglalkoztatták az embereket, mert 
kis problémák, egyéni bajok akkor oly minimálisak 
voltok, hogy nem is volt érdemes felemlíteni azokat 
Ma pedig a nagy világproblémák tűnnek el a milliók 
érdeklődéséből, mert az egyéni gondok súlya min« 
denkire ránehezül. Az ínség vasmarkai szorítják a 
gazdát, az iparost, a kereskedőt, a tisztviselőt és 
bizony sok helyen már kenyérre és levesre sem 
telik ebben a gabona* és lelkiaszályban sínylődő 
földtekén. Megkövesedett az emberek szive és nagy« 
néha csak az arany csörgése tudja a sziveket fel* 
melegíteni egészségtelen önzésre. És ha taglaljuk a 
világ helyzetét, bánatosan gondolunk arra a sok új 
szóra, amiket az utóbbi kél évtizedben megtanultunk. 
Fájdalmasan gondolunk arra, hogy az emberiség javát 
szolgálni teremtett, az új szavakhoz kapcsolt fogalmak 
csak szavak és holt anyagok maradlak, amikből 
hiányzik a lélek. Akaratlanul is arra gondolok, hogyha 
nem is új, de a rég elfelejteti szavak korszaka mikor 
dereng fel újra. Mert bizony nagyon elfelejtettük, hogy 
mi a szeretet, a békesség, az igazság, a megértés, 
a megbocsátás és a jólét. Ha nem is új szavak 
ezek, mégis szépek és talán el kell jönni majd annak 
az időnek is, amikor a most oly gyakran használt 
szavak helyeit ezek kerülnek divatba. De talán nem 
is a szavak, hanem az ehhez kapcsolt gondolatok 
és érzelmek. Akkor talán öröm lesz majd szegény« 
nek is lenni

sürgősen Halház alatt 570 JI-ÖI 
l j l d l I U  terjedelmű pótlék, sok gyümölcs
fával. Érdeklődni lehel IV., 363. szám alatt.

A szarvasi Kereskedő Alkalma
zottak Egyesületének gondos és mun
kakész vezetősége a tagok és a kö
zönség óhajtásénak engedve február 
10-én az Árpád-szálló dísztermében 
nagyszabású és látványos álarcos jel- 
mezbálat rendez, amely iránt már is 
városszerte nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. A kereskedőtársadalom ifjúságá
nak ezen megnyilatkozása maga köré 
gyűjti Szarvas egész fiatalságát és a 
bál sikere már előre azzal is biztosít
va van, hogy a varrodákban és há-

— A méhészeti tanfolyam záróvizsgálata. A
Szarvasi Méhészkor felkérésére a szarvasi 
Iskolánkivüii Népművelési Bizottság 1934. 
novemberében egy negyvenórára méretezett 
gyakorlati méhészeti kurzust szervezett meg, 
melynek előadóiul községünk legügyesebb 
kezű és nagy tapasztalattal rendelkező mé
hészeit sikerült megnyerni: Némethy Samu 
ny. igazgatótanárt, Marozsy János állampénz
tári igazgatót. Szlovák Miklós vallástanárt, 
dr. Horváth István szövőgyári igazgatót, 
Podany János ev. tanítót, Tomka Pá! műszaki 
tisztviselőt, Stefáni Pál uradalmi kertészt, 
Csasztvan Pál ácsmestert és Zsigmond Sán
dor cipészmestert. A tanfolyam a jelzett 
időponttól fogva hatvanas létszámú hallga
tósággal állandó érdeklődés közepette január 
hó 27-ig folyt a szarvasi állami elemi nép
iskolában. A kurzus záróvizsgálata e nap 
délutánján zajlott le. A vizsgálat elnökéül a 
vármegyei elnök a helyi bizottság ügyvezető
elnökét, Wagner Géza gimn. tanárt bizta meg, 
ki záróbeszédében külön kiemelte, hogy elő
adók és hallgatók részéről megnyilvánult 
ekkora ambícióval és példátlan sikerrel még 
kevés tanfolyamot vezetett le. A jelentkezett 
és felvett hallgatók közül 49 végbizonyítványt 
is nyert. A vizsgálat végeztével Némethy 
Samu, mint a tanfolyam gondolatának fel
vetője, mondott köszönetét úgy az Iskolán- 
kivüli Népművelési Bizottságnak,mely e kurzus 
megszervezését vállalta, mint Szarvas nagy
község elöljáróságának, mely a tanfolyam 
fűtési és világítási költségeinek fedezésével 
lehetővé tette, hogy a tanfolyam zavartalanul 
működhetett és az állami elemi népiskola 
igazgatóságának, mely a vállalkozásnak haj
lékot adott. A hallgatóság köréből Kiss Mihály 
fejezte ki háláját és köszönetét a tanfolyam 
vezetőivel, anyagi és szellemi támogatóival 
szemben, mig Barna Imre e hála jelképeként 
egy értékes emléktárgyat nyújtott át Némethy 
Samu ny. igazgatónak, a Méhészkör elnöké
nek.Podani János előadó ajándék-kaptárát sors
húzás úlján Szvák András hallgató nyerte el.

