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A világválság függvénye a mai 
gazdasági helyzetünk is és mivel a 
válság kél év óta — főleg a hatalmak 
fegyverkezése folytán — enyhülőben 
van : Csonka-Magyarország részére is 
megnyílt a lehetőség némi fokozatos 
enyhülésre. Külkereskedelmi forgal
munk két év óta emelkedik és elértük 
a háború utáni maximális forgalom 
kétharmadát. A csődök száma jelen
tékenyen visszament és az agráradós
ság rendezésével egy elmérgesedéssel 
fenyegető sebet operáltunk ki közgaz
daságunk testéből. Iparunk tovább 
erősödik s ma már nemcsak az elektro
technika és gépipar exportál, de az új 
magyar textilipar is. Nyugodtan és óva
tosan mehetnénk ezen az úton foko
zatosan előre, de sürgeti a tempót a 
vidéki nép elszegényedése és értelmi
ségünk elhelyezkedésének égyré vissza
térő gondja. A gazdasági élet foko
zatos fellendülése egyetlen biztos és 
állandó orvosszere értelmiségünk és 
népünk talpraállásának. A fellendülés 
tempóját reális eszközökkel úgy kell 
fokozni, hogy annak kihatását a falu 
és az értelmiség mielőbb érezze. Vissza 
kell térnünk Széchenyihez : tisztult er
kölcsi felfogás párosuljon gazdasági 
tudással és reális számítással, köz- 
gazdasági életünk egész vonalán. 
Tisztázni kell a fogalmakat. Széchenyi 
nem a tőke ellen harcolt, mert a ka
pitalizmus egyetlen anyagi alapja a 
magántulajdon rendszernek. A kapita
lizmus kinövései ellen kell csupán 
küzdeni s arra kell törekedni, hogy 
minél több embernek legyen tőkéje 
és magántulajdona. Különösen fontos 
a szövetkezeti mozgalom útján való 
tőkeképzés, hogy a földmivesporták 
erősödjenek. A tőkeképzéshez azon
ban a biztonság érzete szükséges, miért 
is ki kell irtani a közvéleményből a 
bankószaporitás. betétzárlat, a dévai* 
váció és hasonló babonák hangozta
tását A közületeknek meg kell indítani 
a közmunkákat, hogy a magángazda-' 
sági élet is lendületbe jöjjön. Ha az 
állam és a városok tiz éve nem indí
tották volna meg a nagy közmunkákat, 
akkor a pénzügyi krízis, mely nem 
belső eredetű volt, még előbb és még 
nagyobb nyomorúságba1 döntőtté volna 
az országot. ÓVnöm kell mindenkit a* 
kávéházi politikusoktól, kik minden 
nagybirtokot egyszerre fel akarnak 
ontani; Vigyük keresztül az elaidđs&'

dott és eladó nagybirtokokon a hozzá- 
telepitő parcellázásokat, hogy a törpe- 
birtokosok erősödjenek és minél több 
erős kisbirtok legyen. Alakítsunk föld- 
bérlőszövetkezeteket. Uj középbirtokra 
is szüksége van a falunak, mert a 
gazdatisztikar és a keresztény földes
úri osztály egyik legértékesebb rétege 
a magyar értelmiségnek. Mezőgazda
ságunknak, különösen a szakoktatás, 
a gazdasági hitel és a földmivelésügyi 
közigazgatás újjászervezése útján a 
minőségi termelésre való fokozatos 
fejlesztés melleit azonban tisztában 
kell lennünk azzal is, hogy mezőgaz
daságunk a nagyvilágverseny folytán 
nem képes többé népességünk na
gyobb felét ellátni. Hogy falusi népünk 
megélhessen és ne tóduljon a fővá
rosba, ahol már úgysem kap munkát,

ipartelepeket kell létesíteni a vidéken 
és a nagy budapesti telepek egy ré
szét is lehetőleg vidékre kell vinni. 
Fel kell támasztani a vállakozási ked
vet. A keresztény magyarság új pozí
ciókat nyer, ha megfelelő beruházási 
hitelek és kedvezmények állanak ren
delkezésre a reális vállalkozásokra. 
Minden korlátot, mely a bürokrácia 
túltengésében, vagy adórendszerünk 
rendelkezéseiben jelentkezik, ki kell 
küszöbölni. Nem gazdasági liberáliz- 
must csupán logikát, észszerűséget 
a tisztességes termelőmunka részére, 
szabad útat hirdetek. A politika túlontúl 
zaklatja a népet, talán az értelmiséget 
is. Nem pállandó politizálásra, hanem 
rendre és békességre van szüksége az 
országnak, hogy a gazdasági élet len
dülete erősebb tempót vegyen.

A magyar kereskedelemnek 
irredentá propagandát kell teljesítenie

Nagyszabású kereskedögyfllés az Árpádban kiváló előadásokkal,
nagy érdeklődés mellett

A szarvasi Kereskedők Eegyesülete va

sárnap délután az Árpád-szálló dísztermében 

nagyszabású előadó-gyűlést rendezett a kö

zönség nagy érdeklődése mellett. A hatal

mas termet teljesen megtöltő érdeklődő kö
zönség nagy figyelemmel hallgatta meg a 

vendégelőadók értékes előadásait és tetszés

nyilvánításokkal kísérte azokat. A gyűlésen 

a' kereskedőkön kívül nagy számban láttuk 

ott a város vezetőit, a különböző társadalmi 
osztályok érdeklődő tagjait. Az elnöki meg

nyitó után Grósz Marcell, a szegedi Keres

kedelmi és Iparkamara alelnöke, a kereske
dők osztályának elnöke a kultúrált kereske

delem nehéz helyzetéről mondott beszédet 

és felsorakoztatta mindazon panaszokat és 
kérdéseket, amik a kereskedelem mai nehéz 

helyzetét károsan befolyásolják. Előadásában 
kitért a kereskedelem ellenes hangulatra, 
amely az egész országban nagy tért nyert, 

majd a megrendelések gyűjtésének törvényes 
keretek közé szorítását, a házalókereskede

lem eltiltását követelte. A záróra kérdésében 
ismertette a kamara álláspontját. Ezután dr. 

Balkányi Kálmán a közismert' közgazdasági 

író, az OMKE igazgatója tartotta meg tanul

ságos és élvezetes előadását „Vidéki polgár 

1936-banr címmel. A kereskedelem kifejlő
désének. etikái 'alapjainak bő ismertetésé után11 

a mostani kispolgári és' kereskedelmi viszo

nyokat tárgyalta, amelynek alapmotívuma a 

fővárosi és vidéki kereskedelem életnívójának 

égy szintre való hozatalának szükség« volt.' 
pnnek legfontosabb tényfaÉőit a£ újság, 9  

rádió, a telefon, az autó és a mozi eltérje^

désében, mindenki számára megszerezhetővé 
tételében, valamint a kereskedelem fontossá

gában látja. A magyar kereskedő ma is 

törekedjék ellátni Nagymagyarorszagtól elvett 
országrészek kereskedelmét is, mert ezáltal 
fontos irredentá missziót teljesít. Előadásában 

hangoztatta az iparnak és a kereskedelem

nek a mezőgazdasággal egyenlő elbírálásá

nak szükségességét, majd az álszövelkezetek 

elleni nagy küzdelmet ecsetelte. A nagy tet

széssel fogadott előadás után Galambos 

Dezső, a szarvasi Kereskedők Egyesületének 

agilis ügyvezető igazgatója terjesztette elő a 

helyi kereskedelem panaszait, a MÁV tarifa 

politikáját, mely egyik oldalon a lehetetlen 

magas árudijszabásokkal teszi versenyképte
lenné a vidéki kereskedelmet, a másik olda

lon viszont ezerféle jogcímen teszi lehetővé 

a' vevők Pestre utazását, ahol azután az áru

házak ürés blöffjeitől megszédülve intézik, 
látszólagos olcsó bevásárlásaikat, ezzel is 

elősegítve saját városuk lassú, de biztos 
tönkretételét. A posta részéről egyáltalán nem 

tapasztalható előzékenységet. A magas tele
fon előfizetési dijakat, a csomagoknak Ház

hoz szállítással való felesleges megdrágítását, 

mely azonban a nagyközönség érdekeit sém 

szolgálja. A magas villanydijak, melyek efify' 

méginfiááUhá'táHan rossz szériődés folytán a 

város egész lakosságát érzékenyen érintik. 

