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Szerkesztőség és kiedóhivatal: Szarvas, r̂.* 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küi .j. é- 

nyek ide cimzendők ! Telefonszém: 1b.

Főszerkesztő: *

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 '50 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány éra 12 fillér.

Ipari termelési kérdések 
és szociális feladatok

Irta: Bornemissza Géza n . kir. iparagyi miniszter

Az iparügyi minisztérium, amely 
a múlt év augusztus elején kezdte 
meg működését, a kezdet apróbb ne
hézségein már túlesett és minden ere
jét azoknak a problémáknak a meg
oldására fordíthatja, amelyet jogosan 
elvár tőle a magyar gazdasági élet. 
A legfőbb cél csak az összes gazda
sági tényezőknek harmonikus egységbe 
való összefoglalása lehet. Ezen belül, 
a közérdek szempontjainak a figye
lembevételével ,1̂11 megoldani az ipari 
problémákat. Azí ipari kérdések két fő
csoportba oszthatók: a termelési kér
désekre és a szociális feladatokra. A 
gazdasági szempontból, kétségtelenül 
a termelési problémáknak a helyes 
megoldása az előhbrevaló, mert hiszen 
a szociáJisJcérdjgseke* 
munkavállalóknak a szociális Helyze
tét emelni csak akkor lehet, ha a ter
melés helyesen, rentábilisan, a nemzet 
érdekeinek megfelelően van megszer
vezve. Nem térhet ki Magyarország 
sem azok elől a szervezési kérdések 
elől, amelyek az ipari államokban föl
merültek és amelyeket a mai gazda
sági rend szükségszerűen fölvet. Föl 
kell tárni az itthoji lévő nyersanyago
kat és minden eszközzel elősegíteni 
ezeknek a felhasználását. A hazai 
nyersanyagoknak a feldolgozását fo
kozottabban kell biztosítani, mert hi
szen ez úgy a belső piacra, mint a 
külkereskedelmi náérlegre kedvezően 
fog hatni. Az ipariiak egy központban, 
Budapesten és környékén való köz
pontosítása helyett-arra kell töreked
nünk, hogy amennyire lehetséges, elő
segítsük azoknak $ vállalatoknak a 
létesülését, amelyek a vidéken akar
nak elhelyezkedni. A vidéki kisebb 
ipari centrumoknak kialakulása úgy 
termelési, mint szociális, de kultúrális 
szempontból is fontos. Előnyben kell 
részesíteni olyan kisebb vállalatok ala- 
ulását, amelyekben5, a munkaadó és 
íunkavállaló között fennmarad aköz- 
etlen kapcsolat. Ez,rendkívül kedve- 
5en hat ki a termelésre és szociális 
;empontbóI is nagyjelentőségű. A kis- 
arosság részére a munkaalkalmak 
egteremlése a legfontosabb. Ezen a 
jen a kormányzat mér elindult akkor, 

p hikor úgy határozotl, hogy a köz- 
' állításoknál 6 százalékos előnyben 

ízesíti a kisipari. A kisiparosságnak 
meg kell azonban tanulnia azt, hogy

a helyes továbbképzés é£ szervezke
dés a kisiparosság gazdasági elesett- 
ségének a megjavulását rhennyire elő
segíti. Életképesekké fogjuk tenni az 
ipartestületeket, hogy ezek az iparos
ság jogos érdekeinek erífs támpontjai 
legyenek. A kézműves iparosság kép
zettségének emelése is olyan kérdés, 
amit tovább halogatni nőm lehet, ez
ért a meglévő iparosságnak képzettsé
gét továbbképző tanfolyamok útján 
kell emelni, az ifjabb generációnál pe
dig a segédidő meghosszabbítása és 
a mestervizsga bevezetése szolgálhat 
a szakképzettség emelésire. Az Ipa
rosok Országos Központi Szövetkeze
tének az átszervezése npst már lehe
tővé teszi minden jogos hiteligénynek 
a kielégítését. Gondoskodni kell arról 
is, hogy a kisiparosság védelmet ta
láljon az árrombolások ellen. A ter
melés megszervezésével párhuzamo
san . nsjij szabad a?Q£tasE, elhanyagolni 
a szociális kérdéseknek a megoldását

A szarvasi hazafias lakosság körében 
állandó beszédtárgyát képezi a Nagymagyar- 
ország Közepe emlékművének terve és kü
lönböző terveket hallunk az emlékmű költ
ségeinek előteremtésére. Szerkevszlőségünket 
gyakran keresik meg erre vonatkozó kérde- 
zősködésekkel és tervekkel. A minap egy 
életrevaló tervet tartalmazó levelet hozott a 
posta, amelyben agy közbecsütésben álló 
ftolgártársunk adja elő megszivlelésre érde
mes tervét. A levelet közreadjuk, beszéljen 
az helyettünk is:

Tekintetes Szerkesztőség I Nagyon szé
pen megkérem, szíveskedjenek becses és a 
város lakossága körében annyi szeretettel kö
rülvett lapjukban soraimat és ezzel kapcso
latban egy elgondolásomat közölni. Pár év
vel ezelőtt Szarvas hazafias lakossága egy 
emberként mozdult meg Komlóssy János, 
szarvasi nemes és hazafias gondolkozású hon
fitársunk ajánlatára Szarvas határéban Nagy- 
magyarország Közepének emlékművel való 
megjelölése mellett. Az ügyben bizottság is 
alakult, sőt pénzbeli felajánlások is történtek 
(Kisgazdák Köre, dr. Dörnyei József ügyvéd 
stb.) azonban a szükségelt összeg előterem
tése a mai napig sem sikerült és ezért az 
emlékmű felállítása sem történhetett meg. 
Mivel kizárólag .csak anyagi okok gátolják 
a nemes terv megvalósítását és mivel magam 
is tisztában vagyok- az emlékmű nagy fon
tosságával, hiszen Trianon elleni tiltakozá
sunk legméltóbban innen hangozhat el, vala
mint azzal is, hogy Szarvasnak idegenforgal- 
milőg mily nagy előnyére szolgál, hazafias 
tisztelettel legyen szabad egy elgondolásom 
előadni a szükségelt pénzösszeg egy részé

