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I ^ ^ flógy kényelmes elhelyezése érdekében 
^-Nélkülözésekre, saját otthonának fel-i 

Bármennyire méitánylandónak tart-
juk azok szomorú helyzetét, akik meg-
szállott területekről menekülve, ottho-
nukat, lakásukat elhagyni hontalanok-
ként bujdosni kényszerültek, az a mód, 
ahogy a lakáshatóságok a lakásnélkü-
liek elhelyezése körül ujabban eljár-
nak joggal hivja ki a kritikát, sőt mél-
taflankodást. 

A törvényerejű rendelet világosan 
meghatározza a hatósági igénybevétel 
eseteit, feltételeit és azokat a korláto-
kat, amelyek között a háztulajdonoso-
kat, a lakással rendelkezőket az igény-
bevétel elszenvedésére kötelezni lehet. 

A lakáshatóságok nem minden 
esetben respektálják a rendelet korlá-
toló intézkedéseit. Azzal az előítélettel, 
hogy a háztulajdonosok szivtelenül e l -
zárkóznak a lakásínség megértő mél-
tánylásától, másrészt felsőbb helyről 
vett szigorú , utasításokra hivatkozva, 
önkényes magyarázatokat fűznek a la-
kásrendélet kivételes intézkedéseihez s 
ily módon fokozottabb mérvben nyúl-
nak bele a magánjogokban, mint azt 
a közérdek szolgálata megkívánná s a 
magánjogok tisztelete megengedné. 

Minden jogtiszteiő nép hathatós 
védelembe részesiti az otthon bizton-
ságát. Az angol az otthon sérthetetlen-
ségéhez váló jogot így fejezi ki: „az 
én házam, az én váram". A magyar 
jog a büntetőtörvénykönyvben, a ma-
gánlaksértésre vonatkozó külön feje-
zetben szerez garantiákat az otthon, 
a magánlakás sérthetetlenségének. 

Igaz, hogy a kivételes állapotok 
rést ütöttek az otthon sérthetetlensé-
gének elvén. Mindenki belátja ezt, de 
azt már nem látja be, s nem hajlandó 
eltűrni, hogy a magánjogokon ütött 
eme rés jobban kiszélesiítessék, mint 
azt a szükség kívánja s a törvény 
rendeli* 

Ugy a lakással rendelkezők, mint 
valódi igényjogosultak érdeke azt kö-
veteli, hogy az igénybevételi jogosult-
ság szigorúbb kritika tárgyává tétessék. 

Nem minden lakásnélküli, nem 
minden waggoiilakó érdemes arra, 

áldozására kényszeríttessék á városi 
ő sí akó háziul aj donos. Nem mi n den 
menekültet, nem minden waggonlakót 
lehet az ellenséges megszállás marti r-
jai közé számítani. A megszállott te-
rületeket nemcsak a magyarüldözés 
szerencsétlen áldozatai hagyták el. Le-
hetnek a beözönlő áldozatok között 

lakást, kötelezi — feiebbezésre való 
tekintetnéíkűl, azonnali végrehajtás ter-
he alatt a lakástulajdonost, hogy r> 
rekvirált lakást, konyhává! és mellék-
helyiségekkel együtt 24 óra alatt ürít-
se ki, adja át az igénylőnek. Ez .utób-
bit feljogosítja, hogy az igénybevétel-
hez csendőri karhatalmat vegyen 
igénybe, 

:.;< ,• Ez, .az ' eljárás, egyhén szólva, 
olyanok is, akik nem magyarságukkal -brutális. Ellenkezik a lakásrendelet 
de egyéb, kevésbé tiszteletreméltó ci-
men szolgáltak rá a kiutasításra. Le-
hetnek olyanok is, akik közönséges 
bűncselekmény, vagy a társadalomra 
való veszélyességük öntudata miatt 
inkább szöktek, mint űzettek. Vájjon 
kivánatos-e, hogy ezeket a mártirság 

i ntézk^dései vei és szel 1 em ével. Az 
• * r .. . * 

igénybevételt szenvedő a 18, §, sze-
ri nt 'liiegidézeildő, meghallgatandó, 
akadályoztatása esetén részére ügy-
gondnok rendelendő. A requirálás ugy 
intézendő, hogy saját kényelmében 
lényeges korlátozást, zaklatást ne kell-

álarcában jövőket tárt karokkal ölel- jen elszenvednie, 
jük keblünkre. Pedig rendszerint ezek A háztulajdonos egy élet szór-
azok, akik leghangosabban sirnak és gaímas munkája, nélkülöző takarékos-
a legszélesebb hösíiui gesztusokkal sága. árán, kényelmes ofékoní, családi-
verik mellöket Ezek a legválogaiósab-
bak. Ezeknek a kiutalt lakás rendsze-
rint ,.nem megfelelő/1 Az ezek ellen 
való jogos védekezést nem lehet a 
könyörtelen, szívtelen önzés számlájára 
irni. 