A piaci helypénzek leszállítása. A piactér 
kikövezése. Az Adófelszölamlási Bizottsági' 

tagok függedénitése d kincstári előádötófJ 

KÍözmúnkák- megindítása. A bankkamatnak 

az egyenlő elbánás alapján váló leszállítása



megadja azegy öltözet ruhához szükséges gyapjút.) 
Hiányoznak tehát a gyárkémények, a nagy be- 
rendezések, a nagy igazgatói Fizetések és mind
azok az üzemi kiadások, amelyek nélkül na
gyobb vállalatot fenntartani nem lehet. Ahol tehát 
üzemi kiadások nincsenek, ott még a legolcsób
ban dolgozó nagyvállalatok sem képesek verse
nyezni ! A háziiparnak ez az ága egyszerre 
megszámlálhatatlan új egzisztenciának adna biz
tos megélhetést és föltétien boldogulást. A ma
gyarságnak főleg az Alföldön lakó része, amely 
a kedvezőtlen klimatikus viszonyok és főként a 
mezőgazdaságot érintő kedvezőtlen értékesítési 
viszonyok miatt úgyszólván vég pusztulásnak van 
kitéve, minden nagyobb áldozat nélkül meg
menthető a háziipar ez ágának meg honosításá
val. Ha tekintetbe vesszük ugyanis, hogy a kartel 
tiz év alatt tőkéjét 4 milliárd^ól 8 milliárdra 
duplázta és ugyanez idő alatt a horribilis sze
mélyi fizetéseken felül egymilliárd tiszta hasznot 
ért el, ha tekintetbe vesszük továbbá azt, hogy 
a földbirtok érléke körülbelül ugyanilyen arány- 
bán süllyedt, tiszta hozadéka pedig nemhogy 
nincs, hanem évről-évre a tőkéből faragja le a 
kiadások fedezetét, igy hamar megérthetjük, hogy 
az Alföldön nemcsak a rég megalapozott és szak
értelemmel vezetett gazdaságok mennek tönkre, 
de éppen úgy mennek tönkre azok a kisgazdák 
is, akik saját maguk művelik a földjüket. Sőt 
ma már ott tartunk, hogy ezek is szükségmun
kát lesznek kénytelenek vállalni. De honnan veszi 
az állam e mindinkább emelkedő szükségmun
kákhoz a fedezetet és hol találja meg annak az 
ellenértékét ? A ma már sűrű népességű kis Ma
gyarországon a munkanélküliség leküzdésére 
egyetlen orvosság van és ez egy központi be
szerzési és értékesítési forrásból irányítandó olyan 
megmozdulás, amihez úgy a falusi, mint az al
földi tanyai lakosságnak a csatlakozása bizto
sítva lenne. A mai állapot mellett, teljesen le
rongyolódva szívesen csatlakoznának az alföldi 
kisemberek az ilyen mozgalomhoz.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason február hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszeriára látja cl.________

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar- az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet 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.

Gyógyszertárakban kapható

— VendegszGiiok az újtemplomban. Vasárnap 

délelőtt a szarvasi újtemplomban Holub Pál 

szarvasi teológust hallgatták meg a szépszám

ban összegyűli hivek. A fiatal és nagyremé

nyű teológus szorgalma és képességei révén 

már nagyon jó nevel vívott ki magának az 

ország lelkészi köreiben és már számos ven

dégszónoklatain nagy elismeréssel fogadták 

a hivek is megértésükbe. Szarvasi mostani 

bemutatkozása is örvendetes előrehaladását 
és szaktudását, valamint emelkedett lelküle- 

tél igazolja.

x _  Jólsikerült vadászat. Vasárnap jólsikerült 
kisebb hajtóvadásza!ot rendezett vadászterü
letén báró Benz Éva. A vadászat során 72 
darab nyúl került terítékre. A vadászaton, a 
bárónőn kivül dr. Schauer Gábor járási fő
szolgabíró, Schreiber Lipót és dr. Haviár 
Lajos vettek részt. A vadászat végeztével a 
bárónő kastélyában lálta vendégül a vadász- 
társaságot. $ Z K )

stb. stb ... Kérte az OMKE elnökségét, hogy 
igyekezzék a sérelmek orvoslását kiverekedni, 

viszont a szarvasi kereskedők hűséges ka
tonái maradnak a központnak. Ezután Vértes 

Emil, az OMKE alelnöke hangoztatta beszé

dében, hogy a magyar kereskedők magyar 

polgároknak érzik magukat és egyenlő elbá

nást kérnek. Majd kari összetartásra biztatta 

a kereskedőket. Nádor Jenő, az OMKE tit

kára az adópanaszokat hozta fel, igazságo
sabb adópolitika szükségességét hangoztatta, 
majd az adóbevallásokra vonatkozóan adott 

tanácsokat. Donner Árpád zárószavai után 
a gyűlés lelkes hangulatban ért véget és a 

vendégek még a délutáni gyorsvonattal el
utaztak Szarvasról.

h í r e k
A z  alföldi kisgazdák 

megmentéséért
Néhány héttel ezelőtt alkalmunk volt rend

kívül értékes és alapos okfejtéssel rámutatni 
vitéz báró Roszner István országgyűlési képviselő 
cikkével arra az új irányra, amelyet az alföldi 
állattenyésztésnek az új viszonyokhoz alkalmaz
kodva követnie kell. Az illusztris szerző kézzel
fogható számadatok egész sordual mutatta ki, 
hogy az időjárási és értékesítési viszonyok mos
tani alakulása következtében az állattenyésztés 
terén kétszeres fontossága mutatkozik a juhte
nyésztésnek és feltétlenül át kell térniök gazdá
inknak a fokozottabb juhtenyésztésre, ha folyto
nos károsodások helyett hasznot akarnak látni 
az állatgazdálkodásból. Ennek az új irányzóinak 
más oldalról való, hasonlóan értékes megvilá
gítását találjuk a Köztelek legutóbbi számában, 
ahol nyúlvölgyi Osmitz Géza tollából az alábbi, 
az OMGE közgyűlésén is elhangzott értékes köz
lés jelent meg : Az OMGE közgyűlésén alkalmam 
volt rámutatni a háziiparnak egyik ágazatára, 
amely az ország lakosságának az egyetemét, 
főleg a kisgazdák és a mezei munkásság millióit 
életbevágóan érinti. A ha'zí/parnafe ez az ága a 
gyapjúból font és szövőt ruházati cikkek otthoni 
előállítása. Ezen a módon kiküszöbölhető minden 
rezsiköltség, sőt még a nyersanyagot is otthon 
lehet előállítani néhány erre való birka tartásá
val, amelyeknek gyapjúja bőven fedezheti a csa
lád ruházati szükségletét. (Egy jól tartott birka

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS
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— Valamit szerelnék még küldeni Victor 
bácsinak — mondotta bizonytalanul. A Zsóka 
cicát, amit Feri bácsi kapott ? Nem, átlói nincs 
szivem megválni. Talán nem is örüine neki. 
Talán Feri bácsinak is zokon esne. Hopp! — 
megvan I — ragyogott fel az arca. Milyen sze
rencse, hogy Hedda egy pillanatra kiment, — 
súgta felém pajkosan — mert a szép asszony 
már újból közeledett is.

— Drága Heddám I — fordult hozzá hí
zelegve. Épen most fogadtunk egy tábla csoko
ládéba Márciussal, hogy melyik a legkedvesebb 
jószágod a háznál 7 Pszt! el ne áruld I Menj 
ki és hozd be édes I Elég nagy a választékod I

Hát, ami azt illeti, Hedda válogathatott is 
a kutyákban, macskákban, mókusokban, galam
bokban, éneklő madarakban s más egyéb, min
denféle rendű és rangú kedves aprójószágban.

Hedda üdén fel kacagott és újból kisietett.
— Ha egy csepp szerencsém van : a Vikit 

fogja hozni — fohászkodott Nóra.
És tényleg szerencséje volt, mert egy perc 

múlva Hedda egy hófehér postagalambbal lépett 
be. gyöngéden szorítva azt arcához.

— Ó, de édes I — lelkendezett Nóra! 
Megnyertem a fogadást I

— Nem is fogadtunk 1 — hüledeztem ma
gamban. De azért vállalom, mert ez a kis Nóra 
mégis csak egy végtelenül ügyes lány I Kezdek 
átlátni a szitán I

— Ha nekem egy ilyen drága, okos kis 
jószágom lenne — ravaszkodolt a szép leány
— nem adnám oda semmiért! És tovább be
cézhette a szelíd galambot.

Hedda gyanútlanul léprement.
— Ó, édesem 1 — ölelte át rajongva sze

retett húgát. Ez igazán a legkevesebb. Boldog 
vagyok, ha valamivel egy csepp örömöt szerez
hetek neked I A Viki galamb a tiéd!

— Igazán 7 I — újjongott Nóra. Te vagy 
a legdrágább a világon. Igazán az enyém 7 Csi
nálhatok vele, amit akarok 7 Nem bánod meg 
édesem 7 I

— Nem — nem I — te kis bohó I — 
csókolta össze azt a szép kipirult arcocskát 
Hedda. Örülök, hogy ilyen boldoggá tesz I

— Hát akkor — fordult felém csilingelő, 
gyermekes kacagással Nóra — vigye magával 
ezt a drága jószágot Feri bácsihoz, — kedves 
Március. A nyakára erősítjük a pici fémtokot, 
amelyikben hírt hoz majd nekünk Kairóból, egy 
pár órával utóbb, hogy Feri bácsi oda meg
érkezik I

Hedda olyan meglepett és zavart arcot 
vágott, hogy mindketten ellenállhatatlanul fel
kacagtunk. '

— Csúnya vagy édesem — pirult el a 
haja tövéig.

