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Lelki közösség
Irta: Krón Ferenc

A mai emberiség élete olyan, 
mintha örökké temetne és mindig újabb 
eszméknek adna életet. Az évek egy
másután sepernek el olyan politikai 
és gazdasági irányokat, amelyeknek 
örökéletére minden követője megeskü
dött volna. Az ősi patriarchalizmus a 
tekintély elvénél fogva nagyszerűen 
összefogta a nemzetségeket s hosszú 
évszázadok után mégis elsöpörte a 
demokratizmus, a római jogiszellem 
uralma. Azóta is hány és hány társa
dalmi eszme fogta át államok és népek 
életét. Ma a nemzeti közöslelkiségnek 
emelnek világszerte templomokat. A 
világon élő összes germánok, szlávok, 
indusok, olaszok, japánok, slb. mind 
az ú j' iránynak oltárára rakják a szi
vüket, hogy a benne átfutó vér tegyen 
tanúbizonyságQt a szerteszórt millió 
fajrokonnal való együttérzésről. Csodá
latos szellemi erők, végnélküli fana
tizmus hatja át az embereket, készek 
nagy dolgok kitervelésére és megvaló
sítására. Eddig lekicsinyelt, alsóbbfokú 
kultúrájúnak tekintett népek világrésze
ket hálóznak be és dacos akaraterővel 
kényszerítik magukhoz a jólétet. Közös 
lelkiségük olyan, mint egy fényszóró, 
amely területeket világit be és ezt a 
világosságot lelkűkkel, szorgalmukkal 
és akaraterejükkel tartják, ha kell 
erővel szítják. Nézzük csak a japánok 
mindenre kész fanatizmusát, amellyel 
szembenáll a pénzes Amerika és a 
háborúra kész szovjet, a japán mindezt 
tudva célegyenesen halad előre a maga 
útján. A fasció, a germánság új iránya 
és a többi lelki közösségre valló irány
zatok mind új utat keresnek nemzeti 
létük számára.

Nálunk is izzik a tűz. Öregek, 
ifjak lendületes cikkekben mutogatnak 
rá a történelmi átalakulásra. Mindez 
csak akkor lesz lehetséges, ha bennün
ket is, kint is bent is, önzetlen ma
gyarságunk fog lelkileg összefűzni. Ez 
a széjjelszaggatott nemzet, ha nem 
tudja egybefogni a milliós magyar 
összességet, akkor széjjel hull, mint 
az oldott kéve. A történelem igazolja, 
hogy nagy veszélyek idején, mindig 
nagy összefogással megállta a magyar 
a helyét. Aki pedig ma figyeli a kö
rülöttünk és rólunk folyó politikai csa
tározásokat, annak a lelkében kétség
telenül feltámad az a tudat, hogy a 
veszély még nem múlt el, a gyűlölet 
még nem aludt ki, hanem igenis él. 
Nem is segíthet más rajtunk, mint az,

ha mi is fanatikus lélekkel fogunk 
össze a magyarság megmentésére. Az 
ifjúságra vár a feladat megoldása, az 
idősebbekre a lelki meglátásból fakadó 
történelmi megindítás hárul. Kapcsola-

A Nemzeti Egység békésszentandrási 
szervezete rendes évi közgyűlését szomba
ton, február hó 2-án délután 3 órakor tartotta 
meg az Ipartestület nagytermében A gyűlé
sen megjelentek dr. Tólh Pál országgyűlési 
képviselő, dr. Fayl Gyula nyug. polgármester, 
vármegyei központi titkár, a szarvasi kerület 
részéről pedig Raskó Kálmán elnök és W ag
ner Géza kerületi titkár. A szokatlanul népes 
gyűlést Lóránt Gyula községi elnök nyitotta 
meg, majd Mrena G. János községi vezető 
titkár'rnondia el évi jelentését, melyben a 
tagok egyre emelkedő számáról és igy a 
Nemzeti Egység mozgalmának mind szélesebb 
körben való terjedéséről számolt be. Ekkor 
dr. Tóth Pál képviselő feszült figyelem köze
pette a nagy számban összegyűlt tagokhoz 
beszédet intézett és ebben kitéri a? ország 
bel- és külpolitikai helyzetének az ismerteté
sére és a kormány legközelebb megvalósí
tandó programmjának, a titkos választójog
nak jellemzésére. Ezután dr. Fayl Gyula vár
megyei központi titkár fordult hatásos szó
zattal a hallgatóság felé es őket összetartás
ra, az egység gondolatának a megvalósítá
sára és kitartásra serkentette. Intelmeit főleg 
a szentandrási kisgazdák azon tagjaihoz in-

Nyilvánosságra került a kormány vá
lasztójogi javaslata, amelynek fontosabb in
tézkedéseit a következőkben ismertetjük: Az 
országgyűlési képviselők száma 245, akik 
közül az országgyűlési képviselőválasztók 
179-et, a vármegyei é,s városi törvényhatósá
gok 66-ot válaszlanak. A választás titkos 
szavazással történik. Minden választáson 
minden képviselő után egy pótkép\iselőt kell 
választani. Az országgyűiési képviselők és 
pótképviselők megbízása az országgyűlés 
összeülésétől számított öt évig tart. Ország- 
gyűlési képviselőválasztó joga van minden 
férfinek, aki 24. életévét betöltötte, 24 év óta 
magyar állampolgár, 2 év óta ugyanabban a 
községben lakik (lakása van) és az elemi 
népiskola IV. osztályát sikeresen elvégezte. 
Egyetemet vagy más főiskolát végzett egyé
nektől nem kívánják a 24. életév betöltését. 
Régi jogon választójoga van annak, aki az 
1935. évi képviselőválasztói névjegyzékbe fel 
van véve, még ha a 24 éves állampolgársá
gi kelléknek nem is felel meg, ha olvasni 
tud és ha ugyanabban a községben lakik, 
amelynek névjegyzékébe 1935. évre felvették. 
Országgyűlési képviselőválasztó joga van

tót kell minden magyarral keresni, 
hogy az a milliós tömeg, amely a tör
ténelem porondján becsülettel állt ed
dig, ezentúl is törhetetlenül teljesítse 
nagy misszióját.

tézte, kik védettségük ellenére a legnagyobb 
hálátlanságot tanúsítják akkor, amikor egy
részről egyesek azzal vádolják a kormányt, 
hogy túlságosan kedvez a kisgazdáknak, más
részről pedig tény, hogy más társadalmi osz
tályok helyzete sem rózsás. Hosszú beszéd
ben külön kiemelte a szentandrási községi 
vezető titkár érdemeit, aki a lefolyt egy esz
tendő alatt önzetlenségével és hazafias ma
gatartásával legtöbbet tett a szentandrási Nem
zeti Egység érdekében, tolmácsolta a várme
gyei elnök üzenetét, mely ragaszkodik Mrena 
G. János személyéhez és a további munká
hoz kéri hathatós szolgálatait. Pajtás Gyula 
főjegyző lelkesítő szavai után Raskó Kálmán 
kerületi elnök beszéde és a helyi fúvós ze
nekar Himnusza rekesztette be a közgyűlést. 
Este a szervezet a vendégek tiszteletére 
ugyanott vacsorát rendezett. Másnap február 
hó 3-án délután 2 órakor a szarvasi szervezet 
tartott értekezletet, melyen Fayl Gyula várme
gyei központi titkár is megjelent, és Ribárszky 
Pál községi elnök üdvözlő szavai után a 
lefolyt választások eredményeire való hivat
kozással további válvetett munkára Ielkesi- 
let;e a szervezet tagjait.

