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Afiatalság dolgozni akar
Irta: Bágyoni János

A háború utáni, zilált viszonyú 
Magyarország helyzetére nem egyszer 
károsan hatottak ki azok a belső té
nyezők, amelyek a nemzetmentést 
ürügynek használva, politikai frakció
kon és társadalmi egyesüléseken ke
resztül igyekeztek kifejezésre juttatni 
nézeteiket. De ezek az eszmék nem 
hozták meg a várt eredményeket és 
kevés esetben váltották ki a magyar 
nemzet egyhangú lelkesedését. Ennek 
következményeként — mondhatnók — 
bizonyos rétegeződési folyamat állt 
elő, amely mind politikai mind társa
dalmi szempontból visszavetetle az 
útján haladó magyar nemzet szekerét. 
A politika kúfárai kialakították azt a 
nézetet is, hogy például a dolgozó 
nép azok köré tömörüljön, akik hang
zatos szavakkal „küzdenek érdekeiért". 
Sajnos, ez csak olyan szószátyárkodás 
volt, amely nem jelentett új irányt a 
helyes magyar politika kialakításában. 
Sűrű volt a levegő az elhangzott frá
zisoktól, de a kivitel sokszot maradt 
e l; érdekelt tényezők konzervatív, 
haladó korunk szellemét megérteni 
nem akaró idalisták felfogása áttörhe- 
tetlen gátat emelt eléjök. Ez a helyzet 
uralta eddig azt a magyar közvéleményt, 
amely különben is annyi vérző sebtől 
sajgott, hogy terhe alatt nem egyszer 
egyensúlyozott bizonytalanul. Ezt tették 
azok a politikai sakkozók, akik min
idig az önző célok érdekkörét állították 
a közügyek homlokterébe. S ebből a 
kiutat a mai napig sem tudtuk meg
találni. Kerestük. S keressük ma is. 
Nem kis reménnyel, mert hasábokon 
át foglalkoznak sajtónk szócsövei a 
megújhodás problémáival. Különösen 
az ifjúsági problémákkal, amelyek sú
lyos nyűgként ülik meg a magyar 
közvéleményt. Nem az ifjúság fizikai 
megsegítéséről van szó, hanem az 
öregekkel való együttműködéséről. Nem 
az öregek mellőzését célozzák ezek a 
megmozdulások, hanem felfrissítését 
részben már elavult módszereiknek, 
divatjamúlt irányelveiknek s konzer
vatív életfelfogásuknak. Nem a felsőbb 
funkcionáriusok elleni bombamerénylet 
ez, hanem a magyar nemzet meg
mentésére irányuló reformtörekvés. 
Nem akarják kivenni az ifjak az öre
gek íjnunkában megfáradt kezéből az 
ekeszarvát, csak a lendületet, a ma
gyaros akarást kívánják bele vinni a 
barázdába. Az öregek által mérsékelt 
hévvel akarnak új vérkeringést bele

vinni a tetszhalottba, amelynek ön
hibáján kivül annyi szenvedés jutott 
osztályrészül. A jobb magyar jövő 
útjait akarják egyengetni. Apróra akar
ják zúzni a rögöket, amelyeken eddig 
mindig elpattant a tengely, ha az új 
kocsi próbaútját akarta megtenni. Ez 
mind csak azért volt, mert az új esz
mékkel szemben mindig patópáloskod- 
tunk, itt kisértett bennünket legjobban 
a turáni átok. Ezzel most is számol
nunk kell, mert sokan mellőzve érzik 
majd megukat: s már szemben is 
állunk a tántoríthatatlan ellenzékkel,

Szarvas község képviselőtestülete csü
törtökön délelőtt közgyűlést tartott. Dauda 
Mihály biró megnyitó szavai után vitéz Biki 
Nagy Imre főjegyző ismertette a legutóbbi 
közgyűlés jegyzőkönyvéi, majd a pénztár- 
vizsgálatokat jelentette be. Tudomásul vette 
a közgyűlés Uhljar János és Pribelszki György 
végrehajtók nyugdíjazását és sajnálattal érte
sült Kovács Mihály adóellenőr haláláról. 
Dauda Mihály és Galáth Jánosnak az elöl
járóságba történt beválasztásával megürese
dett tagsági helyekre Kovácsik Károly és 
Sárkány György leltek behiva. A gyámpénz
tári közös kamalkulcsot 4’5 százalékban álla
pították meg. Darida János lemondását az 
ipariskolai felügyelőbizottsági tagságáról tu
domásul vették, majd Súlyán Anna, Kürtössy 
József. Brauner Pál, Ince Pál és Dérczy 
Antal községi dijnokok illetményeit szabá
lyozták az alispáni rendeletnek megfelelően. 
Uhljar Mihály volt községi kézbesítőnek évi

Szarvas iparossága
Egy év végeztével — ősi szokás szerint — 

minden közintézmény, egyesület, testület köz
gyűlése alkalmával beszámol arról, hogy 
miképpen gazdálkodott elmúlt évében és az 
év elején elkészíti a jövő év terveit. Ezen ősi 
gyakorlati szokásnak tesz a Szarvasi Ipar
testület is eleget, rrjost közgyűlése előtt, amidőn 
az elmúlt évnek a beszámoló keretébe tartozó 
eseményeit vázolja és amikor ezt teszi, saj
nálattal kell megállapítania, hogy azok a remé
nyek, amelyek az iparosság lelkét az elmúlt 
év elején ellöltötték, megsemmisültek és 
nem hozták meg azokat a sikereket, melyekre 
számított s ennélfogva beszámolónk évi mér
legének vagyon oldalára alig Írhatunk mást. 
mint azt, hogy helyi testületi életünk a rossz 
gazdasági viszonyok mellett az összetartás, 
béke és egyetértés jegyében csupán a közös 
érdekek iránti állandó érdeklődésben nyilván ült 
meg. Minden egyéb, minden fejlődés, javulás, 
általános ipari érdekek és kívánalmak foko
zatos kielégítése iránt vágyunk, reményünk, 
a mérleg további elviselhetetlen tehertétele
ként átvitetett a jövő bizonytalanságba. Az 
iparosság múlt évi lelkivilágát és gazdasági 
helyzetét hasonlíthatjuk ama tengert járó hajó

amely egyenként töri össze a még 
csak bizonytalan alapokat. Sajnos, ez 
igy van. így láltuk ezt mindig s ma 
sem tudjuk az ellenkezőjét várni. Az 
eszme érik, a szivek összedobbannak 
egy nagy magyar akarássá, de ezt 
meg kell előznie egy összeolvasztó 
folyamatnak, amely után nem isme
rünk földművest, iparost és intellek- 
tuelt; csak magyart. Ez a magyarság 
igy eggyéforrottan csak egy célt lát 
majd maga előtt: azt a magyar meg
újhodást, amely végeredményben az 
új honfoglalást fogja jelenteni.