Nóra engesztelve ölelte át.

— El ne áruld magad drágám! — súgta 
a fülébe.

Hedda észbe kapott — és fordított egyet 
a köpönyegen.

— Te vagy a legdrágább a világon ! — 
ölelte át melegen okos kis barátnőjét.

— Térjél vissza szerencsésen drága kis 
Vikim I — becézte a postagalambot is. Azután 
újból kiment, hogy miniatűr postafelszerelést és 
útravaló galambeleséget is hozzon.

A hatalmas üvegtáblákon keresztül a szo
bába csak úgy zuhogott be a pompás márciusi 
verőfény. Rügyeztek ez orgonabokrok és a le
vegő tele volt a közeledő tavasz titkos bujto- 
gatásaval.

Valami ujjongó érzés kezdte feszegetni a 
keblemet. Szerettem volna a kalapomat a leve
gőbe hajigálni és kurjongatni.

Ehelyett csak egy mámoros szót mon
dottam :

— Tavaszodikl

Betörők a bárónál. — Madárkák a lép felett.

Örömmel állapítottam meg, hogy az én 
Októberem már teljesen a .régi törhetetlen fickó. 
Friss és ruganyos. Gúnyolódó és kellemes. Csak 
a halántéka körül ezüstöződött rohamosan a heg a 
és a szája szegletében bujkált valami keserű 
vonás és a szeme borult el néha, ha tudta.



Küszöbön a Levente-tisztibál
Óriási érdeklődés nyilvánul meg a farsang legjobb bálja Iránt

A Levente-tisztibálúgy az érdeklődés hom
lokterébe került, hogy az emberek úgyszól
ván másról sem beszélnek, mint erről a feb
ruár 1-én lejátszódó szép farsangi estről. Ab
ban az összes vélemények megegyeznek, 
hogy a kilencedik Levente-tisztibál sem fog 
semmi tekintetben elmaradni az eddigi nyolc 
mögött, mert ez is kétségtelenül épen úgy a 
farsangi szezon minden íekintetben első tánc- 
mulatsága lesz, mintáz előzők valamennyien. 
Ellenben vita és találgatások tárgyát képezi, 
hogy mi lehet az az apró és kedves megle
petés, amit a figyelmes rendezőség a hölgyek 
örömére szánt, miután ebben a tekintetben 
a rendezőség minden tagja finom mosollyal 
hallgat. Ezen a kis bájos titkon felül azon
ban nem titok, hogy a hölgyeknek nagyon 
kipihenten kell jönniök a bálra, mert a ren

dezőség egy valóságos monstre táncosgárdá
val rendelkezik, amelyik tud és akar is tán
colni. Ez a hatalmas táncosgárda azonban 
csak akkor foglalkoztatható valamennyire, ha 
minimálisan 200 hölgy forog állandóan tánc
ban. Mint már említettük két prima zenekar 
játszik felváltva: Falussy-jazz és Bogdán ci
gány, A szünóra kedves szenzációja lesz 
egy igen hangulatos új, vitéz Szomjas—vitéz 
Zerinváry nótának a bemutatója : Hová lett 
a nótás kedved ? cimmel. Többek érdeklő
désére közöljük, hogy az urak rendszerint 
egyenruhában vagy sötét ruhában jelennek 
meg, de ez nem kötelező, mert a bál szívé
lyes, magyaros, szinte családias jellegű. A 
hölgyek megjelenése egyszerű. Csak a szép
séges, ragyogó, mosolygó jókedvüket hozzák 
magukkal.
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Ismét előadják a „Nóta vége“ cimű operettet
A  hadirokkantak mükedvelögárdája február 9-én 

ismét a közönség elé áll szereplésre

sülét vezetősége február 9-én, vasár
nap este ismét előadatja derék mű
kedvelőivel a „Nóta vége" cimű ope
rettet, amit Szilveszterkor oly nagy és 
átülő sikerrel adlak elő a jó szereplők. 
A darab gondosan vezetett próbái 
ismét folynak és igy egy jó előadásban 
lesz a közönségnek része. Az előadás 
iránt méltán nagy érdeklődés nyilvá
nul meg.

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek 
és Hadiárvák Országos Szövetségének 
szarvasi csoportja Szilveszter estéjén 
nagy siker mellett, zsúfolt ház előtt 
adatta elő lelkes műkedvelőgárdájával 
a „Nóta vége“ cimű operettet. A kö
zönség óhajának eleget téve, mivel 
Szilveszterkor a Vigadó hatalmas terme 
szűknek bizonyult és akkor sokan nem 
nézhették meg az előadást, az egye-

— Iskolánkivüli népmivelési tanfolyamok záró- 
vizsgálatai. A helyi népmivelési bizottság ál

tal a Sirató—Bezinai Magyar Olvasó Kör 
tagjai részére szervezett közismeretterjesztő 
tanfolyam záróvizsgálata február hó 9-én, 
a Szarvasi Méhészkör kebelében szervezett 

gyakorlati méhész-tanfolyam záróvizsgálata 

pedig február 5-én lesz. Mindkét tanfolyam 

vizsgálatainak elnökéül a vármegyei bizott

ság Wagner Géza gimnáziumi tanárt, a helyi 

bizottság ügyvezető elnökét nevezte ki. A 
vizsgálatok nyilvánosak és azokon a vezető
ség bárkit szívesen lát.

N y i 111 é r
£ rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőaég, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget

Tisztelettel értesítem Szarvas nagyra- 
becsült vásárlóközönségét, hogy édesanyám

tól a könyv- és papirüzletet,valamint a Szarvasi 

Közlöny Nyomda- és Lapkiadó Vállalatot 

átvettem.
Kérem az igen tisztelt vevőközönség 

jóindulatú támogatását.
Kiváló tisztelettel: 

Nagy Sándor.

—  Miniszterközi bizottság Szarvason. A köz

ségi háztartások felülvizsgálása végett a múlt 

héten miniszterközi bizottság érkezett Gyulára, 
ahol a vármegyénél tartott vizsgálatot. A 

bizottság az egyes községekbe is kiszáll, igy a 

jövő hét folyamén Szarvasra is eljön. A bi

zottság tagjai a következők: dr. Lechner 

József miniszteri tanácsos a pénzügyminisz
térium képviseletében, dr. Csanády Jenő bel

ügyi titkár, dr. Nagy Lajos belügyminisztéri
umi számvizsgáló a belügyminisztérium, Vin- 

cze Andor számvevőségi főtiszt és Szigethy 
Kálmán vármegyei számvizsgáló a vármegye, 

dr. Mihály László tb. vármegyei aljegyző pe
dig az alispán képviseletében.

A z  élet titkaiból
Széli Lajos Miklós verse

Mert minden percnek száz titka van, 
minden óra egy-egy rejtelem.
£s minden tudásnak könny az ára — 
amí< tudunk — mégis csak sejtelem.
Mert minden utaknak cél van a végén, 
a hegyek magasak, mélyek a völgyek, 
vannak tengerszemek, pocsolyák, tavak 
s vannak csalánok, tövisek s tölgyek,
Van, kit az irgalom fátylába takar 
s szerencse kisér mindig, untalan, 
vannak kiknek szívét az élet tépi? 
s bolyongnak, min/ Ahasvér, hontalan.. . 
Mert minden szívnek van nagy kapuja 
s titkos ajtaja is, mélyen rejtve, 
a nagy kaput igen sokan megtalálják, 
de a kis kapu kilincse el van ejtve.

—  Farsangi móka-est. Az Önkéntes Kedély

mentők Egyesülete február 8-án rendezi meg 

szokásos farsangi tréfás vidám-estjét a róm. 

kát. elemi iskola emeleti nagytermében. Az 
előadás 6 órakor kezdődik. Műsor után tánc. 
Következő számunkban részletes műsorral 
szolgálunk.

— Adomány. A Tiszántúli Mezőgazdasági 

Kamara a Szarvasi Méhészkör kebelében a 

helyi iskolánkivüli népművelési bizottság ál

tal szervezett gyakorlati tanfolyam hallgatói 

részére 85 darab méhészeti szakkönyvet és 
a kurzus dologi kiadásainak fedezésére 30 
pengőt adományozott.

vagy azt hitte, hogy nem figyelik. Lázasan ké
szülődött a kairói útra. A vonata délben indult.

Eddigi stratégiai előkészületeim után döntő 
offenzivára készültem. De előbb még egy utolsó 
kísérletet akartam tenni, hogy hátha kapitulál az 
ellenfél ? Mert ha nem : videant consules I

Ravaszul körültapogattam, körülcirógattam 
a báró lelkét, hogy kikémleljem: voltaképpen 
mi indíthatta őt arra a keserű, hirtelen elhatá
rozásra, hogy olyan váratlanul visszahúzódott 
bálványától és életmentőjétől, a szép Nórától?

