
F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A )  H E T I L A P
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, l.f Horthy Miklós út 9. szám. Az Összes postai küldemények ide cimzendők! Telefonszám: 16. 

Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyedévre 1 '50 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyedévre 2 Pt egy példány ára 12 fillér.

Születés és halálozás
Irta : Dr. Keoé2 Béla

ny. miniszter, országgyűlési képviselő

A kormánynak komoly feladata, hogy a 
népesedés problémáival minél sürgősebben fog
lalkozzék. Konkrété talán azt kérném a kormány
tól, hogy alakítson az Országos Közegészség- 
ügyi Tanács kebelében egy szakbizottságot és 
annak élére felelős intézkedési jogkörrel, — mert 
a kollektív felelősség az én nézetem szerinI nem 
felelősség -■ olyan embert állítson, aki ezt nobile 
sőt nobilissimum officiumként úgy látja el, hogy 
életét teszi ennek a célnak megvalósítására, a 
faiunk életfájának gyökereit rágó betegségnek, a 
gyermekáldás elkerülésének, megakadályozásának 
a kiirtására.

Nem szabad megijednie a kórokozók sok
féleségétől. Mert, hogy ilt a bajok egész szöve
dékével állunk szemben, az egészen kétségtelen. 
Itt van a vagyoni okok egész sora, amelyek 
azonban érdekesen, sokszor éppen ellentétes 
irányban haladnak, a szűkreszabott jövedelmű 
városi ember félelme a gyermeknevelés költsé
geitől, vidéken viszont éppen a jómódú gazdák 
aggodalma a társadalmi deklasszifikációt jelentő 
birlokelaprózódástól. Egyes vidékeken az a szo
kás, hogy az új házasokat kitelepítik a szülői 
házból, mihelyt megszületik az első gyermek: 
Van groteszk élszemérem, a fiatalság zománcá
nak megőrzésére való törekvés, mulatni vágyás, 
a léha életfelfogás, a venereás betegségek, a 
tiltott műtétek, a gyermekben istenáldást láló 
vallásos érzés lehanyatlása.

Abba az érdekes vitakérdésbe, vájjon a 
hilfelekezeti hovatartozás van-e befolyással a 
szaporaságra, nem akarok belebocsátkozni. Egé
szen kétségtelen — hiszen egy pillantás az or
szág szaporasági táblájára, mindenkit meggyőz 
^rról — hogy a protestánsok körében ez sokkal 
nagyobb mértékben van elterjedve, mint a kato
likusok között, de hogy itt mint primérok jelent- 
kezik-e a vallási hovatartozás, vagy pedig azok 
a differenciálódások jelentkeznek-e tényezők 
gyanánt, amelyek az egyes hilfelekezetek hivei 
kpzölt vagyonosség, foglalkozás és egyéb viszo
nyod tekintetében fennállanak : ez olyan kérdés, 
am?lyr^k a fejtegetésére itt nincs alkalom.

Az okoknak ezt a rapszodikus felsorolását 
is c?ak azért tartottam szükségesnek, hogy meg
világítsam, milyen nehéz ez a probléma, milyen 
alapos előkészítést kíván ennek helyes meg
osztása* Történt ugyan egy és más lépés társa
dalmi téren is, az állam részéről is, különösen 
az adópolitika terén, de az adópolitikával ebben 
a kérésben nagyon sokat nem lendíthetünk, 
mert a személyi viszonyok figyelembevételét meg
engedő egyenes-adóbevételek az összes adóbe
vételeknek csak csekélyebb részét teszik, rend
szeres, átfogó é£ mégis helyi viszonyokhoz 
alkelmazkodó munkára van itt szükség. Ilyen 
példágl a telepítésnek e cél szolgálatéba állítása, 
a gyermekneveltetési járulék, a több államban 
már életbeléptetett életbiztosítási intézmény, a 
hasznot nyújtó áljemi jogosítványok kiadásánál 
bizonyos gyermeklétszámnak feltételül kikötése, 
örökösödési jog esetleges reformja — kétségkívül 
nagyon óvatosan kezelendő kérdés — és olyan 
iskolai és egyházi nevelés, amely az életfelfogást 
erkölcsösebbé, magasabb színvonalúvá teszi.

A népesedésnek csak az aktív tételét, a 
születéseket állítom előtérbe, mert a születések 
szabják meg egy faj propagativ erejét, másrészt 
a születéseket sokkal láthatatlanabb és nehezeb

ben befolyásolható tényezők irányíthatják; ellen

ben a mérleg másik oldalán a halálozásokat 
aránylag sokkal könnyebb befolyásolni közegész
ségügyi és közigazgatási úton, mint ahogy a 
legutóbbi emberöltő alatt nálunk is tényleg majd
nem a felére szállptt alá a halálozás aránya. 
Ha azonban a születési szám egyszer valahol 
megingott, az állami intézkedésekkel visszaállítani 
rendszerint nagyon nehéz.

De a népesedési mérleg másik oldalán is 
vannak figyelmeztető tények. Igaz, hogy halan
dóságunk csökkeni, igaz, hogy gyermekhalandó
ságunk aránya is alábbszállolt, részben a jobb 
közegészségügyi közigazgatás révén és a művelt

ség terjedése következtében, de sajnos a szüle
tések számának csökkenése miatt is. Még ma is 
nagy azonban a csecsemőhalandóság és minden 
hatodik újszülött elhal, mielőtt első életévét elérné. 
Ezzel a 16 százalékos arányszámmal szemben 
nyugaton 8, 6, sőt 5 százalékos arányszámmal 
is találkozunk. Bár minden tisztelet és elismerés 
megilleti azokat az állami és társadalmi intéz
ményeket, amelyek aránylag, igazán rendkívül 
csekély eszközökkel olyan hatalmas energiával 
harcolnak a halandóság ellen, mégis meg kell 
állapítanunk, egy és más fertőző betegség ellen 
eddig nem tudtuk teljes sikerrel felvenni a harcot.

„Együtt voltunk!**—„Együtt leszünk!**
lett a szarvasi frontharcosok köszöntése

Népes értekezletet tartottak a szarvasi frontharcosok 
dr* Schauer Gábor elnöklete mellett

(Snját tudósítónktól.) A 
szarvasi frontharcosok kedden 
délután érlekezletet tartottak 
dr. Schauer Gábor járási fő
szolgabíró elnöklete mellett. A 
tagok által , szép számmal ló
fogatott értekezletet meleg sza
vakká! nyitotta megdrSchauer 
Gábor, majd dr. Vitéz Zerin- 
vary Szilárd vezetőliszt tar
totta meg értékes beszámo
lóját a budapesti nagytanács 

üléséről, amelyen a szarvasi frontharcosokéi kép
viselte. Beszámolójában örömmel állapította meg. 
hogy Budapesten mily erőteljes és szép a front
harcos élei. A frontharcos egyenruha mindenütt 
előtűnik á tömegből és a precíz bajtársi őrszol
gálat pompásan teljesítette utcai felvilágositószol- 
gálalát. A magyar frontharcos mozgalomnak óriási 
becsülete van a külföld elölt is, amit a fronthar
cosok vezetőjének, gróf Takéch-Tolvay József ny. 
altábornagy, országos elnöknek külföldi látoga
tásai igazolnak. A magas olasz kitüntetésen kívül 
Párisban az Ismeretlen Katona sírja előtt fel
szították tiszteletére az öröktüzet, ami a leg
nagyobb megtisztelés jele. A nagytanács ülésén 
külön tárgyalták a szarvasi javaslatokat és egy
hangú éljenzéssel fogadták el a szarvasi front
harcosok indítványát, a kötelező fronthareóstisz- 
telgést a hősi emlékművek, országzászlók és 
katonai zászlók előtt. A köszöntés megállapítását 
további tárgyalások alá bocsátották. Nagy figye
lemmel hallgatták meg a frontharcosok Takách-

Tolvay beszámolójából azt a részletet, amely a 
párisi útjáról számol be. Az állomáson a front
harcosok vezére, a francia politikai élet egyik 
legjelentékenyebb tagja kísérte ki és elbúcsúzás- 
kor a következőket mondta néki: „Mi, francia 
frontharcosok teljesen tisztában vagyunk az Önök 
célkitűzéseivel, mi jól tudjuk mi fáj Önöknek, 
amelyáltal az első lépcsőre léptek. Én, mint a 
francia frontharcosok első tagja, az összesség 
nevében elvárom Önöktől, hogy ezt az első 
lépést a többi lépések kövessék, amikben támo
gatni fogjuk Önöket!*4, majd megölelve megcsó
kolta őt és végezetül ezeket mondotta: „Amit 
megmondtam, annak ura vagyok 1“ A revíziós 
követelésekre vonatkozó kijelentést a szarvasi 
frontharcosok is nagy tetszéssel fogadták, majd 
megbeszélték az október 7-iki budapesti front
harcostalálkozó ügyeit és elhatározták, hogy 
küldöttségileg képviseltetik a csoportot. Szarvas
ról mintegy 30-an jelentették be részvételüket. Ez
után dr. Schauer Gábor társelnök javasolta, hogy 
az országos köszöntés behozásáig a szarvasi front
harcosok a következő köszöntéssel üdvözöljék 
egymást, ami emlékezés a múltra és fogadkozás 
a jövőre. „Együtt voltunk 1“ köszöntésre „Együtt 
leszünk 1“ a felelet. Az értekezlet a javaslatot 
megköszönte és egyhangúlag elfogadta. Több 
kisebb ügy letárgyalésa után elhatározták, hogy 
szeptember 26-án szerdán este 8 órai kezdettel 
az Ipartestület helyiségeiben baráti nyúlvacsorát 
rendeznek és a vadászokat felkérik, hogy a va
csorára nyulakat felajánlani szíveskedjenek. Este 
8 órakor ért véget az értekezlet.