160 pengő rokkantsegélyt utalnak ki havi 
összegekben 1934. évi október hó 1-től. A 
közpénztár fizetőképességének biztosítására 
7850 pengő függőkölcsön felvételét határozták 
el, majd dr. Nagy Béláné bérleti szerződését 
egy negyedévre meghosszabbították. A Wes
selényi utcai ártézikút fúrásának elszámolása 
körül élénk vita támadt. A vállalati összeg 
7646 pengő volt és a vállalkozó a munkála
tokra 3000 pengőt ráfizetett. Több felszólalás 
után a bennmaradt csövek és fűtési költsé
gekhez való hozzájárulás cimén 1000 pengős 
szavaztak meg a vállalkozó részére. Nagy 
vita folyt az inségadó kivetése körül is. A 
viztársulatoknál a kisbirtokosok képviseleté
vel Ponyiczky Kálmán nyug. mérnököt bíz
ták meg, majd rendezték a községi alkalma
zottak napi- és fuvardíjait is. A vármegye 
kisgyűlése határozatainak ismertetése után 
délben éri véget a küzgyűlés.

hisz, bizik és réméi
utasainak lelki világához és helyzetéhez, 
akiket a hatalmas végnélküli oceánon, iszo
nyatos viharok szorongatnak. Az elsüllyedésbe 
szorongó lélekkel már-már beletörődnek ugyan, 
mert hajójuk minden porcikája recsegve-ro- 
pog, mégis a hajó utasainak megmentésére 
siető mentőcsónakokkal azonos olyan körüjr 
ményt kell felfedeznünk, iparosaink javára, 
mely kifogja őket vezetni a vészterheset! 
szorongatott lelki és gazdasági világéból. E? 
pedig a hit és hazafiasság az iparosság el
hivatottságába vetett hit és hit a hazafiság- 
ban, mely minden iparosban vele született 
egyéniségénél fogva mélységes érzelmekkel 
lángol. Hisz, bizik, remél és biztosra veszi 
Nagy-Magyarország feltámadását, amelynek 
elkövetkezése fogja a borút minden iparQs 
homlokáról elűzni, mert régi határai között 
csonka Hazánknak, a több és nagyobb mun
kaalkalmak révén könnyebben megfogja talál
ni minden kézműves iparos a megélhetésnek 
biztos alapját. És igy habár megállapíthatjuk 
azt, hogy a kisipar válsága nem enyhült, és 
a pusztulás veszélye fenyegeti, reménységün
ket feladni még sem szabad, mert el kell jönni 
és elfog jönni rövidesen az az idő, amikor a

Élénk érdeklődés és nagy viták mellett folyt le 
a képviselőtestület közgyűlése
Nagy vita volt az inségadó kivetése körül is



múltak szenvedéseiért kárpótolva leszünk. 
Azonban meg kell állapítanunk azt is, hogy 
•azon szakadatlan folyamatban, mely az 
-egyik nemzetet felemeli s a másikat eltemeti, 
a termelő ipari munka fogja játszani a döntő 
szerepet. Ennek megvalósulásához csupán 
az az óhajunk, hogy az illetékes körök, me
lyek hivatva vannak az iparosság helyzetét 
is irányítani, ne zárkózzanak el és tegyék lehe
tővé támogatásukkal ezen értékes és minden 
ikörülmények között hazafias, megértő társa
dalomnak munkaalkalmak teremtésével és a 
közteherviselés csökkentésével, megérdemelt 
boldogulását.

Tákos Lajos
a Szarvasi lparlestület 

jegyzője.

H Í R E K
Az új vérszerzödés
Még most is Gömbös Gyula miniszterelnök 

multheii rádióbeszédének hatása alatt vagyunk. 
Mint az ékszerszekrényből kihulló kaláris: gurul
tak szerteszét az értékes gyöngyszemek. Azt se 
tudjuk, melyik után nyúljunk. Ügy érezzükt 
mintha vérszövetségbe hivott volna minden ma
gyart. S mikor hatalmas reformprogramját hal
lottuk, éreztük, hogy a közvetlen megvalósítás 
előtt álló feladatok oly nagyok, hogy csak egy 
egységes nemzet tud azokkal birkózni. Törté
nelmi feladatokat csak történelmi légkörben lehet 
megoldani. A történelmi idő pedig itt van. An
na k ideje is elérkezett tehát, hogy a nemzet 
örökkévalóságának útjából eltakarítsuk az aka
dályokat és sor kerüljön azokra a reformokra, 
amelyek nélkül nem fejlődhetünk tovább. Az a 
reformterv, amit a miniszterelnök, mint a küszö
bönálló lehetőségek ígéretét feltárta: a konzer
vatív, de haladó világnézet, a fokozatos evolúció 
alapján áll. Se/iíti se nevezheti radikális vagy 
felforgató reformnak például a tagosítást, amivel 
már régen adósai vagyunk a gazdatársadalom
nak, mert általános a követelés, hogy a kisbir- 
tokok szallagokra szaggatott rendszerét megszün
tessük. Avagy kinek van szava ebben az or
szágban az ellen a reform ellen, mely az egyke 
elleni védekezést tűzte ki célul? Az Alföld fásí
tása, az érdekképviseleti káosz rendezése, a be
kötő utak és új országutak építése, a gyümölcs
termesztés fejlesztése, a magasabbrendü agri- 
kultúra megvalósítása, az erdőtörvény megalko
tása, a gazdatartozások rendezésének befejezése,

az egyezségi eljárás lehetősége, mind olyan re
formok, melyeket egységesen követel a magyar 
étet. Senki sem nevezheti ezeket radikális refor
moknak vagy felforgató törekvéseknek, mert ép
pen annyira egyetért ezekben a nemzet, mini a 
kormányzói jogkör reformjában vagy a válasz
tójog titkosságának bevezetésében. Nehéz idők 
előtt állunk. El sem lehet képzelni olyan politi
kát, amely a fejlődésnek ezzel az arányával meg 
nem barátkozik. Ezek a reformok pedig elenged
hetetlen kellékei a [nagyar éleinek. A miniszter- 
elnök szavai pedigjt amelyeknek kíséretében eze
ket a reformokat hirdette, úgy csengenek, mini 
az örökigazságok. Mintha semmi köze sem lenne 
ezekhez a reformokhoz a pártembernek, aki 
Gömbös Gyulában nyilvánvalóan meg is hall 
mindörökre. Ezekre a Széchenyi szelleméből fa
kadt reformokra az egységes magyar eszme veti 
fényét. És ez a beszéd, amely ezeket a felada
tokat és a reformprogramof bejelentette, áhitatos 
ima volt a nemzet oltárán ; a nagy magyar ten
nivalók bibliai egyszerűséggel való kifejezése. És 
ez a keret, amelybe a miniszterelnök ezt a re
formprogramot beleillesztette, úgy tűnt fel, mint a 
magyar Hegyibeszéd. A nemzeti kötelességek 
foglalata volt ez, amif a kormánypártnak és el
lenzéknek egyaránt kell hinnie, hirdetnie és akar
nia. Az új vérszerződés szövege volt ez a be
széd : a nemzeti egjjüvétartozandóság és öncélú- 
ság himnusza. Szivünk minden hite, hogy ezek 
a programpontok a dolgozó magyar milliók ja
vára válnak és közelebb hozzák a nagy magyar 
eszme diadalát.

Gyógyszertári Inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason február hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja el _________

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise. 10 órakor nagymise. 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.

Házasság. Annus Etelka és Weszter 
Béla február 17-én Mindszenten házasságot 
kötöttek.

— Kinevezés. A vármegye főispánja dr. 
Raskó Sándor tb. szolgabirót, aki eddig díj
talan közigazgatási gyakornoki állást töltött

be, közigazgatási gyakornoknak nevezte ki. 
A törekvő és köztiszteletben álló fiatal köz- 
igazgatási tisztviselő előléptetése örömöt vál
tott ki tisztelői és barátai körében.

— Doktorrá-avatások. Kresnyák Gyulát 
Szarvas község tiszviselőjét és Pogány Mik
lóst államtudományi, Mauthner Györgyöt pe
dig jogtudományi doktorrá avatták a szegedi 
egyetemen.

— A „Baráti Kör“ hazafias ünnepélye. Már
cius 2-án lesz tizenöt éve. hogy Szarvas az 
oláh csordától megszabadult. Ezt az évfor
dulót Szarvas társadalmának osztatlan 
részvéte mellett a község tekintélyes egye
sületében tömörült polgárok, mint örömna
pot rendszeres következetességgel és meg
ható lelkesedéssel évről-évre állandóan rt.eg- 
ünneplik. Az idei évforduló megünneplése 
március 2-án délután felhőt órától fogva a 
gimnázium tornacsarnokában Ies2. A műso
ros hazafias ünnepélyen az ünnepi beszedet 
dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő mondja. 
Részletes műsort következő számunkban 
adunk.

