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Az emelkedő mérleg
írta: Krón Ferenc
árvaatya lelkész

A statisztikai hivatal, mint az élet minden
körülményét, úgy emelkedését, mint süllye
dését kapott lények alapján figyelő tudomány,
azt közölte a napokban a magyar közönség
gel, hogy gazdasági életünk a mélyponttal
végre megbirkózott. Ezentúl emelkedésre
számíthatunk, gazdasági összeomlástól már
nem kell tartanunk. Hosszú vergődések után
mégis sikerült a statisztika szerint utat törni
a jobblét felé. A tudomány egyik ága sem
játszhat a közönséggel, Potemkin falvakat
is hiába építene, mert a dolgozó nép már
ismeri a szavakba burkolt jelszavak és igaz
ságok igazi értékét és súlyát. Osztatlan
örömmel hallgattuk a statisztikai hivatal meg
állapítását, mert az egész nemzetnek egyet
len vágya: megteremteni a megélhetés egyen
súlyát. Megérni azt az idői, amikor mindenki
be tudja osztani olyformán, hogy mindenhol
eleget tudjon tenni családi és közpolgári kö
telességének. Ha ezt az időt megértük, ak
kor megerősödik az elhomályosodó feltáma
dás hite is. Egy agrár államra egyetlen meg
nyugvás az, ha terményei részére piac van,
mert az eladási lehetőség és kereslet normá
lis árakat alakit ki. Ez pedig segítségére van
a földművesnek abban, hogy nagy terhei
mellett is adósságainak növekedését megál
lítsa s új erővel fogjon neki egy újabb ter
melési évnek. Bár százszázalékban igazat
adhatnánk a statisztikai hivatalnak. Sajnos
azonban, hogy az anyagi mérleg emelkedé
sével nem jár együtt a szellemi erők együtt
működésének sem az igazság győzelmének
és megértésnek az emelkedése. A tudomány
vívmányait bármely ország termelje is ki
azokat, közkincsei a világnak. Akik alkotni
nem tudnak kétkézzel nyúljanak a tudomá
nyos munkák után, hogy évszázados mulasz
tásokat pótoljanak. De mi történik? A ma
gyar szellemi termékeket is megállítják a tri
anoni határon csak azért, mert magyar agy
termése, magyar nyomda előállítása. Ellensé
geinknek nem kívánatos a magyar könyv,
nehogy a még magyar végzettséggel bírók
nyelvi források birtokában életük végéig
megőrizzék magyarvoltukat. Ha nem forgat
hat az újabb nemzedék magyar könyvet
előbb meghal nyelve és hazája számára
és nagyon könnyen szívódik fel új környe
zetébe. így érték el már eddig is, hogy a
Kaszás, Horváth, Nagy és slb. eredeti ma
gyar családok egyetemi hallgató fiaik kerékbelörik a magyar nyelvet és egykori hazá
juk megkerülésével német vagy francia egye
temeken folytatják tanulmányaikat, A nyelv
mellett elhallgatnak az érzelmek is. S minél
tovább tart a magyar területek felszabadítása
és a nyelvi zűrzavarból a magyar szellembe
való bekapcsolása, annál nagyobb lesz a
némaság az elszakított magyar lelkekben. A
csend könnyen álomra hangol s eljöhet az
az idő is, amikor saját véreink az álomból
nem szívesen költetik fel magukat. Vártakvártak, sem az őf sem a mi panaszunkat
nem hallgatták meg s ha vannak is biztató
jelek, kérdés, hogy a genfi orvosságot nem
nyujlják-e későn. A lelki rabság terén erő
teljes emelkedésre volna szükségünk. Az
egész országnak zúgó, tördelő viharként
kellene döngetnie a genfi kaput, hogy a las-

