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Szellemileg is 
Irta: Krón Ferenc 

Nemcsak az anyaföld kivánja 
meg időről-időre a mélyszántást, ha-
nem a szellemi élet is, mert a fel-
szinességet a viharos korok el nem 
birják. Pedig manapság szédítő gyor-
sasággal száguldanak szemeink előtt 
a huszadik század színképei. ,Ez a 
forrongó, vajúdó, küzködő, öklöződő 
és a garasért gyűlölködő társadalom 
a vulkanikus kitörések óráit éli. A 
szociális problémák, a szélsőbal és 
jobbfelé hajló áramlatok menetében 
süvit az uj történelmi korszak nehéz 
levegője. A jövőtől félők tovább sze-
retnének úszni a multak vizein. Nem 
látják a szakadékokat, amelyekbe a 
mult temetkezik, hogy a szellemi és 
anyagi fejlődés restaurált pilléreken 
megpihenve, uj lökést adjon a hala-
dásnak. 

A mi korunk közlekedési eszkö-
zeinek bámulatos fejlődése közelebb 
hozta ugyan a különböző fajú és val-
lású embereket, de érzelmi világuk 
semmivel sem lett simulékonyabb. 

A sajtó és rádió, a sport és cser-
készet óriási és felbecsülhetetlen lépést 
tett meg a szellemi érintkezés utjain, 
megszerettetett nemzeteket egymással, 
de a gyűlölet tüzét még el nem oltotta. 

A börze, az országok anyagi és 
erkölcsi felfogásának seizmografja 
minduntalan nyugtalanul mozog. Hirei 
felkapaszkodnak a világsajtó ^ szár-
nyaira és szemlét tartanak az ágyuk, 
repülőgépek és szuronyok erdői felett. 

A haladni vágyó és csendesen 
gondolkodó polgár azt hiszi, hogy a 
kulturélet eme hatalmas tényezői arra 
valók, hogy az anyagi és szellemi 
életet minél szorosabbra fűzze. Ezek-
től várja a kölcsönös megértés, a ki-
egyenlítődés fenséges eszméjének szol-
gálatát. És igaza van, ha igy gondol-
kodik. De mást mutat a tapasztalat, 
mert ezek a hatalmas tényezők leg-
többször a pénz szolgálatába állnak 
s sekély szellemi alap mellett hatal-
mukba kerítik országok gondolkodását 
és vérkeringését. 

De minden sekélység előbb-utóbb 
megbosszulja magát, győzni az_ fog 
ebben a nagy küzdelemben, aki na-
gyobb hévvel áll a megingathatatlan 
igazság pillérein és mélységes erkölcsi 
tartalommal előzi meg ellenfelét és mé-

Felelős szerkesztő: 

TOKAY LÁSZLÓ 

árvaalya, lelkész. 

lyebb szántásba veti el a tömegek 
felett uralkodó eszméket. 

A mi korunk harcából ki kellene 
már egyszer hagyni a nemtelen em-
beri önzésen át a közéletbe átszivárgó 
szenvedélyeket. Nem támogathatunk 
senkit, aki eszközeit nem válogatja 
meg, mert a cél nem szentesítheti az 
eszközt. A felszínes, sekélyes eszkö-
zökkel való harcban a szép, a jó és 
igazért való rajongás megszűnik. A 
szociális kérdések iránti érdeklődés és 
tettvágy megbénul, mert az emberek 
vagy ugy élnek tovább, mintha még 
a XIX. században topognának, igy egy 
évszázaddal előre sietnek. 

Ez utóbbi milliőből hiányzik a 
haza, a szent érzések és a köz fel-
virágzására irányuló önzetlen munka. 

Erkölcsi nivó nem ér rá a lázas 
izgalomban kialakulni, mert a nyugta-
lan ember sehol sem találja helyét. 

A megosztott pártoskodó nemzet 
mindig készületlen a támadásra, mert 
a pártok egymás gyengülésén örülnek. 

A nagyon sekély szántásba vetett 
mag sok veszélynek van kitéve, ki-
verheti a záporeső, könnyebb talajból 
kifújja a szél, kikaparja a varjú, meg 
a parlagi galamb. 

Vájjon a mi társadalmi életünk 
menetének mozgató eszméi és erői 
nem ilyen sekély szántásban pihennek? 

Világszerte nem a régi becsület, 
hanem az érdek diktál, nem jogon, 
hanem a helyzetnek kihasználásán 
épülnek fel a világmüvek, amelyeknek 
gyenge erkölcsi pillérei egy jövő vihar-
tól mint kártyavárak fognak össze-
omolni. 

Mély szántásba vessünk igazi, 
nemes magvakat, akkor ha lassan is, 
de bizton számithalunk jó szellemi és 
anyagi aratásra. 

uraiyi 
A svécl király unokatestvére, aki pol-

gárlányt vett el feleségül a svéd rádióbe-
mondói állásra pályázott. A rádió vezető-
sége meg nem döntött az állás betöltése te-
kintetében, amelyre százan pályáztak. 

Ára 12 fillér. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
SZARVAS, HORTHY MIKLÓS UT 9. SZÁM 

Telefonszám: 6. 

A szarvasi ifjúság 
tömörülése 

Széleskörű mozgalom indult meg 
Szarvason az ifjúság tömörülése érdekében. 

Közismert dolog az a tespedés, amely 
rajtunk, úgynevezett szarvasi fiatalokon erőt 
vett s amely minden társadalmi, kulturális, 
nemzeti és általában egyetemes jellegű mun-
kától visszatart bennünket. Minden szerve-
zettség nélkül éljük kisebb-nagyobb esopor-
tosulások keretén belül, vagy azokon kivül 
napjainkat. Kivonjuk magunkat minden tár-
sadalmi megmozdulásból. Szavunkat soha-
sem hallatjuk, úgyannyira, hogy nem is vesz 
rólunk tudomást Szarvason senki. Nem is-
merik vágyainkat, céljainkat, képzettségün-
ket, értékeinket. Elmondhatjuk magunkról, 
hogy nem teljesítjük kötelességeinket és nem 
gyakoroljuk jogainkat. Mert minden kor ifjú-
ságának s igy nekünk is vannak jogaink, de 
vannak kötelességeink is. Mi mindent rá-
hagyunk az öregekre, azokra az öregekre, 
akik őseink örökségének nagyrészét elher-
dálták éspedig azt az örökséget, amelyet 
megőrizni, gyarapítani és majdan nekünk át-
adni tartoztak volna. Túlzás nélkül elmond-
hatjuk, hogy az öregek nem sokat törődnek 
velünk és tehetetlenségük, vagy nemtörődöm-
ségük folytán a mai ifjúság még havi 30 
pengős jövedelemhez sem tud jutni. 

Mindezek és számtalan más körülmény 
szükségessé teszik a szarvasi ifjúság tömö-
rülését. 

A tömörülés nemzeti, kulturális, szociá-
lis, lokalpalrionalis és egyéni célokat szolgál. 

Nemzeti téren kötelessége lesz a nem-
zeti eszme terjesztése, ápolása és erősítése. 
A revíziós eszme érclekében való intenzív 
közreműködés. Nagymagyarország középpont-
jának emlékművel való megjelölése iránt 
megindult mozgalom támogatása és kiterjesz-
tése. különösen az irányban, hogy az emlékmű 
lehetőleg törvényhozási uíon valósilnssák 
meg. Utóbbi m o z i s o m n a k minél hatékonyabb 
támogatása érdekéhen a tömörülés kebelén 
belül egy Revíziós Emlékmű Bizottság meg-
alakítása. A Felállítandó emlékművön elhe-
lyezendő országzászló elkészítése iránt a 
szarvasi nőknél megindítása slb. 

Kulturális téren szükség lesz a Kuliura 
egyetemes értékű ágaira kiható nyilvános 
munkásság kifejtése, s e célból előadások, 
műsoros esték rendezése. A tanyai közpon-
tokban népies, lehetőleg gazdasági tárgyú 
ismeretterjesztő előadások tartása lehetőleg 
olyan ifjak által, akik a tanyai közönség 
körében bizonyos ismeretséggel bírnak. 
Tanyai népkörök és népkönyvtárak szerve-
zése slb. 
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Szociális léren az egyes társadalmi 
osztályok között fennálló érdek és minden-
nemű más ellentétek csiszolása. Az intelli-
gencia részéről a munkássággal való inten-
zivebb kapcsolatok sürgős felvétele. A mun-
kásság érdekeinek fokozottabb védelme és 
a munkásság arra rászoruló részének szel-
lemi irányítása. Különösen e téren vár sok 
teendő a megalakulandó egyesületre, mivel 
itt évtizedek mulasztását kell pótolni. 

Lokalpatrionalis szempontból támoga-
tása mind annak ami szarvasi, legyen az 
ipari, szellemi termék, vagy gazdasági ter-
mény. Okszerű működés az irányban, hogy 
az ország területén forgalomban levő pénz 
minél nagyobb mennyiségben keresse fel 
községünket. A helyi termékek itteni 
feldolgozása, háziiparunk fejlesztése, a 
gyümölcs kultura, a baromfi tenyésztés elő-
mozdítása és kiterjesztése érdekében, köz-
reműködés Szarvasnak nyaralóhellyé való 
fejlesztése érdekében már megkezdett pro-
paganda segítése stb. 