— Halálozások. Krajcsovics Márlon kisgazda, 
községünk tekinlélyes polcára, akit népszerű
sége az előző ciklusok alatt a községi elöl
járóság tagjai közé emelt, szerdán éjjel hosz- 
szas szenvedés után 62 éves korában elhunyt. 
Temetése pénteken délután lesz a Jókai ut
cai gyászházból. Az elhunytban dr. Krajcso- 
vics Pál csabacsűdi községi orvos édes
atyját gyászolja — Petyovan Endre nvug. 
orosházi községi állalorvos hosszas bete^es- 
kedés után Orosházán elhunyt 76 éves ko
rában. Petyovan Endre Szarvason születet, 
iskoláit is itt végezte, majd az állatorvosi 
iskola elvégzése u án rövid ideig Gyulán 
magángyakorlatot folytatott. Orosházán nem
sokára községi orvosnak választották b? és 
38 éven át szolgálta Orosháza lakosságát. 
Két évvel ezelőtt vonult nyugalomba. Teme
tése szerdán ment végbe nagy részvet mel
lett. — Grósz - Móf -özarvasi kereskedő 70 
éves korában Szarvason elhunyt. Grósz Mór 
a békeévek tipikus kereskedője volt, aki szo
lid lelkűidével, puritán becsületességgel szol
gálta ki hosszú időn át Szarvas lakosságát. 
Nagyszámú tisztelői és rokonsága fájlalja 
elmúlását. Az elhunytban dr. Grósz Jenő 
orvos édesatyját gyászolja.

— Vivóverseny Szarvason. A Szarvasi Vivó 
Egyesület az idén is megrendezi a Terstyánsz- 
ki emlékversenyt. A versenyt május 26-án 
rendezik meg, amelyen a legkiválóbb magyar 
és olasz vivók is résztvesznek.

S ZE RE NÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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— Itt van tehát a mi négy napos sebe
sültünk, súlyos állapotban. Milyen általános és 
egyéni kezeléssel reméli a gyógyulását biztosítani 7

Nóra habozás nélkül felelt:

— A szivárgó vérzés erősségéhez képest 
mindennap, esetleg minden másodnap kalcium 
injekciót adok neki és friss kötést váltok rajta, 
de csakis éber állapotban. Vérképző és könnyű 
tápszereket kap. Különösen esti seblázak idején 
állandóan figyelem, hogy forgolódás közben nem 
lazul-e meg a sebkötése ? Ha félrebeszél: meg
figyelem a gondolatait és szemeit, .hogy hátha 
kapok olyan adatokat, amelyek nekem esetleg 
lelki — kedélygyógyitáshoz szükségesek? Utó
lag pedig a betegnek semmit el nem árulok 
abból, amit lázálmaiban beszélt, mert én ezt 
hivatalos titoknak tekintem. A betegség első 
nyolc napjában látogatót egyáltalán nem bocsá
tók be. Később is csak óvatosan. Az első nyolc 
napban — tehát még négy napig — a sebe
sültnek beszélni egyáltalán nem szabad. Úgy is 
eleget beszél seblázai idején. Kívánságait jelek
ből vagy az ajaka felé hajolva, suttogó szavai
ból kell megértenem. Esetleg naponta könnyű 
társalgó tizpercet engedélyezek neki. Ilyenkor 
hozok egy ágyban felállítható, könnyű, állványos 
palatáblát, finom palavesszővel, gyorsíráshoz

megvonalazva. A sebesült — véletlenül tudom
— jó gyorsíró. Magam is az vagyok. A társalgó 
tizperc alatt tehát Össze lehet kötni a kellemest 
a hasznossal. Újságot, levélpapírt még legalább 
négy napig nem engedek be hozzá. Ez esetleg 
felizgatná. Nekem, mint kezelőorvosnak meg
figyelnem, tudnom és éreznem kell, hogy mikor 
kell árnyék gyanánt ott lennem betegem mellett 
s mikor nincs reám szüksége. Az egyéni keze
lést akkor részletezhetem tovább, ha előbb meg
látom s valamennyire megfigyelem a sebesültet.

. . .  A főorvos nehezen titkolt csodálkozás
sal és elismeréssel tekintett új segédorvosnőjére. 
Hiába: imponált neki a szép, okos fiatal lány.

Az ápolónő bejött és jelentette, hogy a 
„párbajozó nagyságos úr* jóízűen megreggelizett 
és jelekkel valami olvasnivalót kér.

A főorvos arcán valami ravaszkás mosoly 
suhant át és Nórához fordult;

— Teljesen egyetértek magával, Kollegina. 
Minthogy pedig úgy látom, nyugodtan reábizha- 
tom a sebesült kezelését; kérem menjen be 
hozzá és kezdje meg áldásos működését. A 
sebesültnek bizonyára nagy öröme lesz. Hiszen
— mint most megtudtam — jó barátok, akik 
igaz örömmel vannak egymás társaságában I...

Nóra arca kissé elborult s szemrehányóan 
tekintett a sebészre:

— Főorvos úr bizonyára próbára akar 
engem tenni az elméleti, ügyetlen kis segéd
orvost I Holott éppen az imént állapítottuk meg, 
hogy a sebesültet a legkisebb izgalomnak sem 
szabad kitennie, amilyen például egy kedves 
kis jópajtás váratlan látogatása is. Én a sebe

sült mellett egyelőre csak alvó vagy seblázas 
állapotában őrködöm. Éber állapotában csak 
akkor jövök hozzá, ha már határozottan jobban 
van. És ha a főorvos úr őt már előkészítette 
erre a találkozásra. Egyébként parancsoljon ve
lem a főorvos úr I . . .

. . .  A sebész arca csak úgy ragyogott az 
örömtől. Kél kézzel ragadta meg új segédorvos
nője kezét és férfiasan megrázta.

— All right t Ennyiben maradunk I Örülök, 
hogy egy nagyon jó és megértő új munkatársat 
kaptam. Kérem, foglalja el hivatalát és szobá
ját mely a sebesült szomszédságában van. Én 
pedig most megyek a páciensünkhöz. . .

. . .  Október báró élénk szemmel fogadta 
belépő kezelőorvosét. A két ember között négy 
nap alatt valami különös mimika- és jelbeszéd 
fejlődött ki. Mint afféle gyors észjárású emberek 
nagyszerűen megértették egymást. Ebben a dis
kurzusban az volt az érdekes és kedves, hogy
— amennyire csak lehetett — maga a főorvos 
is csupán mimikával és gesztusokkal beszélt, 
ami tudományos, borotvált koponyája és csont
keretes pápaszeme mellett az ellenállhatatlan 
humor erejével hatott.

A diskurzus tartalma körülbelül a követ
kező volt:

Október: Jó reggelt vén kuruzsló I Hogy 
aludtál? Mi újság?

Dr. Keserű: Köszönöm I Az új lakásom
ban üldöztek a poloskák. Alig várom, hogy 
felgyógyulj. Rájuk megyünk karddal, pisztollyal.



— Vasárnap délután a KIÉ móka-délután kereté
ben kacagtatta Szarvas közönségét. A szarvasi 
KIÉ vasárnap délután az Árvaház díszter
mében móka-délutánt rendezett, szépszámú 
közönség érdeklődése mellett. Klimaj Mihály 
humoros szavalatával megérdemelt sikert 
aratolt. A múlt a jelen és a jövő iskoláját 
előadó serdülők igyekezete dicséretet érdé' 
mel. Szloszjár Ferenc ügyes szereplő. Fábri 
Kató és Holub Panni szerepeikben a közön
ség teljes megelégedését vívták ki. Holub 
Mihály és Klimaj Mihály karakterisztikus ala
kításaikkal sűrűn adtak alkalmat a közönség 
nevetésére. Sonkoly János konferánszai jól 
hatottak. Sonkoly János és Kohut Mihály 
páros jelenetét szűnni nem akaró nevetés 
kisérte végig. Borgulya Endre orgonista tanító 
„Papucs Kleofás" cimű darabjának egyéni 
stílusa, érdekes témája erős írói érzékre vall.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Ze- 

lenák Pál szarvasi születésű orosházi honvéd 

nevét Zöldi-re, Blazsik Lázsió nevét Bold- 

vaira. Hruska György nevét pedig Huszkaira 

változtatta át.