Nemzeti ünnepeken 
minden háztulajdonos lobogózza

fel a házát
A vármegye alispánjának hazafias akciója 

házak fellobogóz^sáért
(Saját tudósítónktól.) A Magyar Nemzeti 

Szövetség a közelmúltban megkeresést inté
zett a vármegye törvényhatóságához, amely
ben arravaló hivatkozással, hogy nemzeti 
ünnepeink alkalmával a középületeken kívül 
alig egy-két házra tűzik ki a nemzeti lobogót, 
olyértelmü vármegyei szabályrendelet meg

alkotását kéri, amely kötelezővé teszi nemzeti 
ünnepeken a házak fellobogózását. A Magyar 
Nemzeti Szövetség átiratában rámutatott arra, 
hogy úgy külföldön, mint a körülöttünk lévő 
államokban nemzeti ünnepnapokon zászló- 
diszben vannak a házak, az utódállamokban 
pedig a magyarságnak még nemzeti érzel



meivel ellentétben, gyásznapokon is zászlók 
kitűzésével kell kifejezést adnia az új állam 
iránti hűségének. Ezzel szemben nálunk a 
legnagyobb és legjelentősebb nemzeti ünne
peinken is csupasz háztetők, házak fogadják 
az idegeneket, akik körében nem egyszer 
visszatetszést keltett a nemzeti érzés meg
nyilatkozásának ez a hiánya. Dr Vitéz Márky 
Barna alispán magáévá tette a Magyar Nemzeti 
Szövetség álláspontját és minden tekintetben 
helyesli, hogy akinek saját lakóháza van, 
annak kell hogy legyen nemzeti lobogója is. 
Az alispán, mielőtt a vármegyei törvényha
tósági bizottság a kötelező fellobogózást el
rendelő szabályrendeletet megalkothatná, fel
hívást intézett a járási főszolgabirákhoz és a 
községek elöljáróságaihoz, igy Szarvas köz
séghez is, hogy sajat hatáskörükben tegyenek 
meg mindent, hogy!már a legközelebbi nemzeti 
ünnepen a községekben is minden tehetősebb 
polgár háza fel legyen lobogózva. Remélhe
tőleg az alispán felhívása nem marad ered
mény nélkül és Szarvas, valamint a járásbeli 
többi községek lakossága is" hazafias áldo
zatkészséggel és buzgalommal karolja fel ezt 
a nemzeti érzésünket kifejező ügyet és kény
szerítő eszközök nélkül is minden nemzeti 
ünnepen minden ház ormán ott fog lobogni 
a háromszinű magyar zászló. 
********************************* 

h í r e k
Mussolini és a magyarság

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter, 
hazaérkezve olaszországi útjáról, Figyelmetkeltő 
módon nyilatkozott szerzett benyomásairól A 
közvélemény őszinte örömmel értesül arról, hogy 
a magyar kormány hivatalos kiküldöttjét a régi 
és változatlan meleg barátsággal fogadták úgy 
az olasz hivatalos körök, mint a sajtó és általá
ban az egész olasz közvélemény. Figyelmesség
ben ezúttal is a Duce járt elől, aki a barii kiál
lítás magyar pavillonjának úgyszólván minden 
kiállított tárgya iránt meleg érdeklődést mutatott 
s több, mint húsz percig tartózkodott’ a magyar 
delegátusok körében. Fabinyi Tihamér részletesen 
megmutatta Mussolininak a magyar kiállítás 
anyagát s a Duce feltűnően élénk érdeklődést 
mutatott kölönösen a bánkúti búza iránt, amely 
tudvalevőleg a reginai világkiállításon Kanadában

első dijat nyert és a világhírű Manitoba /. jel
zésű búzával egyenrangú minősítést vívott ki. 
Rendkívül emlékezetes pillanat volt, amikor a 
Duce megizlelte tokaji borunkat, a borok királyát. 
A magyar címerrel díszített poharai Mvgyaror- 
szág egészségére és boldogulására ürítette. Fel
tűnő érdeklődést mutatott Mussolini mind a ma
gyar népművészet, mind mezőgazdasági termé
keink iránt. De megragadták figyelmét a magyar 
gyümölcsök nagy vitamintartalmáról készített 
grafikonok és a kiállított különböző lisztminták 
is. Tetszéssel szemlélte a különböző magyar 
különlegességeket, a főzelékliszteket a szárított 
főzelékeket és vetőmagvakat. Nem kerülte el 
érdeklődését a magyar kiállítási anyag idegen- 
forgalmi része sem. Mindezek a tények azt iga- 
zolják, hogy az olasz-magyar barátságban semmi
féle változás nem állott be. Mi változatlanul a 
már évek óla kitaposott utat járva, fenntartjuk 
baráti kapcsolatainkat azzal az Olaszországgal, 
amely legnehezebb napjainkban segélykezet nyúj
tott arra, hogy áttörjük külpolitikai izoláltságunk 
falait. De nemcsak pusztán érzelmi alapon tart
juk szükségesnek a szerzett kapcsolatok épségben 
tartását, de reálpolitikailag is fontos a felvett 
nexusok fenntartása. Ezen a véleményen van 
maga Mussolini is, aki melegen érdeklődött Fa
binyi Tihamér kereskedelemügyi miniszternél a 
magyar gazdasági viszonyok és a magyar-olasz 
áruforgalom menete iránt. Az utóbbi napokban 
a magyar közvélemény körében mégis sajnálatos 
jelenségek tapasztalhatók, amelyek a magyar-olasz 
baráti kapcsolatok állítólagos meglazulását hiresz- 
telik. Ezekre, a talán nem is egészen tendencia 
nélküli híresztelésekre, kézzelfogható cáfolatot 
nyújt Mussolininek a barii árubemutató alkal
mából tett magyar barát nyífaíkoza/a. Külpoli
tikai szempontból semmiféle változás nem követ
kezett be és nem is várható a magyar nexusok 
szempontjából Változatlan barátsággal viselte
tünk Olaszország iránt, de kapcsolatainkat épúgy 
fenntartjuk a szomszédos Ausztriával s azzal a 
Németországgal is, amelynek irányunkban meg
nyilatkozó szimpátiája értékkel bir számunkra 
és nincs okunk arra, hogy a Felénk nyújtott 
baráti kezet visszautasítsuk. A magyar nemzet 
békés művelője akar /enni Középeurópa gazda
sági és politikai lehiggadásának. Ezt a munkát 
csak segítő kezek támogatásával tudja elvégezni. 
Nem nélkülözhetjük tehát a baráti Olaszország 
segítségét, amely Mussolini kijelentései szerint, 
még az esetleg bekövetkező hatólmi átcsoporto
sulások bekövetkezésekor is változatlan marad 
irányunkban.

Istentisztelek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tói, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteleteket 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap reggel 
fél 9 órakor kismisc. 10 órakor nagymise. Minden hét
köznap reggel fél 8 órakor mise.

Református istentisztelet vasárnap délelőtt 10 
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson nz 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van 
istentisztelet.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason szeptember hónapban Szemző Imre dr. 
gyógyszertára látja cl.

— Házasság. Hortobágyi Elemér m. kir. 
honvédfőhadnagy és somkúlfalvi Nyisztor 
Éva kedden tartották esküvőjüket a berettyó
újfalui róm. kát. plébániatemplomban.

— Eljegyzés. Dr. Kenéz Zoltán kecskeméti 
ügyvéd és neje leányát Ilust eljegyezte dr. 
Ungár László orvos.

— Házasság. Dutkon László öcsödi ref. 
tanitó és Varga Julianna a múlt héten tar
tották meg esküvőjüket Vecsésen.

— Halálozás. Próféth L ĵosné szülelelt Kasza 
Mária 77 éves korában, házasságának 58-ik 
évében Szarvason elhunyt. Vasárnap délután 
temették el a szarvasi ótemető halottasházá
ból nagy részvét mellett. Kiterjedt rokonság 
gyászolja.

— Tanítói áthelyezések. A kultuszminiszter 
Szikora Dezső csabacsüdi tanítót a csaba- 
csűdi állami iskolától Tarajra helyezte át. 
Helyére Martinék Sándor oki. tanitó, zala- 
győri lakos lelt kinevezve.