A báró azonban ezúttal még hamarabb 
észrevette szándékomat, mint erdei látogatásom 
alkalmával. Szúrósan a szemembe nézett és ke
serű mosollyal mondotta:

— Nézd Március fiam : látom, hogy hová 
célozgatsz. De ne fáraszd magad I Már ismer
hetnél, hogy nem az az ember vagyok, akiből 
valami titkot akár ravaszsággal, akár tüzes ha
rapófogóval ki lehetne csikarni. Különben sincs 
semmi titkom, ami bárkit is érdekelne. És van
nak témák, amelyekbe még távolról sem óhaj
tok belebocsátkozni. Ha azt akarod, hogy to
vábbra is őszinte és gyanútlan jóbarátod ma
radjak : most azonnal kezet kell adnod, hogy 
soha többé az éleiben nem érinted meg velem 
szemben azt a húrt, amit az erdőn és amit ma 
megérintettél. Mert különben esküszöm, hogy tel
jesen bezárom előtted a telkemet. Megértettél ? I
— emelte fel a hangját.

Elfogadtam a báró jobbját és megszorítot
tam. Szándékosan kissé lehangolt arcot vágtam.

— Itt a kezem Október I Én a te barátsá
godat és őszinteségedet soha az életben elját
szani nem akarom. A lelked szentélyébe sem 
akarok betolakodni. Jót akartam. De te bizonyára 
jobban tudod mérlegelni a saját életkörülményei
det, mint más. És a te kizárólagos jogod a saját 
sorsod szuverén irányítása. Bocsáss meg és ma
radjunk jóbarátok, mint eddig. Ne beszéljünk 
többet róla 1

őszintének látszó bűnbánatomra Október
— az ő békülékeny, meleg szivével rögtön új
ból magához ölelt.

— Helyes, Március fiam I Ezt vártam tő
led ! Én Victomak nagy örömöt viszek. Ö egy 
nagy ostobaságot követett el és azt jóvá fogja 
tenni. Sajnos nem mindenki van abban a hely
zetben, hogy életének egy-egy óriási ostobaságát 
utóbb jóvá is tehesse I — rándult meg újból 
szája szögletében az a keserű vonás. Ej I ne 
beszéljünk többé róla. De induljunk el lassan
ként a hosszú útra.

— Videant consules 1 — fenyegetőztem 
magamban némi nyugtalan kárörömmel.

Azután Makszi úrral együtt kikisértük a 
bárót a pályaudvarra.

— No mi az, mi az?) Megbolondultál 
apám vagy én bolondultam meg, vagy rosszul 
hallok ? Dér Schlag soll dich treffen ( Rögtön 
megüt a guta I Szaladgált Makszi úr fel s alá 
a tapétái ajtó mögött, a báró dolgozó szobájában 1

— Nem bolondultam meg Makszikám I 
És nem bolondultál és nem is siketültél meg te 
sem. Egészen jól értetted, amit mondottam és 
amit most ezennel a leghatározottabban meg- 
ismétlek. De nekem ne lármázz és ne ideges
kedjél, mert azzal csak ártasz az ügynek is és 
a saját egészségednek is. Megismétlem: még ma 
be kell tömünk Október Wertheim szekrényébe 
és onnan egy órás használatra ki kell emelnünk 
egy írást. Október érdekében. De ne lármázz és 
ne idegeskedj. A rendőrséget és a mentőket ne 
emlegesd, mert ennek feltétlenül meg kell tör
ténnie. És te ebben nekem segíteni fogsz, mert 
te nagyon szereted a gazdádat Makszikám I Nos, 
meghallgatsz-e nyugodtan, vagy sem ? Előre is 
a szavamat adom neked, hogyha nem segítesz 
és nem egyezel bele: feladom a tervemet És 
akkor azután te viseld egyedül a felelősséget a 
gazdád elrontott életéért Makszikám I No meg
hallgatsz-e Makszikám ? 1

— Beszélj, beszélj apáml Te vén kassza
fúró, te víziló, te dromedár — hörögte a kékülő- 
zöldülő emberke, gallérját indulatosan letépve 
dagadozó nyakáról és messze hajítva. Beszélj 
apám, mert rögtön megüt a guta.

És ekkor kiderült, hogy a derék Makszi 
úr válságos pillanatokban tud egéazen nyugodt 
és csendes is lenni. Mert mindkettőnk szájába 
egy-egy illatos havannát dugva, beledobta ma
gát velem szemben egy kényelmes bőriötójbe.

(Folytatása következik).



méz múltja gyönyörű példái nyújt arra. hogy az 
emberi életnek mily csodás ajándéka a termé
szetes. tiszta méz. Indiában, Afrikában már az 
ősidőkben is tenyésztették a méheket. Erkölcsi 
és hitéletünket megalapozó Szent-írásunkban és 
számtalan helyen találunk vonatkozásokat a 
méhre és a mézre utalással. Egy helyen ezt 
olvassuk : „Az emberi élet főszükségei : viz, tűz, 
vas, só, tej és búzakenyér, méz, szőlőgerezd és 
ruházat/' Királyok könyvében pedig : „Végy tiz 
kenyeret kezedbe és egy edény mézel.*4 Máté 
evangyéliuma Keresztelő Jánosról mondja, hogy 
„elesége pedig sáska és erdei méz vala‘\ Lu
kácsnál pedig : „adának neki sült halat és va
lami lépesmézet“. De az Ó-Szövetség sem ma
rad el a méz propagálásában. Ezsaiás próféta

mondja: „Ki vajat és mézét eszik, megtanulja 
a gonoszt megvetni és a jót választani/ És kell 
e szebb hasonlat a világ leggyönyörűbb szerel
mes versében, az Énekek Énekében levőnél: 
„Szinmézet csepegnek ajkaid, én jegyesemu. Ha
bár a mostani mézaszályos esztendő után nem 
igen ildomos a nehezen beszerezhető mézet pro
pagálni, de hogy mégis megtettem, legyen ment
ségem az, hogy az új esztendőre én is nagy 
méhészreményekkel indultam el. Ha pedig a re
mény beválik, úgy lenne teljes az örömöm, ha 
sokan rájönnének a bibliai igazságokra önma- 
gukon keresztül és a méz használatával ismer
nék meg a jót és kerülnék a rosszat. E nagy 
kiváltságért is érdemes mézet enni, pedig, az mint 
édes étel sem megvetendő.

Kizárólag háziipar legyen a békésszentandrási 
és környékebeli szönyegszövészet

Ne idegen vállalkozók kezében idegen érdekeket szolgáljon 
ez a most már elgyárosltott háziipar

(Befejező közlemény).