sem. Ezen az úton a kormányzat már 
megindult, amikor múlt év júniusában 
kiadta a 48 órás munkahétre és a leg
kisebb munkabérek megállapítására 
vonatkozó rendeletét. Annyit minden
esetre meg lehet máris állapítani, hogy 
a 48 órás munkahét bevezetése a mun
kanélküliséget az asztalosiparban majd
nem teljesen megszüntette, de azért 
figyelemmel kell kisérni a kérdést, mert* 
úttörő intézkedésről van szó és ez a 
munkavállalók szempontjából sem kö
zömbös, hogy annak eredményei mi
lyen gazdasági következményeket von
nak maguk után. De a Gömbös-kor
mánynak, az itt vázolt gazdasági irány 
megvalósítására vonatkozó törekvései 
csak akkor lehetnek valóban eredmé
nyesek, ha ezeknek végrehajtáséban, 
megvalósításában a nemzet minden 
tagja lelkiismeretes meggyőződéssel, 
soha nem lankadó munkakedvvel, a 
nemzet alkotó és ellenálló erejébe ve
tett törhetetlen hitlel a kormány mellé áll.

nek előteremtésére, amellyel legalább az em
lékmű alapjait rakhatjuk le. Ajánlom és in
dítványozom, hogy a bizottság rövidesen ül
jön össze és határozza el, hogy a farsang
ban egy „Láthatatlan-bálat" rendez, amely 
jelképes bálát nem tartja meg voltaképpen, 
hanem belépődíjait megváltatja a lakosság
gal és a kitűzött napon egy hazafias „Nagy- 
Magyarország Közepe" ünnepséget rendez, 
amelyen szónokok és szavalok emlékeztet
nék a lakosokat Magyarország szétdarabolá- 
sára és a revizió szükségességére. Nagyma- 
gyarország középpontjából elhangzó minden 
jajkiáltás a világ szivét remegleti meg. A re
vízióért innen mi sokszorozott erővel har
colhatunk. Minden szarvasi lakos boldog 
örömmel váltaná meg egy pengővel a belé
pőjegyet, amit örök emlékként tenne el. Nem 
szabad kétségbe esni nehéz anyagi helyze
tünk miatt. Az áldozatos hazaszeretet min
den időkben nagy dolgokra volt képes. Ne
künk is meg kell mutatnunk, hogy hű fiai 
vagyunk édes Hazánknak ! Megköszönve a 
Tekintetes Szerkesztőség jóindulatát, vagyok 
tisztelettel Aláírás.

*

A levél ékes bizonyitéka a szarvasi nép 
hazaszeretetének és alkotnivágyásának. Szív
leljük meg, gondolkozzunk telette és csele
kedjünk. Cselekedjünk, amig nem késő . .. 
Szarvas lakosságának egyeteme minden bi
zonnyal egybedobbant szívvel, nagy hazafias 
készséggel, önzetlenséggel áll a terv mellé, 
mert nemcsak a mi, hanem, hazánknak 
nagy érdeke és a mi büszkeségünk kívánja 
meg az emlékmű mielőbbi felállítását.

Rendezzünk „Láthafatian-bálat*' 
Magyarország Közepe emlékmű javára
Minden hazafias szarvasi lakos boldog örömmel váltja meg 

az egy pengős belépődíjat



H Í R E K

A  telepítési javaslat
A háború előtti Magyarország politikai éle

tének évtizedeken át egyik függő kérdése volt a 
telepítés, a földbirtok egészségesebb, igazságo
sabb elosztása. De érdemteljes lépés e téren nem 
történt. Vagy azért, mert mélyebben hozzányúlni 
nem mertek, vagy pedig azért nem, mert a ki
egyensúlyozott gazdasági helyzetben, az ország 
nagy ipari és kereskedelmi fellendülésében azok 
a tömegek, amelyek a latifundiumok mellett nem 
tudtak földhöz jutni, amelyek a kis- és közép
birtokok elaprózódása, vagy a bankbirtokok sza
porodása következtében az agrárproletárság szá
mát növelték, el tudtak helyezkedni a termelés 
más ágaiban. A gazdasági élet Felszíne alatt 
azonban egyre jobban forrósodott a kérdés lé
nyege s a háború és forradalom után nem tudta 
gyökerében enyhíteni a feszültséget a Nagyatádi
féle földbirtokreform se. A kérdés azóta is a 
legsürgetőbb elintéznivalók közé sorakozik s az 
utóbbi másfél évtized a maga ez irányban tanú
sított közönyével, kiegyensúlyozatlan adózási po
litikájával, az egyre jobban mélyülő gazdasági 
válsággal csak növelte a probléma mélyén szuny- 
nyadó veszedelmeket. Ilyen előzmények után és 
ilyen körülmények között vette a kezébe a dolgot 
a Gömbös-kormány. Már maga az a tény, hogy 
programja sarkalatos pontjává tette a földbirtok
kérdés megoldását, bátor és céltudatos cselekedet 
volt. A telepítésre vonatkozó törvényjavaslat-ter
vezet alapelveiben, pénzügyi elgondolásaiban, az 
agrártermelés zavartalanságának biztosításában, 
minden számbajöhető jogos érdeket kielégít. Szi
gorúan a magántulajdon szentségének alapján 
áll. Nem elveszi, hanem megveszi a földet. Ott, 
ahol szociális és gazdasági szempontok azt szük
ségessé teszik. Az új kisbirtokok létesítésénél előre
láthatóan gondoskodik az új egzisztenciák élet- 
képességéről, vagy úgy, hogy a megfelelő anyagi 
alappal rendelkező törpebirtokos földjét egészíti ki, 
vagy úgy, hogy az arra érdemes nincsteleneket 
az e célra rendelt alapjából indiija el kisbirtokosi 
életükre. Kell, hogy minden törvényalkotás túl 
az anyagi jog igazságain, bizonyos erkölcsi igazr 
Ságokat is képviseljen. Magyar családoknak, sok 
száznak és ezernek ad otthoni, kenyeret, nyugodt, 
biztos, munkás megélhetést. Becsületen, eltánto- 
rithatatlanul magyar családok életét, holnapját 
és benne a nemzet jövőjét biztosítja ez a tör
vényjavaslat. Ez a telepítés és ez a javaslat nem 
egyes osztályok, hanem az egész nemzet javát 
szolgálja, a tempóját pedig nem a jóakarat, 
hanem a lehetőség diktálja.