Félre a gyáva hypokrizissel, le-
gyünk őszinték. Csak akit megillet az. 
itt való letelepülés joga, csak aki 
megfelel a rendelet által e szempont-
ból felállított feltételeknek, annak ér-
dekében foghat helyt az igénybevételi 
eljárás. Vigyázzunk, nehogy egyik ol-
dalon kitoloncoljuk a „nem kívánatos 
elemét/4 a másikon beengedjük a ta-
lán kevésbé kívánatosat. 

A másik szempont az igénybe-
vételt szenvedő jogos érdekeinek res-
pektálása, Itt történik a legtöbb visz-

házat épít öreg napjaira ott húzódik 
meg, tanyán lakó gyermekeinek külön 
szobát rendez be, 'oda várja őket min-
den hét végén, ha pihenni, tem-
plomba menni hazajönnek. Ebben a 
szobában áll a politúros szekrény, a 
sublot, a magasra vetett vendégágy. 
Ez a szoba amely a lakástigénylő és 
a lakáshivatal szerint lakatlan, „a tu-
lajdonos indokolt szükségletét meg-

í 4 

víí}» 
Lássuk csak, hogy is megy a 

lakás requirálás ? Az igénylő megjele-

A konyhában egyetlen tűzhely 
van. Ezt a gazda megosztani kényte-
len az erőszakkal betelepedett szűk-
séglakó val A kényszerű beköltöztetés 
okozta feszült viszony mellett képtelen 
helyzeteket provokált a tűzhely közös 
használata. A védetlen gazda leszorul 
saját tűzhelyéről, hideget eszik, vagy 
a szomszédba megy főzni. A 24 óra 
alatt végrehajtott határozat elleni jog-
orvoslat — pláne, mikor a biróság 

nik a íakáshatóságnál, elmondja, hogy fahiány miatt tárgyalásokat hónapokon 
X. házíulajdonosnak, az egyszerű föld-
mívesnek (Volgs: parasztnak) három 
szobája van. Talán azt is hozzáteszi, 
hogy a lakás egy részét valamikor 
bérbe adta. Mi történik erre ? A la-
káshivatal — a háztulajdonos előzetes 
értesítése, megidézése és meghallga-
tása nélkül az igénylő egyoldalú 
bemondására igénybeveszi, kiutalja a 

át nem tarthat — eső után köpönyeg, 
sóhivatal! 

Nem a rendelet a hibás. A ren-
delet jó, csak okosan, igazságosán, 
méltányossággal kell végrehajtani. 
Szigorúbb kritika az igényjogosulíság-
ban és az igények méreteiben, több 
jóakarat a lakással rendelkezők csa-
ládi szükségletének megítélésében, kí~ 
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méfefes figyelem a zaklatás és kár el-
kerülése érdekében s akkor lesz lakás, 
eloszlik a háztulajdonosok áldozat-
készségével szemben táplált előítélet, 
helyreáll a hatósági intézkedések iránti 
bizalom, az azokban való tisztelettel-
jes megnyugvás. 
'turiKMiai 

Hecsediip pénzügíjmiíji^ísei1 uj Hü. 

— Ym$z milliárdot akar bevenni, — 

Az uj pénzügyminiszter expozéjában 
kijelentette, hogy egy év alatt rendbe hozza 
az állam közgazdaságát. 

Meg vagyunk győződve, hogy ez a 
rendbehozatal az állampolgárok józanságát 
rendkívül igénybe fogja venni, hogy rendid-
vül nagy szolgáltatásokra lesz szükség, mert 
rendkívül mély az a stilyetiés, amelyekbe a 
különböző katasztrófák az egész lakosság 
egyetemét belelökték. 11 milliárd évi deficit-
tel bír országunk. 

Ezt a deficitet kell eltüntetni, fizető-
képességet mutatni, a munkához anyagot 
birni szerezni, ez a ma pénzügyi programínja. 
Ezért akar a pénzügyminiszter 20 milliárd 
adót beszedni. A vagyonváltság az az uj 
gondolat, amellyel hódítani akar. 100 milli-
árdra becsülik az egész vagyont, amit ő 
adó alá kényszerit, ebből 14 milliárd betét, 
18 milliárd részvény, 62 milliárd föld, valuta, 
értékpapír, Ez azonban több, mert hozzá-
tartozik az ipari és kereskedelmi üzemi tőkék 
s a föld felszerelésének tőkéje is. 