HETENKÉNT
Iga: OROSZ IVÁN

A méz dicsérete
Mint kezdő méhésznek, akinek két egész

séges, újrendszerű kaptárnyi méhecskéje van, 
igen nagy gondot okoz egyéb sok bokros élet
teendőim között a méhészet szépségeivel, a mé
hek csodálatos világával, a velük való foglalko
zásnak sok kérdésével való megismerkedés. Igaz, 
hogy számomra minden, ami érték, sokféle meg
ismeréssel bir és hosszú téli éjszakáim magam- 
bazárkózott tanulmányai között a méhek rend
szerében és lelkűidében való búvárkodás is sok 
örömöt n>újt. Maeterlinck, ez a szimbolista nagy 
belga lélekbúvár párizsi, ötödik emeleti lakásé
nak ablakéba kitelt üvegfalú kaptárban évtizedeken 
át tanulmányozta a méhek életét és merem állí
tani, hogy a tapasztalatait feldolgozó könyvénél 
mélyebb és szebb olvasmányt nem igen tudok 
ajánlani a méhészettel foglalkozóknak. Jack 
London, a kalandos amerikai, az állatvilág 
klondykei Kiplingje a „Méhek dala" cimű mű
vében pompásan mutatja be nékűnk a méh- 
világ pazar szimfóniáját. De nem is csoda. Egy 
olyan pompásan felépített társadalmi íendszer, 
arányaiban is bámulatos, mint a méheké, amely 
éz aritmetikai és geometriai célszerűségek cso
dás természeti megnyilvánulása, minden gondol
kodóban és utópistában méltán kelt érdeklődést. 
Talán csak a termeszek társadalma az, amely
ben még több csodálnivalót találhatunk, de a 
furcsaságok és számunkra érthetetlenségek nagy
szerű titkaival a kis méhecskék sem maradnak 
el. Az anya, amely évente hétszázezer petét is 
képes lerakni, a méhbölcsők csodálatos átalaku
lási folyamata, a hathetes élés folyamán, a táj 
megismerési képesség, a bámulatos pretoriánusi 
uralom, mind oly megmagyarázhatatlan érdekes
ségek, amiket csak elfogadhatunk, de a mi lelki
világunkkal meg nem érthetünk. Szarvas első 
nagy méhésze, a nagy Tessedik Sámuel is ha
tártalan szeretettel karolja fel a méhészet ügyét, 
mert annak ellenére, hogy kereseti lehetőséget 
is nyújt, a legértékesebb emberi élelmet szol
gáltatja, amelyet még ma sem tudunk megbe
csülni, mint amilyen mértékben azt egészségünk 
megkívánná. Azonkívül van valami ideális do
log abban, hogy egy kaptár 80— 100 ezernyi 
méhe — nem beszélve az elmull évek aszá
lyairól — nem igen kér enni és igazán mini
mális befektetéssel busásan kamatoz. Mert hogy 
a múlt évben kora tavasztól késő őszig a gon
dos méhésznek nagy áldozatot kellett hozni a 
méhek etetésével, ez szomorú, de alapjában 
ritka eset. De hogy is várhatnánk el, amikor 
minden más háziállatunk élésébe igen szép pén
zeket ölünk bele állandóan, ugyanakkor a mé
hecske mindig csak adjon, de sohase kapjon. 
Hiszen az utóbbi időben a disznóhízlalás is ki
mutathatóan nagy ráfizetést jelent és mégis hiz
lalnak disznókat az emberek. A méhecskéktől 
se szabad sajnálni azt a kis áldozatot, amely
nek eredményét egykor visszafizetik majd, ha 
már régebben előre meg nem fizették. Mert a 
méhek csodálatos ajándéka a méz, a természe
tes cukor, amit a kis méhecske száz és száz 
gyógyhatású virágból szed össze. Páratlan mun
kájára jellemző, hogy egy kilogramm mézet két
millió akác virágból gyűjt össze. És ez a méz a 
testnek legszükségesebb anyagokat, a cukorban 
csak minimálisan található természetes tápsókat 
és mészt tartalmazza. A méz a virágok gyógy- 
balzsamának mennyei kivonata, hiszen kémiai 
összetételében a fő alkatrészt az invert-cukor 
képezi. Emellett sacharost, maltost, dextrint, nit
rogéntartalmú anyagokat (fehérét és fermentu- 
mot) találunk a mézben, azonkivül a virágokból 
összeállított természetes cukorja mellett kivonat 
anyaga, illó aromatikus anyagjai, hamualkatré
szei páratlanul állanak. És mi nem adjuk meg 
a méznek azt a helyet étkezésünkben, amely 
kiváló gyógyhatásánál és betegséget megelőző 
varázsánál fogva megilletné. A gondos anya 
csak köhögő gyermekének ad mézet, azzal éde
síti marmancsok vagy hársfa teáját. Pedig meny
nyivel gondosabb anya lenne, ha gyári festékkel 
elrontott cukorkák helyett mézet adna gyermeké
nek és ezzel tenne eleget gyermeke cukorkiván- 
ságának, illetve szénhydrátéhségének. Pedig a

A békésszentandrási szőnyegkészitő válla
lat hamarosan oly méreteket öltött, hogy meg
felelő gyárhelyiségról kellett gondoskodni, mire 
Baghy Lajos vállalata megépítette a Körös part
ján, a falu bejáratánál a gyönyörű, emeletes 
gyárépületet, ahol berendezkedve 180—190 le
ányt állított munkába. A vállalat oly virágzás
nak indult, hogy nem tudott annyi szőnyeget 
előállítani, hogy azt már a szövőszéken el ne 
tudta volna adni. Ennek megvolt a természetes 
magyarázata, mert elsőrangú anyagból oly töké
letes munkával, színezéssel készültek e szőnye
gek, hogy messze túlszárnyaltak minden ilyen
fajta vállalkozást — s mert árai is a másutt 
készült ily szőnyegek óraival szemben alacso
nyabbak voltak, hisz olcsó téli munkaerő állott 
rendelkezésre, amely másutt elhelyezkedni nem 
is tudott.

Farkas Jánosné a legtökéletesebb munkát 
nyújtotta és arra tanította alkalmazottait is. fel
vetése 30-as kétszeres lekötéssel, igy közelítette 
meg legjobban a valódi perzsa munkákat.

Közben Farkasék kiváltak a vállalatból és 
Baghy Lajos maga irányította azt. Hogy mily 
jó nevet szerzett vállalaténak, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a Magyar Nemzeti Szö
vetség Rothermere lordnak felajánlott Magyar- 
ország irredenta selyem térképszönyeget vele ké
szíttette el. Aki látta e szőnyeget, visszaemléke
zik arra, hogy ennél szebb és tökéletesebb mun
kát kívánni sem lehetett s ezt a békésszentand
rási szegény munkásleányok állították elő.

Baghy Lajos közben villanytelepet állított 
fel a községben, amely‘Öcsöd községet is el
látta árammal. E vállalkozása azonban anyagi
lag nem sikerült, napról^napra ráfizetett az áram
szolgáltatásra, úgyannyira, hogy ez a ráfizetés a 
szőnyeggyámál elért hasznot is felemésztette, mi
ért is fizetési zavarokkal küzdött, sőt a vállala
tot be is akarta szüntetni. Hogy azonban ezt ki
kerülje a földmivelésügyi minisztérium háziipari 
osztályának ajánlotta fel a szőnyeggyárat. Ma- 
yer János földmivelésügyi miniszter személyesen 
járt Békésszentandráson a szőnyeggyárban, me
lyet hosszas tárgyalások után Baghy Lajos ér
dekeltségétől a földmivelésügyi minisztérium há
ziipari osztálya javára megvásárolt. Mayer János 
miniszter ez intézkedésével azt a célt akarta 
szolgálni, hogy a szép fejlődésnek indult keleti 
szőnyegszövés a községben háziipar legyen és 
hogy e kubikos-napszámos község munkanélküli 
leányai télen ét is megfelelő kenyérkeresethez 
jussanak és ezzel úgyszólván örök időkre men
tesítse e szegény néposztályt télire az anyagi 
gondoktól. A gyárépületet Baghy Lajos vette a 
földmivelésügyi miniszténumtól bérbe, majd kü
lönböző okok kényszere atatt lemondott a bér
letről s ekkor dr. Horváth János miniszteri titkár 
vezette a vállalatot addig, míg azt a miniszter 
be nem szüntette.

Szünetelt a gyár és a szőnyegszövés, csak 
egyesek kísérleteztek szőnyegek készítésével 
mindaddig, mig élelmesebb vállalkozók nem te- 
lépedtek le Békésszentandráson, akik kezükbe 
vették ezt a jól jövedelmező ipart és odafejlesz
tették, hogy ma 1010 egyént foglalkoztatnak. Ez
ért hála illeti meg őket a lakosság részéről, hogy

munkaalkalom nyújtásával keresethez juttatták 
őket. Hogy a szőnyegek tökéletesség tekintetében 
nagyon messze vannak azoktól, amelyek Far- 
kasné, majd Baghy Lajos vezetése alatt készül
tek, az más kérdés és mindenesetre nagy baj, 
mert idegen vállalkozók kezében, idegen érde
keket szolgálva e mai vállalkozás messze eltért 
attól a céltól, amit Mayer János miniszter is el
érni akart, hogy tudniillik a békésszentandrási 
keleti szőnyegipar kizárólag háziipar legyen s 
maradjon meg oly egyedülállónak és tökéletes
nek, mint amilyennek ezt Farkasék és Baghy 
Lajosék a kezdetkor megteremtették s amivel 
országos érdeklődést tudtak kivívni e munkák 
iránt. Ezt a célt kellene felújítani s ennek a nép 
érdekében megfelelően kellene a szőnyegszövést 
továbbfolytatni. Hogy azonban a sok kontár
munkát megakadályozhassák, márkáztatni kellene 
p békésszentandrási keleti szőnyegeket, amit 
senki más, mint a földmivelésügyi minisztérium 
háziipari osztálya tehet meg. Beleavatkozott a 
kormány a mezőkövesdi matyó munkák kiszipo
lyozásánál annak megmentésére, ezt kellene 
tennie itt is.

A község vezetősége és a kerütet agilis 
képviselője, dr. Tóth Pál kezökbe vehetnék ezt 
az ügyet, hogy megmentsék s továbbfejlesszék 
e szép haladásnak indult háziipart.

Meg kellene tenniok mindent, hogy ez a 
szegény falu legalább a téli nehéz hónapokban 
mentesüljön a munkanélküliségtől. Egy érdeklődő.

— Állatvédelem a gyakorlatban. Szarvas köz’ 
ségnél is kötelezővé tették a kutyák adózásra 
való bejelentését. A bejelentő iveket a mező
őrök és kisbirók kézbesítik ki a feleknek ki
töltés végett. Egy szegény zsellér a csabai 
útnál, amikor megkapta a bejelentő ivet, 
annyira elkeseredett emiatt, hogy hűséges 
kutyáját addig verte, amig meg nem döglött.
— Szombaton pedig egy fuvaros súlyosan 
megrakott szekerével akart egy tengelyigérő, 
sáros utcába bejutni, de a lovak nem birták 
a nagy sárban a terhet. A kocsis reproduká- 
latlan káromkodások között minden erejével 
ütötte a lovakat. Végül kifogta a kocsiból 
őket és még másnap reggel is ott állt a 
kocsi a sárban. A lélekkel áldott ember lelki 
megnyilatkozásai igy néznek ki az állatvéde
lem gyakorlásában.