A Nemzeti Egység október 7sén
a Vigadóban nagygyűlést rendez
A gyűlésen dr. Tóth Pál országgyűlési képviselőnk és dr. Faji Gyula
vármegyei titkár mondanak beszédeket
(Saját tudósítónktól.) A Nemzeti Egység
pártjának szarvasi szervezete állandóan dol
gozik a polgárság érdekeiért és egy táborba
való beszervezéséért. Ennek tulajdonítható,
a tagoknak állandó és nagy számban való
szaporodása. A párthelyiség hivatalos óráit
nagy számban keresik fel a lakosság minden
rétegeiből való érdeklődők, kik ügyes-bajos
dolgaikra itt tanácsot kapnak. A párt több
oldalról is megnyilatkozott kívánságnak eleget

téve, október 7-én délelőtt 11 órától a Viga
dóban nagygyűlést rendez, amely iránt már
is nagy érdeklődés nyilvánul meg a város
lakossága körében. A gyűlés szónokai dr.
Tóth Pál országgyűlési képviselőnk és dr. Fayl
Gyula vármegyei titkár lesznek. A Nemzeti
Egység Pártjának helyi vezetősége lapunkon
át hivja meg a város lakosságát ezen nagy-,
gyűlésre.

Százharminc darabból álló
háborús emlékgyűjtemény a múzeumnak
Baginyi József szarvasi géplakatos nagy áldozattal összehozott gyűjteményét
ajánlja fel
(Saját tudósitónktól.) Már évek óta egy
megfontolásra érdemes és kivitelre váró ügy
tartja felszínen a nemesen gondolkodó és a
múlt iránt is élénk érdeklődést tanúsító kö
zönséget. Ez pedig a mihamarabb felállításra
váró szarvasi múzeum ügye. A környező
városok mindegyikében, Szentesen, Oros
házán, Csabán, Gyulán értékes gyüjteményű
múzeumokba hordták össze a lassan elkal
lódó muzeális értékeket. Szarvason azonban
a terv még eddig csak terv maradt, azonban
agilis és mindenre körültekintő vezetőségünk
már régóta gondolkodik azon, hogy hely és
egyéb szükséges dolgok biztosításával meg
vessék az alapjait egy nagy jövőre váró
múzeumnak. A múlt években megindított
önzetlenségből, a város és multszeretetéből
fakadt propagandára már is számos ér
tékes felajánlás történt, a város tulajdonában
is nagy értékű relikviák és kéziratok vannak,
és mihelyt a múzeum egyesület megalakul,
a már eddig felajánlott értékek szép alapot
nyújtanának az eljövendő fokozottabb gyűj
tési propagandának. A napokban ismét egy
értékes felajánlás történt a múzeum részére.
Baginyi József szarvasi lakatosmester hosszú

évtizedeken át nagy áldozattal mintegy 130
tárgyból álló háborúsemléket gyűjtött össze.
A napokban egyes dolgokat meg kellett
semmisíteni veszélyes voltuk miatt és mivel
a többi tárgyak is egykoron a kincstár tulaj
donát képezték, magántulajdonban nem ma
radhatnak. Kétséget kizáró módon beigazo
lódott, hogy Baginyi József önzetlen és
áldozatos gyűjtési szenvedélyből vásárolta
össze ezeket a ma már muzeális háborús
emlékeket és hogy nagyrészben szarvasi
vonatkozással biró dolgok és tárgyak ne
kerüljenek el innen, felajánlotta nemes ön
zetlenséggel a megalakításra váró városi
múzeum részére. A nemes felajánlás önmagát
dicséri és hisszük, hogy városunk nemes
gondolkodású, a múlt értékeit a jövendő
szebbétételéért felhasználni tudó, kultúrális
érzést soha sem nélkülöző vezetősége meg
ragadva az alkalmat, elfogadja a felajánlást,
egyelőre akárhol is elhelyezi a tárgyakat és
ezzel megveti komoly alapjait a további ér
tékes múzeumi gyűjtő munkásságnak. A
környező városok példája igazolja, hogy a
vidéknek is van számtalan értéke és ezeket
elsősorban önmagunknak kell megbecsülni.

san ébredő és jobb belátásra hajló delegá
tusok elvakult elleneinkkel szemben megte
remtenék a nemzetek egyensúlyát. A meg
szállott magyarság iskoláit elvették vagy be
zárták. Ezzel megfosztják nyelvétől, kenyeret
is majd csak úgy kap, ha egykori nemzeti
ségét és vallását is megtagadja. Szomszé
dainknál nincs lehetetlenség, az iskolák után
a templomokra kerül a sor, s ha az átme-

neti generációnak sikerül is utolsó erejét
megfeszítve állni a régi talajon, de könnyen
elvész ránknézve a nem magyar szellemben
nevelt új nemzedék. Azért kinek-kinek a
maga őrhelyén azon kell dolgoznia, hogy az
igazság mérlegét a világ józanabbul látó ál
lamainak támogatása mellett emelkedésre
bírjuk, hogy ezáltal elszakított testvéreink
előtt is megnyithassuk a jobblét felé vezelőutat