— Nagy botrányt csapott a Bocskay mérkő
zés illán. A szarvasi Bocskay futballcsapata 
vasárnap Mezőberényben bajnoki mérkőzést 
játszott. A mérkőzésen nagy botrányt csapolt 
Nigrinyi János gyáriraunkás, aki a mérkőzé
sen szidalmazta a közönséget, megtámadta 
a rendőröket, majd pedig amikor meg akar
ták fékezni összerugdalla Erdei Márton köz
ségi rendőrt. A botrányt okozót nagynehezen 
sikerült lefogni, őrizetbe vélték és megindí
tották ellene az eljárást hatósági közeg elleni 
erőszak cimén.
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Október felforgatja a városi
Igen vidám napok következtek. Október 

hűségesen meglátogatta a szép Hedda asz- 
szonyt minden délután. Ha néha egy-egy esti 
korzón együtt végigmentek, az emberek meg
fordultak utánuk:

— Összeülő, fess pár — mondották.
De nem feledkezett meg többi jóbarát

járól és régi ismerőséről sem. Jobbra-balra 
vizitelt és sűrűn látott kedves vendég volt 
Tannenbergéknél is. Csak nálunk nem tudta 
még megtenni első látogatását, mert feleségem 
gyengélkedett, már pedig a báró ragaszkodott 
hozzá, hogy vele is személyesen megismer
kedjék.

— Akarom látni azt a kis mártirnőt — 
mondotta — aki egy ilyen emberre merte 
bizni élete hajójának a vezetését!

Miután a „klikk" sülve-főve együtt volt 
s én magam bejáratos voltam n.indenhová: 
a következő kölönös és gondolkozásra kész
tető dolgokat figyeltem meg. Victor őrnagy, 
aki az első estén még ragyogó hangulatban 
volt, napról-napra zordonabb és szófukarabb 
lett. Sötét volt, mint egy viharfelhő. Szinte 
féltünk tőle, a báró kivételével, aki a han
gulatváltozásból semmit sem akart észrevenni 
és a rendesnél is többet évődött vele.

A helyőrség első huszárzászlóalja olyan

volt, mint egy megbolygatott darázsfészek. 
Napirenden voltak a szoba-, felszerelés- és 
lószemlék, nem is beszélve a riadókról. A 
huszárok káromkodtak, mint a jégeső, de 
abban a pillanatban, mikor a sötéttekintetű 
parancsnok hollófekete ménjén a kentaurok 
oszlopa előtt megjeleni: emberek és állatok 
egyszerre lovasszobrokká merevedtek.

A huszárok az Ányos-villa előtt szok
tak gyakorlóterületre vonulni. A régi jó 
vidám időkben az őrnagy mindig vetett lopva 
egy pillantást a villa csipkefüggönyös abla
kaira s ha megpillantott valakit ottan, daliá
sán tisztelgett kardjával. Most ez is megszűnt. 
Úgy tűnt fel, mintha az őrnagy megfeledke
zett volna róla, hogy az ártatlan Ányos-villa 
is létezik, mert annak tájékán mostanában 
fontosabbnak tartotta az égbolt kémlelését, 
vagy menetoszlopa egyenességének a dühös 
kritizálását. Egy alkalommal, éppen a villa 
előtt úgy megrántotta lova zabláját, hogy a 
nemes állat csaknem a földre rogyott.

Volt azonban valaki a szerencsétlen 
huszárzászlóaljban, akit legkevésbé sem iz
gatott-a parancsnok fenyegető magatartása. 
Ez a valaki éppen a segédtiszt, Brenner fő
hadnagy volt, aki gazdája szekatúrái ellenére 
is napról-napra sugárzóbb és kitörőbb jó 
kedélyt mutatott, bár a magatartása egyes 
emberekkel szemben érthetetlenül, szinte azt 
mondhatnám: ostobául megváltozott. Azelőtt 
például nem titkolta azt a véleményét, hogy 
a tábornokné veszedelmesen hasonlít egy 
tűzokádó sárkányra, akit tanácsos legalább 
is egy pár kilométeres körzetben elkerülni. 
Most minden apró-cseprő alkalmat megraga

dott, hogy a tábornokné iránti végtelen hó
dolatát hangoztassa és be is bizonyítsa. Tiszt 
létére még a piaci kosarat is kiszedte a 
tábornokné kezéből, ha vele demokratikus 
bevásárlási kőrútján találkozott. A tábornokék 
kerti ünnepélyén pedig úgyszólván kizárólag 
a háziasszony és annak idősebb barátnői 
körül legy'eskedett. rá sem hederitve a bájos 
házikisasszonyra, aki a rosszkedvű őrnagy 
társaságában nyelte el ásításait, amíg Hedda 
asszony és Október kitűnően szórakoztak 
egymás társaságában. Az estély folyamán 
valami vita is keletkezeit a spiritizmusról, 
szellemekről s más effélékről és a tábornokné 
azon nézetének adott kifejezést, hogy vala
minek kell lennie a dologban, mert neki 
egyszer az elhalt nagynénje szelleme álmá
ban megjelent és megmondotta neki. hogy 
hová tűnt, hová gurult el a karikagyűrűje. 
És időnként a padláson rejtélyes kopogások, 
zörgések hangzanak s ilyenkor a7Után mindig 
„történik is valami”. Hihetetlen, de a tábor
nok ez egyszer ellent mert mondani a fele
ségének.

— Uríglaublich so wasl Hoty valaki 
még a .huszadik században higyjed magadat 
ilyen Dummheitokban!

Általános meglepetésre azonban Brenner 
főhadnagy a tábornokné segítségére sietett 
és a maga és rokonsága életéből több pél
dával bizonyította, hogy a lélekvándorlásban 
és a szellemek megjelenésében, megnyilvá
nulásaiban „kell lennie valaminek" I

A tábornokné -véleménye kezdett meg
változni Brennerről. (Folyt, köv.)



Rövidesen hozzáfognak a Szarvas—Nagyszénás 
közötti út ki kövezéséhez

Az út kikövezéséhez szükséges kőanyagot a  kereskedelemügyi miniszter
ajánlotta fel

— Házasság. Balczó András kondorosi ég. 
h. ev. lelkész és Paulinyi Edit oki. tanítónő 
a múlt héten a budapesti Deák-téri evang. 
templomban házasságot kötöttek.

— Esküvők. Rimavecz Katalin Holló Já
nossal .és Holló Erzsébet Szopka Györggyel 
szeptember 30-án délután 3 órakor a szarvasi 
rám. kát. templomban, Belopotoczki Erzsébet 
Kozsuch Mihállyal október 4-én délután 2 
órakor a szarvasi újtemplomban tartják es
küvőjüket.

Holéczy Mária
Most amikor az iskolák újra megnyitot

ták kapuikat a tanulóifjúság előtt, az oktató 
és nevelő munka mezejének búcsút mond a 
szarvasi tanügy egy jeles munkása, Holéczy 
Mária állami elemi iskolai tanítónő.

Van egy vegyes érzés, a kellemesnek 
és a fájónak vegyüléke, amelyik csak azok
nak a lelkén hullámzik át, akik a köznek 
tettek szolgálatot és ezt a szolgálatot hűsé
gesen teljesítették.
: Fájó megválni attól a munkakörtől, amelyik

nek kötelességeit szerettük és a közjó érde
kében évtizedeken át hordoztuk, de ezzel a 
fájdalommal együtt viszont megnyugtató és 
felemelő érzést nyújt annak tudata, hogy 
munkánkat a jóakarat teljes készségével, híven 
és elvitathatatlan eredményekkel végeztük.

Azt hiszem, Holéczy Mária ezt a kettős, 
a szívben elválaszthatatlanul összefonódó 
érzést viszi magával, amikor most visszatekint 
33 esztendei, sok fáradsággal, de sok lelki 
gyönyörűséggel is összekötött munkásságára.

Fáj az elválás a szivünkhöz nőtt hiva
tástól, ebben az esetben az iskolától, a nö
vendékektől, akik személyileg változtak, de 
a szemükben ugyanaz a szomj, az arcukon 
ugyanaz a mosoly, a lelkűkben ugyanaz a 
ragaszkodás, a nevelőmesterek földi menny
országa ragyogott a velük foglalkozó felé 
évtizedeken át. Fáj; hogy többé nem adha
tunk, hogy többé nem vezethetünk, fáj, hogy 
többé nem gazdagíthatunk.

De ez a fájdalom már maga az elisme
rés, a legbensőségesebb dicséret, mert aki 
úgy szerette hivatását, hogy az attól való 
elválás számára igazán fájdalmas, az minden 
elismerésre és tiszteletre méltó.

A másik még értékesebb jutalom, a 
hála érzése, amely a nyugalomba vonulót 
körülveszi a válás napjaiban és kisémi fogja 
az utólsó lépéséig.