zakban fürge leánykezek a szebbnél- 
szebb és ötletesnél-ötletesebb jelme
zeket készitik el. Pazar színekben és 
ötletekben fog pompázni a hatalmas 
bálterem február 10-én, a jövő vasár
nap este, amire a csinos^'kiállitású- 
meghivók most mennek széjjel, meg
hívni ezen bálra Szarvas lakosságát. 
A bél sikerének előrévetett fénye a 
farsang legszebb és legváltozatosabb 
báljának ígéri a kereskedő alkalma
zottak jelmezbálját.

— A szép lakás felé — kisszakaszokban.
Nemcsak a közlekedésben, az élet egész vo
nalán kezdünk hozzásimulni az apró részle
tekhez. A villamoson megszoktuk, a taxiautón 
csak ezután fogjuk megismerni a tantuszok 
előnyeit. Most már a lakása ízlését, az ottho
na szépségét is biztosíthatja akárki szinte 
filléres részletekért. Egy magyar újságkiadó 
vállalat, a Tündérujjak példaadó újitássál, 
merésznek tetsző elhatározással áz egész 
középosztály asszonyainak szinte hihetetlen 
ajánlatot tett. Egy évig folytonosan küldi az 
annira népszerű kézimunkaujságját és ráadá
sul egy gyönyörű függönyt is ajándékoz igen 
könnyű fizetési módozattal. A kiadók érre a 
kockázatos útra az idők, és viszonyok, de 
főleg a sürgető kívánságok hatása alatt tér
tek rá. Most előzékeny módon azt kérdezik 
az előfizetni óhajtó hölgyközönségtől : Melyik 
kedvezés tetszik önnek? Akarja azonnal a 
gyönyörű függönyajándékot, mely 150x260cm- 
es méretével, ecrü színeivel, tülíanyagávái 
valóban a legszebb disze minden szobának? 
Akkor tessék beküldeni 7 P 20 f-t most és 
három hónapon át folytatólagosan 2 P 40/-t. 
Vagy akar könnyebb feltételeket? Akkor tes
sék hat hónapon át küldeni 2 P 40 f-t és 
úgy jut az ajándék birtokba. De még tovébb 
mennek a hihetetlen ügyességű akcióban. Az 
ajándékok közül is szabad választást enged
nek. A többféle méretben kapható függönyre 
nem mindenkinek van szüksége. Az ilyen 
előfizető jelentkezésénél választhat a függöny 
helyett vagy négy ágypárnát ( Arany Egyptre 
előrajzolva), vagy Indanthren-szegélyű azsu- 
ros lenvászonabroszt, vagy egy Fakulit, a köz
ismert hárompolcos faállványt. Az előfizetés
nél ajánlatos a Tündérujjak lapunk más ol
dalán levő mai hirdetésére hivatkozni. A  fő
cél a Tündérujjaknál (Budapest, Szervita-tér 
3.) a figyelmesség és a könnyű módon meg
valósítható szép lakás eszméje,

— Lakodalmi és báli meghivók Ízléses kivi
telben a legolcsóbban lapunk nyomdájában 
készülnek.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön- 
séget, hogy megboldogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
m int a

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

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

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg olcsó áraimról!