Végül egyéni tekintetben célja a tömö-
rülésnek tagjai között a testvéri szeretett, 
együttérzést fejleszteni az idősebbek és a 
fiatalok között most fennálló válaszfalak 

ledöntése az öregebbeknek mindenkor kijáró 
tekintély kellő fentartása mellett. Az egyes 
tagok bármilyen irányú tehetségének fejlesz-
tése és érvényesülésének előmozdítása. 

A befolyásosabb tagok részéről az ál-
lásnélküli tagok elhelyezésének előmozdítása 
érdekében való leghatékonyabb közre-
működés. A jövedelem nélküli tagok esetle-
ges anyagi és mindenkori erkölcsi támoga-
tása. Az életküzdelemben elcsüggedt tagok 
lelkitámogatása és biztatása ez eljövendő 
jobb időbe vetett hitre stb. 

A körülbelül 150 tagra tervezeit egye-
sület kizárólagos társadalmi jellege mellett 
közvetve politikailag is döntő jelentőségű 
lenne, mivel tagjainak családi és társadalmi 
befolyásán keresztül körülbelül húszszoros 
erőt képviselne. 

Ma, amikor az ifjúság nagy része állás-
és jövedelemnélkül fetreng a tétlenség hínár-
jában, az ifjúság érdeke, hogy megragadjon 
olyan munkát is, amely bár jövedelemmel 
nem jár, de erősiti a hitet, az ideget, az iz-
mot és az elmét, elűzi a kétségbeesés sötét 
hollóit és képessé teszi az ifjúságot, hogy 
kivárja és siettesse a Nap felkeltét, amely nem 
késhet soká. Dr Král Pál. 

Huszonhárom napi üldözés után a Mátrában, 
a cseh határon kerültek kézre a tettesek 

(Békésszentandrási munkatársunktól) 
Járásszerte nagy szenzációként hatott 

Bontoyics Vincéné Nagy Ilona karácsony 
előtti kirablása. A jómódú, magányosan élő 
békésszentandrási öregasszonyt már 2 évvel 
ezelőtt is félholtra verték tanyájában. Súlyos 
sérüléseiből csak nehezen tudott felépülni. 
Mint ismeretes, 1932. december 23-án éjjel 
ismét betörtek Bontovicsnéhoz, a jászolhoz 
kötötték, lovait, s más ingóságait kocsira 
rakva, elrabolták. Egy régebbi számunkban 
megírtuk már, hogy az öcsödi csendőrség 
nyomában van a tetteseknek s hogy kézre-
keritésük már csak napok kérdése lehet. 
Közben az ügyészség január 14-én meg-
szüntette az eljárást ez ügyben, de a csend-
őrség továbbra is folytatta a nyomozást a 
tettesek kézrekeritése végeit. 

Valóságos Jókai-regénybe illő pandur-
bravur volt az, ahogyan Nyeste Ferenc őrs-
parancsnok és Takács Árpád őrmester nyo-
mon követték s végül is elfogták Jakab Mi-
hályt és társait, akik már a csendőrség kezei 
között vannak, hogy elvegyék megérdemelt 
büntetésüket. 

December 23-ika óta nyomoztak a ki-
tűnő csendőrök a tettesek után, s nyomról-
nyomra haladva, 23 napig nyeregben ülve 
sikerült utolérni és elfogni a szökésben levő 
tetteseket. 

Ujszászon akadtak 'első ízben komoly 
nyomra, amikor tudomásukra jutott, hogy a 
cigányok egy lesoványodott lovat valami ne-
vetségesen kicsiny áron kínálnak megvételre. 
Attól kezdve ál landóan nyomukban voltak 
s fenn a Mátrában, amidőn már közel vol-
tak a cseh halárhoz, mind bizonyosabbá 
vált előttük, hogy az üldözöttek a bűncse-
lekmény elkövetői. Fenn a Mátrában egy 
.kis falu lakosságát vették igénybe, hogy be-

kerítsék és elfogják a menekülőben levő te-
kintélyes cigánykaravánt. 

Visszahozták őket Békésszentandrásra, 
ahol a vallatások során derült ki, hogy va-
lóban az elfogott cigányok követték el a rab-
lást. A büntető tárgyaláson már gyakran 
szerepelt Jakab Miklós volt a felbujtó, aki 
egy tiszaföldyári gazdaságban biztatta fel 
Jakab Mihály nevü cigánytársát, gúnynevén 
Sorkót, hogy ezt a „jónak Ígérkező fogást" 
el ne szalasszák. Sorkó el is indult Jakab 
Miklós utasításai alapján* aki ugy bocsátotta 
útra, hogy özvegy Ilona nénit kell csak ke-
resnie az öcsödi határban, mert azt ott min-
denki ismeri. Sorkónak társai is voltak. Ja-
kab Mihályné Horvát Marcsa és Jakab Jo-
lán 180 cm. magas cigányleány személyében, 
aki szépnek és egyben félelmetesnek mond-
ható példánya volt a vándorcigányok fajának. 

A vallatás során a rablás lefolyása tel-
jes részletességgel derült ki. Állítólag Sorkó 
egymaga ment volna be az istállóba, ahol 
Bontovicsnét kötőfékkel a jászolhoz kötötte, 
a lovakat kivezette, a kocsit mindenféle ingó-
sággal megpakolta s azután társaival együtt 
elhajtatott. 

Az elrablott lovakat és tárgyakat, még 
azokat is, amelyeket már eladtak időközben, 
sikerült megtalálni. A csendőrség a vakmerő 
cigányrablókat kihallgatásuk után átadta az 
ügyészségnek. 

I D Ő J Á R Á S 
A budapesti meteorologiai intézet jelen-

tése a következő 24 órára : Erős éjjeli lehű-
lés, folytonos ködképződéssel, nappal a köd 
ritkulásával, némi enyhülés. 

Töprengés 
A Télre is kel lene eg y 

fogyasztási adót kivetni 
* 

Uj imádság ; . . . és add meg 
a mi mindennapi uj adóra valón-
kat . . . 

Infláció tehát nem lesz, ezt 
már iudja a pénzügyminiszter — 
nem jobb volna inkább azt tudni, 
hogy mi lesz ? . . . 

—pont— 

Szénszünet az ev. elemi iskolákban. A 
szarvasi ev. egyház e h m i népiskolaiban 
január 3 0 - f e b r u á r 8-ig szénszünetet rendelt 
el az egyházvezetősége. 

Gömbös Gyuia miniszterelnök tegnap este 
6 órakor kíséretével Debrecenbe érkezett. 

Gálfi Dénes országgyűlési képviselő le-
zuhant az emeletről és szörnyet halt. 

Romániában tegnap 28—30 fok hideget 
mértek. 

Vilmos excsászár a napokban ülte 74-ik 
születés napját. 

Marconi feltalálta a zsebtelefont s a 
rövidhullámú távolbalátást. 

A hercegarimás elfogadta Mátéffy lemon-
dását . 

A kormányzó Korniss Gyula egyetemi 
tanárt, a Budapesti Közoktatásügyi Tanács 
elnökét, elnöki állásától felmentette 

Megfagyott a nagy hidegben Eipl József 
baji szőlősgazda. 

D e h r e c z e n y c s a b a i rendőrkapi tány 
v a d á s z s z e r e n c s é t l e n s é g e 

a s z e g e d i t ö r v é n y s z é k e lő t t 
A napokban tárgyalta a szegedi tör-

vényszék dr Debreczeny Lajos volt csabai 
rendőrkapitány vadászszerencsétlenségét. A 
mult év augusztusában dr Debreczeny va-
dászatot rendezett. Haj tás közben súlyos 
szerencsétlenség történt. M. László bank-
tisztviselő fogolyra lőtt és eközben a sörétek 
eltalálták a rendőrkapitányt, aki ennek kö-
vetkeztében az egyik szemevilágát elvesz-
tette, a másík pedig veszélyben forog még 
ma is. Az ügyészség vádat emelt M. László 
ellen, aki a tárgyaláson tagadta bűnösségét, 
bár elismerte, hogy tudomása szerint abban 
az időben rajta kivül senki sem lőtte ki fegy-
verét. Az elnök ezután megkérdezte a kapi-
tányt, hogy támaszt-e valamilyen igényt M. 
e l len? A szememvilágát nem tudja többé 
visszaadni, nekem pedig erre volna szüksé-
gem — mondta Debreczeny rendőrkapitány. 
Kártérítésre sem tart igényt, mert M. sze-
gény ember. A bíróság bűnösnek mondta ki 
M. Lászlót és 300 pengő pénzbüntetésre 
ítélte és kötelezte az összes költségek meg-
fizetésére. Vádlott és védője jelebbeztek, az 
ügyész és a rendőrkapitány megnyugodtak 
az ítéletben. 

Mélységes fájdalmunkban az együtt-
érzés őszinte megnyilvánulását hálásan 
köszönjük. 