Gyógyszertári inspekció
Az tóteli és ^asárnap déluléni ügyeletes szplgé 

tatot Szakaion január hónapban Farka* Antal Jánői
gyógyszertára látja el.

istentiszteletek
A szarvasi ev. nagylemplombán vasárnap délelőtt 

tót, az Crjtémplombán magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagymise, 
délután 4-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise.

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

— Eljegyzés. Fischer Klári (Kiskunhalas) és 

Ungár Ferenc jegyesek. (Minden külön érte
sítés helyett.)

— Előléptetés. A pénzügyminiszter előter
jesztésére az ország kormányzója Krenyiczki 

János szeghalmi elsőosztályú állampénztári 

tisztnek, aki éveken át a szarvasi adóhiva

talnál működött, az állampénztári főtiszti cí

met és jelleget adományozta.

— Előadás Tessedik Sámuelről. Orosz Iván 

irót lapunk főszerkesztője a népművelődési 

előadások során a Szarvasi Ipartestületben 
nagy számban összegyűlt érdeklődő közön
ség előtt értékes és tartalmas, nagy felkészült

ségre valló előadást tartott Tessedik Sámuel

ről, Szarvas egykori világhírű ev. papjáról, a 

falufejlesztés nagy apostoláról. Orosz Iván 
előadásában Tessedik Sámuel munkásságá
nak azokat a részleteit mutatta be, amelyek 
a szarvasi kézműipar megalapozására és ki

fejlődésére voltak nagy halással. Előadása 

végeztével Tákos Lajos ipartestületi jegyző 
foglalta össze a tanultakat és Tessedik korát 

hasonlította össze a mai viszonyokkal.

— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Nu- 

ridsány Mihályt, ji szarvasi telekkönyvi hivatal 

vezetőjét a kalocsai kir. járásbíróság telek

könyvi hivatalához vezetői minőségben át

helyezte. Nuridsány Mihály távozását kiterjedt 

barátai és tisztelői köre nagy sajnálattal veszi 

tudomásul, mivel finom modorával és jóin

dulatú lelkületével szarvasi tartózkodása alatt 

nagyon sokak tiszteletét és megbecsülését 
szerezte meg.

— Változás a sajtófönökségen. Dr, Antal 

Istvánt, a budapesti miniszterelnökség »ajtó
osztályának vezetőjét a kormányzó igazság
ügyi államtitkárrá nevezte ki és igy felmen
tette a sajtófőnöki állástól. A sajtóosztály 
élére dr. Mikecz Ödön, Szabolcs vármegye 

főispánja került miniszteri osztály tanácsosi 

rangban. Az új sajtófőnök a háborús nem

zedék egyik legkitűnőbb és legtehetségesebb 

tagja, aki a háború és forradalmak után a 
széthullott magyar társadalom nemzeti irányú 
újjászervezésében óriási munkál fejtett ki. A 
vidéki magyar hírlapírók jobb sorsra érdemes 
gárdája meleg szeretettel üdvözli az^új sajtó

főnököt bizton remélve, hogy a vidéki élet

ben oly nagyon fontos szerepet betöltő vidéki 
hirlapirás nagy problémáinak megoldásában 

tőle sokat várhatunk.
- Névmagyarosítás. A belügyminiszler Deim 

Sándor szarvasi születésű budapesti mező- 

gazdasági főtisztviselő és kiskorú gyermekei 

nevét MDerestey“-re változtatta át.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 78

— Maga viziió, méga dromedár! — kia
bálta. Vegye tudomásul, hogy az a nő egy föld- 
reszéllott angyal és annál különb asszony nincs 
a világon ! Rögtön megüt a guta I Én magam 
is nagyon rábeszéltem annak idején a gazdámat 
erre a házasságra. És büszke vagyok rá, mert 
ennek köszönheti a boldogságát! Nü*ná 1 — a 
Makszinak van szive t És nézze meg azt az 
asszonyt apám, mert azzal az ügyvéd úr azután 
jogosan büszkélkedhet a legelőbbkelő társaságok
ban is I Dér Schlag soll dich treffen I Rögtön 
megüt a guta!

Most már a báró kínos zavara is elmúlt. 
Felugrott a helyéről és valódi akasztófahumor
ral nagyot kacagott.