H I R_E K
Földhöz kell juttatni
a földművelőt!
Egyesek azok közül, akik ma a telepítés
időszerű kérdésevei foglalkoznak, ennek a föld
birtokpolitikai műveletnek olyan formdif keresik
és javasoljákf amelyek megfelelnek a magyar
nép sajátos jellegének. Attól tartanak többek
közt, hogy az olyan telepítés, amely szövetkezeti
úfon és bizonyos fegyelem és irányítás mellel/
történik, nem lesz sikeres, mert nem felel meg
népünk ízlésének és veleszületett hajlamainak.
Nem tudjuk magunkévá tenni ezeknek az aggo
dalmaskodóknak felfogását és határozottan ve
szedelmesnek kell tartanunk az olyan törekvé
seket, amelyek az új telepes cselekvési szabad
ságát fölöslegesen védelmezik és irtóznak attól
a gondolattól, hogy azok, akiknek az állam és
a társadalom nem is jelentéktelen áldozat árán
földet és munfeaalfealmaf, tehát kenyeret ad vala
mely olyan közösséghezr vagy gazdasági célzatos
szervezethez tartozzanak, amely felettük, és
érettük, illetve gazdálkodásuk felett ellenőrzést
gyafeorof és őket a magasabbrendü köz érdeké
ben irányítani is jogosult. Azt bizonyítja a tör
ténelemi, hogy mindenkor azok a telepítések
voltak a legsikeresebbek, amelyek formaszerű
telepes zászlóaljak toborzásával kezdődtek és
fegyelmezett, központilag irányított gazdálkodás
sal folytatódtak. Ott ahol fegyelem és szerve
zettség nem volt, ahol mindenki a saját szám
lájára és veszélyére kísérletezett erdők irtásával,
vad földek feltörésével és, megművelésével, egy
más után pusztultak el és mentek tönkre a jobb
sorsra érdemes emberek. Igaz, hogy ma nincs
arról szó, hogy telepeseink erdőket irtsanak és
vad földeket tegyenek kultúrtermetekké, de annál
inkább szó van arról, hogy megküzdjenek a
súlyos gazdasági helyzettel és helyt tudjanak
állni a világversenyben. Még az a telepes is a
kockázat elviselhetetlen súlyai uállalja, ha egy
magára uan hagyatva, aki készpénzzel tud vá
sárolni földet és építeni lakóházai. Annál inkább
szüksége uan szervezett együttműködésre ma a
jövendő magyar telepeseknek, akik közt talán
egy sem lesz olyant aki adósságteher nélkül
kezdi meg új földjén a gazdálkodást. Nemcsak
hogy nem szabad tehát idegenkednünk attól a
gondolattól, hogy fegyelmezett csoportokat tele
pítsünk, hanem kívánnunk, sőt követelnünk kell
az ilyen telepítést. Nem fedi a valóságot az az
állítás, hogy a magyar ember idegenkedik a
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— Úgylátszik, nem is olyan haszontalan
fickó. Talán, ha jobb társaságba kerülne,
idővel jóraváló, szolid ember, még talán jó
férj és családapa is lehetne I ...
Ugyanakkor azonban viszont Tannenberg tábornok véleménye kezdeti alaposan
megromlani, egykori kedvence felől.
Csodálkozva és bosszankodva tapasz
talta ugyanis, hogy a főhadnagy nem egyszer
megfeledkezik a vele szembeni, úgyszólván
kötelező udvariasságokról. Tüzet adni, széket
eléje tolni, a kardját eléje hozni; a múltkori
esős időben kabátját rásegíteni. Amit pedig
a legutóbbi sakkpartinál csinált, az már szinte
szemtelenkedés volt.
A tábornok következett lépni és meg
fogta az egyik figurát. De csakhamar észre
vette, hogy készülő lépése játszmavesztést
jelentene, mig volna egy más lépése, mely
nyerést eredményezne. Abban a pillanatban
azonban, mikor ujjait a futárról levette, hogy
a bástyára tegye át, csendesen, de nem
minden malicia nélkül megszólalt a kibic,
Brenner főhadnagy:
— Piéce touchée!
A tábornok egy nagyot nyelt és partne*
ének, Victor őrnagynak minden udvarias