Özv. Ruzicska GyÖrgyné 
és gyermekei. 
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Berlinből jelenlik : Tegnap már megírtuk, 
hogy a válságba került német kormány el-
nöke Schleicher kancellár döntő lépégre 
határozta el magát. Az volt a terve, hogy 
kihallgatáson jelenik meg Hindenburg elnök-
nél s felhatalmazást fog kérni u birodalmi 
gyűlés feloszlatására s ha ezt a felhatalma-
zást az elnök megtagadná tőié, még a nap 
folyamán be fogja nyújtani a kormány lemon-
dását. A mai nap eseményei tervszerűen 
zajlottak le. Déli tizenkét órakor a kormány 
tagjai minisztertanácsot tartottak, amelyen 
Schleicher ismertette a helyzetet és azokat 
a javaslatokat, amelyekel Hindenburg elnök 
elé fog terjeszteni. Egy órával később már 
a birodalmi elnöknél volt, akitől már mint 
bukott miniszter távozott el. 

A kihallgatáson Schleicher az elnök 
elé tárta a helyzetet s kérte tőle a felhatal-

mazást három intézkedés meglételére. Fel-
hatalmazást kért a birodalmi gyűlés felosz-
latására s egy szüksc grendelet kibocsátásáru, 
mely a pailament nélkül való kormányzást 
célozza, Hindenburg elnök mereven elzárkó-
zott a felhatalmazás megadása elől, mire 
Schleicher azonnal benyújtotta kormánya 
lemondását. 

Alig jutott tudomásra a kormány le-
mondása, már is megkezdődtek a kombiná-
ciók az uj kormány összeállítását illetőleg. 
Általában az a vélemény, hogy akár a par-
lamenti többség, akár az általános többség 
alapján fog az uj kormány megalakulni, ab-
ban a Hitler párt lesz túlsúlyban. Megerő-
síteni látszanak ezeket, a feltevéseket azok a 
hirek, amelyek a kancellárságra kiszemelt 
Papén és Hitler tárgyalásairól szólnak. 

zervezetet leple; 

A román halóságok nyomára jutottak 
annak, hogy fontos állami rendelkezések és 
katonai titkok jutnak a kommunista inter-
nacionálé tudomására. A nyomozás során 
rájöttek, hogy a kémek a íőpostán dolgoz-
nak ugyan, de jelentéseiket nem a posta 
utján továbbítják. 

28-án meglesték a detektívek az uj fu-
tár érkezését, aki közvetítők utján érintkezett 
több postafőtisztviselővel. Erre a futárt szál-
lásán letartóztatták s bekerítették a főposta 
épületét. Elkezdődött a motozás a postán, 

majd a főtisztviselők lakásán is. 
Eddig 25, köztük több magasrangu 

tisztviselőt tartóztattak le. Az elfogott kémek-
nél nagymennyiségű állami okmány, katonai 
rendeletek vegyi tintával írott másolatát ta-
lálták meg, melyeknek eredetije a főtiszt-
viselők szekrényeiben volt. Kiderült, hogy 
ezeket az aktákat pár napig másolás céljá-
ból maguknál tartották s a vegyi tintával irt 
másolatokat továbbították Moszkvába. 

Hir szerint a kémszervezet hálói egész 
Romániára kiterjedtek. 

A kormány 
(Párizsból jelentik.) Tegnap terjesztette 

a Kamara elé Cheron pénzügyminiszter nagy-
szabású szanálási programját. Az adóeme-
lésekre és a fizetés csökkentésekre vonat-
kozó tételeknél felvetette a kormány a bi-
zalmi kérdést s a többség ennek ellenére 

lemondását 
mégis megtagadta hozzájárulását az emiitett 
tételekre vonatkozóan. A szavazás megejtése 
után a kormány tagjai azonnal elhagyták a 
termet s még a délelőtti órákban bejelentet-
ték az elnöknél lemondásukat. 

E héten tartotta a református egyház 
tisztújító közgyűlését az Árvaház dísztermé-
ben. A választás alkalmával főgondnokká: 
vitéz Biki Nagy Imrét, gondnokká id. Lendvay 
Józsefet választották az egyháztagok. Egyház-
jegyző dr. Tokay László. Presbiterekké: 
Tákos Lajos, Megyeri János, Szűcs József, 
dr. Tokay Lajos, Cserei Lajos, id. Kapus 
Lajos, Szatmári Ambrus, Erdélyi Ferenc, 
Mező Károly, Józsa Mihályt választották 
meg. Póttagok: Dr. Tokay László, Kondor 
László és Bődy János. Ezen a közgyűlésen 
hozta az egyházközség azt a határozatot, 
amely szerint a református istentiszteletek 
mától kezdve délelőtt 10 órakor lesznek 
megtartva. 

jóval kevesebbet kerestek, mint más évek-
ben. És éppen most történt meg az az eset, 
hogy Budapesten a 4-es és a 72-es posták-
nál a (a 62-nél nem) ivet teltek elébük és 
be kelleti vallaniok, hogy mennyi volt az 
újévi mellékjövedelmük. 

Halóit sofőr a robogó autón. T e g n a p éj-
jel Vince János sofőr megbízást kapott, hogy 
két utast szállítson Miskolcra. A kistarcsai 
országúton, amely lejtősen halad lefelé, 
Vince rosszul lelt, de erejének utolsó meg-
feszítésével sikerült lefékeznie a kocsit mi-
előtt az egy épületnek rohant volna és a 
következő pillanatban már eszméletlenül ha-
nyallott le az ülésre. Az utasok rémülten 
próbálták élesztgetni, de Vince halott volt. 
Holttestét a gödöllői lemető halottasházába 
szállították, hogy megállapítsák a halál okát. 

Érdekes zsarolási ügy a törvényszék előtt. 
Klein Sándor karcagi kereskedő vádlottként 
állt a gyulai törvényszék előtt, mert a múlt 
év folyamán levelet irt Breier Andornak, 
amelyben felszólította, hogy 27 pengő tarto-
zását záros határidőn belül küldje meg, 
mert ellenkező esetben bűnvádi feljelentést 
tesz sikkasztás címén. Breier zsarolásért je-
lentette fel a levél miatt. A törvényszék az 
ügy csekélysége miatt megszüntette az el-
járást Klein ellen. 

Móka est az Ipartestisleiben. Ma este 
tartja az Ipartestületben a Szarvasi Iparos-
asszonyok és Leányok Egyesülete karöltve 
a Bocskay SC-vel évi szokásos mókaestjét, 
amelyen nagyszerű műsorszámok kerülnek 
előadásra. Műsor: Egy felvonásos bohózat. 
Előadják: Gaál Károly, Leurency Gyula, 
Gilan Pál és Kiss Pál. Halászat. Előadják : 
Szenkó P. András és Melich P á l Exotikus 
tánc. Bemutatják X és Y, Belépődíj nincs. 
Müsormegváltás 60 fillér. 

Szegedre indult és Orosházára ért egy 
kisfiú. A napokban Orosházától egy kilomé-
terre egy magányosan baktató kisgyermeket 
pillantott meg az országúton egy szánnal 
jövő gazda. Felvette magához a kisgyereket 
és megkérdezte, hogy hova igyekszik. A 
gyermek elmondta, hogy Szentesről jött és 
Szegedre akar menni. Tizenegy éves és 
Szegeden lakó édesanyja beadta a szegedi 
gyermekmenhelyre, ahonnan Szentesre adták 
ki egy nyugdíjas állami tisztviselőház. Ne-
velőapja kedden megakarta verni, ő azonban 
elfutott és elhatározta, hogy elmegy Szegedre 
az édesanyjához. Gyalogszerrel indult neki 
az útnak, de nem jó utat választott és más-
fél napi gyaloglás után Orosházára ért. A 
gazda a gyermeket éjszakára hazavitte Puszta-
földvárra és csütörtökön reggel bevitte Oros-
házára a rendőrségre. A kis vándort a rend-
őrség visszaküldi Szentesre. 

roacwxsKsnuai 

Gyógyszertári inspekció. Szarvason az 
éjjeli és vasárnap délutáni szolgálatot január 
hónapban dr Szemző Imre gyógyszertára tart. 

Evangélikus istentisztelet Ma, v a s á r n a p az 
ólemplomban tói, 10 órától magyar, az új-
templomban tótnyelvü istentisztelet lartatik. 

Katolikus istentisztelet. Vasárnap délelőlt 
8 órakor csendesmise, 10-kor szentbeszéd és 
nagymise. 

Református istentisztelet. V a s á r n a p dél-
előtt 10 órakor istentisztelet lesz az Árvaház 
dísztermében. 

A postásoknak vallomást kellett tenniük 
az ujévi borravalókról. Újév napján mindenki 
gondol a derék poslai kézbesítőre, aki egész 
évben szorgalmasan hozza a postánkat. Ez 
évben ők is megérezték a nehéz időket, 

V 
Házasságot kötöttek: Melis György Ko-

már Erzsébetlel, Závoda Pál Bracsok Máriá-
val, Török István Búzás Judittal. 

Sziiíeilek: Dr. Sinkovicz György leánya 
Piroska, Mária, Melich Mihály fia Pál, Matyej 
András leánya Judit, Bertók János fia Já-
nos, ifj. Uhljár György fia György, Schwarlz 
Joachim leánya Ágnes, Benyó János fia Pál, 
ifj. Rimavecz Mihály fia Pál, Cséke Géza fia 
Géza, Zachorecz György leánya Erzsébet. 