— Dér Schlag soll dich treffen I — ismé
telte Makszi úr jókívánságát. De most már hagyd 
abba Március ezt a húzást, mert különben en
gem üt meg a guta ! Vagy én ütlek meg! — 
fenyegetőzött tréfásan és kissé szégyenkezve . .. 
No, ne alakoskodjunk tovább I — nyújtott béke
jobbot. Honnan tudtad meg te csirkefogó ? I

— Nü-ná, apám I — utánoztam tovább 
Makszi urat. Hasonló ügyetlen szerepet még éle
tedben eem játszottál el. őszintén csodálkozom 
rajtad. De Nórán is ! Mert vedd tudomásul, hogy 
ő meg tovább játsza a te átlátszó, furcsa kis

komédiádat. Ne haragudj a hasonlatért, de igaz 
a közmondás: Könnyebb utolérni a hazug em
bert, mint a sánta kutyát I Én pedig mind a ket
tőtöket utolértelek. Téged már akkor, amikor 
sógornőmnek és két gyermekének az arcképét 
ideiglenes használatra elcsented. Nórát pedig 
akkor, amikor ő az általad elcsent fénykép he
lyébe — hogy a le füllentésedet leplezze és tá
mogassa is, hogy a csenést észrevehetetlenné 
tegye — egy hasonló fényképet csempészett bele 
az albumomba, még mielőtt te visszaküldötted 
volna az eredetit.

A báróval forogni kezdett a világ. Homlo
kát kiverte a hideg verejték. Újból leült a szénára.

— Honnan . .. honnan volt Nórának egy 
hasonló arcképe ? — kérdezte hideglelősen.

— Csak onnan, — válaszoltam — hogy 
évek óta a legjobb barátságban van Budapesten 
az öcsém családjával. Akit te a fényképen, mint 
a saját családodat mutattál be neki I Vájjon mit 
gondolhat most rólad? Tudod csak egy szeren
cséd van — az, hogy Nóra a legfinomabb és 
legzárkózotlabb nő, akit valaha ismertem. És, 
hogy mindketten jól tudtunk titkot tartani. Már 
pedig a dologról — ugyanis a te svindlidről — 
egyelőre nem tud senki más Tiszavasváron.

Persze, óvatosan elhallgattam, hogy Hedda 
asszony is pontosan informálva van.

A báró egyetlen árva szónak sem volt az 
ura. Csak idegesen rágta a fűszálakat. Egyiket a 
a másik után. Végre nyögve megszólalt:

— Hát: gyalázatos csávába kerültem, az

bizonyos ! Nem is ludom, hogy fogok belőle ki
kecmeregni ?

Megsajnáltam. Melegen nyúltam jobbja után.

— Édes barátom I Én azt hiszem, hogy 
százszázalékig megértelek téged. És a telkedbe 
látok Kéilek légy hozzám bizalommal, hiszen 
jól tudod, hogy a mesterem, a példányképem, az 
édesbályám vagy ! Most az egyszer éleledben, 
ügyetlenül viselkedtél. Talán helytelenül is. Talán 
olyanokat is megszomoritottál, akik tőled pont 
az ellenkezőjét érdemelték. De te ezt nemes in
dokból cselekedled. Te egy nagy tévedés áldo
zata vagy. Engedd meg, hogy a tévedésekről fel
világosítsalak, ha ugyan félig-meddig már magad 
is rá nem jöllél I Engedd meg, hogy a köréd 
fonódó csávát elvágjam úgy, hogy abból emelt 
és sugárzó homlokkal lépjél ki. Engedj beszél
nem édes Októberem. Engedd meg, hogy leg
először is egy apró. de veszedelmes orvosi mu
lasztásról világosítsalak fel, ami bizonyára min
den bajnak a kiforrása. Meg kell tudnod.

Nem folytathattam tovább, mert a báró, 
ki ekkor már kis körzetben idegesen járkált fel 
és alá, nagyot dobbantott a lábával és olyat 
kiáltott, hogy 'megrezzentem.

— Nem I Erről a dologról soha nem aka
rok veled tárgyalni. Mással pedig még kevésbbé. 
Megértettél Március ! Egyébként azonban a há
zam és a szivem mindig nyitva áll előtted és 
előttetek, — tette hozzá békülékenyen — válla- 
mat átölelve. Majd továbbfolytatta : ügyetlen vol
tam és szamárságot csináltam. Talán rosszat is.



Száznyolcvan szegény iske|á*gy«rmeket lát el 
naponta ebéddel a Zöldkereszt-akció

A z emberbarát! szeretetnek, a Jó » iv e k  jótékonyságnak és munkájá- 
nak gyönyörű kfvlrágzasal a lassan pirosodó gyermekarcok

— Cim- és jellegadományozái A Koimányzó 

a m. kir. földmiveléaügyi mmisater előterjesz
tésére dr. Gulécsy Sándor jelenleg putnaki, 

azelőtt szarvasi középfokú gazdasági taninté
zeti igazgatónak a mezőgazdasági szakiskolai 

főigazgatói cimet és jelleget adományozta.

— Összeállítják a képviselöválasztók névjegy

zékét Szarvas község tisztviselői hétfőn ismét 

kimennek a tanyákra, majd azután a belke- 
rületekben végeznek összeírást. Ezalkalom- 

mat a képviselőválasztó joggal biró lakoso
kat irják össze.

A n yá k ! Ha azt akarják, hogy 
gyermekeik csontozata és fogai Jól 
fejlődjenek állandóan BÁVIT kenye
ret adjanak nekik. Megakadályozza 
az angolkórt is. Kérdezzék meg or
vosukat !

— Analfabéta-közismeretterjesztö tanfolyam.

A Krakkói városnegyedben lakó 30 polgár 

kérelmére a helyi iskolánkivüli népművelési 

bizottság egy közismeretterjesztő tanfolyamot 

szervezett meg, melynek előadójául Hegyi 

József tanító vállalkozott. A tanfolyam részére 

a róm. kát. egyház a krakkói elemi iskola 

tantermét engedte át és ennek fűtési és vi

lágítási költségét is az iskola fenntartója fe

dezi. A kurzus 9 hélig tarl. Megnyitása ked

den, január 14-én délután 4 órakor lesz.