—  Szarvasi műkedvelők vendégszereplése Bó- 
kósszentandráson. A békésszentandrási Hu

nyadi Sport Kör vasárnap este 7 órai kez

dettel az Ipartestület helyiségében műsoros* 

estet rendez. A műsort szarvasi műkedvelő 

együttes szolgáltatja, amely Szarvas legjobb 

műkedvelő erőiből tevődik össze.

— IskolánkivOli népnevelési előadás. A szarvasi 

nyugdíjasok egyesületében február 2 -án dél

után 4 órai kezdettel dr. Gábos Dénes gaz* 
dasági tanár a mangalica tenyésztéséről tart 

előadást. Az előadásra mindenkit szívesen 

lát az egyesület vezetősége.



A  szlovák nemzeti tanács a Népszövetségtől Szlovenszkó 
Magyarországhoz való visszacsatolását kéri
A Miller and kísérőlevél módot ad a határmegvonások revíziójára

— Iskolánkivüli népmivelési előadás az Alföld 
öntözéséről. A nagy magyar Alföldre rásza
kadt két évi aszálykár után minden magyar 
ember érdeklődésére számíthat az az elő
adás, amelyet a Szarvasi Kisgazda Kör ké
relmére a helybeli népmivelési bizottság ren
dez 1936. évi február hó 16-án délelőtt 10 
órakor a GISz nagytermében. Az előadás tár
gya az Alföld öntözése. Előadók: Takátsy 
Sándor ármentesitő társulati igazgató mér
nök, Molnár Béla oki. gépészmérnök és Ke
len József ármentesitői mérnök. Az Alföld 
öntözésének a problémája, legalább is a mi 
vidékünkre nézve, a szentandrási Körös duz
zasztójának közeli kiépítése révén a meg
oldás felé közeledik. Az előadás nyilvános 
és díjtalan.

— Az egyetemi báli felülfizetések nyugtázása. 
A január 11-én nagy sikerrel megrendezett 
egyetemi bál alkalmával teljesített felülfize- 
tésekért ezúton mond hálás köszönetét a 
rendezőség s a felülfizetők névsorát az aláb
biakban teszi közzé : vitéz Tepliczky János 
9 P, vitéz Kovács Ferenc, vitéz dr. Zerinváry 
Szilárd, dr. Schauer Gábor, Raskó Kálmán, 
Kullik Endre, Bárány Béla, dr. Ruzsicska 
Andor, Pethe János, dr. Készt Ármin, dr. 
Szemző Imre, Szemző Pál 5—5 P, Kelle 
Sándor 4 P, dr. Aszódi Imre, dr. Podany 
Pál, Podany János, Czinkoczky Kálmán 3—3 
P, dr. Dérczy Ferenc, Kellő Gusztáv, Brauner 
Pál 2—2 P, dr. Medvegy György, Korim 
Kálmán, Litauszki Gyula 1 — 1 P, magukat 
megnevezni nem óhajtók összesen 15 P.

— Drága a mozi és nagyon gyengén érthető
a leadása. (Beküldelett). Tekintetes Szerkesz
tőség I Tiszteleltel kérem, szíveskedjék a 
szarvasi közönség azon panaszának helyt 
adni, hogy a szarvasi mozi helyárait a más 
"városokban levő mozik helyárainak megfele
lően szállítsa le. Csabán a múltkor az eme
leti erkélyen 50 fillért fizettem elsőrangú hely
iért. Azonkívül vezesse be a kora délutáni 
zónaelőadásokal, mint az máshol mindenütt 
megvan. Nagyon sokan nehéz anyagi hely
zetük miatt nem tudják megfizetni a rendes, 
sokszor felemelt helyárakat. És még nagy a 
panasza minden mozilátogatónak a gyengén 
•érthető leadás ellen, mely különösen a magyar 
filmeket leszi érthetetlenné. A mozi ma már 
közszükségletet képez és a közt szolgálni 
olcsó helyárakkal és jó előadásokkal lehet 
igazán. Á megelégedett közönség állandó 
közönség marad és igy a mozi is jobban 
megtalálja számításait. Köszönöm, hogy a 
közérdek nevében irt soraimnak helyet ad
nak és vagyok tisztelettel: Aláírás

hű előfizető.

— Mária-est az Ipartestületben. A Szarvasi 
Iparos Asszonyok és Leányok Egyesülete
1936. február 2-án, vasárnap este 8 órai kez
dettel az Ipartestület helyiségében családias, 
műsoros „Mária-estét* tart, melyre a szóra
kozni vágyó ifjúságot — jelmezben is — szí
vesen látja a vezetőség. Belépődíj nincs. Ön
kéntes adományt szívesen fogadnak.

— Magyar Lányok. Hogy lelt világbajnok ? 
ezt meséli el Rotter Bébi a Magyar Lányok

A szlovák nemzeti tanács nevében Jeh- 
licskö Ferenc elnök, Dvorcsák Győző alelnök és 
Unger Ferenc főtitkár memorandumot nyújtottak 
át a Nemzetek Szövetsége főtitkárának, amely
ben hangoztatják, hogy Szlovenszkót kiszolgáltat
ták Szovjetoroszorszégnak bombavető légi jár
művei bázisául. Szlovenszkón lázas sietséggel 
készítik a repülőtereket, a hangárokat, a föld
alatti gyűjtőmedencéket. Az orosz légiflottét ki
szolgálni hivatott legfőbb repülőtér Ungvárott már 
elkészült és most kerül a sor a munkácsi, pös- 
tyéni, trencséni repülőterekre. A szlovák földön 
tanyát ütött szovjetorosz katonai légierők Berlint, 
Varsót, Budapestet és Bécset fenyegetik. Szlo
venszkó népe a legerélyesebben tiltakozik a bol- 
sevisla invázió ellen. Szovjetoroszország nemcsak 
Szlovenszkónak, de minden nemzetnek, minden 
vallásnak, minden civilizációnak az ellensége. A 
forradalmositás nemcsak Szlovenszkót. de egész 
Európát fenyegeti. A szlovákok előtt csak két

lehetőség á ll: vagy behódolni, vagyis eltűrni, 
hogy a szlovák föld és később egész Európa 
a bolsevisták prédája legyen, vagy minden ere
jével ellenszegülni ennek a politikának. A szlo
vák nemzeti tanács már többizben kifejtette a 
Nemzetek Szövetségéhez benyújtott emlékiratá
ban, hogy Szlovenszkó úgy gazdaságilag, mint 
földrajzilag és történelmileg is Magyarországhoz 
tartozik. A trianoni béke feldarabolta Magyaror
szágot, Szlovenszkót pedig ellensége prédájául 
dobta oda. A szlovák nemzeti tanács a Mille- 
rand-féle kísérő levélre hivja fel a Nemzetek 
Szövetsége figyelmét, amely módot ad az igaz
ságtalannak látszó határmegvonások revíziójára. 
Szlovenszkót nemzeti jogainak biztosítása mel
lett vissza kell csatolni Magyarországhoz, mely
hez földrajzilag tartozik és amellyel az ezeréves 
múlt már érzelmileg is egybeforrasztotta. Egy 
népszavazás ezt fényesen igazolná.

uj szamaban. uijtaian mutatvanyszamot bár
kinek küld a kiadóhivaial, Budapest, VI., 
Andrássy út 16. Előfizetési éra negyedévre 4 P. 
w w w w w w w w w w w w w w w w w

Boldog lehet Ön is!
A grafológia már több évezredes tudo

mány. Már a régi korokban rájöttek a gon

dolkodó emberek a lélek és a lest kapcso

latára és a hosszú idők folyamán a grafológia 
művészetté finomodott és a leszűrt szabályok 

ina már csodálatos eredményekre képesek. 