Köszönetnyilvánítás.
Mélységes fájdalmamban is hálás köszöne

téi mondok a szarvasi ev. egyháznak, az árva
ház felügyelőbizottságának, a lelkészi karnak, 
a főgimnázium tanári karának és ifjúságának, 
az ev. tanítói karnak, az árvaház vezetőinek 
és növendékeinek, akik részvétíátugatásukkal 
és kisöcsém, Jóhrend Márton gim. tanuló 
temetésén való részy^Uikkel bánatomat eny
híteni igyek^sféfc

D ózsa  Béla
mohácsi tanitó.

— Farsangi estély az öregdiákoknál. A
Szarvasi Öregdiákok Szövetsége február hó
2-án este a budapesti Alkotmány-vendéglő 
(V., Vilmos császár út 68.) különtermében 
vidám farsangi estét rendez. A műsorban 
Horváth Noémi prologust ad elő, S. Kovács 
Mária dalokat énekel, Szilágyi Baba farsangi 
ritmusokat szaval, ifj. Siki Béla zongorázik, 
Gróf Olga és Aurélia szavalnak. Szlovák 
Hédi táncol, Szlovák Jenőné konferálni fog.

— Gazdaifjak műkedvelője. A szarvasi 
-gazdaifjúság szombaton este a Vigadóban 
jólsikerült műkedvelő-előadást rendezelt. Ezen 
alkalommal a Gyimesi vadvirág cimű nép
színmű került előadásra a közönség szép 
érdeklődése mellett. A szereplők közül külö
nösen Melis Zsuzsa vált ki talpraesett ügyes
ségével, kedvességével, Janúrik Annuska 
ügyes alakilókészségével, Borgulya Ziza bájos 
megjelenésével, Szrnka Bözsike jó alakításá
val, Kondacs Annuska, Podani Jucika, Bor
gulya Zsuzsa, Galáth Böske, Roszik Annuska, 
Kiszely Zsuzsika kisebb szerepeikben is 
jók voltak. Pecze Lajos kiváló alakiló képes
ségével, kellemes és behizelgő hangjával 
váll ki, Janúrik János komoly alakítása mellett 
Zvada János játszott ügyesen. Szigeti János 
karakterisztikus figurája nagyon tetszett a 
közönségnek, Krsnyák Pál pedig komoly 
méltósággal játszotta el szerepét. Sovány 
György -nagyon ügyes volt, Gutyan Mihály, 
Urbancsok Márton, Podani Pál, Szloszjár 
Mátyás. Lancsa György, Sápszki Pál, Litav- 
szki György, Szekretár János. Kolompár 
János, Roszik János, Csicsely János, Liska 
János és Antal János is jól beilleszkedtek 
az együttesbe. A zenét Gazsó György zene
kar látta el közmegelégedéssel, a rendezés 
nehéz munkájának pedig Litauszki István 
igyekezett eleget tenni minden képességével.

— Súlyos haleset. Janúrik Pál kondorosi 
22 éves béres szalmavágásnál elcsúszott s 
a szalmakazalról leesett, szerencsére a fa
gyott hóra csúszott s igy a nagyobb vesze
delmet elkerülve súlyosabb lábizomrándulá- 
son kivül más baja nem esett.

F I G Y E L E M !

Rádiók 
átalakítását 

Budapest II. 
vételére
Márkás rádiógyárak kép
visel ete (Stand arcfTel efo n- 
gyár, Philips, Orion)

&>

Megtámadták az utcán, mert sírt a gyermeke
A  hatóság a támadókat fejenkint egy hónapi fogházra Ítélte

Még december elején történt, hogy 
Vityaz János szarvasi lakos egy este 
disznótorból hazafelé igyekezett hét 
éves kislányával és feleségével. A kis
lányka a nagy hidegben nagyon fázott 
és emiatt sirni kezdett. A másik olda
lon két erősen beszeszelt legény haladt 
és meghallva a fázó gyermek sírását 
szidalmazni kezdték. Vityaz János, a 
gyermek atyja szép szóval leintette a 
trágár legényeket, akik erre átfutottak 
az úttesten és nekiestek Vityaznak. 
Bottal és vasrúddal ütlegelni kezdték,

úgy hogy a békés apának két fogát 
is kiverték. Vityaz nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléseket szenvedett és a 
feljelentést megtette a durva támadók 
ellen. A szarvasi kir. járásbiróság 
most Ítélkezett a támadók felett és 
Sztancsik Jánost, valamint Molitórisz 
Jánosi 1—1 hónapi fogházra ítélte el 
testisértés miatt. Az elitéltek az Ítélet 
súlyossága, az ügyész a súlyosbítás 
miatt fellebbezést jelentettek be s ez
által az ügy másodfokon a törvény
szék elé kerül.