minden nőnek, ha 30. életévét betöltötte, 24 év 
óta magyar állampolgár, kéfr év óta ugyanab
ban a községben lakik és az elemi népisko
la VI. osztályát sikeresen elvégezte. Ha csak 
az elemi iskola IV. osztályát végezte el, csak 
akkor van választójoga, ha: a) három vagy 
több törvényes gyermeknek adott életet és 
legalább három gyermeke életben van (a hősi 
haloli gyermek élőnek tekintendő); b) aki sa
ját jövedelméből él. vagy saját keresetéből 
tartja el magái és önálló háztartást vezet: c) 
egyetemet, vagy más főiskolát végzett (élet
korra való tekintet nélkül); d) régi jogon 
ugyanúgy, mint a férfiaknál. Nincs választó
joga a honvédség, csendőrseg, folyamőrség, 
határőrség tényleges állományú tagjainak, a 
gondnokság alatt állónak, az elmebetegeknek, 
aki csőd alatt áll, aki közjótékonyságból, 
vagy líözsegélyből él, akinek atyai hatalmát 
a hatóság megszüntette, aki erkölcsrendészeli 
ellenőrzés alatt áll, aki részegség, nyilvános, 
helyen elkövetett botrányokozás miatt két éven 
belül 5 aranykoronát meghaladó pénzbünte
tésre volt Ítélve, akit bűntett, vagy szándé
kosan elkövetett vétség miatt szabadságvesz
tésre ítéltek, akit fegyelmileg jogerősen éli-

A Nemzeti Egység évi közgyűlése 
Békésszentandráson

A  közgyűlésen dr Fayl Gyula vármegyei titkár nagyszabású
beszédet mondott

A legközelebbi képviselőválasztáson 
pótképviselöt is választanak

A  kormány választójogi javaslata szerint a választás 
mindenütt titkos lesz



téliek, akit bűntett vagy vétség miatt birói 
határozattal előzetes letartóztatásba, vagy 
vizsgálati fogságba helyeztek, akiknek poli
tikai jogait jogerősen felfüggesztették, akinek 
választójogát felfüggesztették, aki háború 
idején az ellenséghez pártolt. Azokról, akik
nek választójogosultságuk van névjegyzéket 
kell vezetni. A szavazás kötelező és azt csak 
személyesen lehet gyakorolni. A választók a 
képviselőket választókerületenként választják. 
A választókerületeket úgy kell beosztani, 
hogy azok halára ne keresztezze a törvény- 
halóság határát és hogy egy-egy választóke
rületre 12 ezernél kevesebb és 20 ezernél több 
választó ne essék. Budapesten 19, Pestkör
nyéken 5, a vidékeken 155 képviselőt válasz
tanak. Az országgyűlési képviselőket Buda
pesten és környékén arányos képviseleti 
rendszer melleit lajslromos szavazással, a 
lobbi választókerületben ^edig viszonylagos 
többségi rendszer mellett választják.

h í r e k
Fiatalok a közéletben

Azt mondotta Jászberényben mandátuma 
átvételekor a kerület Fiatal, képzelt és tapasztalt 
képviselője, hogy vele most az új generáció lép 
<x közélet szentélyébe, amely eddig az előcsar
nokban tartózkodott. A magyar néplélek szere
tettel, jóindulatú támogatásának nyilt kifejezésével 
és reménykedve, bizakodva fogadja a közélet 
porondjára lépő fiatalokat. A magyar népmesék 
megnyugtató happy-endje az, amikor az öreg 
király nemcsak világszép leányát, hanem fele 
királyságát is odaadja az erőtől duzzadó fiatal 
királyfinak. Nemzeti történelmünk is tele van a 
fiatalság kultuszával. ősz hét vezérek emelték 
paizsukra fiatal Árpádot, öreg Szilágyi Mihály 
kardoskodott a Duna jegén az ifjú Mátyás 
királlyá választása mellett, akit sohasem hagylak 
cserben a „nagyszakállú vének\ ha tanácsot 
ült vagy hadat vezetett. Veszedelem esetén a 
magyar szem sohasem öreget, hanem mindig 
legényt kívánt látni a gáton, mert törhetetlen 
alkotmányérzése azt sugalmazza, hogy az élet 
jogfolytonosságának egyik elsőrendű követeimé

nyeként férfikor delén álló erőteljes harcosok 
álljanak a közélet homlokterébe azok helyett, 
akiknek életórája már vecsernyét jelez. Akciók 
nemzete volt ősidők óta a magyar : az is maradt. 
Megölné, elsenyvesztené az „egyhelyben topogás 
Küzdést kíván, néha még diszharmónia árán is, 
mert ez a küzdelem teremti meg az új világot. 
És vájjon nem állunfe-e egy új magyar világ 
küszöbén ? Vájjon nem dörömböl-e a korszel
lem a berozsdásodott kapukon és vájjon nem 
kellenek-e ma nekünk keménykötésü ifjú Boton- 
dok. akik ha kell bárdjukkal vágnak rést az 
érckapun a napkelet sugarai számára ? Jaj 
volna annak a nemzetnek, amely ugaron he- 
verteti a fiatal erőket és kétszeresen jaj volna 
a magyarnak, ha nem hivná előre azokat, kik
nek tevékenysége korét a fiatalság természetes 
ereje tágítja. Az a haladó konzervativizmus, 
amelyet a miniszterelnök hirdet, csak akkor nem 
jár zökkenőkkel, ha az ország hajójának evezős 
padjain észrevétlenül, zökkenő nélkül történik a 
legénység felváltása. Szárnyalást kíván ez a 
haladó konzervativizmus. Szárnyalást, amely 
nem kilengés a sors által kijelölt nemzeti pálya
futás céljából, hanem közelebbvisz a nemzeti 
ideálokhoz. Az, aki ebből a szemszögből nézi 
és látja az új generáció bevonulását a közélet 
szentélyébe, csak örülhet, hogy van és mindig 
lesz új magyar garnitúra, amely pótolni tudja 
a régit. Az az alkotmányjogi fogalom, amelyet 
közönségesen parlamenti váltógazdaságnak szok
tak nevezni, alapjábanvéve nem más, mint az a 
rendszer, amely mindig 4riss erőket tud állítani 
a nagy feladatok műhelyébe. Tehát nem okvet
lenül rendszerváltozás ez, hanem ellenkezőleg 
restaurálása a bevált rendszernek, vagyis első- 
rendű kelléke a haladó konzervativizmusnak. 
Ez a konzervativizmus az, amely két síkra fek
teti a reformpolitikát és amig megköveteli, hogy 
a történelmi alapok változatlanok maradjanak, 
addig egy lépéssel sem kíván elmaradni a ro- 
hanó időktől. Ez a reformpolitika az ezer éves 
múltból táplálkozik. Ebben a reformpolitikában 
forr össze s z e r v e s e n  a múlt a jövővel annak a 
jelennek a kohójában, ahol izmos karok végzik 
a kovácsolás munkáját. Azért kellenek a jelennek 
ifjú és friss erők is, hogy együtt dolgozzék a 
jobb jövőért mindenkif agg és ifjú, mindegyik 
azzal a szerszámmal, amely kezébe legjobban 
illik : egyik lelkes hévvel, a másik bölcs tapasz

talatokkal, A fiataloknak a törvényhozó testületbe
való bekapcsolódása módot nyújt arra, hogy 
mindazokat a tapasztalatokat, melyekkel rendel
nek az ország, a polgárok boldogulására hasz
nosítsák.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason február hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszeriára látja el

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szurvasi rom. kai. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor nagymisc. Délután 
3 órakor vecsernye. Köznapokon szentmise reggel fél 
8 órakor, litániák délután 3 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap első vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Személyi hir. Dr. Fayl Gyula nyug. pol
gármester, a Nemzeti Egység Békés várme
gyei közponii titkára szombaton Szarvasra 
érkezett. E napon Békésszenlandráson, más
nap pedig Szarvason a Nemzeti Egység helyi 
vezetőivel hosszabb értekezletet tartott és 
egyidejűleg részlvett mindkél helyen a szer
vezet köz- és választmányi gyűlésein.