Évfordulóit
ötven esztendőnek 
Ünnepi reggelén 
Buzgó szent fohásszal 
Tekintek égre én :
Örök Mindenható 
Kegyelmes Istenem 
Maradj ezután is 
Mindenkor énvelem I

Zsenge gyermekkorom 
Elröppent felettem.
Alig vettem észre: 
ifjúvá hogy lpttem I 
Nem volt ifjúságom 
(Almok álmodása)
Csak rám hullt az Élet 
Sok-sok csalódása.

Vihar megtépdeste 
Törékeny sajkámat 
Midőn tombolással 
Az orkán rámtámadt. ..  
Hullám, ha elsodort,
De el nem temetett,
Mert Te leintetted 
A dúló szeleket I

ötven esztendőnek 
Ünnepi reggelén.
Tőled kegyből kapott 
Életem nagy delén 
Szelíd alázattal 
Csak Benned remélek. 
Mert ha velem maradsz 
Semmitől sem félek.

Garay Samu.

— Jól sikerült a Szarvasi Dalkar vizsga-estje.
A Szarvasi Dalkar vasárnap este rendezte 
meg a közönség óriási érdeklődzse vizsga-est
jét az Ipartestülelben. A kedves hangulatú 
összejövetelen megjelenteket nagyszerű mű
sor szórakoztatta, melynek egyes számait 
Szarvas legjobb műkedvelő erői adták elő. 
Vitéz Pál és Zamba Mihály prológjai jól ha
tottak. Fábri Juckó, Asztalos Ica nagyszerű 
alakításai mellett kedvesen szerepelt Holub 
Ica és Klimaj Manci, Szappanos Samu, Vitéz 
Pál és Zamba Mihály kiváló alakítását Korom 
Mihály, Klimaj Mihály és Kasuba Lajos ügye
sen egészítették ki. A dalkari számok ékes 
bizonyítékát adták a tagok igyekezetének, 
melyet Rohoska Géza karnagy munkája nem 
egyszer a művészetig fokoz fel.

F I G Y E L E M !

Rádiók 
átalakítását 

Budapest II. 
vételére
Márkás rádiógyárak kép
viselete (Standard,Telefon
gyár, Philips, Orion)

s z u c s  rádió, villamossági
vállalata, Szarvas.

It t  a t a v a s z  h í r n ö k e !
A közkedvelt

MAUTHNER mag -árjegyzék
megjelent! Kérje azonnal, mert
i n g y e n  és b é r m e t v e  küldi
Önnek e több mint 60 éve fennálló világcég:

M A U T H N E R  Ö D Ö N magtermelő és magkereskedelml r.-t. 
B U D APEST, VII., Rottembiller utca 33.

Nagy érdeklődés előzi meg a szarvasi gimnázium
műkedvelő-előadását

A z ügyes és szorgalmas tanulók „Az elcserélt ember" cimű színművet
adják elő

A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter- 
gimnázium Önképzőköre február 29-én 
este 8 órai kezdettel a gimnázium 
tornacsarnokában, ügyes és szorgalmas 
tagjaival Bónyi Adorján: „Az elcserélt 
ember" cimű nagyhatású színművét 
adatja elő. Az intézet ifjúsága, élükön 
az intézet két kiváló tanárával: Tót
falusi Aladárral és dr. Weidlein János
sal mindent elkövetnek, hogy a szín
darab a lehető legjobb előadásban 
kerüljön a hallgatóság elé. Figyelmes 
és körültekintő rendezés mellett min
den egyes szereplő odaadó játéka 
biztosítják már előre is a teljes sikert

és a közönség méltán mutat már előre 
is megérdemelt érdeklődést. A darab 
szereposztása a következő: Benedek 
Péter — Vető István VIII. o. t., Anna — 
Varga Margit V. o. t., özv. Pongráczné— 
Zelenka Erzsi VII. t., özv. Benedekné— 
Fekete Kató VII. o. t., Zengné—Wie- 
land Olga VIII. o. t„ Tamás—Bartos 
György VIII. o. t„ Róza — Nádor Ella 
V. o. t., Kristóf—Pfeifer Dénes V. o. t.. 
Lelkész—Lestyán G. Márton VIII. o. t., 
Béresné—Nagy Lenke V. o. t., Jancsi— 
Vadányi János I. o. t., Szobalány— 
Szöllősi Magda VI. o. t.

— Szombaton lesz a községi tisztviselők 
összejövetele A szarvasi községi tisztviselők 
családias és szigorúan zártkörű összejövete
lüket ‘az idén is megrendezik, mégpedig 
szombaton este 8 órai kezdettel az Ipartes
tületben. Az összejövetel értékes műsorát 
vitéz Biki Nagy Imre főjegyző nyitja meg, 
majd ének, zeneszámok és rövid jelenetek 
szinesilik a műsort.

— Táncmulatság Békésszentandráson. A bé- 
késszentandrási Gassner-szőnyeggyár alkal
mazottai, február hó 21-én este 8 órai kez
dettel az Ipartestületben táncmulatságot 
rendeznek. A bál iránt nagy érdeklődés nyil
vánul mega közönség körében.

— Lelkészválasztás. Az öcsödi ref. egyház 
volt segédlelkészét, Cs. Szabó Lajost a szeg
halmi ref. gimnázium hiltanárává választot
ták meg. Az új hittanár a szeghalmi ref. 
egyház másodlelkésze is lett.

— Levél a szerkesztőséghez. (BeküldeteU.) 
Tekintetes Szerkesztőségi Most folyik közsé
günkben az útmenti akácfáknak hagyomá

nyos tisztogatása, nyesegetése, gallyazása. 
A gömb-akácok alakitása sem teljesen kifo
gástalan, de az még hagyján. Annál meg- 
botránkoztatóbb azonban a virágos akácfák 
gallyazása. Fájó szívvel látja az ember, hogy 
itt csupán arra megy a játék, hogy a fáról 
minél több gally lekerüljön és a végén a fa 
csupaszon seprüszerű egyetlenegy ággal me
red szomorúan az ég felé. Ezt a luxust meg
engedhetnek magunknak, ha fában bővel
kednénk, de mert utcáinknak egyetlen kincse, 
disze ez az igazán magyar fa, véteknek tar
tom az akácfának ilyen vandál módon való 
megcsonkitását, mert miként azt az elmúlt 
nyári zivatarok már meg is tették, az ilyen 
ég felé egyetlen egy vékony gallyal nyúló 
fával igen könnyen végez. És ha figyelembe 
vesszük, hogy a fák nagy megcsonkítása a 
méhek elől is elpusztítja a mézelő virágokat, 
úgy a kár szinte felbecsülhetetlen. Kérem a 
szerkesztőséget, hogy közérdekű közlésemnek 
b. lapjában helyet adjon és remélem, hogy 
annak tartalma eljut az illetékes helyre. Egy 
szarvasi honpolgár.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa, 

testvér, sógor és rokon

G R Ó S Z  M Ó R
február hó 21>én, életének 70-ik, boldog házasságának 42-ik évében elhunyt.

Megboldogult hült tetemei február hó 22-én délután 2 órakor fognak a 

gyászháztól, az izr. hitközség szertartása szerint, az izr. temetőben örök nyu

govóra helyeztetni.