SZŰCS rádió, villamossági
vállalata, Szarvas.

plakátja, röplapja, jegye a Szarvasi Közlöny 
nyomdájában készül, mert nemcsak Ízléses, 
csinos és művészi lesz azoknak a kivitele, 
de figyelmes és állandó lappropaganda tá
masztja alá és igy az érdeklődés a legma
gasabb fokra fokozódik. Az egyesületek ve
zetői a köz és egyesületük érdekében szív
leljék meg a fenti sorokat és keressék fel 
ajánlatkéréssel a Szarvasi Közlöny megye- 
szerte közismert nyomdáját,

— Megépül az új kőút Kondoros és Orosháza 
között. A Kondoros—Orosházi kőút Nagy
szénáson át már a tavaszon megépül. A  
munkások örömmel készülődnek a kilátás
ban levő munkához.

— Névmagyarosítás. Sinkovics János buda
pesti MÁV Jiszt nevét belügyminiszteri en
gedéllyel „Ács“-ra változtatta át.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben január 25-től február 1-ig a következő 
bejelentések történlek. Születtek : Pusztai Ele
mér és Gilyan Mária fia Zoltán, ifj. Gutyan 
János és Gunda Anna fia Pál, Kis Judit fia 
Mihály, ifj. Tusjak Mihály és Janecskó Zsu
zsanna fia István, Kovács Ferenc és Paraj 
Judit fia Ferenc, Ponyiczki Pál és Pavlik Er
zsébet leánya Erzsébet, Juhász József és 
Lenavai Mária leánya Mária-Katalin, Komár 
Mátyás és Csilik Mária leánya Zsuzsanna. 
Házasság kötés nem történt. Elhaltak : 
Boros Jánosné Boross Zsuzsanna 62 éves, 
Komár György 11, özv. Janecskó Pálné Zu- 
berec Anna 74, Csonka Jánosné Jambrich 
Mária 82, Kondacs Zsuzsanna 34, Árvái Já
nosné Medvegy Judit 54, özv. Sechna Már
tonná Lestyan Judit 72 éves, Sárkány Má
tyás 9 hónapos, Lavrik István 62, Rafaj Pál 
81 éves korukban.

SANAX arcvibrálósgép
olcsón eladó.

Megtekinthető SZÜCS JÓZSEF villamossági 
szaküzletében.

— Az Én Újságom. Az
erdei cserkészekről, Mu- 
furcrő] és Mickóról szól 
Az Én Újságom vidám 
folytatásos regénye.A másik 
ifjúsági regényt Dánielné 
Lengyel Laura irta a gyer
mek Rákócziról. Előfizetési 
ára egynegyedévre 2 P.
Mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VI., Andrássy út 16.

— A Milliók Könyve leg
újabb száma. Friede Birkner:
Az Olszövetség (két kötet).
A kitűnő új regény részben 
Velencében játszódik le.
Minden számhoz kereszt- 
rejtvény értékes dijakkal.
Nagy téli keresztrejtvény- 
olimpiász, érdekes új betű- 
pályázat. Megjelenik heten
ként, előfizetési ára egy
negyedévre 2‘40 P.