- Jegyzöértekezlet.A járás jegyzői hélfőn dél
után a szarvasi községházán dr. Schauer 
Gábor főszolgabíró elnöklete melleit értekez
letre gyűltek össze, amelyen a helyi és já
rási ügyeket beszélték meg.
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— Köszönöm Asszonyom í — szólt most 
már szilárdan és nyugodtan. Megértettem és 
ehhez tartom magamat. Csak még egy szót 
engedélyezzen és azután Örökre elmegyek. Az 
imént azt mondottam Önnek, hogy magamnak 
is tartozom egy nagy elégtétellel. íme: ezt is 
ezennel megadom, hallgassa meg, hogy tanúja 
legyen a_ vezckelésemnek. Nagyságos Asszo
nyom 1 Ön civilben lát itt engemet maga előtt. 
Soha nem is fog többé katonaruhában látni. 
Rajta leszek, hogy másképen sem; — fűzte 
hozzá kesernyésen — és ezennel becsületsza
vamat adom Önnek, hogy soha többé az élet
ben sem pisztolyt, sem kardot nem veszek a 
kezembe. Pisztolyt azért nem, mert nem Eu- 
rőpa-bajnok vagyok, de utolsó kontár, akinek 
a kezéből kilövik azt a villámgyorsnak és 
tökéletesnek hitt fegyvert 1 Kardot pedig azért 
nem, mert azzal a szerencsétlen fegyverrel 
talán a halálba küldtem a legigazabb, legjobb 
barátomat 1. . .  Higyje meg Asszonyom, ha a 
lélkembe látna: talán nem vetne meg és nem 
gyűlölne annyira 1 Talán elhinné nekem, hogy 
boldogan cserélnék azzal az élet-halál között 
lebegővei. Talán, —  talán még a fehér kis 
kezét sem vonná el, hogy hozzáérjek az én 
szerencsétlen, véres kezemmel. . .  Tettetéshez 
soha nem szokott dacos ajkammal! . .  És talán 
nem is sajnálna, — ha nem is szívből, de leg
alább szinből — egy kurta búcsúszót egy fér
fitől, akinek az egész világa rombadőlt és aki 
most őrökre kilép az Ön életéből ? I . .. Meg
engedi Hedda és meg tud nekem bocsátani?!...

. . .  A szép asszony szemét ellenállhatat- 
lanul ellepték a könnyek. De erőt veit magán, 
csak a hangja mélyén vibrált valami jól féke
zett forróság.

Kézcsókra nyújtotta a kezét.
— Amit mondottam : fenntartom. De

azért megbocsátok önnek Victor. Es szívből 
kívánom, hogy bocsásson meg Október is és 
a jó Isten is !. .. Az én életemnek már csak 
egyetlen, gyönyörű álma van. Hogy Október j 

felgyógyuljon és önök mégegyszer az életben i 

ismét a régi . . .
.. . Nem bírta tovább folytatni, mert a 

zsebkendőjébe kellelt rejtenie arcát.

Victor megrendültén állott ott s mikor a 
szép asszony indulatkitörése véget ért: lassan
— tőle nem is várható gyöngédséggel és áhí
tattal emelte ajkához azt a szép fehér kezet.

— Köszönöm, nagyon köszönöm Hedda,
— rebegte. Még csak arra kérem, ha találko
zik Októberrel,. . .  ha ő jobban lesz,. . .  mondja 
meg neki,. . .  mondja meg . . .

Itt azonban megállt az erős katona tudo
mánya is. Talán soha sem fogjuk megtudni, 
hogy mit akart megüzenni Októbernek, mert 
a kézcsók után hirtelen felegyenesedett, elfor
dult és kirohant az ajtón .. . Az elhagyott kerti 
úton titkon, gyorsan, mindkét tenyerével végig- 
simitott az arcán. S azután a villa ablakára 
lopva még egy pillantást vetett.

A lelkében pedig fájdalmasan csengett- ( 
bongott három szó:

— Isten vele Hedda ! . . .  Isten veled 
Heddike 1. . .

A harmadik drámai találkozás egy lány 
és egy arckép között történt, — ugyancsak 
Hedda asszonynál, akinek nehezen várt vendége, 
Nóra, az esti gyorssal szerencsésen megérke

zett. H ív ju k  magukra a barátnőket a viszont
látás első kél órájában ős csak Nóra háló

szobáiban kukk unjunk be diszkrétül, amikor 
már lepihent es mosolyogva tűrte, hogy az 
ágya szélén ütő Hedda asszony simogassa, 
becézze, mini egy édes nagy gyereket.

— Túlságosan elkényeztetsz, drága Hed-
dám — mondotta Nóra. Igyekezni fogok meg
hálálni a jóságodat és s/r^etnék megfelelni a 
belém helye/elt bivalmaditak. Ne féli drágám 
és a íú Istenen kivul bi/.'.ái epy kissé a mai 
orvosi tudomány b:in is. A világháború sebé

szeti tapasztalíitai után s-m tüdódtlövés,

sem egy P'kióálszút ás ’w n  í'vógt'ithatatlan, 
feltéve, hogy elég erős - ■ -.eiiei állunk 

szemben ha semmi kompi'.Uae;é» nem :,>n közbe. 

M int mondod, Október há rendkívül erős, 
egészséges szervev.e.ía ember. Hogy \ kard
szúrás részben a liidolów* be \\kgyűlt sebét 
is felszakitotla, az egy kiesii baj. de egyálta
lában nem teszi n scbes.iilé-.t -'vö^vithatutlanná. 
Hogy pedig a betegnek ni sebiáza van és
félrebeszél : az a irlrn < ív m egészen ter
mészetes tünet. Ne feleiis i hogy a sebesü

lés még csak három és h ! napos. Az első 8 

napban kritikusabb órái;?-;, i:, el lehelünk ké
szülve. De nyugodj meg éée < n. Hizonyára a 
a helyünkön leszünk mi <*•! : ;; kezelőorvos 

is, én is ! Hs reméljük, ho- v az a kedves, jó 
ember kér hét mulva m: irr le../, a saját
lábán, a mi társaságunkban ! . .  . jó  lesz Hcd- 
dám V I . . .

— Hogy jó lesz-e? lelkendezett bol

dogan a megnyugtatod szép asszony. Te szép

j és jé) vagy drága Nórám, ni ni Pailas Athénéi 
Ks olyan okos is ! . . . M e.nxJek meg ... mentsd 
meg őt édes kis Athénem, borult a leány 
kipirult, derűs arcocskája fölé, hogy csókjaival 
árassza el. (Lolytatása következik.)



Vasárnap Szarvas ifjúsága a kereskedő 
alkalmazottak álarcosbálján találkozik
Hangulatos és színes farsangi éjszaka várja az Árpádban a 

táncravágyó közönséget

— Doktorráavatás. Koltay (Ruzicska) Lajos 

a szegedi tudományegyetemen államtudomá

nyi doktorátust nyert. A fiatal és szimpatikus 

szarvasi fiúnak gratulálunk.

— Dr. Marsall Ferenc az orosháziak föjegy- 
zöjelöltje. Az orosháziaknak nagy gondot 
okoz a halálozás folytán megüresedett fő
jegyzői állás betöltése, mivel a közvélemény 
egységes akaratával szemben Kovácsik Ist
ván kondorosi főjegyző az állást vállalni nem 
hajlandó. Most dr. Marsall Ferenc békési 
tb. főszolgabíró került előtérbe, akit pályá
zása esetén meg is választanának.