Meghaltak: Bondár János 66 éves, 
Ábrahám Judit 8 éves, Szvák Anna 7 hó-
napos, Nagy P. Mátyásné 40 éves, Hraskó 
Pál 70 éves, Ruzsicska György 67 éves, 
Molcsan Pál 2 éves, Pribelszky Márton 33 
éves, Csonka Pál 64 éves, Urbancsek János 
69 éves, Ambrus Györgyné 48 éves, 
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Amikor a nótáimat... 
M. M. 

Ugy érzem, a lelkem •zokog 
Dalos éjszakákon. 
Amikor a nótáimat 
El~ elm uz sikáló m. 
Azt hiszem a lelkem is sir, 
Mikor sir a nóta 
Feliratos sirlcő lesz a 
Tiszlafehér kóla. 

Mért is zokog az én lelkem 
Dalos éjszakákon, 
Amikor a nótáimat 
Neked muzsikálom? 
Felsir, zokog; régtemetetr 
Boldogságot érez ? 
Vagy talán egy eljövendő 
Uj bánatról kérdez? 

Ir ia; MOLNÁR MIHÁLY 

Van nekem egy jó barátom, igen közel-
ről ismerem. Régi cimborám gyerekkorom óta. 

Jó szelid gyerek. Egy hibája van. Na-
gyon m e l e g , szerető sziv dobog a kabátja alatt. 

Mindig ugy képzeltem el szivét mint 
egy vásári, óriás mézeskalácsszivet, amelyen 
nemcsak tükör, hanem jónéhány szerelmes 
vers is van. 

Nagyon tud szeretni ez az én barátom 1 
Becsapták, lábbal tiportak szent érzel-

mein s az a nagy mézeskalácssziv mégsem 
tört össze. 

Uj kínokat, uj szerelmet keresett. Ra-
jongott, szeretett — szeretett, rajongott. 

De sokszor mondtam neki pedig: ne 
higyj a nőnek ! . . . Gondold meg és igyál 1 
s egyebeket. De hiába. 

És végre a nagy mézeskalácssziv tük-
rébe megtetszett önmagának egy kislány s 
addig nézdegélt bele, hogy a gazdáját is 
észrevette e bolond, nagy szívnek. 

Megörült az én csupasziv pajtásom és 
nemcsak rajongott-szeretett, hanem meg is 
akart nősülni. Hm. Oszt mire? (Kérdeznék 
a Mamák.) 

Hát kérem érettségizett — joghallgató 

SZARVASI UJSAG 

— s jó állásigéretek tulajdonosa volt. Boldog, 
reménykedő tulajdonosa. Ja, igen. És egy 
nagy szerető szivé. 

De az ígéretek (mint rendesen) nem 
váltak valóra. A remények, ábrándok szerte-
foszlottak s a protekció mannája rá nem 
hullott. Jött a tragikus vég. Mikor már mozi-
jegyre sem telt, a kislány (mit tehetett mást) 
hátat fordított neki és férjhez ment egy parti-
képes emberhez — egy kéményseprőhöz. 

Erre barátom óriásszive is összetörött 
s ma Bánk-bán „Bordal"-át fújja már. 

* 

Nagyon kérem a Házassági-rovat Veze-
tőjét, ne orroljon meg rám ezért a történetért 
— mert igaz, hogy az érettségizett ifjak ma-
napság ütöit-kopott bizonyítványaikra s sze-
rető szivükre nem nősülhetnek (bárhogy is 
szeretnének esetleg), de vannak szerencsés 
emberek (kicsit kopaszodó más szakmabeliek) 
akik szeretik a bakfis, kicsi lányokat s oltár-
hoz is vezethetik őket. 

Tehát : kedves Rovatvezető Ur! Nem 
csüggedni I Vannak fiatalemberek és lányok, 
akik még házasodni akarnak és házasod-
nak (amint e történetke igazolja) és az én 
mézeskalácsszivü barátom se hirdette még 
magát. 

A vármegyei tüzrendészeti felügyelő a 
napokban terjesztette be az alispánhoz tüz-
rendészeti viszonyainkra vonatkozó negyedévi 
jelentéséi. A részletes jelentés adataiból azt 
állapítottuk meg, hogy a vármegye tűzren-
dészete terén, dacára a mostoha gazdasági 
viszonyoknak az elmúlt negyedévben is 
fejlődés volt. A tűzkár terén pedig jelenté-
keny eredmény mutatkozik. A statisztikai 
adatok szerint az előző év hasonló negyed-
évi adataihoz viszonyítva a tűzkárunk 41.000 
P-vel volt kevesebb. A javulás 76.2 százalék-
nak felel meg. Az elmúlt évben 223 tüzeset 
fordult elő a vármegye területén a tűzkár 
összege 222.219 P. 

Gondatlanság és gyermekek játékából 
97 esetben fordult elő tüzeset. A tűzkár 
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összege pedig a 109.000 pengőt haladja 
meg. A vármegye tűzkárát jelentékenyen 
emeli egy malomtüz esetből kifolyó kár, 
mely egymaga 72.000 P volt. A jelentés 
adatai szerint a vármegyebeli derék önkén-
tes tűzoltók az elmúlt évben 12.618 munka-
napnak megfelelő időn át végeztek önkén-
tesen és önzetlenül értékes nemzeti munkát. 
Ugyancsak megemlékezik a jelentés arról is, 
hogy a megyebeli tűzoltóság a megtartott 
versenyeken olyan felkészültségről tett 
bizonyságot, mely a legteljesebb elismerést 
váltotta ki. 

A jelentés szerint országos viszonylat-
ban a tüzesetek számát illetőleg a vármegye 
most már a 17-ik helyen, tűzkárt illetőleg 
pedig már a 8-ik helyen áll. 1925-ben még 
a 23-ik helyen volt a vármegye. 

A világ szanálásának módozatai. A világ-
gazdasági értekezlet előkészítő bizottsága a 
következő öt módozatot ajánl ja a világ sza-
nálására. Az államközi tartozásokat rendezni 
kell s a revíziónál feltétlenül tekintetbe kell 
venni azt a tényt, hogy a laussannei nemzet-
közi konferencia véglegesen törölte Német-
ország politikai tartozásainak jelentős részét. 
Valamennyi államnak vissza kell térnie az 
aranyalapra. A világpiaci árakat emelni kell. 
Az összes devizatilalmi és korlátozási rend-
szabályokat meg kell szüntetni. Vissza kell 
állítani a kereskedelem szabadságát, le kell 
dönteni a vámfalakat és revidiálni kell a 
kereskedelmi szerződéseket. 

Felhívás az iparosokhoz. Felhivatnak mind-
azok az iparosok, akik az 1932-ik évre meg-
állapított általános kereseti és jövedelmi 
adóalapjukat tulmagasnak tartják, hogy azt 
folyó évi január hó 31-ig a helybeli adó-
hivatalnál felmondhatják, azonban uj adó-
vallomást tenni kötelesek. Az uj adóvallo-
másra szolgáló űrlapok a községi adószedő 
pénztárnál 10 fillér ellenében bármikor kap-
hatók. 

Elcseréltek egy pár férfi hócipőt a Vivó 
Klub 22-iki estélyén az Árqád szállóban. 
Valaki tévedésből két számmal nagyobb hó-
cipőt vitt el és ami ott maradt, azt a káro-
sult használni nem» tudja. Az elcserélő szí-
veskedjék az Árpád szállóba a hócipőt vissza-
küldeni. 

Csalódás 
fiatal szívvel 

irta : Beleznay Bála 

Délután volt, madár-dallal és verőfény-
nyel telehintett májusvégi dálután. 

Az alkonyat még messze volt, de én 
már okot és módot találtam rá, hogy kisom-
polyoghassak a város mellett kígyózó viz 
partjára, ahol egy mennyegzői diszbe öltö-
zött akácnak simogató árnyékában lehever-
tem, mint oázisban megtérő beduin és türel-
metlenül számláltam a toronyóra hozzám 
kullogó kongásait, ami egy-egy negyeddel 
közelebb hozta a várva várt percet . . . 

És a hófürtök nektárját döngicsélve 
lopkodó méhikék altató muzsikája mellett, 
szememet lecsukva próbáltam újra, meg 
újra átélni azokat az ambróziákkal csordul-
tig töltött órákat, amiket csak egy elsőszere-
lem nyújthat a halandónak. 

Még alig multam husz éves és estén-

ként titkon „perzsián-balzsammal" kenege-
tem a bajuszom helyét, mert ugy véltem, 
hogy az embernek még is csak bajuszra 
van szüksége, hogy férfinak Iássék. 

De husz évem és nehezen előtörő 
bajuszom ellenére már komoly, sőt halálosan 
szerelmes voltam. 

Akkor még ugy éreztem, hogy ha 
szerelem, hát annak halálosnak kell lennie, 
azóla azonban megtanultam, hogy „de azért 
nem halunk bele" Természetes, hisz nem 
muszáj abba sem belehalni, ha madár-
fészekkel együtt repülünk is le a masas 
fáról, annak kezünkben szorongatott ágával, 
azonban az emlékét, a nyomát sokszor 
sokáig, sokszor örökké viseljük. 