— Lapunk nyomdája kiadja Orosz Iván leg
újabb költeményeit. Lapunk kiadója; a Szarvasi 
Közlöny Nyomda- és Lapkiadóvállalat áldo
zatkész kultúrális érzéssel elhatározta, hogy 
kiadja Orosz Ivánnak, az országoshirű 
költőnek, a vidéki irók egyik kitűnőségének 
legújabb költeményeit, amiket Pán hétágú sípján 
címmel gyűjtött kötetbe. A könyv kizárólag 
irodalom- és műbarátok részére fog készülni 
300 számozott példányban, melynek mind
egyikét a szerző névaláírásával fogja ellátni. 
A könyv könyvárusi forgalomba nem kerül 
és azt csak az előjegyzők kapják meg. Az 
előjegyzési ára 1 '20 pengő. Előjegyzésekét 
elfogad Nagy Sándor könyvkereskedése. A 
verskötetre már most felhívjuk Olvasóink 
figyelmét.

— Helyettesítés. A kondorosi ev. egyház 
ifjú lelkésze Balczó András kétheti szabad
ságra utazott Kiskőrösre. Ez idő alatt a 
távollévő lelkészt a nyugalomba vonult es
peres-lelkész Keviczky László helyettesíti.

— Sajnálatra méltó emberek, kik rheumától
szenvednek ! Könnyen segíthetünk azonban 
rajtuk ASPIRIN tablettával. A tablettán lát
ható Bayer-kereszt szavatol a valódiságért 
és jóságért.

— Megüresedik a községi orvosi állás Kon
doroson. Községi orvosi állás üresedik meg 
Kondoroson dr. Deseő Antal vármegyei tb. 
főorvos nyugalomba vonulásával. Az állást 
április 2-én a választandó új orvos fogja 
elfoglalni.

— A biztos siker titka. Bölcselők, gondol
kodók évszázadokon át igyekeztek megfej
teni a biztos siker titkát. Hosszú tanulmányok, 
vaskos kötetek jelentek meg erről. Mi olva
sóink javát igyekszünk szolgálni akkor, ami
kor farsang idején a bálák, műkedvelő elő
adások, összejövetelek rendezőségeinek a 
következőképen határozzuk meg röviden a 
siker titkát: Biztos a bál, előadás, teaestély, 
műkedvelő, összejövetel, ha ezek meghívója,

d ls f a e t f e t  a

Tündéfa^ohm
*  *  é b  m e a k a p ja  a

Kérjen levelezőlapon felvilágosítást a Tündérujjak Magyar Kézimunka 
Újság kiadóhivatalától (Budapest, IV., Szervita-tér 3), 

vagy Szarvason Miklós József és Fenyő László divatáru-üzletében.
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Fáfsangi móka-estet rendel a Bocskay vasárnap
az Ipartestületben

A z  idei móka-est nagyban felülmúlja az eddigieket

szerepelnek. A rendezőség ezúton is 
meghívja Szarvas mulatnivégyó közön
ségét, s szívesen látja a jelmezben 
megjelenteket is. Belépődíj nincs, ön
kéntes adományokat köszönettel fo
gadnak a sportszakosztályok felszere
lésének felújítására.

A szarvasi Iparosok „Bpcskay44 
Sport Egyesülete hagyományaihoz hí
ven az idén is megrendezi farsangi 
móka estélyét, az Ipartestületben, feb
ruár 3-án, A hangulatos est 8 órakor 
vészi kezdetét. Műsorán két kacagtató 
egyfelvonásos, monológ, dalszámok

— Műkedvelő előadás. A kondorosi „Levente 
Egyesület“vasárnap a „Csárda" nagytermében 
műkedvelő előadást rendez. Színre kerül: 
Szigligeti Ede 3 felvonásos dalos színműve, 
„A cigány 4. Az előadás ulán reggelig tánc lesz.

— Ötvenéves a Függetlenségi Kör Öcsödön.

Az öcsödi Függetlenségi Kör most ünnepelte 

meg méltó keretek között fennállásának 50-ik 

évfordulóját. A díszközgyűlésen dr. Molnár 

Jenő köri elnök gazdag tartalmú előadást 

tartott a kör ötven évéről, majd dr. Tóth Pál 

országgyűlési képviselő és dr. Schauer Gábor 

járási főszolgabíró mondottak hatásos be

szédeket.