— Halálozás. Simái Mező Károly a karcagi 
mezőgazdasági szakiskola igazgatója, a köz- 
ségünkbeli Tessedik Sámuel gazdasági tan
intézet hat éven át volt tanára, a növény- 
termelési tanszék és a kísérleti tér vezetője 
hosszas szenvedés után Szarvaskenden el
hunyt. Mező Károly 1932-ben került el 
Szarvasról és mint alapos képzettségű tudós 
a legteljesebb megelégedését érdemelte ki 
feletteseinek, mint szelidlelkű kartárs és tanár 
tanítványainak és kollégáinak emlékezetében 
él eltörölhetetlenül.

— Az öregdiákok összejövetele. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége a múlt héten rendezte 
meg vidám farsangi-estjét Budapesten, mely
nek műsorán Szlovák Jenőné konferálásával 
nagy sikerrel szerepeltek: Horváth Noérni, 
Szilágyi Baba, Gróf Olga és Gróf Aurélja 
(szavalat), S. Kertész Mária (ének). Szlovák 
Hedda (tánc), ifjabb Siki Béla és Hajdú 
Mihály (zongora). A mindvégig kedveshan
gulatú mulatságon résztvett hölgyek között 
voltak: Benczúr Lászlóné, özv: Dancs Szi- 
lárdné (Szarvas), Gábor Rezsőné, Gohér Mi- 
hályné, Haynal Endréné, Horváth Rezsőné, 
id. Kemény Gyuláné, ifj. Kemény Gyuláné, 
Keresztes Tiborné, Konkoly Ivánné, Kocsis 
Tivadarné, Lápossy Ferencné, Plenczner Sán- 
dorné, Siki Béláné, Sipos Árminná, Szlovák 
Jenőné, Sulyok Endréné, Udvardy. Dezsőné, 
vitéz Valényi Istvánné, Végváry Ferendné, 
Benedek Ágnes, Fanda Irén. Felsővályi Lia, 
Gábor Éva, Gróf Aurélia, Gutwein Olgi, 
Hajdú Erika, Haynal Vilma, Horváth Noémi, 
Jobbágy Ilonka, Keresztes Jolán, Mészáros 
Piri, Pásztory Ámon, Pászlory Gabriella, 
Rásó Juci, Sarlay Ilona, Siki Margit. Sipos 
Éva, Szilágyi Baba, Szlovák Hedda, Udvardy 
Saci, Zalán Magda, Zsilinszky Livia.

— Elutasított fellebbezés. Közötlük annak

idején, hogy a vármegyei érdekképviseleti 

választások után n kereskedők választása 

ellen fellebbezést adtak be. Az ügyet 

Szarvason is kivizsgálták és a fellebbezést el

utasították, mivel a vizsgálat megállapítása 

szerint semmi szabálytalanság sem történt. A 

választás ezzel jogerőssé vált.

— Nagyszerűen sikerült a levente-tisztibál.
A szarvasi Levente Egyesület oktatói szom
baton este rendezték meg az Árpád-szálló 
dísztermében hagyományos báljukat, amely 
nagyszerűen sikerüli. A közönség nagyszám
ban vett részt a hangulatos és magyaros jó
kedvű bálon, amelyet 14 pár pompás és 
színes palotástánca nyitott meg. Majd az 
általános táncba belekapcsolódott a közönség 
és a hajnali órákban megismételt palotás- 
táncot még a gardemamák is vigan ropták, 
nemkülönben a már oly ritka négyest is. 
Szép bál volt, meleg, kedves, hangulatos és 
feledhetetlen.

— Népművelési előadások. Vadányi Miklós 
gazdasági tanár a mull héten a Szarvasi 
Munkásotthon Szövetkezetben előadást tartott 
a telepilés jelentőségéről. Az előadást a kör 
valamennyi tagja feszült figyelemmel hall
gatta végig. — Korim Kálmán tanár február 
8-án, pénteken esti fél 9 órakor a szarvasi 
Kereskedő Alkalmazottak Egyesületében a 
mai társadalmi és politikai alakulatokról, 
Molnár Béla gépészmérnök pedig csütörtö
kön február hó 7-én esti fél hét órakor a 
Szarvasi Munkásotthon Szövetkezeiben a 
technika alkotásairól lartott népies ismerel- 
terjeszlő előadást.

A szarvasi Kereskedő Alkalmazottak 
Egyesülete február hó 10-én, vasárnap este 
az Árpádban rendezi meg nagyszabású álar
cos jelmezbálját, A bál iránt páratlanul nagy 
érdeklődés nyilvánul meg, mivel ez a Farsang 
első nagyszabású jelmezbálja és ez mél
tán kelli fel az egész lakosság legteljesebb 
érdeklődését. Az Egyesület gondos vezetősége 
áldozatot és fáradságot nem kímélve már 
napok óla azon munkálkodik, hogy minden

A szarvasi Protestáns Nőszövetség és 
a Protestáns Leányegyesület a szegedi Egye
temi Luther Szövetség tagjainak közreműkö
désével február hó 16-án, jövő hét szombatján 
este 8 órától az Árpád-szálló dísztermében 
tánccal egybekötött műsoros estét rendeznek, 
amelyre ezúton is meghívják Szarvas lakos
ságát. Jótékony és kulturális egyháztársa
dalmi egyesületeink ezen megmozdulása 
méltán tarthat a legnagyobb érdeklődésre 
számot, mivel nemcsak ;olcsó helyárak (30 fil
lértől 1 pengőig) de hangulatos és változatos 
műsor, valamint kedélyes táncos összejövetel 
hivja a közönségei egybe. A műsoros est 
tiszta jövedelmét a szegény egyetemi hall
gatók és a szarvasi szegények segítésére 
fordítják. Felülfizetéseket hálás szívvel fogad
nak és ujságilag fogják nyugtázni. Az estély

— Szerkesztő Úr kérem! (Beküldetett.) Szer
kesztő Ur kérem ! Szíveskedjék ezen levelem
nek kedves lapjában helyt adni. Először is 
sok-sok szarvasi vallásos asszony nevében 
küldöm köszönelünket Liska Ferenc ev. lelkész 
úrnak a Szarvasi Közlöny múlt heti számában 
közölt szép vezércikkéért. Bizony kérem, tör
vényt kellene hozni a vasárnap teljes meg
ünneplésére országosan, mert csak úgy le
hetne az embereket a jó útra téríteni. Azt 
hiszem, hogyha a közért dolgozó hatóságok, 
az egyházak vezetői összefognak, úgy az 
rövidesen sikerülni fog és nem tartanak majd 
vasárnap sem piacot sem vásárt sehol. Ha 
majd törvény zárja be vasárnap délelőtt a 
korcsmát, akkor majd többen rájönnek arra, 
hogy mily áldás a szenvedő emberiségnek 
Istennek háza, mint azt Liska Ferenc lelkész 
úr mondotta. De, most a szarvasi ev. egyház 
vezetőségéhez legyen szabad szólanom Szar
vas vallásos asszonytársadalmának nevében. 
Nagyon örülnénk, ha vasárnap délelőtt és 
hetenként legalább kétszer a két templomban 
felváltva magyar istentiszteleteket tartanának. 
Mert az egyetlen vasárnapi istentiszteletre, 
amely felváltva van a kél templomban nem 
tudnak elmenni sokan, akik szerelnének. A 
kereskedők nyitott üzleteik, a háziasszonyok 
a délelötli háztartási gondok miall. Hetenként
2-3 tót istentiszteletet magyarra kellene át
formálni, hiszen a tót istentiszteletek látoga
tottsága a legtöbbször oly nagyon csekély, 
hogy minden külön fáradság nélkül magyart 
lehetne tartani. Az ev. egyház vezetőségének, 
presbitériumának és közgyűlésének figyel
mébe ajánlom fenti soraimat, hogy a válto
zott idők és a haladás szellemének megfele
lően új istentiszteleti — több magyarnyelvű — 
beosztást létesítsenek. Hazafias tisztelettel 
egy háziasszony.