Szerelmes voltam egy kislányba, aki 
nálam jóval fiatalabb, szinte fruska volt, 
alig tizenhat éves. 

De gyermek arcán már egy „nagy-
vi!ági"-nő kifürkészhetetlen labyrint vonásai 
szöktek csirába . . . 

En azonban azt akkor nem láttam, mert 
szerelmes voltam. 

Hanem ma, ha lepergetem az idő orsó-
járól emlékeim fonalát, ma bizony sok min-
dent meglátok belőle. 

Mert ha bár régen volt, de tudja a 
Teremtő, valahogyan az a kép, amely elő-
ször akasztódik szivszobánk falára még igen 
igen szok idő után is látható a lélek 
szemével. 

Ez az anyanélkül felcseperedett csitri, 
aki oly merészen játszott . . . megismer-
tette aztán a szivemet olyannak is, amilyen 
a sziv akkor tud lenni, amikor ugy érezzük, 
hogy szinte kár is hogy van. 

Ugyan is azon az „Óperencián" tuli 
alkonyok egyikén, amikor még ugy éreztem, 
hogy az élet csak muzsikaszó, amikor az „ ő 
jelenléte oly kéjesen zsibongó mámoros 
érzésekkel telitette egész valómat, amikor 
még azt hittem, hogy ez örökké ugy fog 
tartani és nem gondoltam arra, vájjon illet-e, 
jogos-e az a szép mesevilág, nem elmél-
kedem afelett, hogy mit hozhat a holnap, 
akkor . . . egy este nem jött el a rendes a 
megbeszélt találkozóra. 
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IPAR 
Rovatvezető : Tákos Lajos. 

Az OTI keretében a betegségi segélye* 
zési jogosultságnak munkaadói igazol* 

vánnyal igazolása tárgyában 

A munkaadó köteles betegség esetére 
biztosított munkavállalója részére — valahány-
szor az vagy igényjogosult családtagja a beteg-
ségi biztosítási segélyezést igénybe kívánja 
venni — akár saját jmaga által beszerzett, akár 
a m u n k a v á l l a l ó által beszerezhető munkaadói 
i g a z o l v á n n y a l igazolást adni, mely a segélyezés 
jogosultság megállapításához szükséges adatokat 
tartalmazza. 

A munkaadó a munkaadói igazolványt 
csak oly személy számára adhatja ki, aki az 
igazolvány kiállításának időpontjában alkalma-
zásban áll, vagy aki alkalmazásból kilépett 
ugyan, azonban a kilépésnek és az igazolvány 
kiállításának időpontja között hathétnél hosz-
szabb idő nem telt el. A munkaadó a munka-
adói igazolványt még ennek a feltételnek fenn-
forgása esetében is csak akkor adhatja ki, ha 
a biztosított a munkaadó legjobb tudomása 
szerint időközben másutt alkalmazásban nem 
állott, vagy önálló kereseti foglalkozást nem 

űzött. 
A munkaadói igazolvány kétféle, az I. 

számú a „Háztartási alkalmazott munkaadói 
igazolványa" felírást, a II. számú pedig az 
„Általános munkaadói igazolvány" felírást tar-
talmazza. 

A munkaadó a munkaadói igazolvány 
minden egyes rovatát pontosan legjobb tudása 
szerint köteles kitölteni. 

A munkavállaló lakására, születési évére 
és helyére, úgyszintén anyjának születési ne-
vére vonatkozó rovatokat, ha a munkaadó a 
vonatkozó adatok valódiságáról okmányok 
alapján, vagy más hiteles módon nem győződ-
hetik meg, az alkalmazott bemondása alapján 
kell kitölteni. Ebben az esetben azonban az 
illető rovatba az „állítólag" szót kell zárójelek 
között bejegyezni. 

Az a munkaadó, aki a munkaadói igazol-
ványok kiállítására vonatkozó rendelkezésekbe 
•ütköző cselekménnyel (tettel vagy mulasztással) 
az intézetnek kárt okoz, a kárt az intézetnek 
megtéríteni köteles. Ezen a címen a munkaadó 

a biztosítottal szemben megtérítési igényt nem 
támaszthat. 

Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün-
tető rendelkezés alá nem esik ezer pengőig, 
ismétlés esetében pedig háromezer pengőig 
terjedhető pénzbirsággal kell büntetni azt a 
munkaadót, aki a munkaadói igazolványt nem 
a törvényes szabályok szerint szolgáltatja ki, 
illetőleg állítja ki. 

Ugyancsak kihágást követ el és két hó-
napig terjedhető elzárással büntethető az a 
munkaadó, aki a munkaadói igazolványban 
szándékosan valótlan adatot ad elő. 

i a g y a r Játékszín Kamaraszintársulat 
Fővárosi Művészegyüttes 

Igazgató: Bársony Aladár, a budapesti Uj Színház 
voit főrendezője 

A misvészegyüttes vendégjátékainak 
megnyitó előadása 

Az előadások az Árpád-szálló kelle-
mesen fűtött, volt éttermi helyiségében tar-
tatnak. 

Vasárnap, január 29-én két előadás. 
Délután 4 órakor olcsó, 20—80 filléres hely-
árakkal 

V i d á m dé lu tán ( K a b a r é ) 
Vigjelenetek, tréfák, mókák, bohózatok. Há-
romórás szakadatlan kacagás. 

Este 8 órakor Vigjáték-est 1 Kacagó-estl 
A Fővárosi Színháznak legmulatságosabb 
müsordarabja : 

B o t r á n y a S a v o y b a n . 

Külföldre utazók részére valutát a 
hivatalos árfolyamon kiszolgáltat a 
Szarvasi Takarékpénztár a Nemzeti 
Bank által engedélyezettmennyiségben, 
útlevél és vasúti jegy ellenében. Az út-
levelet és vasúti jegyet rövid idő alatt 
beszerzi. 

A SZARVASI UJSAG 
me 

A főispán hétfőtől fogad. Korossy György 
főispán egészségi állapotában örvendetes 
javulás állott be s igy hétfőtől a hozzá-
fordulókat fogadhatja. 

Körös—Tisza—IVIarosi Ármeníesitö és Bel-
vizszabályozó Társulat Békés-Bábockai 

Szakasza 
49/1933. szám. 

Hirdetmény 
A Körös—Tisza— Marosi Ármentesitő 

és Belvizszabáiyozó Társulat Békés-Báboc-
kai Szakaszigüzgatósága alanti gátőrjárásai-
ban eladásra kerülő széna és rőzse az alábbi 
sorrendben lesz nyilvános szóbeli árverés 
utján, azonnali készpénzfizetés mellett érté-
kesítve : 

Öcsödön : Február 6-án, hétfőn délelőtt 
9 órakor a 13-ik öcsödi őrháznál lévő 2 
boglya széna. 

Békésszentandráson : Február 6-án, hét-
főn délelőtt fél 12 órakor a 12-ik szentand-
rási őrháznál lévő 4 boglya széna. 

Szarvason: Február 6-án, hétfőn délután 
4 órakor a 11-ik szarvasi őrháznál lévő 1 
boglya széna. 

Szarvason: Február 7-én, kedden dél-
előtt 8 órakor a 10-ik halásztelki őrháznál 
lévő 5 boglya széna és 1380 kéve vegyes 
rőzse. Február 7-én, kedden délelőtt 11 óra-
kor a mezőtúri határban lévő 9-ik kisőrvetői 
őrháznál lévő 5 boglya széna. Február 7-én, 
kedden délután 3 órakor az endrődi határ-
ban lévő 8-ik fazekaszugi őrháznál 5 boglya 
széna. Február 7-án, kedden délután 4 óra-
kor a 7-ik endrődi őrháznál lévő 4 boglya 
széna. Február 8-án. szerdán délelőtt 9 óra-
kor a 6-ik gyomai őrháznál lévő 2 boglya 
széna. Február 8-án, szerdán délelőtt 10 óra-
kor az 5-ik bábaszigeti őrháznál lévő 4 bog-
lya széna. Február 8-án, szerdán délelőtt fél 
12 órakor a 4-ik félhalmi őrháznál lévő 3 
boglya széna. Február 8-án, szerdán délután 
1 órakor a 3-ik köröstarcsai őrháznál lévő 
2 boglya széna. Február 8-án, szerdán dél-
után 3 órakor a 2-ik mezőberényi őrháznál 
lévő 2 boglya széna. Február 8-án, szerdán 
délután 4 órakor az 1 békési őrháznál lévő 
8 boglya széna. 

Szarvas. 1933. január 2ű. 
Szakaszigazgatóság. 

És bár ezer okkal próbáltam őt kimen-
teni magam előtt, végül mégis ugy éreztem, 
hogy azon a májusvégi estén valahonnét 
az örök mysztériumok ködös erdejéből 
elémhullott egy tövis, egy parányi tövis, 
amibe a vágyakkal túlfűtött, féktelenül tán-
coló szivem mezítelen lába belelépet . . . 

Az első szúrás helyét aztán kibérelte 
egy eddig ismeretlen sajgó fájdalom. 