— Meghalt Treitz Péter. Treitz Péter kisér- 
letügyi főigazgató, a Földtani Intézet talajtani 
osztályának nyugalmazott igazgatója, a világ
hírű agrogeológus Budapesten meghalt. Az 
elhunyt egész életét a termőföld tanulmányo
zása és különösen a magyar szikesföldek 
megjavításának szentelte. Treitz Péter néhai 
Tessedik Sámuel szarvasi ev. lelkész úttörő 
nyomdokain haladt és szakmájában európai 
hirű szaktekintély volt. Életében számtalan 
cikket és öt nagy művet irt. Munkásságának 
elismeréséül a Nemzetközi Talajtani Társaság 
igazgató-bizottsági tagjául, a Szent István 
Akadémia pedig rendes tagjául választotta. 
Treitz Péter több alkalommal járt Szarvason 
is, ahol đ  szikes földeket, valamint Tessedik 
kísérleti kertjét tanulmányozta. A főváros 
által adományozott díszsírhelyen temették el.

_ — Közgyűlés az Öcsödi Iparoskörben. Az
Öcsödi Iparoskör most tartotta meg tisztújító 
közgyűlését, amelyen elnöknek Dezső Antalt, 
alelnöknek Pantó Antalt, jegyzőnek P. Kiss 
Antalt, gazdának Vass Sándort, pénztárosnak 
Bolyán Ferencet választották meg. Választ
mányi tagok: Kálmán Bálint, Kiss Béla, 
Mészáros Károly, Halasi Dénes, Kardos 
András, Tóth Bálint, Kardos Lőrinc, Molnár 
Mihály, Murányi Bálint, Gubjer Lajos, Ötvös 
Béla, ifj. Huszárik János lettek. Ellenőröknek 
Gubjer .Istvánt, Labanc Bálintot számvizsgá
lónak K. Szabó Ferencet, Csekő Lajost és 
Váradi Lajost választották meg.

B U D A P E S TE N  legolc sóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

— Hasznos kertészeti tudnivalók. A gyümölcs- , 
fák permetezésének gyakorlati fogásairól, a 
különféle oltásmódokról, a fák metszéséről, 
a múlt évi rovarkártevőkről, a legjobb őszi
barackfajtákról és még számos gyakorlati 
tudnivalóról ir A MAGYAR GYÜMÖLCS 
legújabb száma, melyből egy alkalommal, 
lapunkra hivatkozva, ingyen mutatványszá
mot küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. kér., 
Andrássy út 8.

— A Bocskay tavaszi futballmérkőzései. A 
megejtett sorsolás szerint a szarvasi Bocskay 
ezév tavaszán az .alábbi napokon játsza le 
bajnoki mérkőzéseit; Február 24-én Szarvason 
Bocskay -OFC (az őszről elmaradt mérkő
zés), március 3-án Sarkadon Világosság— 
Bocskay (őszi), március 10-én Szarvason 
Bocskay—KTE (őszi), március 17-én Mező- 
berényben MTK—Bocskay, március 24-én 
Szarvason Bocskay—GyTK, március 31-én 
Szarvason Bocskay—GySC, április hó 7-én 
Szarvason Bocskay—Textil, április 14-én Me
zőtúron MÁV—Bocskay, április hó 28-án 
Szarvason Bocskay—Kinizsi, május 12-én 
Orosházán OFC—Bocskay, május 19-én Kon
doroson KTE—Bocskay, május hó 26-án 
Szarvason Bocskay—Világosság, június 2-án 
Szarvason Bocskay—M. Törekvés és június 
16-án Békésen BISE—Bocskay.

F E L H Í V Á S

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

Hálózati rádió . 
Kristályos rádió

85’—  P-től 
2-50 P-töl

Csillár . . . 
Telepes rádió

9-50 P-töl 
35 —  P-től

A  legtöbb rádióm veszi »B U D A P E S T  11.« is.
Gyári képviseletem van: ORION.STANDARD.PHÍLIPS és EK A hálózati rádiókból, 

MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI G Y Á R I ÁRON.

Rádiókban véte^cserejeladás.Készpénzné! nagy árengedm ény
Villamszerelések, javítások jóláüássa!, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 

Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HÓCiPÖJAVITÁS FILLÉRES ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL. 

Kerékpárok átfestését, pucoiásái és javítását már most nagyon olcsón végzünk!
Mindenkit szívesen iátok:

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

R T  O N

A Körös—Tisza—Marosi Ármentesitó- és Belvizssobó- 
lyozó Társulat Békés-Bábóckői Szakasz igazgatósig

ffcp/1935, szám.