— Családja iránti kötelessége a dohányos

nak, hogy megvédje egészségét. Ezt akkor 
teszi legjobban, ha FECSKE szivarkapapirt 
és hüvelyt használ, mely hosszú évtizedes 

tapasztalatok alapján a legkitűnőbb anya

gokból készül és az egészségre árlalmas 

anyagot egyáltalán nem tartalmaz.

— Egy hét az iskolánkivQli népművelés mun

kájából. Ismeretterjesztő előadások: 1. A
Szarvasi Munkás-Otthon Szövetkezetben ja

nuár 14-én, kedden este 6 órakor Cserey 

Lajos gazdasági tanár; A gyümölcsfák nö

vényi betegségeiről. Január 16-án, csütörtökön 

este 6 órakor Vadányi Miklós gazdasági ta

nár : A búza nemesítéséről. 2. Az Iparos
inak Önképzőkörében szünet. 3. A Gróf Bolza 

Pálné Leányegyesületben szünet.4. A Szarvasi 

Ipartestületben január 15-én, szerdán este 7 

órakor Kachelmann Curt gazdasági tanár: 

Az express sertéshizlalásról. 5. A Szarvasi 

Nyugdíjasok Egyesületében január 12-én dél

után 5 órakor Némethy Samu nyugalmazott 

polgári iskolai igazgató: A méhészet közgaz

dasági jelentőségéről. 6. A Szarvasi Keres

kedő-alkalmazottak Egyesületében január hó 

10-én este fél 9 órakor Molnár Féla tanár: 

Gépek az ipar és kereskedelem szolgálatá

ban cimmel. 7. A szarvasi róm. kát. elemi 
iskolában január 14-én, kedden Dávid Béla 

segédlelkész : A Ielkiismeret és a szabadaka

ratról. 8. A m. kir. áll. polgári leányiskolá

ban január 12-én délután 4 órakor Privlerné 

Szrnka Etelka tanárnő: Arany János költé
szetéről.

— Közgyűlés. A tóniszállási közlegelő tár

sulat január 12-én délután fél 2 órálól a 

Kisgazda Körben tisztújító közgyűlést tart.

— Méhészösszejövetel. A szarvasi Méhész 

Egyesület vasárnap az állami elemi iskolában 

havi összejövetelt rendezett, amelyen az ak

tuális méhészeti kérdéseket beszélték meg. 

Az előzőleg tartott választmányi ülésen a 

válaszlmányi tagok a méhetető cukor kiosz

tásával Kapuszta János méhésztársukat bíz

ták meg, aki örömmel vállalta azt el.

Szarvas nagyközség elöljárósága, élén 
vitéz Biki Nagy Imre, melegszívű és a sze
gények sorsát annyira szivén viselő, emel
kedett szellemű főjegyzővel, már évekkel ez
előtt sok-sok.más városokat, községeket meg
előzően a szarvasi iskolákban ozsonna-tej- 
akciót vezetett be, amely a legnagyobb siker
rel és a lakosság legteljesebb elismerése 
mellett folyt és folyik ma is. A legtöbb mun
kás család, különösen a két legutóbbi aszá
lyos esztendőben a legszükségesebb élelmi 
cikkeket sem tudja biztosítani családja részére 
és ennek ellensúlyozására nemcsak téli in- 
ségmunkát vezettek be, hanem ozsonna-tej- 
akciót is, amely nagyban megjavította a sze
gény gyermekek egészségügyi viszonyait. A 
belügyminiszter intencióinak megfelelően eh
hez most egy újabb jótékonykodás, a Zöld- 
kerészT-atcció csatlakozott, amely a szarvasi 
jótékonykodó egyesületek munkásságát hozta 
össze és együttesen nyújtanak ebédet na
ponta 180 gyermeknek. Az akció élén—a 
szarvasi járás csupaszivjóságú, dr. Schauer 
Gábor, a mindenki által annyira becsült já- 
fírsHőszolgabiró feleségével, akit meleg 
lelkülete, a jótékony szívvel párosult emel
kedett lelkülete szinte a szegény gyermekek 
jóságos anyjává avat. Ott szorgoskodik még 
vitéz Biki Nagy Imre főjegyző is, valamint 
Krón Ferenc, a nagytudású, kiváló képessé
gekkel felruházott, atyai gondosságú árva- 
atya-lelkész is. Ott látjuk még a_^szarvasi 
a§szonyak__£g£SZ sorát, a tanítók lelkes gár
dáját. Az ozsonna-íejakció az iskolákban, az 
ebédeltetési akció a Polgári Kör nagytermé
ben folyik. Alkalmunk volt egy ebédet végig
nézni. Dr. Schauer Gáborné, az aranyszívű 
főbióné maga osztja ki minden gyermeknek 
a hatalmas porcióját, amit ízlésesen, finoman 
Gyurik Jánosné főz. Ezf alkalommal répafőze-