Holéczy Mária az államit megelőző 
társulati elemi iskolánál 3 évig, az állami 
iskolánál 30 esztendeig működött. Szarvas 
egész társadalma tudja, hogy -teljés odaadás
sal, a megfáradásig kitartó hűséggel és min
dig egész lélekkel. 0  teljesen az iskoláé, a 
hivatásé, a növendékeié volt. Élete javát — 
idejét, erejét, munkáját hivatásának szentelte 
és azoknak az egyesületeknek, amelyek az 
ifjúsággal kapcsolatosak. Munkáját iskolájá
nak és növendékeinek szeretete nemesitette 
meg. Sohasem fogja senki elfelejteni, aki 
látta — és ki ne látta volna ? - amint 0  
növendékeitől körülvéve, boldogan, elégedet
ten az utcán is tanítva ment otthonába, hogy 
új erőt gyűjtsön az új munkához.

Ezrekre menő tanítványainak serege 
mindig szeretettel fogja őrizni és éleszteni 
szivében a legszentebb tüzek egyikét, az 
iránta .érzett tanitványi hála érzését.

Szarvas társadalma tisztelettel és meg
becsüléssel áll meg derék és áldásos mun
kájának elismerd mérlege előtt és amint együtt 
örültünk vele a felsőbb hatósági elismerés, 
a VII. fizetési osztályba történt soroztatősá- 
nak .ténye födött, úgy szeretnénk együltörülni 
vele' még sokáig azoknak az éveknek a 
derűje mellett, amelyeket az isteni gondvise
lés számára még tartogat.

Legyenek ezek az évek bőségesek a 
nyugalmas elégedettségben, a jól végzett 
munkának édes tudatában és mindazoknak 
soha meg nem szűnő, hálás tiszteletében és 
becsülé8ében, akiknek 0  olyan megmérhe
tetlenül sokat adotl.

Ad multos annoal B.

(Saját tudósítónktól.) Szarvas és a kör
nyék lakossága nagy örömmel látja a kör
nyékben megindult útépítések előrehaladását. 
A Halásztelekre vezető kövesül már készen 
van, a mezőberényi út építése folyamatban 
van és ezen utak kiépülésével régi panasza 
teljesedik be a lakosságnak. Hatalmas tanya
területek kapcsolódnak be általuk .a város 
életébe, hiszen voltak részek, például Örmény
kút, amelyek eddig a téli esős idők beálltá
val szinte megközelithetetlenek voltak. Most 
azután megérkezett a vármegye alispánjához 
a kereskedelemügyi miniszter rendelete a 
Nagyszénás—Szarvas közölli út, összesen 
7*5 km-es szakaszának kiépítése tárgyában, 
amely szerint az út kiépítéséhez szükséges 
kőanyag mennyiséget a miniszter felajánlja 
a vármegyének és egyben a kőanyag vasúti

— Povázsay bácsi nyugalomban. Povázsay 
Pál, a szarvasi Vajda Péter gimnázium köz
ismert pedellusa hosszú működés után nyu
galomba vonult. A most kezdődött iskolai 
tanévre idesereglett tanulóifjúság már nem 
találta őt helyén, a lépcsőház alatti kis szo
bácskájábán és mindnyájan, akik oly kedve
sen és szeretettel emlékezünk vissza a gond
talan iskolai évekre, hiába keressük őt otl 
nem találjuk már meg. Pihenni tért ő is, 
megérdemelt nyugalomba és a tanulóifjúság 
és öreg diákság egy hangulattal lett szegé
nyebb. A diákok atyja volt ő, akinek elpa
naszoltuk egykoron örömünket, bajunkat és 
a szekundák feletti bánatunkat nem egyszer 
ő oszlatta el kedélyes, reménytadó szavaival. 
Mindig volt mindenkihez jó szava, de a dor
gálást se sajnálta, ha rászolgáltunk. Pová
zsay bácsi nyugalombavonult és az öreg
diákok tisztelő tömege kíván sok szép csen
des örömöt, horáciuszi nyugodalmat és sok
sok visszaemlékező estét békés öregkorához.

— Újból virágzik a cseresznyefa. Az őszi 
napsugár sok helyen kicsalta a rügyeket és 
a virágokat. Mocskónyi László szarvasi köz
ségi irodatiszt házának kertjében két hatal
mas cseresznyefa virágzott ki. A Csáky-úti 
szép gesztenyesor számos fája is kivirágzót! 
és akácfavirágot is nagyon gyakran láthatunk.

— Szüreti táncmulatság. A szarvasi Iparos
inak Önképzőköre vasárnap este az Árpád- 
szálló dísztermében szüreti táncmulatságot 
rendez.

— Tanévnyitó. A kondorosi ev. és községi 
iskolás növendékek e hó 18-án vettek részt 
a tanévi megnyitó istentiszteleten, melyen 
Balczó András lelkész a 364 megjelent nö
vendék értelméhez mérten tartott mélyenjáró 
beszédet.

— Halálozás. Inczédy Lajos községi iktató 
László gyermeke 4 hónapos korában súlyos 
betegségben elhalt. Temetése nagy részvét 
mellett kedden délután ment végbe.

— Tífuszjárvány Szarvason és Kondoroson. 
A vármegyei tisztifőorvoshoz beérkezett jelen
tések szerint Szarvason és Kondoroson fel
tűnően sokan megbetegedtek tífuszban, sőt 
a vérhas megbetegedések száma is emelkedett.

szállítási költségeit 50 százalékkal mérsékli 
arra az esetre, ha ezen kőanyag árát, a 
szállítási költséget a vármegye előlegezi, va
lamint az érdekeltség a kiépítéshez szüksé
ges földmunka és egyéb költségeket biztosítja. 
Az alispán ezügyben a tárgyalásokat meg 
is indította már az ajcsi kőszénbányával. 
Hozzávetőleges számítás szerint az érdekelt 
lakosságot mindössze 18 ezer pengő költség 
terhelné, ami arányosan szétosztva, igen 
minimális hozzájárulás lenne. Ezen költség 
miként való biztosítása érdekében a tárgya
lásokat Szarvas és Nagyszénás községekkel el
rendelte az alispán és rövid időn belül intéz
kedni fog, hogy a kiépítendő szakaszok 
földmunkálatai a vármegye munkásságának 
nehéz helyzetére tekintettel mielőbb meg
induljanak.

— Tanitóválasztás. A kondorosi ág. hitv. 
ev. egyházközség vasárnap választja meg az 
új tanítót a külkerületi iskolához. A leg
utóbbi közgyűlés ejtelte meg a jelölési is. 
Jelölve lettek: Túry György, Pribojszki Mihály 
és Litauszki János oki. tanítók. Az állásra
14 pályázat érkezett az egyházhoz.

— Némethy Samu szemléltető méhészeti táb
lázatai. A szarvasi polgári leányiskola nyu
galomba vonult volt igazgatója, Némethy 
Samu több évtizedes nevelő és oktatómun
káját mostjis fiatalos hevülettel és önzetlen 
fáradozással folytatja. Mint a Szarvasi Mé
hészkor elnöke állandóan a méhészek javát 
igyekszik szolgálni szorgalmas munkásságá
val. Értékéi előadásait már nemcsak a mé
hészek, hanem mások is nagy élvezettel hall
gatják, mert a szakbeli tanácsokon kivül 
állandóan gazdag élettapasztalatait is a hall
gatóság rendelkezésére bocsátja. Némethy 
Samunak a méhészetet képekben, grafiko
nokban bemutató képgyűjteménye pedig a 
legteljesebb érdeklődést érdemli meg min* 
denki részéről. A Békésvármegyei Méhészeti 
Egyesület • tervbe vette, hogy Némethy Samu
nak ezen értékes szemléltető képeit bemu
tatja a most tartandó sárvári országos mé
hészkongresszuson és megteszi a lépéseket 
hogy a képeket a földművelésügyi miniszté
rium sokszorositassa és küldje meg az or
szág iskoláinak, egyesületeinek, gazdakörök
nek. Némethy Samu nemes és önzetlen gon
dolkozására jellemző, hogy ezeket az értékes 
táblázatokat az ügy érdekében díjtalanul bo- 
csátaná a minisztérium rendelkezésére.

— Rövidesen elkészül a Wesselényi utcai ár- 
tézikút A szarvasi Wesselényi utcai ártézi- 
kút fúrási munkálatai, az aratási és cséplési 
munkálatok miatt hosszabb időn át szüne
teltek. A közelmúltban a munkálatokhoz is
mét hozzáfogtak és most a köpenyeg-csövek 
kivétele folyik. Emiatt a vízszolgáltatás is 
szünetel, ami nagy hátrányára szolgál a kör
nyékbeli lakosságnak, emiatt az elöljáróság 
intézkedett, hogy bizonyos napszakokban a 
vízszolgáltatás meglegyen s a lakosság biz* 
tosithassa szükségletét.