A szokott napokon aztán mégis ott vár-
tam, de kevesebb türelemmel, mint „Nagy 
Sándor" a „gordiusi" csomó megoldására és 
több éberséggel, mint ,.Cerberus" az Alvilág 
kapujánál, de hiába. 

Mindent megtettem, hogy megtudjam 
okát e lmaradásának , minden módon értésére 
akartam adni, hogy várom, nagyon várom 
és ha nem jön, hát jöjjön a hálál . . . 

Végül aztán ismét eljött, de alig ismer-
tünk egymásra. 

Ő hidegen szórakozott, én feldúlt és 
türelmetlen voltam. 

Lelkem csendjében már ott zakatolt a 

kétkedés, szivemfájába pedig észrevétlenül, 
mint szu belefúrta magát a féltékenység. 

És nem o k n é l k ü l , mert néhány talál-
kozás után teljesen kimentette magát, hogy 
ez igy nem mehet, mert . . . és többé 
nem jött. 

Bár nehezen, de lassanként kezdtem 
belenyugodni, hogy ez tényleg nem lehetett 
másként, mert hisz ő mégis csak egy leány, 
akinek félnie kell a rossz nyelvektől. 

Szívsebemre gyógyírként kenegettem 
azon hitemet, hogy ha engemet nem, hát 
más férfit sem szeret. 

Egy nyári este aztán, amikor már ismét 
egész r e n d e s e n kezdett lépkedni a szivem 
s z i n t e , önkéntelenül előgyelegtem abba a 
szép e m l é k e k k e l teletűzdelt vízparti kis 
erdőbe, ahol nem is oly régen még a n a d i -
verebek visongása is andalüó muszikának tünt. 

Egyszerre csak ismerős huncogás fosz-
lányait terelte felém az enyhe szellő. Fel-
figyeltem a hang irányába, ohonnét egy 
egymáshoz simuló emberpár körvonalai 

faragódtak ki és nekem látnom kellett, 
miként simul máshoz az, aki nekem még 
nem is olyan régen „mindent" jelentett . . . 
Szemem előtt bokor, fa, fü, minden gunyoros 
táncba kezdett és én nem tudtam, hogy mit 
érzek, fájdalmat, örömet, izgalmat vagy 
megnyugvást. De csodálatos módon a férfire 
nem tudtam haragudni és talán ez tudott 
visszatartani attól, hogy utánuk ne rohanjak 
és valami szomorúságot el ne kövessek. És 
az a sok mindenféle érzés, mely bennem 
kavargott végül is kezdett határozott alakot 
ölteni. Megvetést éreztem már, határtalan, 
szörnyű megvetést . . . 

Mégis nagyon keserű valami fojtogatta 
a torkomat és egy kacagó káromkodás bugy-
gyant le ajkamról. Kacagós. de keserű. 

Gépiesen vitt a lábam arról a helyről, 
de a csalódás, keserűség és kétségbeesés 
örjitő érzése nyomon követett, mint mesebeli 
szörnyeteg. Sokáig, nagyon sokáig tudtam 
megérteni, hogy csalódni fáj, de azért nem 
halunk bele. 



6 oldal SZARVASI ÚJSÁG 1933. január 29. 

Ho 9 

Irta : Bácskai Izidor 

Még csak a szállás íakarmánytermesz-
tés egy hibájára akarok rámutatni. Ne várjuk 
meg a szénakészitésnél, mig a lekaszált 
takarmány a fölelön megszáradt, hanem 
igyekezzünk azt, mihelyt a levelek megszá-
radtak valamennyire kévékbe kötve, keresz-
tekbe rakni. Igy megmentjük bükkönyünket 
a gyakran előforduló megázástól és takar-
mányunkon, — miután nem kell többször 
megforgatnunk, — rajtamaradnak az értékes 
levelek. Lucernát is jobb villahegyekbe gyűjtve 
szárítani. 

Még a takarmányrépa termesztésénél 
kell megállapítanom, hogy bizony nálunk 
igen kis hányadrészét termelik annak, 
amennyire szükség lenne, hogy állatainknak 
a tél folyamán egészséges és izes takarmányt 
nyújthassunk, de a répa nagyon elősegíti, a 
törek és szalmafélék, jobb emésztését, ha ' 
együtt füllesztjük. Ugy látom, hogy müveié 
sével sincsenek gazdáink tisztában, mert az a 
kevés amit vetnek, rendszerint nagyon ritka. 

A répát, csakis őszi mélyszántásba 
szabadna vélni és a borona után hengerezni 
kell és csak ezután jöjjön a vetőgép, nehogy 
a mag tulmélyen essék és rosszul esirázzon. 
Ajánlanám inkább takarmány cukorrépát 
termelni, látszólag kevesebb termést ad, de 
csak a viz kevesebb benne mig a cukortar-
talom — ami az érték a répában — több-
szörösen nagyobb. Téli eltartása is könnyebb, 
fuvarozása kevesebb munkát ad. 

Nagyjából végigmentünk a nálunk 
szokásos és ajánlható takarmánynövényeken, 
de hiába dicsérem én fel akármelyiket, ha 
nem változtatják meg gazdáink nézetöket és 
elég jó takarmánynak tartják a töreket és 
szalmát, a kukoricaszárat pedig már felül-
múlhatatlannak. 

Csak jól táplált állat fejlődhetik jól és 
adhat, megfelelő hus, tej vagy munkameny-
nyiséget. Á rosszul és célszerűtlenül táplált 
növendék állat, elveszti gyors fejlődésképes-
ségéf, egészségtelen csenevész és hitvány 

Nagy 
Csabán Gulyás társulata 

Gulyás Menyhért színtársulata már egy 
hét óta játszik Csabán, ahová kaposvárról 
Jött. Az első előadásokon nagy sikerrel mu-
tatkozott be az uj együttes, amely semmiben 
sem marad mögötte a tavalyinak. Nagy Anci, 
Somlay Júlia, Ruttkay Mariska, Fábián, Er-
dődi és Polgár sikeréről irnak a csabai lapok. 

ZenésdéSotárí 

A napokban megnyílt korcsolyapálya 
vezetősége kedves meglepetéssel szol-
gál e szép sport híveinek, amennyiben va-
sárnap délután a jégpályán zenésdélutánt 
rendez. A szarvasi sportoló közönség szép 
számban látogatja a nagy nehézségekkel 
létesített jégpályát s valószinü, hogy vasár-
nap délután is nagyon sok közönsége lesz 
a zenésdélutánnak. 

A zenésdélutánon kívül még egy má-
sik szenzáció is lesz a jégpályán, a 
Gazdasági válogatott—Levente váloga-
tott jéghockie mérkőzése, amelyet a rendes 
beléptídijjal nézhet végig a sportpártoló kö-
zönség. 

v. jószágigazgató. 

marad a legjobb fajta is. 
Az állat tenyésztés nálunk aránylag 

eléggé fejlett, de azért éppen elég hibát is 
találunk, amelyet megkellene javítani. Arány-
lag legfejletleb a lótenyésztés, de azért még 
mindig akadnak elég bőven elcsigázott rosz 
karban levő hitvány gebék, amelyek szégye-
nére válnak gazdáinknak. Az itteni Nonius 
tájfajtának 10 niu.ílne jóval erősebb csonto-
zat, különösen a lábak nagyon vékonyak. 
Láts/ik, hogy luLságos bőven adagolták 
az angol vért. 

Szarvasmarha tenyésztésünkben még 
több hibát látok. Helyes, hogy áttértek gaz-
dáink a nyugati pirostarka fajta tenyészté-
sére, de akkor ennek a íenyésziránvnak 
minden követelményével számolniok is kel-
lene. A simmentháli fajta előnye a gyorsabb 
fejlődás, a jobb hus és lejtermelés lenne, 
de azt kell látnunk, hogy ezekel az előnyö-
ket nagyon kevés gazda tudja kihasználni. 

A pirostarka igényesebb fajta, amely 
nem tudja jó tulajdonságait szalmán kukori-
caszárron és nyáron, már juniusban kopárra 
sülő szikes legelőn kifejteni. Ez a tartás 
még az igénytelen fehér marhának sem 
nagyon felelt meg. Ha igy farijuk a piros-
tarkái elcsenevészedik, a tüdővész pusztít 
közte és legalább egy évvel, ha nem többel 
marad vissza a jejlődésben. Ha a gyors fej-
lődés és a nagy tejhozam előnyeit meg-
akarjuk tartani, a borjúnak már amint enni 
kezd: abrakot, zabot, korpál, olajpogácsát 
és jó minőségű szénát kell adni. Ezt a tar-
tást pedig folytatni kell a teljes kifejlődésig, 
de akkor azután két, két és fél éves korára 
teljesen kifejlődött tehenünk, vagy pedig hat 
mázsánál többetnyomó tinóink lesznek. A 
berlini vágóhídon csupa ilyen 2 év körüli 
tinókat láttam, amelyek közül egy sem volt 
600 kg-nál könnyebb, A mai világversenyben 
csenevész állatokkal nem lehet boldogulni. 

(Folytatjuk.) 