Ebből származik a 20 milliárd adó. 
A vagyonváltság címenként a követ-

kező: 1. Részvénytársaságok -vagyonváltsága; 
2. a földbirtok vagyonváltsága; 3. a hadi-
kölcsönök konverziója; 4. az államhivatal 
felállítása, pénzkicserélés; 5. a zárolt beté-
tek igénybevételének módozatairól szóló ren-
delet; 6, a házak váltságolása s ezzel kap-
csolatban egy uj 5 százalékos kötvényköl-
csön kibocsátása; 7. általános forgalmi adó 
életbeléptetése; 8. magán cégek és magán-
vállalatok, magánosok, valuták váltságfizetése, 

A javaslatok körülbelül februárban ke-
rülnek' nyilvánosságra. A formájuk lesz a 
legfontosabb, mert alapjuk van. 

ÓHAJ. 
Ajánlva BENKA GYULA bátyámnak. 

Versenyfutás az élet itt e föld tekén; 
A cél, a hová törtetünk, a hatalom. 
A rang, a mód, a hir eszköz csupán s remény, 
Hogy a hatalmat majd kezembe * kaphatom. 
Ezért dühöng a párttusa, folyik a vér, 
S lesz porhanyó talaj iszonyú csatatér. 
És erre tör az ember már mint kis gyerek, 
Mikor birokra kelve földön hempereg. 

Ám nézd a messze mult csatázó népeit! 
Világhatalmi vágy ragadja harcba mind. 
Pogányt, zsidót, keresztényt ez hevít 
S török, tatár ezért okozza jajjaink 1 

SZARVASnJJSAG 

De nézd saját honod fiát, miként rohan 
S célt érve mint liheg boszuért boldogan, 
Hogy üzi, kergeti, ki szintén futni mert 
És majnem elragadta tőle a sikert 

Lásd így megy ez már több mint ezredéven át, 
Magyar magyarra tör a vad futás alatt 
S feledve száz sebéből vérző hónát, 
A pusztulás felé siralmasan halad. 
És nincsen oly szent érzelem, mely visszatart 
A vak tusától már egyszer minden magyart, 
Hogy a gazokra sújtsa súlyos ökleit, 
Kik° földje gyöngyeit most tőle elszedik. 

A verseny egyre tart; vezet a gazda nép, 
Az ős, kemény erő feszíti izmait. 
Már tudja is, hagy a győzelmi pálma szép 
S hogy a hatalmi fény ragyog, de elvakit. 
Oh értse meg, hogy ott elől csak ügy marad, 
Ha ott kívánja látni a közakarat; 
S megértse ezt, önként árassza szerteszét 
A qagy, csodás erőt, jő szive melegét ! 

Mocskon?I József. 

— S a ö m é l y i Mr. t Értesülésünk sze-
rini Vass József közélelmezési miniszter ma 
valószínűleg ide érkezik. 

sz®hmk IflepleséSe Vasár-
nap délelőtt leplezték ie Budapesten 
az irredenta szobrokat. Ez alkalomból 
Csonka-Magyarország összes helyisé-
geiben a házakat fel lobogózták, a 
templomokban istenitiszteleteket tar-A 
tottak s a harangok 11-től fél 12-ig 
szóltak. Ez ünneplésből Szarvas is ki-
vette a maga részét. A három tem-
plomban istenitisztelelet tartottak, a 
házakon lengtek a zászlók s a tem-
plomok előtt gyűjtést rendeztek az 
irredenta szobrokra. 

— Tisz tv i se lő te lep . Régi óhaja a 
szarvasi tisztviselői karnak, hogy tisztviselői 
telepet létesítsen a városon kivüi. A tiszt-
viselői telepre nagy szükség van/ mert hiszen 
Szarvason oly nagy a lakáshiány, akár csak 
Budapesten. A tisztviselő telep ügyében Je-
szenszky Frigyes községi jegyző január 15-én 
nagy értekezletet hívott össze, a hol ismer-
tette az ügy jelen állását. Tisztviselő telep 
helyéül a község építési bizottsága a zöld-
pázsitot jelölte ki. A házhelyek négyszögölje 
5, 10, 15 koronába kerülne, két év alatt a 
házhelyek beépítendők. A szép számmal 
egybegyűlt tisztviselők a feltételekkel — de 
különösen a zöldpázsittal nincsenek meg-
elégedve. Ugy látszik, hogy a szarvasi 
tisztviselő telep ügye megfeneklett a zöld-
pázsit vizein. 