— Mókaest. Az Önkéntes Kedélymentő Egye
sület a zátonyain vergődő kedélyek megmen
tésére végső kísérletet tesz és folyó hó 9-én 
délután félhal órakor Móka-estet rendez a 
közponli katolikus iskolában. Belépődíj nincs. 
Műsor megváltás 50 fillér. Előadás után tánc.

megjelenő számára feledhetetlenné tegye ezt 
a mókás, színes és hangulatos bálát. A 
szarvasi fiatalság a Kereskedő Alkalmazot
tak bálján találkozik vasárnap este és az 
előjelek azt mutatják, hogy meglepő siker 
jegyében fog lefolyni. A varrodákban, a leá
nyos házakban szorgalmas kezek készítik az 
ölletes és szép jelmezeket. Mindezekből előre 
megjósolható, hogy páratlan szórakozásban 
lesz része az olt megjelenőknek.

2. Vidám Strófák. Dalolják az Egyetemi Luther 
Szövetség gólyái. 3. Schubert: Impromtu Esz- 
dur, Mihály: Cserebogár (Magyar ábránd) 
zongorán előadja Szelényi Kató. 4. János bá 
kiváncsi. Előadják: Máyer József és Pázonyi 
Béla. 5. Régi és új versek. Előadja :dr Benkő 
László. Dalokat énekel Marsall Emmi Rohoska 
Jenő zoniíora kísérete mellett. 7. A 72-es 
pályaőr úr. Előadják: Török Judit és Sümeghy 
József. 8. Egyed Miklós: a) Zenei képek, b) 
Mi füstölög ott a távolban? Foxtrotl. Ének 
zenekari kísérettel zongorán előadja a szerző. 
Az előadás és táncmulatság iránt már is nagv 
érdeklődés nyilvánul meg és a bál agilis 
rendezősége mindent elkövet a legteljesebb 
anyagi és erkölcsi siker érdekében. Jegyek 
előre válthatók özv. Holéczy Gusztávné, Nagy 
Sándor, özv. Müller Károlyné, Gaál János 
kereskedéseiben.

— Jólsikerült a Bocskay móka-estje. A szarvasi 
Iparosok Bocskay Sportegyesülete február 3-án 
az Ipartestületben, a közönség nagy érdek
lődése mellett farsangi móka estét rendezett. 
Az est sikeréhez a rendezőség mindenre 
körültekintő tevékenységén kívül nagyban 
hozzájárultak: Janecskó Manci kedves sze
replésével, Vitéz Pál jól kidolgozott alakítá
sával, Korom Mihály, Szloszjár János és 
Leslyán György ügyeskedésükkel. Zamba Mi
hály énekszámaival megérdemelt sikert ara
tott. Roszik János nagyon ötletesen konferált. 
A közönség jó hangulatban szórakozta át az 
estét.

— Közszemle. A házadó kivetési lajstromok 
a szarvasi községházán február 4-étől 15 
napi közszemlére vannak kitéve.

F I G Y E L E M !
Rádiók 

átalakítását 
Budapest II. 

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

Q ^ N ^ C  rádió, villamossági 
O b U w w  vállalata, Szarvas.

A szegedi egyetemisták műsoros estélye
Szarvason

Jövő héten szombaton rendezik meg műsorral egybekötött 
táncos összejövetelüket

műsora a következő: 1. Megnyitó beszéd.



Amikor Öcsöd község megtagadta a haza
legnagyobb fiát

Visszaemlékezés'1889-re9 amikor Kossuth Lajost a  legtöbb 
alföldi város díszpolgárévá választotta

Az öcsödi Függetlenségi Kör fennállá
sának 50 éves jubileuma alkalmából dr. Mol
nár Jenő öcsödi adóügyi jegyző, a Függet
lenségi Kör elnöke összeállította kör irataiból 
az egyesület történetét. A 48-as eszméért ra
jongó öcsödiek nagyrésze ebben a körben 
találta meg vigaszát és szőtte reményeit a 
független magyar élet után. Az értékes tanul
mány egy helye szomorúan emlékezik meg 
arról, hogy Öcsöd község akkori képviselő
testülete elvetette a kör azon indítványát, 
hogy a haza legnagyobb fiát, Kossuth Lajost 
a község díszpolgárává válassza. A vissza
emlékezésben dr. Molnár Jenő a következő
ket irja: Nagy keserűség és bánat érte a 
Függetlenségi Kör tagjait 1889-ben. Ezeknek 
a keményfejű és jogtisztelő, de hetyke és 
legénykedő őseinknek mindig, de mindig 
Kossuth apánk járt az eszében. Miután Békés
megye több községe Kossuth Lajost, a 
Turinban élő száműzött magyar kormányzót 
díszpolgárává választotta, a mi elődeinknek 
is tetszett az eszme s 1889 október 6-án,

mint egy test, egy lélek állva hallgatta vé
gig Tóth Mihály uram indítványát a közgyű
lés, melyszerint Magyarország dicső emlékű 
és nagynevű magyarját, a szabadságharc 
fennkölt lelkű kormányzóját válassza Öcsöd 
község díszpolgárává és ilyen tárgyú bead
vánnyal forduljanak a képviselőtestülethez. 
Szomorúan emlékezik meg a kör jegyző
könyve, hogy a beadványt az első gyűlés 
alkalmával, miután csak hat képviselőtestü
leti tag jelent meg, nem tárgyalhatták le, a 
második gyűlés alkalmával pedig leszavaz
ták az indítványt. Megtelt a keserű pohár 
őseink kezében és tiszta makulátlan lelkűk
ben mélyen vérző sebet hagyott ez az eljárás 
és keseregve emlékeznek meg a jegyzőkönyv
ben róla: Kossuth Lajost kitagadta Öcsöd 
község, megtagadta legnagyobb fiát... Látom 
magam előtt az elszomorodott magyarokat 
és látom az összeszorult öklöket és látok 
magam előtt könnyező öreg tagokat, akiknek 
lelkében még ott élt akkor az 1848. emléke, 
mint átélt valódi történet.