Akit 91 éves apja tartott el. A napokban 
hunyt el Békéscsabán Özv. Szántó Lászlóné, 
született Aradi Erzsébet 60 éves özvegy-
asszony, akit 91 éves apja, Aradi Mihály 
tartott el munkájából. 

Hitelszükségletéi kielégíti, betétjét a 
legnagyobb biztonság és felmondás 
nélküli visszafizetés mellettkamatozlalja 
a Szarvasi Takarékpénztár. Foglalkozik 
a banküzlet minden ágával. Termé-
nyeit a Szarvasi Takarékpénztár rak-
tárházába helyezze el, mert igy azokra 
olcsó kölcsönt kaphat. 

Menetrend változás. Február hó 1-től a 
11'03-kor induló motorvonat helyeit 14*04 
óra indulással vegyesvonatot közlekedtetünk, 
mely Mezőtúrra 14714-kor érkezik s olt a 15 
órakor induló és Budapest Keletipályaudvara 
19'10-kor érkező szeméivonatokhoz csatla-
kozik. 

Uj hangosfilm készülék a Frecska-mozibam 
A Freeska-mozi régi gépét kicserélte és egy 
Western, hangszórós és szavaló erősítővel 
felszerelt géppel. A kitűnő hangú gépet teg-
nap helyezték először üzembe a közönség 
teljes megelégedésére. 

Keztyíikészitósi tanfolyam Szarvason. Feb-
ruár 1-én keztyükészitő tanfolyam nyílik 
meg Szarvason. Dr Reismann Jenőné leányá-
val, Kossuth Lajos ucca 55. szám alatti 
lakásán, havi 15 pengő tandíj mellett egy-
hónapos tanfolyamot nyit. Egy hónap alatt 
a keztyükészités teljesen elsajátítható és a 
tanfolyam alatt elkészült kezlyük nemcsak 
fedezik a tandijat, de még jövedelmet is 
jelent a jelentkezők részére. Jelentkezni 
lehet fenti cím alatt. 

& d 

Helybeli piaci árak 
Buza 9—13*20 P, tengeri 5*00-5'20 P, 

árpa 7—7*20 P, zab 6*00-6*50 P, tökmag 
16 P, lucerna 8 5 - 9 5 P 100 kg-ként. 

Irányzat szilárd. 

T e r m é n y t ő z s d e 
Budapest, 1933. január 28. 

Készárapiac 
Buza 76-os uj 14*35—14*65 

M 77-es 14*55—14*95 
„ 78-as 

79-es 
„ 80-as 

Rozs . . 

1475-

15*10-
6*25-

•15*10 
•15*35 
•15*55 
• 6*35 

Árpa . . 
Sörárpa . 
Zab . . 
Tengeri . 
Korpa 

9 ' 1 5 - 9'40 
10*50- 13*00 
9*00- 9*25 
6*80- 6*90 
6*00- 6*10 

Irányzat egyenetlen. 

a legnagyobb vcia^Koan, a 
részleire is vásárolhat 

árakon, 

óra- és ékszerüzletében. 
NAGY VÁLASZTÉK MINDENFAJTA OPTIKAI CIKKEKBEN! 

ha szükségletéi Ü U U L f piactéri üzletében szerzi be. 

« M - r ° k S 2 ! D ° r 0 g Í ' b a g j a S a l j a i é s ó z d i szenek! 
Gyöngyös, hgn.tszen, szaraz tűzifa aprítva, fürészelve vagy hasábos, 

olcsó tűzifa dorongból apritva, fenyő lécfa. 

Mjnrjp ^ k i s z 0 l g á l á s ! Kedvező fizetési feltételek! 
T n l n f n n • OP ^ ^ k ° C S Í m ™ i házhoz Szállítok. T e l e f o n : 2 6 . m i l , 

BUK ADOLF tüzelő- és szénnagykereskedö. 
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F o l y ó s í t kölcsönöket földbirtokra, b e t é t e k e t e l f o g a d jó kamatozásra, bármikori visszafizetésre, 

Saját t e r m é n y - és á r u r a k t á r a mindennemű termény beraktározására a gazdaközönség rendelkezé-
sére áll és a betárolt terményekre az intézet k ö l c s ö n ö k e t f o l y ó s í t . = = = = = = 

ac 
d . . n a m á r c . 13*53—13*54 Rozs májusra 
B m^usra 13*88—13*89 Tengeri máj. 
Rols márc, 6 - 8 S - 6*90 „ jun 

7*28-
7.68-
8*08-

7'29 
770 
8'10 

Irányzat ellanyhulí. 

Sertéspiac 
Zsir . . 
Szalonna E'ISf 

Közép, szedett 0 - 8 2 - 0'85 
Irányzat lanyha. 

1*20-
roo-

1*25 
1*06 

R Á 
Vasárnap, január 29. 

9: Hirek, kozmetika. 10: Egyházi zene 
és szentbeszéd az Egyetemi templomból. 
11*15: Un ári us istentisztelet a Koháry uccai 
t e m p l o m b ó l . 12: Pontos időjelzés, időjárás-
és vízállásjelentés. Utána a Budapesti Hang-
verseny Zenekar hangversenye. 2 : Gramo-
fonhangverseny. 3 : A m. kir. földmüvelés-
ügyi minisztérium rádióelőadássorozata. 3— 
3*45: (Budapest II.) : Gramofonhangverseny. 
3*45: Az iskolánkivüli népmüvelés rádióelő-
adása. 4'30: Pontos időjelzés, időjárásjelen-
tés. Uíána a m. kir. Mária Terézia 1. hon-
védgyalogezred fúvószenekarénak hangver-
senye. 5'45: Vidám történet. _Novella. Irta és 
felolvassa Moly Tamás. 6 ' l b : László Imre 
magyar nótákat énekel Pertis Jenő cigány; 
zenekarának kíséretével. 7 '30: „A kutya. 
Novella. Irta és felolvassa Kosztolányi Dezső. 
8 : A bécsi rádióállomás műsorának közve-
títése. 10: Pontos időjelzés, sport- és ügető-
versenyeredmények. Utána a Pátria jazz-
zenekar és Bodrics Béla cigányzenekarának 
hangversenye Herczeg Béla énekszámaival. 

Hétfóy január 30. 
9*15: Virány László szalonzenekarának 

hangversenye. Közben hirek. 11*10: Nemzet-
közi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magya-
rul és németül. 12: Déli harangszó az Egye-
temi templomból, időjárásjelentés. 12 05: 
A rádió házikvintettjének hangversenye. Köz-
ben hirek. 1 : Pontos időjelzés, időjárásjelen-
tés, vízállásjelentés. 2'45 : Hirek, élelmiszer-
árak, piaci árak, árfolyamhirek. 3'30 : A rádió 
diákfélórája. 4 : Asszonyok tanácsadója. 4 45: 
Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5 : 
Keringők. Zenekari hangverseny. 6 : Német 
nyelvoktatás. 6 '20: Ifj. Sáray Elemér és ci-
gányzenekarándk hangversenye. 7 : „Tízéves 
találkozó." Molnár Jenő felolvasása, (ói): 
A Filharmóniai Társaság hangversenyének 
ismertetése. 7*40: A Filharmóniai Társaság 
Hangversenyének közvetítése a m. kir. Ope-
raházból. 10: Pontos időjelzés, hirek, időjá-
rásjelentés. Utána az Ostende jazz-zenekar 
és Horváth Gyula cigányzenekarának hang-
versenye Kalmár Pál énekszámaival. 

Felelős kiadó és laptulajdonos: 
Dr T O K A Y L Á S Z L Ó . 

A S z a r v a s i Ú j s á g 
h i r d e t é s e i e r e d m é n y e s e k ! 

ftPRÓHIROETÉSEK 
Apróhirdetések díjszabása: 

Hétköznap szavanként 2 fillér, vasár- és ün-
nepnap 4 fillér, vastagbetüvel szedett szónál duplán 
számit. A hirdetések ára postabélyegben is beküldhető. 

. Veszek jóállapotban levő szobasparheltet 
és egy permetezőt. Érdeklődni lehet III., 185 
szám alatt 

. E g y szobás lakás azonnal kiadó. I. Vajda 
Péter utca 376. Értekezni B ú z á s borbély-
nál lehet ___ 

. Férfi és női fehérnemű varrását és javítá-
sát vállalom. Háznál is varrok. MEDVEGY 
ERZSÉBET, I. kerület Arany János utca 
189. szám. 

. Mindenki gyűjtse össze a valódi Szent 
István cikória pótkávés dobozról a fejeket, 
bélyegeket, vagy munkajegyeket. 

. Kiadó III. kerület, 170. számú házban, 
piachoz közel egy szoba, konyha, ,kamra és 
mellékhelyiségekből álló lakás. Érdeklődni 
lehet Brunner Györgynél. 

. Egy teljesen uj valódi Singer varró- és mü-
himzögép kéz alatt igen olcsóért sürgősen el-
adó. Megtekinthető a katolikus iskolában, 
Piac-tér. 

. Fűzőt, haskötőt minden igénynek megfe-
lelően, mérték után, olcsó árért készit özv. 
Kasnyikné, MIKLÓS-féle ház. 