este tartotta 100. összejövetelét a szarvasi 
ősi iskolában végzett magyar értelmiség egyik 
bajtársi intézménye a Szarvasi Öregdiákok 
Szövetsége a budapesti Eszterházy utcai tiszt
viselő kaszinóban. Az egyesület elnöke meg
nyitójában kiemelte, hogy a szarvasi iskola 
felekezeti iskola volt mindig, de soha nem 
járt a türelmetlen felekezeti elfogultság útján. 
Nem ismerte és nem ismeri ez az iskola azt 
a megszégyenítő divatos áramlatot, amelyet 
újabban a békés együttélés, a társadalmi 
nyugalom és az egybekapcsoló nemzetépitő 
munkában való összeforrás veszélyére vét
kes könnyelműséggel oltogatnak az ifjúság 
telkébe. A szarvasi ősi Alma Maternek, úgy
mond, legdrágább öröksége a vallási türelem, 
másik öröksége pedig a nemzeti érzés. Raf- 
fay Sándor után Orosz Iván szerkesztő és 
költő egy külön erre az alkalomra irt gyö
nyörű költeményét szavalta el dr. Országh 
Nándor. Ugyancsak szarvasi költők verseiből 
szavalt B. Pethes Margit és szarvasi nóta
költők szerzeményeit énekelte el Perényi Gab
riella dr. Horváth Dezső OTI felügyelő zon- 
gorakisérete mellett. Nagy hatást váltott ki a 
Szarvasi Öregdiák Induló, melynek szövegét 
Siki Béla főtitkár, zenéjét pedig dr. Horváth 
Dezső titkár szerzetté és Miklós Vitéznek 
erre az alkalomra irt Centenárium című műve. 
A műsor elején Rüffay Sándor megnyitója 
után Siki Béla főtitkár beszámolt a Szövet
ség 10 évi működéséről, majd üdvözlések 
hangzottak el, melyeket Szontagh Tamás kö
szönt meg. Utána a népes társaság vacso
rára ült össze.

— Háziasszonyok. Megjelent a Dr. Oetker 
gyár ötödik kiadású fényképes ünnepi recept
könyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen 
és bérmentve küld: Dr. OETKER A, Táp
szerművek Budapest, VIII., Conti utca 25. 
Sütőpor és vanilincukor ára most levelen
ként 12 fillér.

lék, vérpörkölt az ebéd. A kopottas ruhájú 
gyermekek boldog mosollyal ülnek asztalhoz. 
„Jövel Jé?us légy vendégünk. Áldd meg, amil 
adtál nékünk T hangzik fel a szép imádság 
a hosszú asztalok mellől itt is, ott is. A gyér- 
mekek jóétvággyal fognak hozzá a finom 
menühöz és hatalmas adagokat tüntetnek eL 
Aki kér, még kap ráadást is. Gyönyörű lát
vány, látni az éhező, egész délelőtt az isko
lákban tanuló, most itt megpihenő és jóllakó 
gyermeksereget. Száznyolcvan éhes száj kap 
itt ennivalót és száznyolcvan szív édes há
lája tör elő a jótékonykodó asszonyokra, fér
fiakra. Itt látja csak az ember teljes valójá
ban a szeretet nagy hatalmát, az adakozás, 
a megvigasztalás boldogságot adó örömeit. 
Ráadásul minden gyermek egy-egy hatalmas 
sült tököt kap. Ezt a legtöbbje már nem is 
bírja bekebelezni. H^zaviszik a megmaradt 
kenyerekkel együtt. Jó lesz vacsorára. A gye
rekek pedig boldogok, a fehérre sápadt ar
cok már pirosodnak is. A vézna testecskék 
gömbölyödnek. Kéthetenként megmérik őket 
és egy hónap alatt máris szép eredmények 
mutathatók fel. Az emberbaráti szeretetnek, 
a jó szivek jótékonyságának és munkájának 
gyönyörű kivirágzásai a lassan kipiruló és 
kerekedő gyermekarcok. És a szülők is bol
dogan veszik ezt a jótékony szeretetet. A 
legnehezebb időkben legalább gyermekeiknek 
van megfelelő tápláléka. A vitamindús barna
kenyér, a nagy kalóriatarlalmú ételek a jö
vendő magyar generációt nevelik, erősítik a 
boldogabb magyar jövendőre. Könnyek szök
nek elő a nézők szemeibe, amikor a jólla
kott gyermeksereg ajakán felhangzik: „Aki 
ételt, italt adott, annak neve legyen áldott.- 
Aldassék a neve mindazoknak, akik az isteni 
kijelentéseket a szeretet szavával, a jócsele
kedet örömével igyekeznek valóra váltani.

— Népmozgalmi statisztika. A szarvasi ev. 

egyház kimutatása szerint az egyházban az

1935. évben a következő bejegyzések történ

tek. Megkereszteltek 274 fiút, 217 leányt, ösz- 

szesen 431 újszülöttet. Konfirmált 321 fiú és 

231 leány, összesen 582. Házasságra lépett 

148 pár. Az egyházból kilépett 8, belépett 8 
egyén. Reverzálist az egyház kárára 11, ja

vára 11 esetben adtak. Úrvacsorát 3606-an 

vettek. Az elemi iskolák tanulóinak száma 

a belső iskolákban 1058, a tanyaiakban 824. 

Meghalt 210 férfi, 206 nő, összesen 416. Lé- 

lekszám 22.174. Szaporodás ezek szerint 15 
lélek.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben január 3-tól január 10-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek : ifj. Gelencsér 

Mihály és Loósz Margit fia Mihály-János, 

Liska Mihály és Belopotoczki Judit leánya 

Judit és Zsuzsanna, Blaskó Pál és Fityik

j Anna fia Pál, Gémes István és Medvegy Ju

dit fia István, Uhljar Pál és Paszjar Judit 

leánya Erzsébet, ifj. Bakulya Pál és Melich 

Judit leánya Judit, Bracsok István és Máté 

Piroska fia Pál és leánya Piroska, ifj. Pribel- 

szki Mihály és Huszárik Zsuzsanna leánya 

Zsuzsanna. Házasságot kötöttek ; Nyemcsok 

István Pleskó Annával, Bagyin Pál Korim 

Erzsébettel, Medvegy Pál Melis Zsuzsannával. 