Hirdessen a Szarvasi Közlöny-ben!
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Az országúti eperfának 
ment neki az autó

Az utasok megsebesültek, a sofőr pedig elmenekült
(Saját tudósítónktól.) A múlt héten igen 

súlyos kimenetelű autószerencsétlenség tör
tént Öcsödön, a temető közelében. Horzner 
Béla budapesti lakos személyautóján Kiss 
Kálmán gazdatiszt, Solmán Gyula és felesége 
utaztak Budapestről Békéscsabára az autó 
tulajdonosával együtt. Az autót Szombat 
Lajos sofőr vezette. Az öcsödi temető mellett 
a hatvan kilométeres sebességgel haladó autó 
egy szekeret akart megelőzni, de az ország
úiról letért autó először a temető árkába 
futott le, ott lökést kapva ismét visszavágó
dott és nekifutott a másik oldalon egy eper
fának. A katasztrófa pillanatában a kocsi 
első tengelye kettétört, a karosszériája dara
bokban hullt szét a földre és az utasok ki- 
sebb-nagyobb sérüléseket és zúzódásokat

szenvedtek. A sofőrnek csodálatosan semmi 
baja nem történt és ijedtében kiugrott a ko
csiból, majd a közelben lévő kiserdőbe futott 
s onnan nem is tért vissza a kocsihoz. 
Később keresésére indultak, de nem találták 
meg. Az utasok közül Solmán Gyuláné sérült 
meg legsúlyosabban, akit a községbe szállí
tottak be és ott dr. Steuer Lajos ny. községi 
orvos, vármegyei tb. főorvos részesítette első
segélyben és kötözte be a többi megsérült 
utas. sebeit is. Az autó utasai két napig 
vollak Öcsödön, majd tovább folytatták áru
ikkal együtt útjukat Békéscsabára Szarvason 
keresztül. A súlyosan megsérült autó Öcsödön 
maradt. A csendőrség -a nyomozást megindí
totta és keresi az elveszett sofőrt.

— Kik fizetik a legtöbb adót járásunkban ?
Békés vármegye igazoló választmánya most 
állította össze a vármegye 504 legtöbb adó
fizető lakosának névjegyzékét. Ebben a 
jegyzékben járásunkból a következőket talál
juk : Schwarz Gyula Csabacsűd 23095 47, dr. 
Geist Gyula Kondoros 13436*73. gróf Bolza 
Pál Szarvas 13138*28, gróf Bolza Géza Szarvas 
1206515, dr. Geist Gáspár Kondoros 11690*56, 
Kacskovics Aladár 7125*10, Matalinszky La
jos Kondoros 4574’ 16. dr. Gerő Oszkár 3691 14, 
dr. Pap András Öcsöd 3021*04, dr. Haviár 
Gyula 2752*80, Vitéz Tepliczky János 2666*28, 
dr. Nagy Béla 1759*28, Janúrik Pál Csaba
csűd 1720'27, Fetzer József 1749 04, Déri 
Ármin 1502*30, Valkovszky Pál 1462*32, dr 
Szemző Imre 1428’64, Borgulya Pál 134875, 
dr. Oláh Antal Öcsöd 1328*44, dr. Fisbein 
Soma 1280*70, Deseő Jenő Öcsöd 1279*46, 
Donner Árpád 1250:82, Glózik György 1230*98, 
Weiczner Gáspár 1073*44, Ribárszky Pál 
1064*16, Csernus Ferenc Bszentandrás 1026*36, 
Meitner Soma 972 33, Pápay János Öcsöd 
955*55, dr. Készt Ármin 945*12, Józsa Imre 
Öcsöd 929*55, Sinkovics Pál 915*15, Szrnka 
J. János 901*73, K. Rónyai Bálint Öcsöd 
991*79, Janúrik János 978*84, Géczi Dezső 
87372, Sovány György 864*10, Komlovszky 
András 854*69, Machan György 827*49, ifjú 
Komár György 827*47, Kovács György Kon
doros 804*73, dr. Lestyán G. György 800*64, 
Farkas Mihály 798*19, dr. Domanék Pál Bé- 
késszentandrás 797*10, Tóth Mátyás 778*15, 
Hunya András 770 98, Velki János 770*33, 
dr. Déri Henrik 752*24, idősb Szekera Pál 
74274, Kovács Libor 735 93, Kulik Sándor 
Öcsöd 730*40, Kovács András 726 50, Kőnig 
Mór 723’24, Ludwig János Békésszentandrás 
715*88, Galáth János 714*22, Lestyán G. István 
713*13, Dauda Mihály 711*16, idősb Komár 
György 700*20; a pótjegyzékben : dr. Tokay 
Lajos 688*94, dr. Grósz Jenő 67006, .Belo- 
potoczky Pál 666*65, Kerekes István Öcsöd 
650*90, Miklós József 650 11, Petry Zoltán 
Öcsöd és Sinkovics István 646*63, dr. Faragó 
Mór 64574 pengő adókkal. A diplomásoknál 
az adó kétszeresen van számítva.

— Gyakorlati méhészeti tanfolyam. Közlé
sünk alapján mintegy ötven szarvasi polgár 
jelentette be részvételét a december hó fo
lyamán az iskolánkivüli népművelési bizott
ság által rendezendő tanfolyamra. A tanfo
lyam előadói Némethy Samu nyug. igazgató, 
Mareczky János pénzügyi igazgató, Szlovák 
Miklós hitoktató, Tomka Pál városi mérnöki 
tisztviselő, dr. Horváth István szentandrási 
volt szövőgyári igazgató, Stefáni Pál gazda
sági alkalmazott, Csasztvan Pál ács, Podani 
János tanitó és Zsigmondy Sándor cipész- 
mester. A tanfolyam helyét és idejét annak
idején közölni fogjuk.

— Országos vásár. A mezőberényi orszá
gos vásárt szept. 28., 29. és 30, .napjain 
tartják meg.

— Mikor szedik ki a vasútnál a leveleket?
(Beküldött levél). Kedves Szerkesztő Uram I 
A szarvasi vasútállomáson egy régi divatú 
ladácska várja a leveleket. Sajnos a ládára 
nincs kiirva, hogy mikor szedik ki a postai 
küldeményeket. Más helyeken a kitett táblák 
közlik, hogy a vonat indulása előtt hány 
perccel ürítik a lád£t, de mivel ez nálunk 
hiányzik nem tölti be azt a fonlos hivatást, 
hogy a sürgősebb leveleket oda kivihesse az 
ember. Kérjük a postát, hogy kitett táblákon 
tájékoztassa a közönséget a levélszedések 
idejéről, amint azt más városokban megte
szik. Tisztelettel: Aláírás.

Kárpitosbutort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTE1N Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy ut 25. vásá
rolhatunk.

Aki előbb volt itthon, mint a futballcsa
pat. Vasárnap a szarvasi Bocskay futball
csapata Mezőberényben játszott. A rosszul 
sikerült meccs után a csapat sietett haza
felé és csak az autóban vették észre, hogy 
az egyik kitartó drukkert ottfelejtették Be- 
rényben. Egész úton őróla esett legtöbb szó 
az elvesztett meccsen kivül, ám nagy volt a 
meglepetés, amikor az otthagyott drukker 
alig félórával a csapat megérkezése után 
szintén Szarvasra érkezett. Később derült ki, 
hogy egy Budapest felé haladó berényi au
tóval majdnem hamarabb ért haza.

— Tüzes vasszilánk esett a szemébe. Papp 
István 19.éves endrődi kovácslegény egy 
vasat akart meghajlítani. Az izzó rudat az 
üllőre tette és ráütött. Ebben a pillanatban 
egy vasszilánk a szemébe csapott. A szarvasi 
mentők autóján a gyulai kórházba szállítot
ták, ahol megoperálták.

- -  Kiküldetés. A Körös—Tisza—Maros Ár- 
mentesilő Társulat szerdán Hódmezővásár
helyen tartotta meg évi közgyűlését, amely
nek tárgysorozatán szerepéit a Körös hajóz
hatóvá tételének és az Alföld öntözésének 
kérdése is. Szarvas községet a közgyűlésen 
Ponyiczky Kálmán -ny. községi mérnök kép
viselte.

— Balesetek. Kulasák János szarvasi ele
mi iskdai tanuló játékközben elesett és egy 
kiálló karó a fejét betörte- — A halásztelki 
Körös átvágásnál dolgozott Bágyis György
15 éves szarvasi fiú is. Kedden délután az 
egyik kordé tengelyének kenése közben a 
kordé kereke váratlanul lecsúszott a tengely
ről és a fiú jobb lábára esett *öss»roncsoita 
több ujját. Dr. Rtbárszki Pál orvoshoz szál
lították be Szarvasra, aki gyógykezelés alá 
vette.Gyógydásához három heli idő szükséges.

— Kugli verseny. A szarvasi tűzoltóság és 
az Otthon-vendéglő kuglicsapatai szombaton 
revánsmérkőzést rendeztek. A mérkőzést e 
tűzoltók nyerték tneg. A verseny utáni össze
jövetelen dr Csicsely Mihály, đr Sinkovics 
György és Neuhauser János szólaltak fel.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik kicsi fiunk elhunyta 

alkalmából fájdalmunkon osztozva fel
kerestek, fogadják ezúton fcálás iköszö- 
netünket részvétükért.

InczM y Lajos fr t— ég i.

— Áthelyezés. Kelecsényi (Kohler) Györ
gyöt a szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági 
tanintézet gyakornokát Pápára helyezték át.