PUBLIKÁCIÓ 
Ebben a rovatban közöljük a községi publikáció anya-
gát mert meg akarjuk kímélni olvasóinkat, hogy rossz 
időben, ácsorogva, egészségüket kockáztassak a publi-

káció hallgatása közben. 

I. 222. számú ház eladó. 
Podani Györgynek Papp-dülőben levő 

Balczó-féle tanyán szalma és pelyva eladó. 
Jelentkezni II. 408. 

Gilly Emilnél uj nád eladó, kint a volt 
Hitelbanki téglagyárnál. 

Id. Stefáni Pál örököseinek város alatti 
k e n d e r f ö l d j e i és I. 255 számú ház eladó. 

Jurák Györgynek az ugarokon 2 hold 
szántóföldje eladó. Jelentkezni Krebs ker-
tésznél. 

Podani vaskereskedőnek Halásztelken 
lévő tanyájánál tengeriszár eladó. Jelentkezni 
az üzletben. 

Az ótemető alatt 280 négyszögöl dinnye-
föld bérbe kiadó. Jelentkezni özv. Zvara 
Mihálynénál T. III. 296. 

Krebs kertésznél egy kocsi gyepszena 
t /-i' 

6 8 °Vegye meg a SZARVASI ÚJSÁGOT, meri 
abban megvan a publikáció, amit otthon kora 
reggel az ágyban is elolvashat. 

Litauszky Mártonnak T. II. 172. szám 
alatt lévő tanyája 7 hold földdel eladó. 

Özv. Hicz Györgynének Balczóhalmon 
4 és fél hold földje eladó. Jelentkezni T. III. 

A tóniszállási társulat ma délután fél 2 
órakor a Körben gyűlést tart. 

Brusznyiczky Jánosnak egy szamara és 
egy kis kocsija eladó. Jelentkezni 1. 338. 

Ótemető alatt egy gyümölcsös azonnal 
eladó. Jelentkezni II. 97. 

Janurik Mátyásnénak VII. 196. szám 
alatt, törek, szár és répája van eladó. 

Janurik Jánosnak péva, törek, kukorica-
szár, árpaszalma és hereszénája van eladó. 
Jelentkezni II, 26. 

Kovács Györgynek Zöldpázsit 63. számú 
háza eladó. 

Folytán Pálnak T. V. 391. szám alatt 
egy könnyű uj szánkója eladó. 

Papp Jánosnak Nyulzugban 110 négy-
szögöles veteményföldje eladó. Jelentkezni 
IL, 195. 

Szrnka Jánosnak Ili., 192. szám alatt 
pévája van eladó. 

Lestyan Jánosnak I. 390. számú háza 
és Hegyesdülőben 3 és fél hold földje eladó. 

Gulyás Istvánnénak ótemető alatti gyü-
mölcsöse eladó. Jelentkezni IV. 381. sz. alatt. 

Palyó János örököseinek tanyájára ta-
nyás kerestetik, ugyanott kútágas, kutgém és 
egy kutcső rokka van eladó. Jelentkezni Ko-
hut Jánosnénál T. IV. 1 4 2 - 9 . 

Kunszentmártoni országos vásár feb-
ruár 12-én. 

Özv. Tusjak Györgynénél Körtés-dülő-
ben kukoricaszárja van eladó. 

Kiss Mihálynak a csabai-ut mellett ku-
koricaszárja van eladó. 

Sinkovicz Pálnál nád, ajtók és ablakok 
eladók. Ugyanott eladó egy 515 és egy 201 
négyszögöles nyulzugi dinnyeföld. 

Hallgassa meg az 

Olympikon 
4*1 csöves D I N A M I K U S • 
hangszóróval egybe-épitett 

. szám. 

r á d i ó t 
+ az • 

Árpád éttermében. 
• Szállítja 

Dankó I 
műszerész. ¥ 

m Árvaház. Kossuth t é r . ^ i 
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T e l e f o n : 

120. 
Alapitva: 

vas-s s z e r s z á m - , m ű s z a k i - és ház ta r tás i -c ikkek k e r e s k e d é s e . 

Megbízható áruk, olcsó árak, gyors és pontos kiszolgálás 

A Szarvasi Újság i ngyen közli 
mindazokat a hirdetésekel, amelyek-
nek tárgya munkások felvétele, vagy 
bárminemű munkaalkalom nyújtása a 
munkaadók részéről. 

MOZI 
Nagy anyagi áldozatok árán, de minden 

érdeklődést megérdemlő filmet hozott le a 
„Frecska Mozgó" tulajdonosa. A filmet a 
hírneves magyar filmrendező, Bolváry Géza 
rendezte. Cime: 

A KADETTsKISASSZONY 
Főszereplők: Dolly Haas, a nagy német 

művésznő, Gusztáv Frőhlich és a magyar 
Halmay Tibor. 

Kiegészitésül: Burleszk és Híradó. 
Fűtött terem! Rendes helyárak! 

EREDMÉNYT ÉR EL, HA A 
IIIIIIIilllllílíM 

SZARVASI UJSÁGsfean hirdet! 

PIACTÉREN, HAJAS HÁZBAN 
3, esetleg 4 szobás lakás 

május elsejére kiadó. 

wi inu iN UXUL-A 
villanyerőre berendezett „HATTYLT'-mosodá-
jában, Szarvason: 

Gallértisztitás da rabonkén t . . 12 fillér. 
Ing, keményre vasalva . . . 50 fillér. 
Frakking mosva és vasalva . 80 fillér. 

Továbbá női diszkézimunkák, csipke- és 
kézimunkafüggönyök és egyéb mosható ruha-

nemüek jutányos áron elfogadtatnak. 
SZARVAS, II., KOSSUTH UTCA 36. SZÁM. 

J g K o s á r f o n á s , f o n o t t b u t o r o k , j g j 
í m Ízléses mosdók, utazótáskák s |§gj 

egyéb csinos dolgok készülnek §jg 
és beszerezhetők jutányosán iHi 

| ifj. KíSS KÁLMÁNNÁL I. Icer. 455. §§ | 
j fg j Kovácsik Gyuia meilett. l f f | 

ilili 

oras 
ó r á t , é k s z e r t o l c s ó n j a v i t . 

ARANYAT, EZÜSTÖT VESZ 1 
P i a c t é r . ( K a t o l i k u s - i s k o l a ) 

Minden nagyrafaecsiilt vevőmnek már 10 pengős vásárlás esetén 
1000 PENGŐS életbiztosítási kötvényt adok teljesen díjmentesen. 

Ezzel szemben áraimat, a nehéz helyzethez mérten mélyen leszállítottam. Dusán 
felszerelt raktárral rendelkezem: RÁDIÓK, KERÉKPÁROK, CSILLÁROK, VIL-
LANYSZERELÉSI ANYAGOK, IZZÓK, VARRÓGÉPEK. Mindezek javítását szak-
szerűen, jótállással végzem. Irógépjavitást vállalok. 

Te le fon 5 9 . S Z T R E H O V S Z K Y M. c é g S z a r v a s , P i a c t é r 
llllllllllllllilillllllliHlililllllili 

PUSZTAI 

Ízletes és olcsó. 
• Kérje minden fiiszeriizletben! 

ha rossz a tárcája. Refikülök, pénztárcák 
f 

f 
mosliaió,modern Ceílodinslámpncrnyök készíc 
té$ét bármilyen színben és nagyságban vállalja 

okleveles iatiiiónő, íparinüvékznő. 
S z a r v a s , ÍV. kerület Beliczey ut 224. szám. 

nem dL..? 
Győződjék meg kirakatomban olcsó ára-
imról. Szervizek, Ízléses és olcsó ajándék-
tárgyak egyedüli nagy raktára. Képkerete-
zések. Modern keretlécek, valódi kölni 
BLONDEL-keretek eredeti gyári árakon. 

É p ü l e t ü v e g e z é s a l e g o l c s ó b b a n ! 

G M O S S S Á N D O R 
üveg-, porcellón- és kcrcíezőüslele. 

PIACTÉR. PIACTÉR. 

i@ s z o b á j á t , mielőtt 
megfázna. De ne 
dobja ki 

i s m e r e t l e n szénre, 
fára. Honthyná i 
nyugodtan vásárol-
hat. Ezért 

S Z O n t l E l tegyen egy próba-
rendelést. 
Haviár Dani u. 83. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

TŰZIFA, KŐSZÉN 
és mindennemű tüzelő-
anyag, előnyös fizetési 
feltételek meSiett be-
szerezhető S 

H O L ? 

II. kerü le t , H u n y a d i u c c a 18. 

TeSefon : 97. 

fűszer- és csemegekereskedő ajánl ja 
dúsan felszerelt raktárát legjutányo-
sabb árak és szolid kiszolgálás mellett. 
Telefon : 7. Telefon : 7. 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a 

0© 

á 

SZcL 

á t v e t t e m . 

Szarvasi Közlöny Nyomda- és Lapkiadóvállalat nyomdája Szarvas, Horthy Miklós ut 9. 

jelszavam: A legfigyelmesebb 
kiszolgálás mellett minden-
ben a mai viszonyoknak 
megfelelő árak. 

Szives támogatást kér 

Wigner Sándor 
vendéglős. 

"V 
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