Hirdetm ény
A Körös—Tisza- Marosi Ármentesitő- 

és Belvizszabályozó Társulat őrjárásaibarii 
lévő boglyaszénák az alábbi sorrendben fog- 
nak nyilvános áryerés útján azonnali kész- 
pénzfizetés mellett a "helyszínen értékesíttetni

1. Február 5-én, kedden délután 3 órakor 
a 7. endrődi őrháznál lévő 2 bo£ryđ SZĆS3-

2. Február 6-án, szerdán délelőtt 9 órakor 
a 11. szarvasi őrháznál lévő 2 boglya széna,, 
délelőtt 11 órakor a 12. szentandrási őrháznál 
lévő 4 boglya széna és délután fél 2 órakor 
a 13 öcsödi őrháznál lévő 2 boglya széna.

3. Február 9-ón, szombaton délelőtt 11 
órakor a 8. endrődi Fazekas-zugi őrháznáí 
lévő 2 boglya széna, délután 1 órakor a 9.. 
kisőrvetői őrháznál lévő 5 boglya széna és 
délután 3 órakor a 10. halászteleki őrháználi 
lévő 2 boglya széna.

Szarvas, 1935. január hó.

Takátsy Sándor s. k.
szakaszfőmérnök.

17| J L  a csabacsűdi Luszlig-féle legelő- 
bői 40 hold. Érdeklődni lehet & 

kiadóhivatalban.

Helybeli gabonaárak
Búza 16*30----- í
Tengeri 1250 — 12*50 |
Árpa 13 50 — —’— !
Zab . 13'---- --  -  I
Tökmag 17 50 -  18 -  j
Lucerna 180 — —200' —

P U B L I K Á C I Ó

Boglya hereszéna eladó II. 381. — Pelyva eladó T. IL  
150. — Szerszámnak való nyárfa eiadó IV. 262. —  
Eladó az I. 441. számú ház. — Árpaszalma eladó IV. 
503.— Szalma, dinnyeföld eladó 11.519. — Búzaszalma- 
eladó II. 81. — Ház eladó 1. 164. — Kákán 2 hold fölá 
eladó IV. 243. — Gyalupad eladó 11. 299. — Kútágaft. 
és gém eladó. 111. 249. — Borbélynál, vendéglőben, 
kávéházban, olvasókörökben,.rokonánál csak a Szarvasi 
Közlönyt kérje és követelje. Üres a ház, ha nem veszi 
meg ezt a lapot hetenkint.

APRÓHIRDETÉSEK
. Mangolban 300 D-öl szőlővel beültetett föld 

és II., 237. számú adómentes ház eladó.

. Körösparton, Mangolban fürdőnek alkal
mas hely eladó. Jelentkezni: II., 237.

. Gyors- és gépirástanitás! Két hónappal ezelőtti 
harminc tanítvánnyal megkezdett gyorsíró- 
tanfolyam új jelentkezők részére heti három 
órás csoportot nyitóit, amelyre jelentkezőket 
elfogadnak. Oktatás kezdők és haladók 
részére. Jelentkezők közöljék címüket SIX 
RÓZA okleveles gyors- és gépiráslanárnővel 
Szarvas, Csáky-ucca 245. szám alatt.

. Özv. Harmali Jánosné piactéri házában 
lévő jégverme kiadó.

. I. kerület 147. szám alatt (a volt Benczúr- 
féle iskola) egy háromszobás utcai és egy 
háromszobás udvari lakás április hó 1-től 
kiadó. Felvilágosítást nyújt Szelényi János 
ev lelkész.

. Három-, vagy kétszobás lakást keresek. 
Ciír; a kiadóban.

. Eladó a csabacsűdi Luszlig-féle legelőből 
40 hold. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

Kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.

. Botsát keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. Érdeklődök jelentkezzenek a ki-! 
adóhivatalban. !
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Felelős bxerkesiíő és kiadót N A G Y  S Á N D O R  

Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomda« és Lapkiad6vAl»j 
lalaft nyomdájában* L, Horthy Miklós ut 9. szint«