Grósz Mérné szül. Huszerl Paula

Grósz Mariska és férje dr. Szabó Fülöp Grósz Nándor, Gerő Adolf, Grósz Franciska 
Dr. Grósz Jenő és neje Donner Magda testvérei.

gyermekei. A gyászoló rokonság:

Tamás, János és Gábor Huszerl-, Huszár-, Donner-
unokái. és Gelléri-családok.

Béke hamvaira I
(Minden külön értesítés helyett.)



Hatszázhuszonhat önálló iparos van - Szarvason
Évvégén a segédek száma .217 volt

H E T E N K É N T
Iija: OROSZ IVÁN

tőnek-kell a.vers?
Versemet reiKiKsótíera, kőiéibe sorakoztatom 

őket és újtíólí átolvasásukkor újra Átvonul. rajiam az 
az-istóni-érzés, amil Ihletnek neveznek. Nem tudom, 
hogy mis hogyan van vele, de ilyenkor, ha áiömlik 
az.,cmbejHeötén:.és: Jelkéa- 02. alkotás, láza,. ha nem 
tudott és-nem-sejtett; íudalon tüli és- felüli lendületek, 
éríések̂  akaratlan akaratok kiemelnek *a napi szűr* 
kesébből, gondokból, akkor önmagamat sem érzem, 
nemhogy- egyéb földit .és csendes szendergéssel- sze* 
retnék beleolvadni az ismeretlen titkokba, amiket a 
narkofikus kábulat láza érzékeltet kimondhatatlan 
éi.lelrhatotlwi.érzésekkel‘És azután, hogy,, a fény 
ráiör a szemre, az utca zaja az agyra, a konyha 
illata az orra, egy kéz simogassa a homlokra, 
akkor .eltűnik minden, és.itt marad a. vers, tündöklő 
mennyel csodát koldusdarabja,: lázas lálományok 
földi.,paránya. Kinek kell a vers? Ki érzi a versek 
gyengeségén, a szavak kevésségén a szavakon túli 
kifejezést és értelmei ? Kinek kell a költészet ? Minden 
bizonnyal , nem annak, akinek gyenge lelke nem birja 
maga?; szárnyalást, akinek napi gondokra. beállított 
agya. nem érzékelheti a felülemelkedő fiiokzaiossáöol 
Nagyon kevesen olvasnak verset. A. költészet világa 
a legtöbb embertől oly távol van, mint a boldogság 
De aki olvasni- tud a gondolatok, a sorok, a rímek 
és ritmusok- között, az közelebb van mindenhez, ami 
magvas és, mély,, ami szép és- tündöklő. Valamikor* 
pár.. .évvel* szelőit >egy versel irtam a költészet halá> 
láróL Valahogy úgy éreztem, hogy a mostani gép
korszak megöli az álmot, a békét és a költészetet. 
És akkor egy örök barátom, Náraí Szabó Gyula 
aki már a mennyei Elysiumban álmodja tovább 
főid! álmalí közös szerelmünkről, a Balatonról, egy 
nyill levélben igyekezett igazat adva cáfolni érzései' 
met.A géppel szembe az emberi gépezet csodálatos 
tökéletességű, dinamóját a szivet . állította, amelynek 
uralkodnia kell a .vaskolosszusok, a hitetlenségek, a 
realitások fölött. És néha én is, amikor gyermekeket - 
hallok átszellemüli arccal versekei szavalni, nőket 
és férfiakat látok álombamerüli lélekkel verseket 
olvasni, valahogy úgy érzem, hogy egykor eljön ismét
a.költészet.csodás, reneszánsza és akkor boldogabb 
lesz az; élete .a mosl oly sokai. verfiődő földi bot 
doglalanoknak. Több költészetet, több hitei és több 
álmot kell .belevinni az emberek életébe,, a gangszíer 
izgalmak, elállatositó érzéseit, a szellemiség örök erejű 
hiitételeivel kell; felcserélni,, az ész és a lélek tiszta 
mcguyilaikozásall főiébe kell emelni minden álkuliu- 
rálLs ficamoknak. Vissza keü hozni az arisztokratikus 
idők .boldog napjait,, amikor a gondolái és költészet 
álmodói és az .égi .szépségek közlői különösen meg? 
becsüli, egy ének voltak. Q kell Jönnie az időnek, 
amikor a .tudós és költő,, az író és a művész gond 
nélkül élhet.és alkothat az emberek százmillióinak 
gyönyörűségére, boldogulására, az élet széppé, tevésére. 
Mert: van. .valami tragikus, abban,, hogy a hangver* 
seny rendezője nagy összegeket kap, a vers szava* 
lója fizetést, a pódium felállilója napszámot, de az 
árufr kölíö legfeljebb csak tapsot vagy még azt se, 
lesööbbször csak a sorsharagot. És ennek az új 
szellemi megújhodásnak — mii olv nagyon ki
váltónk — legyen az első megnyilatkozása az, hogy 
csap kis alföldi nyomdacég önzeilen lelkesedéssel 
verseim kiadására szánia magái Hogy milyenek e 
vereek, azt nem bírálhatom, jd,. hiszen, a jó versben, 
is,.kell valami jónak is lenni;' de hogy új verseim, 
kiadásra kerülnek az csak igazolja azt, hogy van 
valaki, aki még, hinni is. tud árvaságában,, aki még 
álflozni is tud szegénységében. ÖJ kötelemet pedig 
Böorpe, a kölfészal múzsája vegye1 oltalma alá és 
hiszem, hoöjr e. honban lesz. háromszáz híve, akik 
ajtönyv megvételével buzdítani tognak egy árva 
kallói és támogató egy szegény könyvkiadót.

— Népművelési előadások. A helyi iskolán- 
kijtfili népművelési bizottság a lefolyt hélen 
cukülönböző társadalmi egyesületekben az 
alébbi előadásokat rendezte meg: Kedden, 
február hó 19-én a Szarvasi Munkás-Otthon 
Szövetkezetben Cserey Lajos gazdasági tan
intézeti tanár előadása a gyümölcsök telepí
téséről Csütörtökön, február hó 21-én a 
Szarvasi Szövetkezetben Wagner Géza tanár 
előadása a gép és az ember viszonyáról.

A Szarvasi Ipartestület — mint azt már 

multheti lapszámunkban közöltük — február 

25-én, hétfőn délután 2 órai kezdettel tartja 

meg évi rendes közgyűlését saját székházá

ban. A közgyűlés iránt nagy érdeklődés 

nyilvánul meg az iparosok körében. Az Ipar- 

testület elnöksége a múlt hélen küldte szét 

tagjainak beszámoló ' nyomtatott' jelentését, 

valamint a zárszámadásokat és költségeiéi 

irányzatot. Ebből megludtuk; hogy az elöl

járóság 11 rendes és 5 rendkívüli ülést és 

egy rendes közgyűlést tartott. Az iktatóban 

801 darab ügyiratot iktattak. Iparváltás 37 

történt, lemondott és elhalálozott 31. Az év 

végén a szarvasi önálló iparosok száma 

626 volt. A taglétszám szakmák szerint a 

következőképen tagozódik : asztalos 44, üve

ges 4, esztergályos 3, kádár 3, kerékgyártó 

20, kaptafakészitő 1, férfiszabó 59, nőiszabó 

28, szűrszabó 2, kalapos 4, nőikalapos 5, 

csizmadia 95, cipész 46, papucsos 3, szűcs 

9, tímár 9, szíjgyártó 5, kárpitos 4, építő

mester 1, kőfaragó 1, kőművesmester 4, ács

mester 3, kőműves 10, ács 14, szobafestő 

12, bádogos 6, kéményseprő 2, gépész 1, 

géplakatos 21, kovács 57, villanyszerelő 6,

— A hölgy választ. Nem, nem a táncosok 
közt, az az idő már megszűnt. Most,a lakás
nak, otthonának való szép holmikat választ. 
De nehéz dolog a választás. Elsősorban azért, 
mert a szép, értékes holmira a középosztály 
mai viszonyai közt nehezen telik. Beosztani, 
beosztani! Ezt hallja folytonosan, Ez a krízis 