— Névmagyarosítás. Burkuvics László a 
szarvasi gimnázium tanulója családi nevét 
belügyminiszteri engedéllyel „Bajay‘4-ra vál
toztatta át.

— Ismeretlen helyre távozott. Váradi Béla 
22 éves öcsödi lakatost kihágásért megbün
tették. Mivel a büntetés kitöltése előtt isme
retlen helyre távozott, ezért a szarvasi járási 
főszolgabíró körözését rendelte él.

— Talált tárgyak. A szarvasi Színkörben 
egy férfikalapot hagyott valaki. Azonkívül 
egy gyermekkabát van letétben a Tűzoltó-: 
ságon. Igazolt lulajdonosaik ott átvehetik a' 
talált tárgyakat.

— Segély. Szarvas község elöljárósága -a 
nehéz anyagi helyzetben levő okányi <ref. 
egyháznak öt pengő segélyt juttatott.
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Megbízható, tisztánkezett

TEJ kapható 
Kondacs M i t i á l y n á l ,

I. kerület, 112. szám alatt.

P U B  í  I K Á  c  I ó
Gilyan Györgynek egy fejős- ét egy üostoheoe eledé, 

IV. 509. — Grexa Mihály tanyáit keres. 11. 387. — 
Batta örökösök 1. 438. háza és egy Jakás október l-t6l 
kiadó. Zöldpázsit 598. —- Lestyan Mihályitól szalma 
és 50 akácfa eladó. T. II. 337. —' III., 227. takmú ház 
eladó. — Orosházi út mellett 100 éwld iöld eladó. Dr. 
Készt ügyvéd, — Dr. Salacz Aladár kákái í&ldje fe
lesbe. vagy bérbe kiadó. — Özv. Kiszély Györgyrié 
77 hold földje bérbeadó. II-109. — Szrrika János íősfcé- 
náskerti telke kútlal eladó. Ktakó-41.— Gyünk György 
ezüstszólői háza földdel eladó, vagy bélbe kiadó. T. 
HL, 352. — Lestyan Pálnak Balczó-halmi földje JeÍesb$ 
kiadó. II. 563. — Oszlás Andrásnak 10 hóid Jol^je 
tanyával eladó. T. V. 38. — üzv. Janecskó Pátninak 
T. 111. 289. -tanyája ^bérbeadó. Bővebbet az Araentesílő 
Társulat szolgáiétól. — Magyar Jstvénnak -L 408. sz. 
háza eladó. 0s2énáskert 82. — Koszik Gy&gynek. 
Hatház alatt egy pótléka eladó,3V., 190.— Pfitó  Sántá
nak kákái táblákon 5 hold 
II.. 95. — Podani Janóménak iája van ebdó. * IV., 21
— Gyebnár Györgynél nád ás .gyékény eladó. 117..
— Krajcsovics Györgynek tengeriszára van eladó. IV.!' 
332. — Komlovszki Andrásnak kif"rágott oszJópáí 
vannak eladók. VH., 64.—  özv, Fodron MtMynénék 
Ótemető alatt gyümölcsöse eladó. .11., 355. —  Orv. 
Turan Pálnénak Szappanosba több dionyefüldje Júadó, 
HL, 39. — Pap Jánosnak nyúlzugi dinnyeföldje -eladó. 
IL, 195. — Molnár Jánosnak földje tanyává! eladó. 
T. 1ÍL, 25. Giglécki Mihálynak 8 boU lötoje hamiadéiba‘ 
kiadó. iV., 89. — Uska Soma hizlalója és Jtifctte 
adó. IL 137. — Tusjak János IV., 226w/sz. háza eladó-
— I(j. Balczó Istvánnak földje tanyával Halásztelkien, 
kiadó. — Gyarcsan Györgynek földje házzal fcéabeaíó. 
T. V., 88. — Vonós- és fúvósaencfor vkMfee és-te* 
nyakra is elmegy olcsó díjért. QtttofMKNMglő. .



— Ruzicskay György festőművész Szarvason.
Ruzicskay György szarvasi származású, Eu- 
rópa-szerte ismert kiváló festőművészünk a 
múlt héten több napon át Szarvason tartóz
kodott. Ruzicskay mester megrendelésre több 
tájképet festett a Körös partjának egyes 
bájos részleteiről. Ruzicskay György a leg
utóbb az erdélyi városokban rendezett nagy 
siker mellett kiállításokat és most Bukarest
ben rendezi meg tárlatát, majd a román ki
rályi családot festi meg. Nagy örömmel lát
juk egymásután megjelenő mélyértelmű raj
zait a világhírű Ullstein német folyóiratokban 
is, amik ékes bizonyítékai őstehetséyű mű
vészünk sorozatos sikereinek. A „Szerelem- 
kereső0 cimű, szinte felbecsülhetetlen értékű 
albumának kiadása Kolozsvárott van folya
matban. Ruzicskay mester szarvasi tájfesté
sei ulán kedden Budapestre utazott, ahonnan 
ismét Erdélybe megy.

— Halálozás. Özv. Terhes Andrásné, Szrnka 
Anna asszony 69 éves korában Kondoroson 
elhunyt. A kondorosi biró: Terhes András 
az elhunytban édesanyját gyászolja. Temetése 
nagy részvét mellett hétfőn ment végbe.

— Orgonaszentelós lesz Kondoroson. A kon
dorosi ev. templom orgonájának javítása be
fejezés felé közeledik és a munka szeptem
ber 28-ára elkészül. E napra tervezik az or
gona felavatását is. Az orgona megjavítására 
a következő egyháztagok adakoztak : Balczó 
András lelkész 40 P, Czirbusz Endre igaz
gató. tanitó 10 P, Kovácsik István főjegyző 
100 kg búzát, Szakács Márton 6 P, Kovács 
Pál 10, Valyó István 10 P, Terhes András 
100 kg búza, Szakács Pál 10, Dobrolka Mi
hály 10, Lehoczky János 5, Dr Oncsik Pál 
ügyész 20, dr Rohály Pál orvos 10, Kovács 
György felügyelő 40 P, Jeszenszky Sándor 
tanitó 100 kg búza, Cinkotzky Pál 4, Balczó 
Erzsébet 6, Mravik György 5, ifjú 
Mravik György 5 P, Terhes János 100 kg 
búza, Hanzely Mátyás 10, Sárkány András 
30, Kovács János 10, Paluska György 5, 
Blaskó Mihály 10, Szrnka Márton 5, Pová- 
zsay György 10, Hajdú János 10, Janis Már
ton 10. Szrnka Mihály 10 P, özv. Terhes 
Andrásné 51 kg búza, Rágyanszki István 10 
P. Kovács Pál 100 kg és Vantara Mihály 
32 kg búzát. (Folytatjuk).

— Lopások. Eddig ismeretlen tettes beha
tolt László Sándor szarvasi lakos III. kér. 
93. szám alatti lakásába és onnan egy öl
töny ruhát vitt magával. A besurranó tolvajt 
keresik. -- András Mátyás budapesti ügy
nök szüleihez hazajött látogatóba. Pár napi 
itthontartózkoaás után András Pál kereskedő 
öccsélől egy rend szürkeruhát vitt el. Azon
nal jelentették az ügyet a csendőrségen és 
mivel a gyanúsított ismeretlen helyre költö
zött, körözését elrendelték.

— Összejövetelek. A szarvasi angol-francia 
egyesület ezúton is értesíti a tagokat, hogy 
az összejövetelek ezután hétfőn és pénteken 
délután fél 8, szerdán pedig délután fél 6 
órakor kezdődnek.

Nedves falakra9 talajvíz ellen, 
rozsda ellen, repedések ki
töltésére, méh-kaptárakra

legmegbízhatóbb a tökéletes

FLI NTKQTE
hidegen kenhető aszfalt szigetelő anyag. 

Shell-gyártm ány!
Kizárólagos képviseld és állandó raklár

Bük Adolf
Telefon: 26. Piac-tér.

Mész, cement, kátrány, karbolineum 
és fedél-lemezek!

— A gimnáziumi felügyelöbizottság gyűlése.
A szarvasi Vajda Péter ág. h. ev. gimnázium 
fenntartólestülete dr. Melich János egyetemi 
tanár elnöklete alatt szeptember 19-én tar
totta őszi nagy-gyűlését. A gyűlés az igazgató, 
gondnok és internátusi felügyelő jelentésének 
meghallgatása ulán foglalkozott az iskola 
1933—34. évi zárószámadásával, elfogadta a 
tanári karnak a növendékek segélyezésére 
vonatkozó javaslatát, megválasztotta a nyu
galomba vonult pedellus helyettesét és betöl
tötte az igy megüresedett egyik udvarosi állást.

— Angol nyelvtanfolyam. Október 1-én ismét 
megkezdődik a szarvasi gimnáziumban Korim 
Kálmán tanár vezetésével az esti angol 
nyelvtanfolyam mind a kezdők, mind a ha
ladók részére. Érdeklődni és jelentkezni lehet 
a gimnázium tanári szobájában minden nap 
délelőtt 10—12-ig a tanfolyam vezetőjénél.