H E T E N K É N T
faja« OROSZ IVAn

Egy estém Mailandban
A mull századok alatt sok magyar anyaszív 

fordult sóvárogva Mailand felé, hol az osztrákok 
uralma alatt sok deli magyar legény töltötte kato
náskodásának Idejét. Mert bizony messze van Ide 
Mailand, vagy Milánó, ahogy most nevezik, ott a 
messzi Lombardiában, a Pó kies és udezöld alföldjén 
egymillió lakosával, sok gyárával, gyönyörű temető* 
lével, a forgalmas Piazza dél Duomoval, amely 
mögött büszkén nyúlik fel az égre az ezeriomyú, 
kétezer szobrú, gótsfllú és román homlokzatú 
kölesekben, hangulatokban oly gazdag, fehérmárvány* 
bán pompázó székesegyház. Nagy ipari és kereske- 
delmi város, az Alpokból lefutó utak kereszteződésé* 
ben, a Simploniól Stilfser Joachig, épenúgy mint az 
utak keresztezője Adriától a Liguri tengerig. Országok 
forgalmát bonyolítja le és Németország, Svájc 
Ausztria áru* és személyforgalma rajta keresztül 
bonyolódik le. És mint kulturális középpont sok 
fékiniefben túlszárnyalja az örök fiómát és a művész 
Firenzét, színházi kultúráját pedig csak a newyorki 
Metropolitan múlja felöl. A világhírű Scala színház 
óriási nézőtere esténként a világ minden részéből 
egybesereglett közönség ezreinek nyújt pazar műéi* 
vezetet és aki csak egyszer is ott ült a Scala 
hatalmas nézőterén, az sohasem tudja azt elfelejteni 
Bádiómon én is gyakran fogom Milánót és gyakran 
gyönyörködöm a Scala előadásaiban. De a mulíhélen, 
hogy a budapesti rádió is közvetítette Mascagni 
Neroneját, különös izgalommal vártam az előadást 
és gyönyörködtem el három óra hosszal annak 
tökéletes előadásában. Van valami megrendüően 
boldog érzés, hogy az ember otthon ül egy kényei* 
mes folőjben és ha lehunyja a szemét, elfeledi, 
hogy Itt van a magyar Alföldön, itt Szarvason, 
otthonában, mert képzelete elviszi őt az álmok szin* 
házába, hol kristályhangú, zömök délvidéki olaszok 
éneke ringatja el. Nem is olyan régen, barangolás 
Safin közben én Is Jártam Mailandban, megcsodáltam 
a Santa Maria delle Grazié pazar hűvösségét és 
ültem a Scala földszintjének egy 30 lirás helyén, 
kezemben szorongatva űiovanni Orsini sárga ismer* 
íelőjét és egy öreg gukkert, amü magammal cipeltem 
az Etnára épúgy, mint Pompeji tündén romjai közé. 
Meghatódoüan ültem ott és hallgattam a gyönyörű 
zenét és a csodálatos hangokat, amik a mesés 
akusztikájú Scalában a hatalmas színpad elején 
színié eltűnő énekesek torkából ugv tört elő, mint 
valami fltokzatos rádió finomra állított hangszóróiból 
előtörő tiszta hangok. Verdi: n trovatorejái játszották 
akkor és életemben meghatódottabban talán csak 
Síracuzában ültem a Theatro Greco évezredes ülő* 
helyén, ahol modem színészek Antigonét adták eló 
a villanyfények tűző özönében. És most is mégha* 
tódoűan ültem rádióm mellett és örültem, hogy minden 
ház részese lelt a Scalának és örültem, hogy ezen 
csodálatos műélvezetnek részese lehet minden bará* 
tóm és ellenségem. Mert a 72 éves Mascagni új* 
veretű, olasz hangulatoktól és érzésektől buzogó 
zenéje úgy tört reám Is, mint mennyel zuhatag és 
szinte magam előtt láttam az ősz Mester átszellemüli 
arcát, a zene világosságát átfűző szellemiségének 
lelki vezénylését Ujjaiból, mint nemes fluídumok 
szálltak ki a melódiák, összhangzaiok selymes fona- 
tel Csütörtökön éste én is ott ültem ismét a Scala 
földszintiének 30 lírás helyén, Idegeskedő térdekkel, 
összeszorult szívvel és a titokba tágult lélekkel hall* 
gattam a zenét és az énekesek énekéi Ott ültem 
én is, mint sokasok kultúrtestvérem, akik a szellemi* 
ség érzésein tudunk kiemelkedni a világ aranyborjús, 
emberimádatos, álnok és önző poklából. Szivem 
megtelt ezen az estén édes emlékekkel, boldog érzé* 
Sekkel, a művészetek tisztaságának tündöklésével és 
mennyei üzenetekkel Csütörtökön este boldog voltam. 
És hogy ily őszintén kitártam most érzelmeim, kérem 
az Olvasót, hogy bocsássa meg közlékenységemet. 
Talán a Scalának, Mascagninak, Mailandnak, a régi 
emlékeknek és az új zenéknek nagy része van abban, 
hogy ily őszinte vagyok. Azok pedig, akik ezen az 
estén vártak reám egy kedves társaságban, bocsás
sák meg nekem, hogy nem voltam velük. Bár inkább 
ók lettek volna velem... Mailandban.

R Ía c Ia  sürgősen Hatház alatt 570 O-Öl 
u t p U U  terjedelmű pótlék* sok gyümölcs
fával. Érdeklődni lehel IV.. 363. szám alatt.

— Magasfeszültségű árammal akarta megölni a 
feleségét. Mező Alajos túrkevei lakos, volt 
rendőr a múlt héten páratlanul érdekes mó
don akarta megölni a feleségét. Mező a 
magasfeszültségű áramol bevezette apósa 
házának kapukilincsébe, majd bezörgetett és 
kérte a feleségét, hogy jöjjön ki, mert beszél
ni akar vele. Az asszony ki is jött és amikor 
megérintette a kilincset az erős áram a földhöz 
vágta és súlyos égési sebeket ejtett rajta. 
Ugyanúgy járt az asszony testvére. Nagy 
Mátyás gazdálkodó is. de a támadó Mező 
Albert is hozzáért a dróthoz és ő is megsé- 
sérült. A rendőrség Mező Albertet letartóz
tatta, aki tagadta bűnösségét. Azzal védeke
zett, hogy öngyilkos akart lenni és csak azért 
hivta ki a feleségét, hogy lássa halálát.

— Műsoros összejövetel. A szarvasi községi 
tisztviselők február 23-án. szombaton este az 
Ipartestületben szigorúan zártkörű családias 
farsangi összejövetelt rendeznek. Az össze
jövetelt vitéz Biki Nagy Imre községi főjegyző 
fogja megnyitni.

— Levente foglalkozások. A Levente Egye
sület közli a szülőkkel és a munkaadókkal 
hogy a leventeköteles ifjak foglalkoztatása 
február 1-ével kezdetét vette.

— Kevés volt a vadnyúl. Az idén sokat 
panaszkodtak a vadászok is. Kevés volt a 
vadnyul. Azonkívül a rossz időjárás is elle

n ü k  szegődött, mert hosszúidon át a térdig-
érő sár akasztotta meg a vadászatokat. Az 
utóbbi téli viharok szinte lehetetlenné tették 
a vadászatot és mire a megfelelő idő eljött, 
már vége is lett a vadászati időnek. Na 
majd jövőre .. .

— Alakuló közgyűlés. Szarvas község kép
viselőtestülete a járási főszolgabíró elnöklete 
mellett ma február 8-án, pénteken délután 4 
órai kezdettel alakuló közgyűlést tart.

— Meghosszabbított vámszedósi jog. A ke
reskedelemügyi miniszter Szarvas község 
részére engedélyezett kövezetvám szedési jog 
érvényességét ez év végéig meghosszabbította.

— Állatexport járásunkból Ausztriába. A
szerdai bécsi vásárra összesen 1850 darab 
zsirsertés kiszállítására adtak engedélyt. Bé
késmegyéből 80 sertést visznek ki, ebből a 
kondorosi Geist-uradalom 40 sertést szállít. 
A keddi vásárra a Geist-uradalom 9 darab 
szarvasmarhát szállított.

— A Búvár első száma. Olyan magyar folyói
rat ez, amelynek külföldi társait a földkerek
ség minden olvasója ismeri: tudományos 
magazin. Ismertnevű tudósok írják, a tudo
mányok időszerű kérdéseivel foglalkozik. 
Szerkesztője: Lambrecht Kálmán nemcsak 
tudósnak, hanem írónak és szerkesztőnek is 
a legkiválóbbak közül való. A januári szám 
munkatársainak névsorában ott találjuk Chol- 
noky Jenő, Leidenforst Gyula, Pongrácz Sán
dor, Viski Károly, Lendl Adolf, Szerb Zsig- 
mond, Szieberth Imre, Dorning Henrik s több 
kitűnő szaktudós nevét. Előfizetéseket elfogad 
Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedése.

SANAX arevibrálósgép
olcsón eladó.

Megtekinthető SZŰCS JÓZSEF villamossági 
szaküzletében.

Értesítés. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön
séget, hogy megboldogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint 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 munkál a 

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

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és gyözödjön meg olcsó Araimról I



— Farsangi délután. A szarvasi KIÉ február 
17-én délután 5 órakor az Árvaház díszter
mében mókás farsangi délutánt rendez.