Elhaltak: Litauszki Györgyné Velki Mária48, 

Matusik Pál 76, Závogyan Mihály 74, Sár^ 

kány János 79, özv. Ponyiczki Györgyné 81, 

özv. Jancsó Andrásné Dankó Judit 91, Liska 

Zsuzsanna 3 napos, özv. Lánczossy Lászlóné 

Prorok Vilma 60, Plentri Mihályné Krajpsi 

Mária 63, Varga Imre 2 éves korukban.

w w w w w w w w w w v w v w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

— A SzÖSz 100. összejövetele. Szombaton
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állomásnév-skálával, 
lengŐnyelves hangszóróval

speciélis kapcsolással 3 hullámhosszra, 
dynamikus hangszóróval

rövidhullámú résszel, 
nagy színváltó síkskálával, 

elektrodynamikus hangszóróval

és a többi ORION készülékek szintén kaphatók legolcsóbban:

teljes fadingkiegyenlités, néma beállítás, 
hangszin- és hangerőszabályozó

S T  E FÁ  N I N A L, Árpád-bazár 5. szám.

Ezentúl évente csak háromszor lesz 
félárú vasúti jegy

Teljesül a vidéki kereskedelem kívánsága
A vidéki kereskedelem már hosszabb 

idő óta panaszolja, hogy a MÁV rendkívül 
sok esetben ad ki Budapestre szóló félárú 
menetjegy váltására jogosító igazolványokat 
a fővárosban megtartott különböző kiállítá
sok és kongresszusok alkalmából. A vidéki 
kereskedelem azért lát sérelmet e tényben, 
mert emiatt vevőkörének jórészét elveszti. A 
vidéki közönség egy része a vidéki kereske
dőnél hitelbe vásárol, ellenben készpénz vá
sárlásait a fővárosban végzi a félárú utazá
sok alkalmával. Ez a harc már esztendők 
óta tart, kielégítő megoldást nem hozott. A 
vidéki kereskedők szerint helyesebb volna, 
ha a MÁV a személyi díjszabás általános 
csökkentésével próbálná a forgalmat emelni, 
ahelyett, hogy ilyen kongresszusi és kiállítási 
alkalmakat használna fel kedvezményes vas
úti jegyek kiadására. Ez az érvelés azonban

indokolatlannak látszik, mert hiszen eddig 
sem a MÁV engedélyezte ezeket a jegyeket, 
hanem a kereskedelmi kormányzat. Winck- 
ler István kereskedelemügyi miniszter nem
rég kijelentette, hogy a kérdéssel foglalkozik 
és igyekszik kielégítő megoldást találni. Most
— amint értesülünk — végre megtörtént a 
döntés. A kereskedelemügyi miniszter dön
tése szerint a jövőben csak a Budapesti 
Nemzetközi Vásár, a Tenyészállatvásár és 
István ünnep alkalmából fognak a vidékről 
Pestre felutazóknak félárújegy váltására jo
gosító igazolványokat kiadni. A vidéki keres
kedelem nagy örömmel fogadta a kereskede
lemügyi miniszter elhatározását, amellyel egy 
régebbi kívánságuk megy teljesedésbe.A ren
delet ebben az ügyben már legközelebb meg
jelenik és így véglegesen szabályozódik ez 
a probléma.

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

— Sakkverseny Kondoroson. A Szarvasi 

Sakk-kör december 29-én Kondoroson, az 

ottani sakk-körrel kétfordulós versenymérkő

zést játszott, melyet a szarvasiak 9*5:6 5 a- 

rányban nyerlek meg. Január 12-én, vasár

nap indítja meg a Szarvasi Sakk-kör 1936. 

évi háziversenyét az erőlista megállapítása 

végett. A versenyre január 12-éig lehet be

nevezni, amikor a sorsolást is meg fogják 

ejteni. A versenyre a sakk iránt érdeklődő

ket szívesen látják. Nevezéseket elfogadnak : 

Balló Árpád, Podmanyiczki János és Janurik 
Mihály köri tagok. Nevezési díj tetszés sze

rinti, de 30 fillérnél kevesebb nem lehet. Va

sárnap délután villámtornát rendez a kör, 

melyre a nevezési dij 20 fillér.

Hölgyek! A  BÁVIT kenyér ál
landó fogyasztása rendbehozza a 
gyomor- és bélműködést, ezáltal 
szép arcbőrt csinál. Táplál és nem 
hizlal.

— Olvasóinkhoz, előfizetőinkhez. Tizennegye

dik évfolyamába lépő lapunk kedves olva

sóit, előfizetőit megértő szeretettel kérjük az 

előfizetés megújítására. Szarvas polgárságá
nak ügyeiért, a közért önzetlenül dolgozó, 

fáradhatatlan igyekezettel munkálkodó célki

tűzéseinkhez kérjük továbbra is barátaink, 

olvasóink jóindulatú támogatását. A lehető 

legjobbat adni a célunk, szem előtt tartva 

nemcsak a város minden polgárának, de a 

városnak és hazánknak legszentebb érdekeit, 

hírszolgálatunk teljességével pedig híven 

szolgálni igyekszünk minden olvasónk érde
két és tudósítását. Munkánk csak akkor lesz 

teljes, ha fokozottan magunk mellet érezzük 

a szarvasi összes társadalmi rétegek egyöntetű 

támogatását. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy 

ismerőseik, rokonaik, barátaik körében hív
ják fel. a figyelmei á Szarvasi Közlönyre* 
amely gondos szerkesztéssel és gondos ki- 
áilitással, gazdag ; hírszolgálattal, irodalmi; 
művészeti és társadalmi cikkekkel áll a* 
szarvasi közönség szolgálatára.

— Elvesztette a cselédkönyvét Gulyás Tamás 

kondorosi Iako3 Kondoros község elöljárósága 

által kiadott gazdasági cselédkönyvét elvesz

tette. Az elvesztett cselédkönyvet megsem- 
misitelték.