— Köszönet és felhívás. Lapunk kiadóhiva
tala igaz köszönettel fordul a lap minden hű 
olvasójához és mindazokhoz, akik az utóbbi 
hetek-hónapok folyamán előfizetőink táborá
ba léplek. Az a ragaszkodás és érdeklődés, 
az a megértés és szeretet, amellyel a járás 
közönsége viselletik lapunk iránt, bennünket 
csak további önzetlen munkásságra ösztönöz, 
hogy szivünkkel és toliunkkal, minden aka
rásunkkal és cselekedetünkkel, minden sza
vunkkal és betűnkkel Szarvasnak és a szarvasi 
járásnak, annak minden lakosának, drága 
hazánknak szolgálhassunk nemes önzetlen
séggel. Toliunkat az igazság és szeretet ér
zései vezetik és mint a múltban is ezután 
még fokozottabban igyekszünk minden erőnk
kel és szerény tehetségünkkel a köz szol
gálatát ellátni. Amikor megköszönjük régi 
előfizetőink hűségéi, szépszámmal mellénk 
sorakozó új előfizetőink támogató jóindula
tát, kérjük őket, hogy tovább is legyenek 
mellettünk és világosítsák fel hozzátartozói
kat, szomszédjaikat, ismerőseiket a Szarvasi 
Közlöny a közért végzett munkásságáról. 
Igyekezzék minden előfizetőnk olvasóink tá
borát növelni és ezért legszebb köszönetünk 
az a munka lesz. amit a köz javára áldozunk 
szépért és jóért rajongó hitünk minden me
legével és akarásával.

— Csabacsüdi lelkész Mezőtúron. Mezőtúron 
az ev. egyház nagyszabású vallásos ünne
pélyt rendezett a templomban vasárnap dél
után. Az ünnepi beszédet ja^csabacsűdjek ĵer. 
lesszavú költőpapja Chován József mondotta. 
A délelőtti istentisztelet ulán megkeresztelte 
a mezőtúri ev. egyház kiváló lelkészének 
első kisgyermekét.

- -  Békésvármegye a felekezeti tanítóknak fi
zetésrendezéséért. A vármegye közigazgatási 
bizottsága hétfőn ülést tartott, amelyen Har- 
sányi Pál ref. esperes szóvátette a felekezeti 
tanítóság rendkívül súlyos helyzetét, majd 
rámutatott arra, hogy az egyházak iskolafenn
tartási költségei rendkívül súlyosak. Vélemé
nye szerint a kérdést rendezni csak kultúr
adóval lehelne. Többek hozzászólása után 
feliratot küldtek a kormányhoz a felekezeti 
tanítóság fizetésének végleges rendezése ér
dekében. A megye pártfogó jóindulatát nagy 
örömmel vette tudomásul a tanítóság.

— Pályázat. A szarvasi községi iskolaszék 
az orosházi-úti elemi iskola tanítójának ka
tonai szolgálatra való bevonulása folytán ezen 
iskolánál helyetles-tanitót alkalmaz az 1934— 
35. tanévre. A megbízást elnyerni óhajtó ok
leveles férfitanilók eziránti kérvényeiket szep
tember 27-ig nyújtsák be Szelényi János is
kolaszéki elnöknél.

— Vidrákat fogtak a Körösben. Sziráczky 
Sándor szarvasi földbirtokos két vidrakölyköt 
fogott a Körösben. A ritka állatoknak sok 
nézője volt Rohony Lajos szarvasi cipész 
üzletében, majd a kondorosi Sziráczky-gaz- 
daságba szállították őket.

— Varrási tanfolyam. A szarvasi Iskolán- 
kivüli Népmivelési Bizottság beérkezett kére
lemre az ősz folyamán a szegényebb nép
osztály lányai részére hathetes varró-, kötő- 
és horgoló tanfolyam rendezését vette tervbe. 
A tanfolyam az esti órákban a krakói elemi 
iskola helyiségeiben lenne. Jelentkezni e hó 
végéig lehet dr. Dérczy Ferenc jegyzőnél a 
községházán és a krakói elemi iskolában.

— Megkezdik az adóösszeirást, Szarvas köz
ség adóhivatala az adóalanyok és adótárgyak 
összeírását hétfőn megkezdeti tisztviselőivel.

— Anyakönyvi fairek« A szarvasi anyakönyvben szep
tember 14—21-ig q következő bejegyzések történtek. 
Születtek: Hanzó György és Pimiller Judit fia János. 
Bérdon András és Cibulya Zsuzsanna fia András, 
BondzsóI András és Palkovics Zsuzsanna leánya Judit, 
Roszik Pál és Cinkocki Judit fia György, Neumann 
Ádám és Sramkó Judit leánya Erzsébet, Stász János és 
Kotvan Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, Ifj. Rimavec Mi
hály és Rómer Erzsébet leánya Erzsébet, Pribela Pál 
és Pelrás Anna leánya Erzsébet. Antal Pál és Kenyeres 
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna. Gaál Ágoston-Ernö és 
Kliment Mária fia Gyula-Pál, Vaskor Mihály és Dem
csák Mária fia András-Mihály. — Házasságot kötöttek: 
Gurzó Mihály Valach Annával, Viszkok György Nyem
csok Máriával, Korbely János Gerhát Ilonával, Kugyela 
János Kiszely Máriával, Kis Pál Janúrik Juliannával.
— Elhaltak: Dudás János 2 hónapos, Szekretár Mi
hályné 57 éves. Próféth Lajosné 75 éves, özv. Liska 
Pálné 95 éves, Inczédy László 4 hónapos, Uhljár Pál 
3 hónapos korukban.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

ségben csak az ország legnagyobb lak- 
berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út 25.



Hová lett a jegygyűrű a tárcából?
Az önjelölt menyasszony bevallotta a jegygyűrű ellopását,

de a"1 gyűrű elveszett

(Seját {udósitpnktól.) Az egyik környék
beli tanyán szolgál egy házasulandó korbqji 
léycj béreslegény, meg egy eladósorba jutóit 
cspjédleény. Nem lett volna valami különös 
c^qp, ha arra gondoltak volna, hogy össze
házasodnak. Az erre való szándék azonban 
csak q leánynál volt meg, a legény másfelé 
járogatott háztűznézőbe. Nemrégen ki is 
választott magának egy derék leányzót, 
azonban hogy, hogy nem: a lakzi terve 
füstbement, holott már a gyűrűváltás is meg
volt. így azután nem maradt más hátra, a 
legény visszakérte a jegygyűrűt és másik 
menyasszony után nézett. Az a leányzó, 
aki egy tanyában szolgált a legénnyel, ismét 
elérkezettnek vélte az időt az összeházaso
dás gondolatának előhozására, a legény 
azppban csak nem akart kötélnek állni. Kö
rülnézett leányismerősei között és amikor

(Saját tudósítónktól.) Az öcsödi Hármas- 
Körös vashidjának átépítési munkálatainál a 
múlt héten súlyos szerencsétlenség történt. 
A föld szintjétől mintegy tizméter magasan 
lévő állványon több társával együtt dolgozott 
Görgei Árpád 28 éves vasmunkás is. Görgei 
lába alatt a kapcsokkal meg nem erősitett 
deszka megbillent és a szerencsétlen ember 
a deszkával együtt lezuhant a lejjebb, a 
földtől négyméterre lévő állványra. Zuhanás

Torol—Törekvés liO  (1:0). I. oszt« bajnoki.Bíró: 
Lefltovlcs« A Turul vasárnap Csabán játszott bajnoki 
mérkőzést a Törekvéssel és azt I : 0 arányban legyőzte. 
A mérkőzésről a csabai „A Sporf nem valami ked
vezően számol be sem az egyik, sem a másik csapat 
játékáról. Tervszerűtlen, fegyelmezetlen játéknak minő
síti, amely csúnya jelenetekkel ért véget. A mérkőzést 
vezető bitóról, Lefkovicsról pedig a következőket irja: 
,,Mindkét csapat rosszul, fegyelmezetlenül játszott. 
Tobzódott a sportszerűtlenség a pályán az erélytelen, 
semmit sem látó biró mellett/* Tehát vasárnap alaposan 
kijutott a szarvasi csapatoknak a „jobb'* bírókból. — 
Szeptember 23-án, vasárnap a Turul idehaza játszik 
bajnoki méikőzést a Tótkomlósi TC-al.

Textil—Bocskay 7:1 (6:0). 11. oszt bajnoki Biró: 
Leipnlcker. A Bocskaynak vasárnap kettős ellenféllel 
kellett küzdenie Mezőberényben: a nálánál tagadha
tatlanul jobb (de nem 6 góllal jobb) Textillel és egy 
rövidlátó biró lehetetlen bíráskodásával. Szinte érthe
tetlen a birótestület, hogy szemüveget hordó, rövidlátó 
embert is alkalmasnak talál mérkőzések vezetésére. 
Már többizben olvashattunk róla a környékbeli lapok
ban, hogy Leipnicker rövidlátásával több mérkőzést 
tett már lehetetlenné, mint azt vasárnap is tette, hogy 
a játékosok szabadon öklözhették egymást a pályán 
és nem látta, ugyancsak nem látta, hogy a Textil a 
hét gól közül legalább négyet lesállásból lőtt. A reális 
eredmény tehát a hazai pálya előnyével legfeljebb 3:1. 
A Textilen nagyon meglátszik a hivatásos tréner mun
kája és hogy a játékosok nem tisztán sportszeretetből 
játszanak, hanem arra kötelezve vannak. A csapat 
gépies robotmunkát végzett, szinte minden lelkesedés 
nélkül. — Szeptember 23-án, vasárnap a Bocskay 
Gyomán játszik bajnoki mérkőzést a GySC-al.