— R d r . WífttáQd-ügy. Lapunk 
egyik mult számában közöltük, hogy 
dr. Wieland Sándor szarvasi főszolga-
bírót a főispán állásától felfüggesztette. 
Ezen üggyel kapcsolatban a mult hét 
végén bizonyos körből nagy örömmel 
röpítették ki azt a hirt, hogy a főis-
pán ezt a felfüggesztést megszüntette 
és dr, Wielandot állásába visszahe-
lyezte. Bár e hir képtelensége, nyilván-
való volt, mégis utána jártunk a do-
lognak és illetékes helyről nyert [infor-
mációnk alapján megnyugtathatjuk a 

1921. január hó 21. 

szarvasi járás közönségét a tekintetben, 
hogy dr. Wieland a szarvasi járás 
élére többé vissza annyival inkább 
sem kerülhet, mert lemondását és 
visszavonhatlak nyugdíjaztatása iránti 
kérvényét illetékes helyen már be te 
nyújtotta. 

— E í a t o n a i s e g é d l e t m e l l e t t va lő 
-síggámoMg. Tudvalevőleg Szarvas a rá 
kivetett adógabonát teljes összegében nem 
szolgáltatta be, miért is elrendeltetett, az 
adógabonájukat be nem szolgáltatott terme-
lők katonai segédlet melletti elszámoltatása, 
amely hétfőn vette kezdetét. Ezzel párhuza-
mosan ugyancsak hétfőtől kezdve turnusok-
ban felhívattak az összes termelők, hogy 
gabona fölöslegeiket, vagy legalább annak 
egyrészét az államnak adják át. Mi itt is 
felhívjuk a termelőket, de általában mind-
azokat, akiknek gabona fölöslegük van, hogy 
a dolog nagy jelentőségére való tekintettel 
fölöslegeiket vagy legalább azok egy részét 
az államnak adják át. Itt kell tiltakoznunk 
az ellen a gálád rágalom ellen, mely szerint 
a szarvasi kisgazdák és földmivesek párt-
köre vasárnap oly határozatot hozott volna, 
hogy a gabonát nem szolgáltatják be. Az 
természetes, hogy a háború alatt és óta ala-
posan és meglehetősen egyoldalulag igény-
bevett földmivelő osztály nem szívesen látja 
ezt az ujabb „elszámoltatást", de ennek da-
cára éppen a párt legutóbbi értekezletén 
nemzetgyűlési képviselőnk arra intette az 
adógabonát még be nem szolgáltatott ter-
melőket, hogy kötelezettségüknek tegyenek 
eleget és arra buzdította az adógabonát már 
beadottakat, hogy esetleges fölöslegükből 
tőlük telhetőleg adjanat át az államnak. 
Minden ezzel ellenkező állítás tudatos és 
rosszakaratú és olyan berkekből származó 
koholmány, amelyek a kisgazdapárt meg» 
gyülöítetésére és lejáratására több buzgóság-
gal, mint eredménnyel törekesznek. 

— Ér t e s í t é s . A szarvasi kisgazdapárt 
hátlap-bizottsága értesiti a részjegyzőket, 
hogy folyó hó 23-án értekezletet, folyó hó 
30-án pedig gyűlést tart délután 2 órakor a 
kisgazdapárt helyiségében. Ugy az értekez-
leten, mint a gyűlésen csak azok vehetnek 
részt, akik házrészjegyet jegyeztek. Tárgy: 
A Gazdák és Iparosok Szövetkezetével és a 
Szövetkezeti malommal yaló fúzió feletti 
határozás. 

— K u p e c e k m a n i p u l á c i ó j a . A 
közeli napokban a budapesti piacon a ser-
tések árában nagy árzuhanás következett be, 
minek következtében egyes szarvasi sertés-
kereskedők a gazdáknál lefoglalt sertéseket 
a már kialkudott vételárnál csak olcsóbban 
akarták átvenni. A gazdák nagyrésze ezért, 
minden további kártérítési igény nélkül az 
adásvételi ügylettől egyszerűen elállott, nem 
gondolva meg, hogyha az árak emelkedtek 
volna, s ők akartak volna az ügylettői egy-
szerűen elállaní, a kupec urak ebbe ilyen 
simán aligha egyeztek volna bele. Hasonló 
esetek előfordulhatásának megakadályozása 
végett legokosabban tennék gazdáink, ha — 
amint ez a pártkörben már meg is. volt hir-
detve — eladó sertéseiket a vezetőségnek 
jelentik be, amely azután az értékesítésről 
gondoskodik. 
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— Toronytiis. Kedden délután az 
új-templomban toronytiiz támadt, melyet a 
Jeszenszky Frigyes parancsnoksága alatt 
gyorsan kivonult tűzoltóságnak kikerült ha-
marosan elfojtani. Az m-templomb;m ez már 
a második toronytüz. 