— Ifjúsági műkedvelő előadás. A szarvasi ágos
tai hitvallású evangélikus Vajda Péter gim
názium ifjúsága Tótfalusi Aladár és Weidlein 
János tanárok vezetése mellett vasárnap, feb
ruár hó 24-én esti 8 órakor az intézet tor
nacsarnokában bemutatja Bónyi Adorján: 
„Az elcserélt ember“ cimű színművét. Az 
előadás díjtalan, a vezetőség csupán a műsor 
árának megváltását és esetleg adományt kér 
a hallgatóságtól. A rendezőség az előadás
ból esetleg befolyó jótékony adományokat 
az iskola egykori nagynevű tanárának : Vajda 
Péter sírjának további karbantartására kíván
ja fordítani.

— Pán hétágú sípján. Ezzel a címmel gyűjtötte 
kötetbe Orosz Iván, a Szarvason élő jeles 
költő legújabb költeményeit, amelynek kia
dását a Szarvasi Közlöny nyomda és lapkia
dóvállalat kullúrális és irodalombaráti áldo
zatkészséggel vállalta magára. A 64 oldalas 
verskötet kizárólag irodalom- és könyvbarátok 
részére készül 300 számozott példányban, a 
szérző névjegyzésével. Orosz Iván költemé
nyeivel a fővárosi és vidéki lapokban gyak
ran találkozunk, és egyéni hangú, borongós 
leírású szelíden és gondolkodásra késztelően 
vonulnak át az élet kis és nagy problémái, 
a földi és égi dolgok kérdőjelei és meleg át- 
érzése. Orosz Ivánnak eddig több verses és 
novellás kötete jelent meg. A könyvkereske
dői forgalomba nem kerühető Pán hétágú 
sípján cimű verseskötet a kiadónál jegyez
hető elő Szarvason a Szarvas; Közlöny nyom
da és lapkiadóvállalatnál. Ára 1 '20 pengő.

— Az Országos Társadalombiztosító önkormány, 
zati tagjainak választása. Az Országos Társa
dalombiztosító Intézet igazgatósága 1935. 
január 25-én tartott ülésén az Intézet köz
gyűlése, a kerületi és a vállalati pénztári 
választmányok, valamint a Debreceni Keres
kedelmi Betegsegélyző pénztár választmánya 
-tagjainak és póttagjainak választását 1935. 
március 31. és április 1. napjaira kiírta.

— Tiszta választás a jelszó abban az akció
ban is, melyet a magyar társadalom női része 
bizonyosan kitörő örömmel fogad. A Tündér- 
ujjak amerikai egyszerűséggel igy fogalmazza 
meg az akció lényegét. Minden nő járat
hatja a Tündérujjakat s mindegyik kivétel 
nélkül megkapj« a nagyszerű jubileumi füg
gönyajándékot. De hogyan ? Bejelenti kész
ségét, hogy a lapot egy évig járathatja s hat 
hónapon ál hajlandó fizetni 2 P 40 f-es rész
leteket. A félév leteltével ott van a páratlan 
szépségű függöny a lakásban. Vagy ha azon
nal óhajtja az ajándékfüggönyt, akkor be
küld 7 P 20 f-t s további három hónapon 
át folytatólag 2 40 f-t. Akkor nyomban bir
tokába jut a 150x260 cm. méretű, svájci 
tüllanyagú, ecrü szinű függöny, melynek meg
kezdett mintái mutatják, hogy a hozzája 
adott Mez gyöngyfonallal kihimezve milyen 
szép lesz az ablakának dísze. Tiszta sor. 
hogy mit jelent ez a pár filléres részletekkel 
megszerezhető ajándék a lakásnak. De van 
-e választásnak folytatása is. Az előfizető (akár 
igy, akár úgy óhajt fizetni) még a függöny 
méretét is változtathatja (csekély ráfizetéssel). 
Sőt még ezen túlmenő figyelmességgel, akár 
•egészen más ajándékot is választhat a füg
göny helyett. így pl. kaphat: négy ágypárnát 
Arany-Egyplre előrajzolva, vagy pedig In- 
danlhren-szegélyű azsuros lenvászon abroszt, 
esetleg egy Fakulit, a közismert hérompol- 
cos faállványt, aki tehát előfizet, csak óhaját 
jelzi a Tündérujjaknak (Budapest, Szervita-tér 
3.) és az nyomban teljesül.

— Köszönetnyilvánítás* 7\ február hó 2-iki Leven le 
tisztibál alább közölt fclülfizctőinck a Vezetőség hálás 
köszönetéi fejezi k i: Schwarz Gyula 25. Gróf Bolza 
Pál 12. dr. Sziráczky Jánosné 5. Sziráczky Sándor. 
Müllcr Károly. Szabó János, Dcim János. dr. Szemző 
István, dr. Koszt Ármin. Donner Árpád, dr. Dörnyei 
József, dr. Gerö Oszkár 2—2. dr. Tóth Pál 1'50. özv. 
dr, Salacz Elememé, Wagner Géza. Andcrmann Béla. 
Kossuth László, Walfisch. Bük Ferenc, vitéz Kovács 
Ferenc 1 — 1 pengő, vitéz Tcpliczky János, Haviár Ist
ván. Piros József, dr. Mcdvcgy György, ifj. Donner és 
N. N. 50, N. N. lü fillér.

— Jan Kiepura st.-morit- 
zi kalandjáról képes riport
ban számol be a Színházi 
Élet új száma. A bécsi 
Molnár premier képekben, 
a magyar költők szobrai. 
Bankett egy színházi pá
holyban, a párizsi kutya- 
divat és kuiyamenű. Rész
letes képes beszámoló a 
szegedi színház premier
jéről. A Színházi Élet új szá
ma aarabmellékletül „Egy 
nő akinek múltja van" ci
mű színdarabot közli. 32 
oldalas Gyermeklap, kotta
sláger, 64 oldalas Rádió- 
világhiradó és kézimunka 
melléklet. A Bál a Savoy- 
ban bécsi bemutatója, Pés- 
ti Esték, rejtvényverseny 
és még sok érdekes riport 
teszi változatossá a Szín
házi Elet új számát.

je JB e fiz d fie t a

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

vagy Szarvason Miklós József és Fenyő László divatáru-üzletében.

— Elnökválasztás. Az Öcsödi Olvasókör 
most tartott közgyűlésén elnökévé egyhangú 
lelkesedéssel dr. Gergely István anyakönyv- 
vezelő-jegyzőt választotta meg.

— Aki aláírta a váltót. Az egyik környék
beli község bankjában történt meg, hogy egy 
kisbirtokos új váltót hozott be a régi felújí
tására és a bank igazgatója az asztal mellé 
ültette felebarátunkat és kérte, hogy írja alá 
a váltót. Később mikor odament ismét szólt, 
hogy irja alá, mert nem látott a váltón sem
mi aláírást. — Hát aláírtam — mondja a 
bankadós. — Hová? — Hál ide a váltó alá 
az asztalra. És tényleg I A váltó alatt a fé
nyezett asztalon olt ragyogott a kisgazda 
aláírása teljes szépségében.

— Közgyűlés. Az Öcsödi Ipartestület vasár
nap tartotta meg évi közgyűlését nagy érdek
lődés mellett.

r- Országos vásár. A kunszentmártoni or
szágos vásári február 17-én vasárnap, a 
szarvasit pedig február 22., 23. és 24-én 
tartják meg.