 ̂háztartási elve is. Itt van például a függöny- 
' kérdés. Kellene egy szép, lévégős, 'kézimun
ka függöny, de — honnan vegyük a hozzá
valót? A nők kitűnő segítőtársa szóval, kép
pel és ajándékok adásával immár tiz év óta 
a Tündéíujjak. Ez a folyóirat, a kézimunkázó 
nők lapja, most azt akarja, hogy mindenki 
részesedhessen az ö páratlan népszerűségű 
lapjában és ajándékfüggönyében, akinek ha
vonta legalább 2 P 40 f-je van egy féléven 
át erre a célra. Az megkapja egy évre a 
Tündérujjakat s hat hó múlva azt a gyönyö
rű ajándékfüggönyt, mely svájci tüllre hímezve 
(150x260 cm. mérettel), a kidolgozáshoz szük
séges Mez gyöngyfonallal együtt, kihimzés 
után ragyogást és napfényt visz a lakásba, 
Mi több, a függönyajándékot akár azonnal 
is postára adja a kiadóhivatal, de ez esetben 
a másik kedvezményes eljárást kell igénybe
venni, beküldeni első részlet gyanánt 7 P
20 f-t, azután három hónapon át folytaló- 
lagosan 2 P 40 f-t. Az előzékenységnek azon
ban ezzel még nincs vége. A hölgy választ, 
de kissé ingadozik. Van, aki nagyobb függönyt

órás 7, cukrász 10; sütő. 9;. mészáros és, 

hentes 28, borbély és fodrász 25; nőifodrász.

1, fazekas 5, fésűs 2, fényképész 5,; kelme

festő 2, fehémeműtisztitói l,i kefekötő 1, 

kötél verő 3, mázoló 3, köszörűs í, kosárfonó

3, malmos 8, nyomdász; 3, szitás 1, vendég

lős 12, fogtechnikus 3, psplanos , 1-. Segéd- 

bejelentés 315 volt, kilépett 292,, maradt az 

év végén- 217.; Tanoncszeraődés* $2 (61 ifjú,

21 leány) lett kötve, szabadult 40 (34 ifjú,

6 leány), felbontva 19, maradt az év végén. 

157. Munkakönyv megfelelő okmányok és a 

törvény 111. §-a 3-ik bekezdésének rendel

kezése szerint 17 lett kiadva. Segélyezés 

címén 26 elaggott iparost, illetve özvegyeket, 

részesítettek karácsonyi segélyben lOQpengő 

összeg erejég, valamint 168 átvonuló munka- 

nélküli iparossegédet láttak el éjjeli szállás

ban és nagyrészt élelmezésben is. A Temet

kezési Segélyző Csoportba aa elmúlt év fo

lyamán 17-en iratkoztak be, 2 meghalt s igy 

a jelenlegi taglétszám 304. Az elhaltak hoz

zátartozói részére segély cimén’ kifizettek 

269 P 10 fillér összeget. A Segélyző Csoport 

tartalékösszege 3931 P75 fillér, mely a Szarvasi 

Takarékpénztárban betétként .van kezelve.

óhajt, kevés ráfizetéssel azt is, megkaphatja. 
De van, aki: függöny helyett mást^ szeretne 
lakásába. Nos, az ilyen előfizető (a. fentebb 
ismertetett kedvezmények mellett is) a füg
göny helyett kaphat vagy négy ágypárnát 
Arany-Egyptre előrajzolva, vág, lndanthen-sze
gélyű .azsuros lenvászonabroszt, vagy a Fa
kulit. a közismert hárompolcos faállványt. A 
Tündérujjak a választásnak és könnyítésnek 
e rekordjaival újra megmutatja, hogy kiadói 
(Budapest, Szervita-tér 3.) a magyar nők 
ügyességének, otthonszépitő munkájának leg
tökéletesebb megértői.

— Felülitotések. A Szarvasi Protestáns Jótékony 
Egyesületek e hó 16-án megtartott műsoros estélyén 
felülfizettek: Rultkay Sándomé, Kiss - Mihály, okányi 
Schwarz Oyula 5—5, Gróf- Dolga Géza 4> Dauda Mi
hály, Sziráczky Sándor 3—3. Bárány, Béla.,Deim János, 
dr. Dörnyci József, özv. Elefánt Jánosné, Farkas Antal 
János, özv. Harmati Jánosné, dr. Készt Ármin, vitéz 
Kovács Ferenc, dr. Króti Pál, dr: Lestyaiv Goda György; 
Levius Ernő, Piliszky János, Rosk<* Kálmán., dr. Sin- 
kovics György* Szabó János, Szöliősi-cég és N. N .2—2, 
Csabai Kálmán, Józsq Mihály 1*50—1 50, Brauner 
György, Frankó Mihály, Karcsai János, özv. Leszich. 
Sománé, Mcdvegy György né. Nagy Sándor dr Podani 
Pál, Sonkoly György és N. N. 1—1. Névtelenül az 
alábbi adományok folytak be.:: 1 P, 40/, 70, 50, 30, 30, 
20 és 20 fillér. A rendező egyesületek vezetői a ke- 
gyesszivü adakozóknak' hélááare4öttfiniki jóságukat

— Álarcos-bál. A szarvasi Iparosifjak Ön

képzőköre március 3-án álarcos jelmezbálat 

rendez az Árpádban.

Értesítés. Tisztelettel értesítem, a: nagyérdemű •közönt- 
séget, hogy megboldogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTOtRASZTALOSulPARIY
mint a

T E  M E T K E Z  É S  l VÁ L L A  L A T O T
továbbra is fenntartom és minden e szakmába vágó. munkák: ai\ 

legszolidabb áron vállalom.
Különösen felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett diszes tameMo* 
zési cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendű-kivitel’ 
mellett utolérhetetlen olcsó árakoi!' gondoskodhatom pontos és* előzékeny 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam'.

tisztelettel

özv. Blaskó Dántefeté*
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg. olcsó áraimról I



Nagy sikerrel végződött a szegedi egyetemi 
„Luther Szövetség11 műsoros táncestélye

— Szép érdeklődéssel várja a közönség Orosz 
Iván verskötetét. Mint megírtuk, lapunk nyom
dája, a Szarvasi Közlöny Nyomda és Lap
kiadóvállalat elhatározta, hogy kiadja Orosz 
Ivánnak, a Szarvasi Közlöny szerkesztőjének 
legújabb verseit. Szarvas kultúrközönsége 
az első bejelentésekre szép érdeklődést mu
tatott a megjelenésre váró verskötet iránt és 
-egymásután érkeznek a bejelentések a könyv- 
kereskedői forgalomba nem kerülő verskötet 
iránt. Számos igénylést jelentetlek be telefo
non, valamint Nagy Sándor könyvkereske
désében személyesen és levélben és a kö
zönség eme szép megnyilatkozása nemcsak 
hogy biztosítja a kötet megjelenését,de iga
zolja Szarvas lakosságának kulturális és ne
mes érzését. Előjegyzéseket továbbra is elfo
gad Nagy Sándor könyvkereskedése és la
punk olvasóit tisztelettel kérjük, hogy elő
jegyzését mielőbb megtenni szíveskedjék. 
A könyv ára 1.20 pengő.