— H á z h e l y és fö ld k i j e l ö l é s 
Öcsödön. Öcsödön házhelyre 274, 2—2 
katasztrális hold földre 344 igénylő jelent-
kezett. Öcsöd község elöljárósága a további 
eljárást folyamatba tette. 

— Értes í t é s . A helybeli posta hiva-
tal utján jegyzett hadikölcsőnök nostrifikálá-
sa a fönöki iródában január 15—tői február 
hó végéig vasár—és ünnep—napok kivéte 
lével délelőtt 8—12 ig eszközölhetők. 

— Tüz. Csütörtökön délután fél ket-
tőkor kigyulladt és leégett Özv. Raksáné II. 
ker, 304. szám alatti telkén egy félszer. A 
kivonult tűzoltóságnak sikerült a nagyobb 
veszedelemnek elejét venni. 

— K i t ü n t e t e t t ssovetkegetí v e -
ze tő . A Hangya annakidején nagyobb ala-
pítványt tett a szövetkezetek vezetése körül 
kiváló érdemeket szerzett egyének jutalmazá-
sára. Ez alapítvány kamataiból legutóbb 
többek közt elismerő jutalomdijat nyert 
Mendöi Lajos gimn. tanár Szarvas. 

— L i t v á n i á n k e r e s z t ü l j ö t t ha-
dí*oglyaiafe. f i g y e l m é b e . Azok áz orosz-
országi hadifoglyok, akik Litvánián keresztül 
tértek haza és akiktől a litván kormány a 
litván határ átlépése alkalmával Kovno és 
Selovska határállomásokon a magukkal ho-
zott orosz pénzeket beváltás, illetve haza-
küldés céljából átvette, jelentkezzenek a 
honvédelmi minisztérium 36, b. osztályánál 
(Hadik laktanya), ahol pénzüket kellő igazo-
lás mellett eredeti Összegben átvehetik. 

— Csak g a b o n a é r t b o r o t v á l n a k 
Orosházán. Orosházáról irják hogy az ot-
tani borbélyok és fodrászok a következő ha-
tározatot hozták: 1921. január 1-től a ter-
melőket nem pénzért, hanem csak terményért 
borotválnak. Még pedig: hetenkint egyszeri bo-
rotválkozás egy évre 1 mázsa buza vagy há-
rom mázsa csöves tengeri. Házhoz a bor-
bély csak másfél mázsa búzáért vagy öt 
mázsa tengeriért megy. — Ezt a kis me-
rényletet a magyar pénz ellen legközelebb, 
ha ez igy marad, más szakmában is beve-
zetik majd. 

— Dr. SifQOQ Béla egyetemes 
orvos rendelését IS. kerület, Csucs-
utca 332 sz. alatt megkezdte. 

— Tizennégyezer magyar jött 
vissza egy év alatt Amerikából. Az 
„Amerikai Magyarság44 című ne-wyorki lap 
december 7-iki számában igen érdekes ada-
tokat közöl ^z amerikai ki- és bevándorlás-
ról. Ezek szerint több mint tizennégyezer 
magyar tért vissza szülőhazájába s csak 252 
kivándorló érkezeti Amerikába azzal a szán-
dékkal, hogy ott telepedjék le. 

— Államosítják az állatorvoso-
k a t . Állítólag az állategészségügyi törvény 
átformálásával kapcsolatban az összes eddi-
digi községi alkalmazásban állott állatorvo-
sokat álveszik állami kötelékbe. 

— A v i l á g jegybankjainak 
aranykészlete 1469 millió font. 
Hivatalos Összeállítás szerint a világ jegy-
bankjainak aranykészlete 1920 decemberében 
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1469*6 millió font volt. Ezzel szemben a 
készlet 1913-ban 944-8 1915-ben 1227 7, 
1918-ban pedig 1505 millió fontot tett ki, 
Magyarország és Ausztria készlete 1913-ban-
51-7, 1915-ben 28 5, 1918-ban 1T9, 1920-
ban pedig 11 millió fontra rúgott. 

• 1 irr. it- ... -rrrrn—rrni-irn 
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k ^áU&efcáS, A szarvasi 
ág. hitv. ev« egyházközség f. hó 16-án 
délelőtt 1 í órakor az ö-templomban 
naggyülést tartott. A nagygyűlésnek 
egyetlen egy tárgya volt: a godnok 
választás- Gondnokul megválasztatott 
egyhangúlag Komár György a volt 
gondnok ujabbi 3 évre. A nagygyűlést 
Placskó István ig, lelkész és dr. Ha-
vi ár Gyula felügyelő vezették. 