KTE—GySC 2:1 (2:1). ILoozt. bajnoki* Biró: Lőwy.
Kondoroson vasárnap a KTE erősiramú mérkőzésben 
legyőzte a Gyomai SC-ot. A mérkőzés bajnoki volt.

úgy gondolta, hogy megtalálta qz igazit, an
nak kezdett udvarolni. Mielőtt azonban a 
tálcájában őrzött jegygyűrű az új menyasszony 
ujjara kerülhetett volna, furcsa esemény za
varta meg az eljegyzési készülődést. A má
sodszor is mellőzött leány ugyanis különös 
bosszúra határozta magát. Egy alkalmas 
pillanatban kiemelte a legénynek a kamra 
fogasán lógó kabátja zsebéből a tárcáját és 
kivette belőle a 35 pengő értékű karikagyűrűt. 
A legény hamarosan észrevette a gyűrű 
hiányát és azon melegében jelentette a csend- 
őrségen. akik először a tanyabeli cselédleány
nál kezdtek érdeklődni a gyűrű sorsa felől. 
Némi vonakodás után a leány be is vallotta, 
hogy a gyűrűt ő tűntette el, előadni azonban 
nem tudta, mert állítólag elveszett. A rossz 
útra tévedt önjelölt-menyasszony ellen. a 
csendőrség megindította az eljárást.

közben hozzáütődött a vashid keresztköté
seihez is és véresen, összetörve terült el a 
hatméteres légiút után az alsóbb állványon. 
Munkástársai azonnal segítségére . siettek, 
majd kocsira tették és beszállították Öcsödre, 
ahol dr. Papp András községi orvos gyógy
kezelés alá vette. Görgei fején és testén 
súlyos sérüléseket szenvedett, keze is kifica
modott. Állapota javulóban van.

— HolgyijjisK, lövész* és iornászszakaszok felállítása 
a Levente>egye«aletné]. Többoldalról megnyilvánuló 
óhajnak kivan eleget tenni a szarvasi Levente-egyesület 
akkor, amidőn áldozatot és fáradságot nem kímélve, 
elhatározta, hogy kellő jelentkező esetén felállít hölgy 
ijjász-, lövész- és tornászszakaszokat. A szarvasi Le- 
vente-egyesulet, mely p sportterén többéven ót kifejtett 
eredményes munkájával, szép sikereket elért eredmé
nyeivel jelentős hírnevet szerzett Szarvas városának, 
ezenm újonnan felállítandó szakaszokkal is ezen célt 
kívánja szolgálni. A felállítandó leventeotthonban és 
a felépítendő lőtéren ; nemcsak a levente-, tanuló- és 
sportklubok ifjúságának, hanem Szarvas hölgyeinek is 
alkalma nyílik arra, hogy az egészséget, szépséget 
szolgáló sportokat űzhesse (teljesen díjtalanul) hajla
mainak és képességeinek megfelelően. Az ezen spor
tokat művelni akaró hölgyek szándékukat a Levente- 
egyesület irodahelyiségében (Községháza 20. sz.) szóban 
vagy írásban jelentsék be.

- Fogjanak össze a játékosok is. Örömmel látja a 
szarvasi sportbarát közönség, hogy a szarvasi Turul 
Sportegyessel vezetősége a legpéldásabb egyetértésben, 
gondos és mindenre körültekintő munkával szolgálja 
az egyesület érdekeit, aminek eredménye az, hogy az 
egyesület ismét felfelé ivelő úton van. Sajnos azonban 
a játékosok egyrésze között nincs meg az a megértés, 
amely ily fontos pozícióban szükséges lenne. Vannak 
akik egyéni ambícióból sporttársaikkal szemben lebe- 
csülően nyilatkoznak és a versenyeken is ellenük dol
goznak, már pedig ez az együttes munkájának kárát 
szolgálja. Megértéssel és együttes akarattal lehet csak 
szép eredményeket elérni és hisszük, hogy ezekben a 
Turul játékosokban is győzedelmeskedik a megértés és 
szeretet és egyakarással, egymás segítésével igyekeznek 
ezután a sport nemes és szép ügyét szolgálni. P. J.

A Szarvasi Közlöny hirdetései
a legeredményesebbek!

Szerkesztői üzenetek
4$. flL Tanon evizsgáz tatás alkalmával a vizsváló- 

bizottpég elnökp részére a kérdéses tárgyban az érvény
ben leyo íp̂ ríqryepy (V. U.) *186. §-ának második Be
kezdésé a ‘következőket irja elő : „Á vizsgáiét eredmé
nyéi a bizottság elnöke a vizsgálat beíéjfezése után 
élőszóval kihirdeti a tanonc élőit és sikeres vizsgálat 
eseteben eddigi igyekezetét méltányolva, a tanoncot 
szerzett ismereteinek gyarapítására, iparának szeretettre 
buzdítja." Ha ez, mint ön irja, nem lörtént meg, a 
bizottság elnöke szabálytalanul járt el.

H e ly b e li g a b o n a á r a k

Búza . . . . . 15 50 -  15 50
Tengeri . . . .  10— — —
Cspves tengeri . . 5‘50 — 5'80
Á r p a .................13‘5Ö — 14 —
Zab .................11- ----- -
Repce . . . . .  20"— — —'—
Lucerna . . . .  110 — —125’ —

KÓCZY d iv a tá r u k e r e s k e d ő  
k ö z le m é n y e  (L u th e r- á rv a h á z )

Férfiöltöny-, felöltő-, raglánkelme az ösz- 
szes hozzávaló bélésekkel, úgyszintén front
harcos-, cserkész- és leventeruha kelme anya
got 4 havi lefizetésre szállítok, nem részlet, 
hanem készpénz árakkal. Továbbá roletta- 
vászon és gyökérfonatú rolettaanyag, felsze
relve szintén kedvező feltételek mellett kész
pénzárban megrendelhető. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

J  F I G Y E L E M ! ' i

Ócska PAPLANJÁT ne dobja el! ^  
^  Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l  d t 
+  újak készülnek, úgy pehelyből. +  
♦  gyapjúból, mint vattából. Épp úgy 
^  vállalom Új paplanok készítését.
+  VITÁL ENDRÉNÉ
^  II. kér. Bem utca 210. ^

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
- . OROSHÁZI ÚT MELLETT 

100 hold príma c sab ac sü d i földt
kedvező feltételek mellett eladó.

. Az eladással dr. Készt Ármin szarvasi ügyvéd 
van megbízva.

A P R Ó H IR D E T É S E K
. Keresek 3—4 szobás lakást. Ajánlatokat 
Ungár-divatáruházba kérek._______________

. Egy apátlan-anyátlan árva 8 éves kislány 
nálam otthont találna, iskolába járatnám ru
háznám. Lehetőleg vidéki legyen. Cim a ki- 
adóhivatalban;___________________ _______

. Borsót keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a ki- 
adóhivatalban._____’ ______ __________

• Ügyes csizma-munkást felveszek. Lapis Pál 
111. kér. 145. szém.

. Nagyobb üres helyiséget (magtár vagy na- 
gyobb műhely) keresek. Cim a kiadóban.

■ Jóállapotban lévő hintót, vagy homokfutó- 
kocsit vennék. Cim a kiadóhivatalban.

■ Kákán 6 járás legelő és a II. kér. 109. sz.
ház eladó. A berényi út mellett 80 hold 
szántó, esetleg kisebb parcellákban is haszon
bérbe. vagy felesbe kiadó. Felvilágosítással 
szolgál dr. Dörnyei József ügyvéd.________

. Jutányos áron eladó egy vadonat új „Royal“ 
hordozható Írógép, esetleg havi részletekre is. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban._______

. IV., 461. számú ház eladó és azonnalra 
beköltözhető. _______________

. Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek: 
lődni lehet l.. 381 szóm alatt.

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet 111., 
163. sz. alatt.

I ■

IÍÁDIÓ eladás KEDVEZŐ fizetési feltételek mellett 
ftERÉKPÁR-javjtás g$ e|acjás részletre.

VILLANYSZERELÉSI legolcsóbban. 
Bárkinél olcsóbban szerelek és javítok,

Új típusú S T A N D A R D  rádiókészülékek!
Araim olcsóságáról és áraim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Arpádefeazár 5. szám. STEFAN Írnál. Arpád'tazir 5. szám.

Súlyos szerencsétlenség az öcsödi vashidnál
Lezuhant az alsó állványra egy szegecselő vasmunkás