Ennek a szép és csodálatos tudománynak 

egyik avatott mestere, a Szarvason már na

gyon jól ismert művelője Harx grafológus 

ismét Szarvasra érkezett és III. kér. Beliczey 

út 183. sz. (Schreiber ház) alatti lakásán na

ponta állandóan az érdeklődő közönség ren
delkezésére áll. A közismert írásszakértőt és 

grafológust olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Másodszor is nagy sikerrel adták elő 
a gazdaifjak a Borcsa Amerikában c. operettet

Telt ház nézte ismét végig a műkedvelők ügyes játékát

A Szarvasi Gazdaifjak Önképzőkörének 
gondos vezetősége a közönség körében megnyil
vánult közóhajnak engedve lelkes és ügyes mű
kedvel őgárdájával szombaton este másodszor is 
előadatta a közelmúltban nagy sikerrel szinre- 
hozott „Borcsa Amerikában4* cimű hangulatos 
operettet. A szorgalmas műkedvelők most is ki* 
tettek magukért s a szombati előadáson alakítá
suk jóval az első előadás fölé emelte sikerüket. 
A sikerhez nagyban hozzájárult Litauszky István 
rendezői gondos és körültekintő munkája, aki 
nemcsak a szereplők betanításában, de a dísz
letek szép elkészítésében a legjobbat nyújtotta. 
A főszerepben Czinkoczky Böske pompás, őszinte 
és tehetséges játéka nagyon tetszett. Rutinos 
művésznő számba megy ő, akinek kiforrott já
téka, kellemes hangja, megjelenésének közvetlen 
bája magasan felülemelkedik már a műkedvelő 
nivón. Molnár Pál kedves, megértő jó partner, 
aki simuló játékával nagyban hozzájárult az elő
adás szép sikeréhez. Czesznak Ziza közvetlen
ségével, megnyerően kedves játékával aratott 
megérdemelt sikert. Borgulya Ziza talpraesett ala
kítása, Borgulya Manci élethű ábrázolása, Se- 
metka Annuska és Sovány Mancika simuló já
téka emelhető ki. Sovány György, Zvada Mihály, 
Bágyoni János, Fügedi György és Frankó György 
jól, ügyesen, ötletesen alakították szerepeiket, de 
Roszik György, Janurik János, Tusjak János, 
Czimrák Csurika, Tusjak Pál, Antal András, Pri- 
belszky Misi és Laczó Gyuszi jól megállták a 
helyüket mellékszerepeikben. A komornák és az 
aratólányok, színesen, hangulatosan illeszkedtek 
bele az előadás gördülékeny menetébe. Gazsó 
György vezetése mellett az Első Magyar Zene
kar finoman, nemes igyekezettel látta el a kísé

retet, kellemes színezetet adva aláfestéseivel a 
szereplők dalszámainak. A szünetekben Lászlóffy 
István szórakoztatta a közönséget konferanszaival. 
Előadás után jóhangulatban soká táncolt a fiatalság

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anvakönyv- 
ben január 24-től január 31-ig a következő 
bejegyzések történtek : Születtek : Janurik Pál 
és Litauszki Erzsébet leánya Mária, Opauszki 
János és Sonkoly Mária leánya Erzsébet- 
Etelka, Kovács József és Trojanovics Ilona 
fia József. Kovács András és Janurik Judit 
leánya Judit. Házasságot kötöttek: Meer Hen
rik Guttmann Margittal, Búzás János Oncsik 
Zsuzsannával. Elhaltak : Liska Judit 22 na
pos, Huszárik András 4 hónapos, Janurik 
Mária 2 napos, Süveges István 2 éves, Szrnka 
J. János 85 éves, Gombár Pálné Valkovszki 
Mária 60( éves, Hipszki Anna 4 hónapos, ifj. 
Lalik János 20 éves korukban.

— Röpcédulák a falakon. Az utóbbi napok
ban ismeretlen egyének a szarvasi utcákon 
kis röpcédulákat ragasztottak ki, amelyben 
felhívják a közönséget, hogy zsidó kereske
dőknél ne vásároljanak. A röpcédulák kira
gasztóit keresik.

— A képviselő ünneplése. A szarvasi vá
lasztókerület országgyűlési képviselőjét, dr. 
Tóth Pált választói névünnepe alkalmával 
meleg ünneplésben részesítették. A Polgári 
Körben összegyűlt nagyszámú közönség előtt 
a Nemzeti Egység nevében Ribárszky Pál, a 
Polgári Kör nevében vitéz Biki Nagy Imre 
főjegyző, a Szarvasi Dalkaí nevében Podani 
Samu üdvözölték.

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos
Szarvas, I., Nagybetlehem utca 484.
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Kedvező fizetési feltételek!



Súlyos szerencsétlenség fakitermelés közben
Két munkást súlyosan megsebesített a ledöntött fa

Hétfőn délután könnyen végzetessé vál
ható szerencsétlenség történt Szarvason az 
Anna-ligetben fakitermelés közben. A mun
kások nagyszámban dolgoztak a fák kidön- 
tésénél és két fiatal munkás a kidűlő fa alatt. 
Csak akkor vették észre a bajt. amikor már 
a fa zuhanóban volt feléjük. A fa hatalmas 
koronája elsodorta és eltemette a két mun
kást, akiknek a segítségére siettek a többiek. 
Nehéz munkával sikerült a gallyakat eltaka

rítani közelükből és kiemelni őket. A szom
szédos gróf Bolza Pál uradalom egyik ko
csiján Szarvasra hozták be őket, ahöl dr. 
Grósz Jenő orvos részesítette első segélyben 
a megsérült munkásokat. Uhljar Jánosnak 
több bordája összetört és.súlyos belső sérü
léseket szenvedett, mig Szmka Istvánnak a 
fejét törték be a hatalmas ágak. Mind a ket
tőjük állapota elég súlyos, de egyiké sem 
életveszélyes.

A Turul-Bocskay SE nagy lelkesedéssel 
választotta meg elnökéül Haviár Istvánt
Jelentős előrehaladás remélhető községünk sportéletében

sport előkelő helyet foglal el Európában és 
ezen keresztül is megtanulnak az idegenek 
bennünket becsülni. Ezután a szintén lemon
dott Podmaniczki János pénztáros helyébe 
Molnár György ny. csendőrtiszthelyettest vá
lasztotta meg a közgyűlés egyhangúlag. Majd 
jegyzőül Brauner Pált választották meg. Vé
gül még a meginduló tavaszi bajnoki mér
kőzésekkel kapcsolatos ügyeket tárgyalt le 
a közgyűlés. ,

A Szarvasi Turul-Bocskay Sportegyesü
let elnökének, Palyó Jánosnak lemondása 
folytán az egyesület vezetősége az elmúlt 
hét péntekjén ülést tartott, amelyen a veze
téség sajnálattal vette tudomásul az agilis 
sportbarát Palyó elnök lemondását és január 
28-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze, me
lyet kellőképen előkészített. A kedden meg
tartott rendkívüli közgyűlés iránt szokatlanul 
nagy érdeklődés nyilvánult meg. A gyűlést 
Walfisch Károly alelnök nyitotta meg ismer
tetve a közgyűlés összehívásának okát, majd 
a  vesetőség indítványát, amely elnökül Ha* 
viár Istvánt ajánlja. A közgyűlés nagy lelke- 
ŝ dféssel fogadta az indítványt és egyhangú
lag választotta meg elnökül a sportért, külö
nösen a futballsportért rajongó Haviár Ist
vánt Utána küldöttség ment az új elnökért, 
hogy felkérje a tisztség elfogadására, ki a 
kérésnek örömmel tett eleget s a közgyűlést 
a továbbiakban ő vezette. Haviár István meg- 
hatódottan köszönte meg a közgyűlésnek 
irányában kifejezett bizalmát és kérte azt, 
hogy munkájában segítségére legyen, ki
emelte a sport lokálpatrióta és nemzeti' fon
tosságát, hiszen — mondotta — a magyar.

Sportegyesületynk vezetősége jól válasz
tott. amikor a fiatal, tetterős és a sportot sze
rető Haviár Istvánt' választottá elnökéül, mert 
Szarvason e tekintetben igen nagy szükség 
vem egy erőaakaratú, agilis vezetőre, aki friss 
vérkeringést indít njeg a szarvasi sportélet
ben. Már most Szarvas sportbarát társadal
mának jóindulatú támogatására van szükség, 
hogy Haviér Istvánt nagyjelentőségű mun
kájában kellőképen támogassa. Erre meg is 
van mindén reifnény és hogy eredményes 
rnunkát fog* végezni; arra biztosíték az ö sze
mélyisége és az őt környező tekintélyes ba
ráti téboK ' ' —s.

— Helystfke miatt á JöyS héten. Anyagtor- 
lódás miatt több tudósításunk, igy a: Nyug
díjasok Egyesületének közgyűléséről szóló 
beszámolónk is kimaradt. Ajövő héten közöljük.

— Halálozás. Szrnka. J. János szarvasi köz
ismert gazdálkodó, az ev.. egyház hosszú 
ic\őfi át volt presbiterje 8 6  éves korában 
Szgfpaspn elhunyt Szmka J. János a szarvasi 
ev. egyház beléletében évtizedeken át her
vadhatatlan érdemekben gazdag munkássá
got r fejtett ki., Nemes lelkűidének és egyház?

tetének értékes, adományaival és szám- 
esetben beszédes tanúbizonyságát adta, 

hitványával: alapította, meg .a. szarvasi 
... HQfeárvaházatí harangadományával. szin- 

tén,'vaDásQ?/ lelkpletének meleg, érzéseit nyíl* 
váfptqlfo ki. Temetése nagy részvét mellett 
szerdán délután ment végbe. Kiteijedt, ró? 

gyászéig.
— Lázas swflHHéses bet^séfiftkröL A legtöbb

súlyosabb; ̂ meghűlést lázkiaéri. Amirin-tab
letták ereit ikitágttják-ésezáHal nem
csak b&isjtadást, hanem a láz. csökkenését 
is eredményezik. Aspirin-tablettáka vérelosz
tás kedvező megváltoztatása állód elősegítik 
a betegség tüneteit előidéző káros anyagok 
lőkösatiböléséfe A valódi Aspirin-tabletták is
mertetőjele a Bayer-kereszt, .mely minden 
tablettán és csomagon látható.