* TaggyüjMs. Az evangelikus 
szövetség taggyti^ő iveket bocsátott ki; 
a taggyüjtéssel megbízottak most jár-
ják a várost. Az evangélikusok — s 
az adakozók figyelmét felhívjuk az 
evangelikus szövetség nemes céljaira. 

Ss&rVasoQ- A helybeli református egy-
ház f. hó 16-án tartott presbyteri és 
egyházközségi közgyűlésén búcsúzott 
el Paulik Béla lelkésztől, aki állásáról 
lemondott. A presbyteri ülés a hivek 
kívánságára akként határozott, hogy a 
megürült lelkészi állásra Halász Szabó 
Imre hódmezővásárhelyi segédlelkészt 
hívja meg. Az uj lelkész, a szomszé-
dos Szentes város egyik régi család-
jának szülöttje, Szarvas társadalmának 
érdemes tagja leend. Uj állását — 
értesülésünk szerint — néhány hét 
alatt elfoglalja. 

* A r s fo rn já töá egyfrá?* gond-
noki hivatala (Csáki Albin* u. 57. sz.) 
értesiti az egyházközség tagjait, hogy 
az elmaradt és folyó évre esedékes 
egyházi adók megajánlására és befi-
zetésére vasárnap d. e. hivatalos órát 
tart. Egyben tudatja, hogy1 „Arany-
könyvét" megnyitotta és az eddig ada-
kozottak nevét is nyilvánosságra fogja 
hozni. 

(Tési Tamás) teljes elismerést érdemlően 
juttatták érvényre, amiben a többi szereplők 
is mind dicséretre méltóan működtek közre. 

( - ) 
** H a n g v e r f e n y , Az evangelikus 

szövetség február 8-án az Árpád szálló dísz-
termében" hangversenyt rendez. A hangver-
seny előkészületei nagyban folynak. Amint 
értesülünk a hangverseny műsora igen vál-
tozatos lesz. 

** A szarvasi nyomdai, ke-
reskedelmi alkalmazottak és magántisztvise-
lők egyrésze legközelebb az „Árpád" dísz-
termében zártkörű táncmulatsággal egybe-
kötött kabarét rendez. A tiszta jövedelem a 
szarvasi m. kir, csendőrségnek az oláhok 
által elrabolt irodai felszerelésére lesz for-
dítva. 
wgfurigaAKiLa» »L*. J i »iii iiaa»»wcaaarEca.vgiBc».'.i 

készítményt sokat kínálnak a 
vevőközönségnek egyes üzle-
tekben, de jobbat s hatásában 
biztosabbat senki sem nyújt-

hat, mint a valódi 

** Műkedvelő előadás. A malom 
munkások műkedvelő gárdája vasárnap az 
„Árpád" dísztermében erkölcsileg és anya-
gilag egyaránt nagy sikerű műkedvelő elő-
adást rendezeti Műkedvelőknél feltűnő sima 
és Fehér Kálmán rendezését méltán dicsérő 
gördülékeny előadásban került szinre a 
„Nézd meg az anyját1' cimü vígjáték, mely-
nek mulattató jeleneteit Halasi Juliska (Edit) 
Mrsán János (Visld) és Janurik András 

& © $ B 0 R & Z E $ 2 , 
mely változatlan kiváló minő-
ségben m i n d e n ü t t ; k a p -

h a t ó 
1 kis üveg ára 18 korona 
1 közép „ ,, 48 „ 
1 nagy „ „ 96 . „ 

Gyártja: a Diana Kereskedelmi R,-T. 
Budapest, V., Nádor-utca 30. szám. 
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§, Bíródágtmfe szttnetolése. A 
szarvasi kir. járásbíróság tüzelőszer hiánya 
miatt immár másodízben szünetel. Ez utóbbi 
szünet, értesülésünk szerint, egészen a mele-
gebb idők beálíaig, tehát március, esetleg 
április haváig ig eltarthat, mert az állam a 
tűzifa mai árát a bíróság részére nem utalja 
ki, aligha gondolva meg, hogy igy a bíró-
ságra még inkább ráfizet, mintha a tűzifát 
az előirányzottnál magasabb áron is szerezné 
be. mert mig egyrészt a bírósági tisztviselő-
ket a szünetelés dacára is csak fizetni kell, 
addig másrészt a bélyeg nem fogyasztás 
révén jelentékeny jövedelemtől esik el. 

De nemcsak az államnak és nemcsak 
pénzügyi szempontból káros bíróságunk 
szünetelése, de hátrányos a jogrend szem-
pontjából is. 