— Meghívó. A Szarvasi Kereskedők Egye
sülete 1935 évi március hó 3-án vasárnap 
'délelőtt féltizenegy órakor saját egyesületi 
helyiségében rendes évi közgyűlést tart, melyre 
összes tagjait ezúton meghívja az elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Jegyzőkönyv hitelesítők
kijelentése. 2. Elnöki megnyitó. 3. Multévi 
zárszámadás. Felmenlvény megadása,4. Folyó 
évi költségvetés. 5. Beszámoló az Egyesület 
-elmúlt évi működéséről és elért eredményé
ről. 6. Szabályszerűen beérkezett indítványok 
tárgyalása. Inditvánvok a közgyűlés előtt leg
alább 8 nappal Írásban nyújtandók be az 
Elnökségnél. Határozatképtelenség esetén a 
közgyűlés minden újabb meghívás nélkül 1935 
március 10-én a megjelent tagok létszámára 
Araló tekintet nélkül lesz megtartva.

— Pályázat. Szarvas község elöljárósága 

pályázatot hirdet a VIII. kerületben megüre

sedett mezőőri állásra. A pályázók a köz

ségi gazdánál február 23-ig jelentkezzenek.

—̂  Közgyűlés. A Szarvasi Általános Fogy asz- 

tási Szövetkezet mércius hó 3-ánp délelőtt 9 

•órai kezdettel a színkör helyiségeiben tartja 

meg évi közgyűlését.

Február 16-án rendezte meg a 
Szarvasi Protestáns Nőszövetség, a 
Szarvasi Protestáns Leányegyesület, a 
szegedi egyetemi „Luther Szövetség" 
tagjainak, valamint a szarvasi egye
temi ifjúság közreműködésével a szo
kásos farsangi műsorral egybekötött 
táncestélyét, mely ezúttal különösen 
szép sikerrel végződött. A nagyszám
ban összegyűlt és szórakozni vágyó, 
közönség nem csalódott, mert a kitűnő 
■műsort emelkedett hangulatú szórako
zás követte, melyen belül mindenki 
nagyon jól érezte magát. A műsor 
nagyrészét a szegedi egyetemi „Luther 
Szövetség" tagjai szolgáltatták, mind
amellett meg kell emlékeznünk dr. 
Benkő Katinka tanitónőképzői tanárnő 
szellemes és értékes megnyitó felolva
sásáról, melyet a közönség nagy ér
deklődéssel hallgatott végig, valamint 
Szelényi Kató zongoraszámáról, aki a 
zenekedvelő hallgatóságnak pompás 
és művészi játékával igazi műélvezetet 
nyújtott. Kiemelkedik még a szarvasi 
szereplők közül Marsall Emmi bájos 
énekszáma, melyhez a kíséretet Ro- 
hoska Jenő adta a tőle megszokott 
finom zenei szakértelemmel. A szege
diek műsorszámai közül meg kell 
emlékeznünk dr. Benkő László szava
latáról, aki Petőfi, Mécs és Gyulai 
egy-egy költeményvirágát interpretálta 
művésfci előadókészséggel. Egyed Mik
lósban az új idők fiatal és tehetséges 
komponistáját ismertük meg. Derűs 
hatást értek el még a vidám, aktuális

strófák, melyeket az egyetemi gólyák 
adtak elő, valamint „Dani Bá’ kiván
csi" cimű kacagtató páros jelenet is. 
A színesen összeállított műsort a késő 
hajnali óráig tartó tánc követte s a 
közönség ismét egy kedves báli em
lékkel gazdagabban távozott haza.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben február 15-21-ig a következő bejegyzé
sek történtek: Születtek: Zamba Mária fia 
György, Mrsan György és Kis Katalin fia 
József, Komár Pál és Veles Mária leánya 
Mária, Varga Etelka fia Mihály. Ábrahám 
János és Czinkoczki Judit fia János, Opavszki 
János és Sonkoly Mária leánya Zsuzsánna, 
Sárkány Pál és Sipos Erzsébet fia Pál, Koszti 
István és Cigléczki Mária leánya Mária, 
Opauszki György és Hankó Judit fia György. 
Házasságot kötött Kovács Mihály Kovács 
Juliánnával. Elhaltak: Tusjak Mária két 
napos. Bohus Sámuelné Litauszki Mária 53, 
Hrncsjár János négy hónapos, Brusznyicki 
Mátyás 68, özv. Podani Györgyné Kiszely 
Zsuzsánna 67, özv. Winternitz Mártonné 
Waldmannn Cili 75, Sonkoly János 11, Son
koly János 17 napos. Sonkoly Márton 17, 
Krajcsovics Márton 62 Grósz Mór 70 éves 
korukban.

— Egy évet kaptak a hamis tanult A gyulai
törvényszék dr. Unghváry tanácsa a múlt 
héten Szarvason tartott törvényszéki tárgya
lást. A törvényszék Dorogi Julianna és ifi. 
Bertók Lajos öcsödi Iákosokat hamistanuzá- 
sért 1 — 1 évre büntette. Az ítélet jogerős. Az 
utóbbi időben a hamisan tanuskodók igen 
elszaporodtak. Sokan azt hiszik, hogy a tör
vény előtt tett esküt a vallomás visszavoná
sával is meg lehet semmisíteni. A fenti eset 
intő példa legyen azok számára, akik a 
szent esküt hazugságuk védelmére akarják 
felhasználni. P.

M E G H Í V Ó
A Szarvasi Általános Fogyasztási Szövetkezei

folyó évi március hó 3-án. délelőtt 9 órakor a községi nyári 
Színkör helyiségében tartja

XXIV. rendes évi közgyűlését,
melyre a Szövetkezet tagjait ezúton is meghívja

az Igazgatóság. 
Tárgysorozat:

1. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők és szavazat
szedő bizottság kiküldése.

2. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.

3. Zárószámadások megvizsgálása, jóváhagyása és a 
mérleg megállapítása.

4. Tiszta nyereség felosztására vonatkozó igazgatósági 
javaslat feletti határozathozatal.

5. Az igazgatóság és felügyelőbizotlság felmentése feletti 
határozathozatal: a) az 1934., b) az 1933. és c) az 1932. üzletévről. 
Az igazgatóság és felügyelőbizottság választása.

6. A cégbíróság által elrendelt, az alapszabályok 2., 14. 
és 19. §§-ainak módosítása.

7. Esetleges indítványok, panaszok slb. elintézése. 

Szarvas, 1935. évi február hó 22-én.

Kivonat a Szövetkezet alapszabályaiból.

17. §.

6. pont. Oly tárgyak feletti indítványok, melyek a közgyűlés hatáskörébe 
tartoznak, a közgyűlés előtt legalább nyolc nappal tíz tag aláírásával az 
igazgatóságnál írásban nyújtandók be. Ezen időponton tűi beérkező indítványok 
nem vétetnek figyelembe.

11. pont. Aki a közgyűlésen részt kíván venni, köteles a névre szóló 
üzletrészekről kiállított nyugtáját, ha az legalább három hóval a közgyűlés 
megtartása előtt a szövetkezet könyveiben nevére könyveltetett. a helyszínen 
felmutatni.

12. pont. A közgyűlésen a szövetkezet minden tagja, tekintet nélkül a 
befizetett üzletrészek számára, csak egy szavazattal bír.

13. pont Meghatalmazott útján magát senki sem képviseltetheti.

— Szenzációs pályázat A Halló új száma két szenzációs 
pályázatot hirdet, melynek két főnyereménye egy kétszeméyes 
vikend Kékesen, és egy 12 személyes komplett vacsora. A 
megfejtők között ezenkívül még 40 értékes dijat oszt ki a Halló 
szerkesztősége, A heti szám riport, film, rejtvény, sport rovatai 
szokatlanul kitűnőek, Gyermeklap és 24 oldalas teljes európai 
rádióműsor egészíti ki a lapot, melynek ára változatlanul 10 fillér.