— Egy hét az lafcaif r lfrflB nipetMláa mm*
UfábóL I: IsntpreltojQesziő előadások. l. Ai 
Szarvasi Munkás-otthon Szövetkezetben kedr 
den, február (
középiskolai tanár: A gazdasági életformák- 
lóh Ugyanitt« csütörtökön, februál > 6-án estc: 
6  árakor driiTbliai*' LajM örvoi: AiÖgbfe- 
tegségekről éra fogak ápolásától .Z. A  r.-k. 
demi nőiskolában kedden, febrtiáritó 4%k>

nélia tanárnő: A testgyakorlás és az egész
ségvédelemről. 4. A Kereskedő-alkalmazottak 
Egyesületében szünet. 5. A Gróf Bolza Pálné 
Leányegyesületben vasárnap, február 2-án 
délután 3 órakor Jachini Mária banktisztvi
selő: A magyar.0 nép művészetéről. 6 . A 
Szarvasi Iparosifjak Önképzőkörében csütör
tökön, február 6 -án este fél 9 órakor Bénczur 
Béla tanár: A magyar, királyság gazdásági 
fejlődéséről. 7. A Szarvasi Nyugdíjasok Egye
sületében vasárnap, február 2 -án délután 5 
órakor dr. Gábos, Dénes tanár előadása a. 
gazdaságtan köréből. 8 . A Szarvasi Ipartés- 
tütetben szerdán, fébruár5-én este 7 órakor 
Molnár Béla tanár népszerű előadása a tech
nika világából. I). Népszerű tanfolyamok. 
Tánfolyamzáró vizsgálat a Méhészkörben feb- 
ruáí 4 -én, kedden déltitán. 2  órakor á m. kir. 
állami elemi léányiskola III.' o. tantermében. 
Tánfolyamzáró vizsgálat a Bérina-SH-atói 
Magyar Olvasókörben vasárnap, február 9-én 
délután 3 órakor.

/  — Hsg«y«rt fellebbezés. A szarvasi Túrul- 
1 Bocskay megfellebbezte az egyesbirónokazon 
| határozatát, mely szerint az ősszel 1 : 0  arány
ban megpyert Turul-Törekvés mérkőzés újra- 

tszását rendelte,#!. Afellebbviteli bizottság 
fellebbezésben foglaltakat beigazoltaknak 

fogadja el és ennek alapján a csabai egyes
iró határozatát. mepemmisitette és a mér

ést 1 :0  gólaráíiyban a Turul javára irta.

— ként«* á UteloséflMZ. A szarvas! Tu- 
jnABöalwy E^esüldt vezetőségei a bajnoki 
iszezon megkezdése el6tt azon nyomatékos 
ifigyei ipeztetesselfMdtltamérkÓzésiátoflató kö- 
jffcönséghezr bbgy k mfaroésekeh rtinden iz- 
5 léstelen. magjpagzásektől és rendzavarás! ki- 

iből MaUMs inkább tartózkodjanak, 
egyéneket kénytelenek 

r  É h \ ú i ím m m t  már-

— Vasárnap lesz az slsá bajnoki mérkőzés.
Vasárnap, február 2-án a Turul a Mezőtúri 
AFC-ot látja vendégül. Reméljük mindannyian, 
hogy csapatunk játékosai az őszi riválissal 
szemben kétszeres akarással fognak küzdeni 
és sportszerű játékban minden igyekezetük 
az lesz, hogy visszaadják ellenfelüknek az 
őszi szezonban Mezőtúron elszenvedett sú
lyos vereséget. A mérkőzést 2  órai kezdettel 
tartják meg.

Hirdetmény.
A Körös—Tisza—Marosi Ármentesitő Társulat Békés— 

bóbockai Szakaszigazgatósága őrjárásaiban lévő szénák 
a2 alábbi sorrendben fognak nyilvános szóbeli árverés 
útján azonnali készpénzfizetés mellett a helyszíneit 
értékesíttetni:

1. Február 10-én. hétfőn délelőtt 8 órakor az 1. az. 
békési őrháznál lévő 12 boglya széna.

Február 10-én, hétfőn délelőtt 10 órakor a 2. sz.- 
mezőberényi őrháznál lévő 3 boglya széna.

Február 10-én, hétfőn délelőtt 11 órakor a 3. az~ 
kőrös tárcsái Őrháznál lévő 3 boglya széna.

Február 10-én, hétfőn délután 1 órakor a 4. sz.- 
félhalmi őrháznál lévő 3 boglya széna.

Február 10-én. hétíőn délután fél 3 órakor az 5. sz. 
báboazigeti őrháznál lévő 5 boglya széna.

Február 10-én, hétfőn délután 4 órakor a 6. sz. 
gyomai őrháznál lévő 3 boglya széna.

2. Február 11-én, kedden délelőtt 8 órakor a 7. sz*. 
endrődi Őrháznál lévő 4 boglya széna.

Február ll-én, kedden délelőtt 10 órakor a 8. sz*. 
fazekaszugi őrháznál lévő 5 boglya széna.

Február ll-én, kedden délben 12 órakor a 9. sz-
kisőrvetői őrháznál lévő 10 boglya széna.

Február ll-én, kedden délután 2 órakor a 10. sz~
halásztelki őrháznál lévő 9 boglya széna.

Február ll-én, kedden délután 4 órakor a 11. sz.. 
szarvasi őrháznál lévő 2 boglya széna.

3. Február 13-án. csütörtökön délelőtt 9 órakor a 13. 
sz. Őcsodi őrháznál lévő 2 boglya széna.

Február 13-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor a 12. 
sz. szentandrási őrháznál lévő 5 boglya széna.

Szarvas. 193G. január hó.
Takfttsy Sándor s. lu  

szakaszfŐmémök.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 17" — ---- '—
Tengeri morzsolt sT6 i—
Árpa (új) . 15'— -----*—
Zab . . 15 50 -  -  -
Lucerna . . . .  130'-- 150'—
Tökmag . . . .  28'— — 29‘—

P U B L I K Á C I Ó

Törek, pelyva, árpaszalraa, tengeriszár eladó II. 26,
— Érparti szőlő házzal eladó Krakó 6. — Dinnyeföld. 
Mangolben eladó 1. 143. — Árpaszalma eladó IV. 205:
— Herepéva eladó T U. 135. — Két kocsi, szánkó éi- 
adó 11. 59. — 10 hold föld; tanyával eladó T U. 127,.
— IV. 320. sz.. ház fele eladó.’ Érd. IV. 405. — IV. 299. 
sz. ház fele eladó. — Tengeriszár, pelyva eladó I. 228.
— Érparti pótlék,eladó I. 170j:— Ugorokon agy hoki 
föld eladó T 111. 141. -  Legelő eladó I. I t t  -  &■* 
repes eladó II. 522. — Rózsáson 2 hold ■ föld- 
adó L 553. -  Hilz eladó Üli 452. -  Pelyva, széna 
adó llli 146. — Pótlék eladó U. 284; — 1T ; hoM fóM > 
tanyával: eladó*T V. 265. — Dinöyriöld Siratóbaa jf r ' ■ 
add T V. 170. — 1 lébe föld házzal eladó T IV. 2HL-; 
6 hoW föld dadó D 349-1. r

[

a p r ó h ir d e t é s e k
Apiófalrdalés egy azó 3 fillér, vastagabb btl#»l w dw n

0 TillŐi I rgkltrhh hirdetés dija 30'fillér.

Apfólmdetéaektt felveaa.: SZARVASON'-a WíUwjrf/'
NaMrSAodor-j&Wv-.é*: pm iilnrrihrdiaa L,.
MiUós ut 9.' ÖCSÖDÖN Lakóé Imre doHányArus. KON- 

DQRQSON Velfar Béta lajiitó,

. L ' kér. 14. szám alatt 3 szobás lakás üve
gezett folyosóval, mellékhelyiséggel.- ártézi- 
kúttal azonnal ldadó. ÉrdeŰődni lehet dli 
Dérczy Ferencnénél I. kér: Haviár Dani1 utoá’- 
73. i szám alatt: »

. Elsőrendű hoepéva eladó. Cim a kiadót̂ * 
Vatelbaat- megtüdhattt. ■

- Kiadó lakásDL kerület, 68. szám alalt

; ‘OzeinljEépes: bárqimfikaltet6H|ép dadó.
ddüődnllehetakiadóblvatalban,
■(■ÉiÉflíiÉcÉaiádÉBaBdesstaaMaeMaMiBsMifeE'
; iwntii n>ih>iüî >évfcfa*> tok** '