Az élet nem respektálja a biróság szü-
netelését és napról-napra szüli azokat a 
sokszor nagy erkölcsi és anyagi jelentőségű 
eseteket, amelyek biróí döntésre szorulnak 
és a mely döntéseknek elhúzódása á jog-
rend megóvása szempontjából épen nem 
kívánatos. 

A szarvasi járásbíróság illetékessége 
alá tartozó ügyekben már a múltban is ta-
pasztalhatta a jogkereső közönség, hogy 
egyrészt az ügyek összetorlódása, másrészt 
a szavasi biróí kar kis létszáma míaft a 
tárgyalások 4 ~5 hónapos időközökre tűzet-
tek ki. Jogos aggodalommal kérdezhetjük, 
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hopy mi fesz itt a jövőben ha bíróságunk 
szünetelése még huzamosabb ideig tart. A 
ró^bbi elintézetlen ügyekre felhalmozódnak 
a szünetelés alatt előforduló ügyek ugy, 
hogy boldog lehet az az unoka, aki a nagy-
apa által megindított per végét megéri. 

Tudjuk, hogy járásbíróságunk vezetője 
minden tőle telhetőt meg tett arra nézve, 
hogy a tüzelőszer hiányon segítve a biróság 
gépezetéi újból megindíthassa. A kérdés ki-
fejtett jelentőségére való tekintettel azonban 
és tekintette) arra is, hogy uj pénzügyminisz-
terünk van, szerény véleményünk szerint ta-
lán újból meg lehelne próbálkozni a tüze-
lőszer beszerzésével. 

/m irV 
<3 rvji da i rozsa 
Irta: J e a n R a m e a u 

Ez az ember a rend öltözékét viselte 
vagyis sötétszinü, durva gyapot-kelmébő 
készült kabátot, mely a vállain csuklyában 
végződött és derekához bőrkötéllel voít erő-
sítve; olvasó csüngött alá nyakáról és lábai 
súlyos facipőbe voltak rejtve. 

A motséguri zárdában, a hova tizen-
hét éves korában, tisztán és csendes szem-
lélőlédésében eltöltött gyermekség után lépett, 
csakis Lázár név alatt ismerték. Jelenleg 25 
éves volt és már alig emlékezett régebbi ne-
vére, melyet akkor viselt, mikor még nem 
volt egyéb közönséges és gazdag fiúnál, a 
kinek kilátása volt az élet minden könnyel-
mű élveire. 

S mig a fiatal trappista a lenyugvó nap 
fényénél a sírt ásta, a zárda környékén a 
távolból jövö női ének szólalt meg, A törött 
üvegek darabjaival behintett fal túlsó olda-
láról jött ez a dal, a hol hatalmas rák áll-
tak, melyek elrejtették a napot, A barát ön-
kéntelenül a földbe döfte ásóját és hallga-
tózó it. 

Az ég átlátszóan kék volt s a legki-
sebb szellőcske se mozgatta az ágakat. 
Láth- iatlan mezőkről knszili szénának friss 
iHrfa szállt fel és Lázár" kezei ellankadtak, 
lí'ílhiciít imára kulcsolta azokat. A dal egyre 
tözetobb jött. Tele volt bájjal és szelidség-
geL Valószínű, hogy ifjú nő ajkairól kelt, 
aki az ismeretlen árnyékban haladt el és 
nagyon boldog lehetett. 

A trappista behunyta szemeit. 
Nemsokára egészen közel hangzott fel 

a dal. Szerelemről szólt és egyszerű, méla-
bús volt a dallam *, 

„Tépjed, tépjed a rózsát, 
Te kedves, szép levente!,,." 
A barát jól hallotta a dal minden sza-

vát. Néha abban maradt egy percre az ének 
s azalatt ugyanaz a hang nyájaskodó szava-
kat intézett egy kutyához, mely valószínűleg 
a fiatal íeány nyomában járt; aztán újból 
megcsendült: 

„Tépjed, tépjed a rózsát 
És tüzd a kebelemre,, 
Moat egészen közelről hallatszottak a 

lépések i falnak túlsó oldaláról és a barát 
összerezzent, mintha attól tartana, hogy a 
fai ketté fog válni és nyomában megjelenik 
előtte a nő. Szokatlan melegség futót végig 

testén és meglassította szivének verését. 
Öntudatlanul egy csenévész növésű almafa 
felé indult, amely közei a sirhoz vert 
gyökeret, letépeti róla egy almát és átdobta 
a falon abba az irányba, amelyben a titok-
zatos sétáló nő haladt, 

A dal azonnal megszűnt. Elmúlt egy 
perc feszült csendben és hallgatásban, az-
tán ugy tetszett a barátnak,, akinek tekinte-
te már elhomálysult az önvád miatt, mintha 
valami földre esett volna mögötte. Hátra 
tekintett és egy fél almát pillantott meg, 
melyet az éneklő nő viszadobott neki, 

Folyt köv. 