— Elvesztette a cselédkönyvét. Krajcsovicz Ta
más kondorosi lakos cselédkönyvét elvesz
tette. Megsemmisítették.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben február 1—tői 8-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek : Petrovics János 
és Gilyan Judit fia János, Kituljak Pál és 
Rideg Erzsébet fia Pál, Dudás János és Szu- 
haj Erzsébet leánya halvaszületett, Sándor 
György és Veles Erzsébet leánya Erzsébet, 
Molnár Pál és Filyó Erzsébet fia Pál, Gunda 
János és Bencsik Mária fia Pál, Uhljar Já
nos és Kurdel Mária fia Mihály, Szilágyi 
Bálint és Valastyan Mária leánya Ibolya, 
ifj. Zvada András és Hanó Erzsébet fia 
András, Sonkoly György és Krajcsi Zsuzsanna 
fia János és fia Márton, Jakabovics Simon 
és Fekete Róza leánya Edit és Elza, ifjú 
Gazsó Pál és Jelen Erzsébet fia Pál, Lalik 
Mátyás és Vida ZsuzsannaJ leánya Anna- 
Mária, Kugyela János és Kiszel Mária lánya 
Mária, Borgulya Márton és Borgulya Zsu
zsanna fia Pél, Ozsgyan András és Kozsuch 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, Fábó György 
és Mravik Anna leánya Erzsébet, Felenák 
Mihály és Paraj Erzsébet fia István. Házas
ságot kötöttek: Sárkány János Gál Judittal, 
Rágyanszki Mihály Liska Annával, Roszik 
Pál Csonka Judillal. Elhallak : Kántor Pálné 
Szilágyi Mária 75 éves, Zvada Andrásné 
Hanó Erzsébet 21 éves, Frankó Anna 38 éves, 
Farkas Irma-Ibolya 22 hónapos, Csasztvan 
Mihály 19 napos. özv. Kis Pálné Terem 
Anna 79 éves, Csasztvan István 82 éves, 
Medvegy Györgyné Brlázs Mária 68 éves 
korukban.

A humor jegyében farsanghoz illőn a jókedv, 
jegyében készült a magyar olvasóközönség 
legkedvesebb folyóiraténak, a TUKÖR-nek 
most megjelent februári száma. A legkiválóbb 
magyar rajzolók humoros rajzai, illusztrációi, 
a magyar fényképművészei legjava alkotásai

még színesebbé teszik a TÜKÖR új számát, 
amely divat-, színház-, film-rovataiban pon
tos beszámolót ad az idetartozó események
ről s ötletes pályázataival állandó szórakoz
tatást nyújt minden olvasójának.

Helybeli gabonaárak
Búza . 16 60 -  1670
Tengeri 12*50 — --*—
Árpa 14*— — 14*50
Zab . 13— — —*—
Tökmag 20'— — —*—
Lucerna . . . . — ’----200‘ —

P U B L I K Á C I Ó

Gyalupad eladó. II. 299. — Félház eladó. III. 193. — 
Tengerihaj eladó. T. IV. 39-1. -  Eladó ház III. 273. 
Jel. 1. 111. — Szalma és tengeriszár eladó. IV. 188.— 
Szerszámnak való nyárfa eladó. IV. 262. — Eladó IV. 
130 számú ház. — Tanyást keres Galáth János 111. 13.
— Erős méhcsalád kaptárral eladó. III. 268. — Szalma 
eladó. IV. 243. — Használt ponyva, kúlágas. oszlopok 
eladó. I. 221. — Kél lakás kiadó. IV. 162. — Háló
szoba és egyéb bútorok eladók. Jel. Krausz Sándorné 
üzletében. — Négy hold föld tanyával eladó. T. II. 219.
— Mindent tud, ha a Szarvasi Közlönyt olvassa, őszinte 
igaz, bátor szószólója a polgárság egyetemes érdekeinek-

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdeiés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I„ Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. A Halászcsárda korcsolyapálya és ifalrnérési 
engedély átruházásával azonnal bérbeadó. 
Ajánlatok a tulajdonosnál tehetők.

. Keveset használt cimbalom eladó. III., 342.

. A szelevényi határban 60 magyarhold szán
tóföld tanyával együtt eladó. Érdeklődni lehet 
három napon belül V. Kovács Jánosnál, 
Szarvas, Arany János utca 193. szám alatt.

. Mangolban 300 D-öl szőlővel beültetelt föld 
és II., 237. számú adómentes ház eladó.

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

. Özv. Harmati 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.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.
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A Szarvasi Takarékpénztár
1935. február hó 20-án délután 3 órakor Szarvason, székházában tartja

66. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
amelyre a t. részvényeseket meghívjuk.

Szarvas, 1935. január hó. Az Igazgatóság.

T á r g y s o r o z a t :

1. Az igazgatóság jelentése az 1934. üzletévről. s  4. Felügyelőbizottság választása és díjazásának meg*
2. A felügyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása ^  állapítása.

és a nyereség felosztása. s  5. Az alapszabályok a nyereség megállapítására vonatkozó
3. Határozat a felmentvény tárgyában. ^  13. §-ának módosítása.

17 2 »  ** 1 m  Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a közgyűlésen résztvenni kívánnak, szives*
*  ® S  y  ®  * ■“  v í l v l C ű i  kedjenek az alapszabályok rendelkezése érleimében részvényeiket a közgyűlés napja előtt 
az intézet pénztáránál, Szarvason, vagy Békéscsabán, a Békésmegyei Kereskedelmi Bank Rt-nál, vagy Budapesten, a Pesti Magyar

Kereskedelmi Banknál letenni.

Mérlegszámla 1934. december 31-én.

V a g y o n

Készpénz és bankári követelések . . .
Értékpapírok . ......................  . -
Váltótérca ............................................

Ebből jelzáloggal fedezve P 2,343.701'—

A dósok:
Jelzálogfedezettel . . . .
Áru- és értékpapirfedezettel . .
Külön fedezet nélkül......................

Óvadékok . . P 640
Ingatlanok:

Intézeti székház Szarvason és Bekés- 
szentandráson . . .

Egyéb ingatlanok . . . . . .

I

100.727
111.842
18.944

I

54.000 ! -
80.000 j -

f

70.947 ! 44 
97.312 52 

2,456.309 85

231.514 ,49

134.000

2,990.084 ! 30

I

T e h e r

Részvénytőke
Tartalékalap ...................... ....
Ingatlan értékcsökkenési lertalék
Nyugdijolap
Betétek:

Takarékbetctkönyvecskékre 
Folyószámlákra . .

Visszleszámitolt v á ltók ...........................
Pesli Magyar Kereskedelmi Bank köve

telése . .

Átmeneti tételek . . . .
övadékok P 640*—
Nyereség . . . .

Szarvas. 1934. december 31.

Az igazgatóság nevében:

Dr Haviár Gyula csákói dr Geist Gyula

Megvizsgálta és hozzájárult: A  felügyelöbizottság.

300.000
180.000
45.000
35.000

I
477.122 I 59 
20.372 i 58

560.000 -

497.495

1,235.474

666.521

13.224

17.368

2.990.084 30

vitéz Kovács Ferenc
igazgató.

Eredményszámla 1934. december 31-én.

T e r h e k

Üzleti költségek és tiszti fizetések
Adók és ille tékek ......................
Leirások különféle követelésekből
1933. évi nyereségáthozat
1934. évi nyereség . .

. P 2.995 07 
P 14.37386

i f

37.328 | 77 
12.052 67 
6.561 j 97

17.368 ! 93

73.312 134

J ö v e d e l m e k

Tiszla kamatjövedelem . . . .  
Jutalékok és különféle nyereségek 
Nyereség éthozat 1933. évről

63 741 i-  
6.576 127
2.995

73.312

07
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Szarvas, 1934. december 31.

Az igazgalóság nevében :

Dr Haviár Gyula csákói dr Geist Gyula

Megvizsgálta és hozzájárult: A  felügyelöbizottság.

vitéz Kovács Ferenc
igazgató.