— Állatbetegségek. A legutóbbi állategész

ségügyi kimutatás szerint járásunkban a ser

téspestis Kondoroson 1 udvarban, 1 majorban,

1 tanyában, Öcsödön 1 udvarban, 1 tanyá
ban pusziit.

— A kis kutya két gazdája. Már három 
napja alkudozik Tony a metszett onixgyűrűre 
a kis firenzei boltban, mikor utolsó pillanat
ban egy komikus külsejű vénkisasszony el
kaparintja az orra elől. A fiatal szobrász- 
művésznek majd a szive szakad meg, látva 
Miss Marion kárörvendő, győzelmes moso
lyát. Nem csoda hát, ha benne is fölébred 
a megtorlás gonosz.kis ördöge: ha Tnár le 
kell mondania a forrón óhajtott műremekről, 
a másik se örülhessen neki. — „A Medici- 
gyűrű gonosz befolyását csak az töri meg, 
ha viselője májusban született 1“ Ez az ügye
sen elejtett nehány szó ugyancsak jó helyre 
talált a babonás hajlamú Miss Marion fülé
ben. Inkább a gyűrűtől válik meg, minthogy 
veszély fenyegesse az életét 1 így kapta meg 
Una nagynénjének váratlan ajándékát az 
ónix gyűrűt. Alicef Grant Rosmannak ez a 
regénye mintha a , fiatal nemzedéknek a szi- 
várványhidja lenné. Földes Jolán élvezetes 
fordításával bizonyára meghódítja magyar ol
vasóit ez a Palladis Félpengős Regényei so
rában megjelent Jkötet. Kapható Nagy Sándor 
könyvkereskedésében Szarvason.

A szarvasi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
9037/1935. tkvi szám.'

Árverési Urdetményikivoaat
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete végrehajtató- 

nak Mrena Imre végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében é telekkönyvi hatóság utóaján
latra az újabb árverést 22670 dollár tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a szarvasi kit. járásbíróság 
területén levő. Békés&zentandrás községben fekvő 8 a 
békésszentandrási 36£sz. betétben A L 1—3 sorsi, s
4732., 4733 , 47341 hrak: Gödénylaposon fekvő 349 négy
szögöl. 943 négfrsz5g& és 13 hold 510 négyszögöl útra, 
szántóra 4620 (négye*erhats$ázbwsz) pengő kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést 1*36, M  fefcnár hé 6. mtq̂ m 4ÜMH

9 órakor Békésszentandrás községházánál íogják meg
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala
csonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni* 
vagy a bánatpénznek elölegcs bírói letétbe helye
zéséről kiliitott letéti elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. te.
147., 150., 170. §§; 1908: XL.tc. 21 §)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni (1908. XL. t.-c. 25. §.)

Szarvas, 1935. évi december hó 9-én.

vitéz dr. Zerlnváry s.k.
kir. járásbiró.

A kiadmány kiteléül:

Oláh s. k.
irodaliszt.

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

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Hirdetmény
Az elöljáróság nyomatékosan felhívja és figyelmez

teti az érdekelt lakosságot, hogy minden a községi elöl
járóság hatáskörébe utalt ügyében, csak az ügy elinté
zésére illetékes hatóság vagy tisztviselőnél járjon el, ott 
terjessze elő kérelmét vagy olt jelentkezzék.

Erre a figyelmeztetesre indokul szolgál az elmúlt hé
ten történt esel, amikor a kedvezményes importtenge
rire az igénylők illetéktelen helyen, a Kisgazda Körben 
jelentkeztek és fizettek — hololt az elöljáróság az elő' 
zetesen legkiterjedtebben közzétett hirdetményben pon
tosan megjelölte a jelentkezés hivatalos ós illetékes 
helyét. Az illetéktelen helyen jelentkezők így szabály
talan eljárásukkal önmagukat károsították meg, mert 
igényük igy kielégíthető nem volt.

Szarvas. 1936. évi január hó 4-én.
Az elöljáróság nevében:

vitéz Biki Nagy Imre s. k. Dauda Mihály s. k_
főjegyző. biró.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1710------
Tengeri morzsolt 16 — — 16*20
Árpa (új) 15‘— ----
Zab . 15*50 -  -  -
Lucerna . 140'-- — —’—
Tökmag . . . .  28'— — 30 —

P U B L I K Á C I Ó

Törek, pelyva eladó IV. 348. — Tengeriszár eladó T 
IV. 39. — Pelyva, szalma, tengeriszár eladó Vll. 343.
— Kender föld Ezüst-szőlő előtt eladó 1. 120. — Here- 
széna eladó 111. 183. Fehér'Józsefnél. — Eladó IV. 299. 
számú ház. — Pévás törek eladó IV. 257. — Ház el
akó T III. 104. — Tengeriszár eladó I. 473. — Eladó 
I. 660 számú ház. — Takarmány eladó T IV. 102. — 
Herepéva, búzaszalma eladó III. 146. — Herepéva el
adó T 111. 191. — A Szarvasi Közlöny az On legjobb, 
leghübb barátja! A város közönsége érdekeinek vé
dője. Mindenki a Szarvasi Kpzlönyt olvassa I 

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

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

- Békésszentandráson, a Czitó-féle ingatlanon 
fekvő lakóház haszonbérbe kiadó. Érdeklődni 
lehet a Bankgazdasági irodán.

---------
• Ügyes leányokat 30—40 pengő havi jöve

delemmel felveszek. Cim a kiadóhivatalban 
megtudható._____________

‘Üzemképes baromfikeltető-gép eladó. Ér* 
deklődni lehet a kiadóhivatalban.________

Ftldfa fa UaÜ NAGY SANDOB
NnaateM a Surrari Ktzttajr mjmmif fa LapUaüvil* 
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