Á í iaarv&ai az d á k m I g & r o ^ o k 
3z®v&tkezeiének Szarvason 1921. feb-
ruár hó 7-én d. e. 10 órakor a Szarvasi 
Takarékpénztár nagytermében tartandó 
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a tisztelt részjegytulajdonosokat ezennel 
meghívom. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése. 
2, Igazgatóság jelentése a lefolyt üzlet-

3. Az 1920. évi zárőszámadások és 
mérleg előterjesztése, ezze! kapcsolatban a 
felügyelő-bizottság jelentése és határozat-
hozatal a felmentésről. 

4. A tiszta nyereség felosztása és osz-
talék megállapítása. 

5. Egy igazgatósági tag választása a 
hátralévő csonka időre. 

6. 15 választmányi tag választása egy 
évre. 

7. Az alapszabályok 7., 9., 16., 24 , 
26., 27., 29., 30. és 32. §§*ainak módosí-
tása. 

8. Esetleges indítványok. 
Szarvas, 1921, január 20-án. 

P l a o s k ó l á t v á n 
elnök, 

FIGYELMEZTETÉS. Az alapszabályok 20. 
§-a alapján ha ezen közgyűlésen határozatképes 
szám nem jönne össze, ugy a február :4-én ujabb 
meghívó nélkül tartandó közgyűlés a megjelentek 
számára való tekintet nélkül határozatképes a fenti 
tárgysorozatban fölvett tárgyak felett. 

A felügyelő-bizottság által megvizsgált záró-
számadás és mérleg a szövetkezet helyiségében ki-
függesztetek s a hivatalos órák alatt megtekinthető. 
UnsitIKMirXW* 
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K.3 
segédet állandó munkára felveszek. 
B a r l f i a Í J y ö r g y kovács. 1—3 

^ l a á o Alig használt bőrfedeles k n a v - w . . f e k é t e h i n { ó C o l l i n g f é l . 
olajos tengellyel. Bővebbet a kiadó-
hivatalban. 4—4 

¿ V U L 1 IL k e n 
w szám alatt 

Ia k a tesés tf i Ha oy 52* rcl 0 
m ü h o i y t n y i t o t t . Elvállal mindenféle la-
katos munkákat, úgyszintén házak villany 
felszerelését és azok javítását. 3 - 6 

I R Q I k / r E E Œ=> A , X j 
asztalos és temetkezési vállalkozó 

SZARVAS. 
I. kor. Deák Ferencz-uíca 87 sz 

Félreértések és jóhiszemű té-
vedések elkerülése céljából ezúton 
értesítem igen tisztelt üzletfele-
imet, hogy miután a háború ki-
törése előtt az általam alapított 
Gottschlig Ágoston Részvénytár-
saság kötelékéből kiléptenm s a 
háborút végigküzdöttem, az édes-
atyám által 1865-ben X., Füzér-

u. 30 alatt alapított eredeti 

. Dietrich és öotischlig 
likőr-, rum- és cognacgyárat, va-
lamint teanagykereskedést fenti 
helyen a mai kor igényeinek tel-
jesen megfelelően ismét műkö-
désbe hoztam. 

A Gottschlig Ágoston Rész-
vénytársasággal tehát s e m m i f é l e 
k ö z ö s s é g e m n i n c s e n és mi-
után az összes régi bevált recep-
tek birtokában vagyok, biztosit-
hatom nagyrabecsült régi vevő-
közönségemet, hogy ezentúl is a 
régi és legkiválóbb minőségű 
árut gyártom és hozom forga-
lomba. 

Ugy régi mint uj vevőköröm 
pártfogását kérve 

kiváló tisztelettej 
lovag ©oítschlig Á g o s t o n 
a DieMoIi é$ Cjofágcpg 

voa é r i g a z g a t 6 j a . 

1 L FiÉ-iiíci 39. a 

Dr. Flesoh'/éle 
S 
újból kapható! 
Leghamarabb megszünteti: 

Via % teeiegseg ei 

somori. ótvart, rüfmsséget. 
Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 

12, 20 és 38 K-ás dobozok-
ban. Bedörzsölés utánra való 
Skaboform-puder 7 korona. 
Kén- és kátrányszappan 20 K. 
Kapkható minden gyógyszer-
tárban. 

Nyomatott özv. Csasztvan Györgyné könyvnyomdájában Szarvason Belicey-ut 9 szám. 
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