— A szőlőtermelés hibái. Az őszibarackfa télvégi metszését 
ismerteti a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Rész
letesen tárgyalja még a szőlőtelepítés hibáit, mészkénlé elké
szítésének leghelyesebb módját, a gyümölcsfák gyökérápolását, 
a gyümölcsben való szárazgazdálkodást, a fontosabb oltási 
módokat, az erős hidegnek a gyümölcsfákra való hatását stb. 
A dúsan illusztrált, színes gyümölcsképet is közlő két lapból 
egy alkalommal a Növényvédelem kiadóhivatala (Főldmivelés- 
ügyi Minisztérium. Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11.) e lapra 
való hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot.

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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— Gazdasági cselédek szolgálati ideje. Az 

Orsz. Törvénytár január 30-i(p száma szerint 

a gazdagégi cselédek ^zplg^latj éve március 

hó 31. napjával végződik. Március hó 31 

ruipj4yal végződik a szolgálati py akkor is, 

ha a P^d^sá^i cseléd éves szerződés 

alapján április hó 1. napja után is kezdte meg, 

fya ajsonb^n a gazdasági cseléd az éves szol

gálatba a naptári év I. negyedében lépett, 

a szolgai a szolgálati viszony kezdetét kö

vető év március hó 31. napjával végződik. 

Ha a szolgálati időt a szerződés egy éven 

túl terjedő időben állapítja meg, a szolgálati 

viszony a megállapított idő elteltét követő 

ipárcius hó 31. napjával végződik. 2. §. Ha 

február hó 1. napjáig egyik fél sem jelenti 

ki, hogy március hó 31. napjával végződő 

gazdasági éves szerződést megújítani nem 

akarja, azt az eredeti feltételekkel április hó 

I; napjától számított egy évre meghosszabbí

tottnak kell tekinteni.

— Lóvizsgálatok Ssarvason. Szarvason a 

folyó évi tavaszi haszonállatvizsgálatot a követ

kező napokon és helyeken tartják meg: már

cius hó i-én, 8 órakor a csabai úton a Klenk 

tanyánál, 12 órakor a csabai úti iskolában, 

2-án 8 órakor Örményzugban Ruzsicska 

tanyánál, 13 órakor Maginyecz iskolánál, 14 

prakor Új Décs sarkán, 4-én 8 órakor Bor

gulya tanyán, 10 órakor a Hanó iskolánál, 

endrődi úton, 11 órakor a Szlovák iskolánál. 

15 órakor Halásztelken Melis tanyánál, 5-én 

6 órakor a Vásártéren, 13 órakor a szentesi 

úton Kozma tanyánál, 14 órakor a békés- 

szentandrási úton Konyecsni iskolánál. A 

vizsgálatra minden tulajdonos tartozik szemé

lyesen, vagy olyan egyénnel elővezettetni 

lovait, aki a szükséges adatokat be tudja 

mondani, s az állatok a kitűzött időre pon- 

tpsan elővezetendők. Egy ember lehetőleg 

csak két lovat vezessen elő.

— Országos vásárok. A gyonjai országos 

vásárt március 6. és 10-én, az orosházit már

cius 6, 7. és 8-án talrják meg.

Mindennemű nyomtatvány
. a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

A szarvasi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

8879/1934. tkv. szám.

Árverési hirdetménykivonat
Kir. Kincstár végrehajtatónak Ribárik Jánosné 

végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 225 
er. P illeték tőkekövetelés és járulékai behajtása végett 
a szarvasi kir. járásbiróság területén levő, Szarvas 
községben fekvő, s a szarvasi 1874. számú tkvi betét
ben A II. 2—4 és 5 sorsz. a. f. Nyúlzugban fekvő 
szőlő T. IV. kér. 3 ősiz. ház és Holt Körösre 1300 P 
kikiáltási árban. Csatlakozást a tkvi hatóság nem mond 
ki, mert az ingatlan „védett birtok".

A fedezeti elv alapján kimondja a telekkönyvi 
hatóság, hogy a kir. Kincstár kérelmére az ingatlant 
az árverésen csak akkor lehet eladni, ha az ezennel 
megállapított 10 000 pengő legkisebb vételár adatik meg.

Az árverést 1935. március hó 20. nagjáii délelőtt 10 
órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
fogják megtartani.

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

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

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

Szarvas, 1934. évi december hó 10-én.

A kiadmány hiteléül:

Vitéz dr Zerinváry s* k* Oláji s. k.
kir. járásbiró. dijnok.

F E L H Í V Á S

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-től

Csillár . . . 
Telepes rádió

9*50 P-től 
35 —  P-től

A  legtöbb rádióm veszi »B U D A P E S T II.« is.
Gyári képviseletem van: ORION,STANDARD,PHILIPS és EKA hálózati rádiókból, 
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI GYÁRI  ÁRON.

Rádiókban vétel,csere,eladás.Készpénznél nagy árengedmény
Villamszerelések, javítások jótállással, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 

Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HOCIPÖJAVITAS FILLÉRES ÁRON 24 ÓDÁN BELÜL. 

Kerékpárok átfestését, pucolását és javítását már most nagyon olcsón végzünk!
Mindenkit szívesen látok:

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

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény
Szarvas nagyközség elöljárósága a községnél az 1935. 

évben felmerülendő kovács, bognár, szíjgyártói, laka
tos munkákra, továbbá a méntelepi katonák élelmezése, 
a i^énjelepi katonák kenyérszállitásának biztosítására > 
q könyvkötői jnunkákra, a nyomdai munkákra, popir 
és írószerek szállítására versenytárgyalást hirdet.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, akik a fenti 
munkálatokat, illetve szállításokat elnyerni óhajtják* 
bqgy zárt írásbeli ajánlataikat folyó évi március h6 
6-án délelőtt 10 óráig a községi Iktatóhivatalban 
nyújtsák be.

Ajánlati lapok a számvevői irodában kaphatók.
Ajánlattevők ajánlataikkal folyó évi március hó 

20-ig állanak kötelezettségben.
Az elöljáróság az ajánlatok feletti szabad döntési 

jogát fenntartja.
Szarvas, 1935. évi február hó 20.

Elöljáróság.

171 A i r  a |  g\ belföldi biztosító intézet keres 
• iM J lk C IU  helyi képviselőt, valamint üz
letszerzésre alkalmas urakat, kedvező felté
telek mellett. Ajánlatokat kérjük jelen lap 
kiadóhivatalába küldeni „Szorgalom" jeligére.

A z üzlet lelke a reklám !
IUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUH

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

Helybeli gabonaárak
Búza . 16'50 -  16 50
Tengeri 12'30 — —’—
Árpa 14’— — 1450
Zab . 13*50 -  — —
Tökmag 19'— ----- —
Lucerna 160'— —180’—

P U B L I K Á C I Ó

Ház eladó. III. 418. — Trágyát keres megvételre, 
III. 71. — T íz hold föld eladó. T. VI. 201. —  Tanyást 
keresek. 1. 11. Eladó IV. 490. számú ház. — Szalma 
eladó. III. 192. — Trágya eladó. I. 296. — Két járás 
Kákán kiadó. IV. 207. — Buxaszalma eladó. II. III}.
— Tanyást keres 111. 13. — Búzaszalma eladó. 11. 266.
— Minden házban, minden pénteken, mindenki et 
Szarvasi Közlönyt olvassa.

A PR Ó H IR D ETÉSEK
Apróhjirletá? egy sgó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés 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.

• Négy szobából álló lakóház (ágas pincével 
szükséges mellékhelyiséggel, Mangolban 390 
□-öl szőlő eladó. II. kér., 237.

r
. Eladó I. kér., 154. szám alatti ház, sarok 

telekkel. Érdeklődni ugyanott.

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

. 1. 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.

Feldos szerkesztő és kiadó: NAGT SÁNDOR 
Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomda* és Lapkladóvíl 

lalat nyomdájában, I.t Horthy Miklós ni 9. szipu