fegyelemtől és nem veti magát alá és gazdál
kodását az ellenőrzésnek és irányításnak. Nagyot
változott a világ a legutolsó húsz esztendő alatti
Az a falusi magyar, aki villannyal világítja
lakását és autóbuszon jár be a uárosba, nem
az a faekéhez ragaszkodó maradi gazda, mint
talán még a nagyapja volt. Ha látni fogja, hogy
a földszerzés elengedhetetlen feltétele a telepes
csoportokba való belépés, ha továbbá látni fogja,
hogy bizonyos fegyelem nélkül boldogulni nem
lehet, ellenkező cselben azonban igen : egészen
bizonyos, hogy a telepes csoportok létszáma
mindig teljes lesz és a legkiválóbb emberanyag
áll a telepítők rendelkezésére. Ne kereksük tehát
a kákán a csomót, ne törjük a fejünket azon,
hogy milyen telepítési formák illenek a magyar
nép habífusdhoz, mert nem a hordót mérik a
csaphoz, hanem megfordítva, a csapot faragják
olyannak, amilyenre szükség van. Arra kell
törekednünk, hogy a derék magyar földművelőt,
aki mindenképpen megérdemli, hogy földhöz
jusson, ezek közé a keretek közé intézményesen
beleillesszük. Jó vezetőkre és jó vezetettekre van
szükségünk, hogy a telepítés sikeres legyen. £s
egyikben sincs hiány! Kiváló gazdáink vannak,
akiket bátran odaállíthatunk a telepes csoportok
élére és még több értelmes, szorgalmas, tanulni
vágyó, kitünően fegyelmezhető és vezethető földművelőnk. Vannak tehát olyan tisztjeink és van
olyan legénységünk, amilyen szükséges, hogy
diadalmasan vívjuk meg az új birtokpolitikái
csatát ekével, fegyelemmel és szafeérfe/emmeí a
kenyéradó földért és a családi otthonért.

FOGROM LÁSAT
100 V '9 megakadályozza a
HYPERDENT
szájvizessencia.

— A Nemzeti Egység választmányi gyűlése.
A Nemzeti Egység szervezetének szarvasi
választmánya rendes havi értekezletét a
Polgári Kör helyiségében szeptember hó
30-án délután 2 órakor tartja.
— Névmagyarosítás. Hraskó Béla gimná
ziumi tanuló családi nevét belügyminiszteri
engedéllyel „Harsányi^-ra változtatta.

— A Mezőtúri Dalárda jubileuma. A Mező
túri Iparos Dalárda október 7-én ünnepli
meg fennállásának negyedszázados jubileu
mát. Ezaikalomból nagyszabású ünnepséget
rendeznek, melyre meghívták szereplésre a
Szarvasi Dalkar kitűnő együttesét is. A
Szarvasi Dalkar szorgalmasan tarlja próbáit,
hogy a mezőtúri közönség előtt való bemu
tatkozása a legteljesebb elismerést váltsa ki.
— Gyóni Géza verse nemzetközi pályázaton
első lett. „A költők örökké élnek l“ mondja
a régi közmondás és a mi halhatatlan szarvasi
öregdiákunk, Gyóni Géza a világháború leg
nagyobb költőjének élete és emléke igazolja
ezt. Most véltük ezt a hirt is. amely öröm
mel tölti el mindazokat, akik a nagy költő
műveiért rajonganak és emlékét kegyeletes
szeretettel ápolják. A londoni egyetem Sir
Bemard Pares tanár elnöklete alatt, aki a
középeurópai tanszéket látja el, nemzetközi
pályázatot hirdetett olyan háborúellenes köl
teményre, amelynek szerzője maga is részt
vett a világháborúban. A brit irodalmi szak
emberek bizottsága Gyóni Géza „Csak egy
éjszakára küldjétek el őketT cimű költemé
nyének Ítélte oda az elsőséget. Maga az
elnök olvasta fel a verset jelentős számú
hallgatóság előtt és a világirodalom egyik
„kimagasló gyöngyének** ítélte, amely sokat
tehet még a békemozgalom diadalra juttatása
érdekében. Mivel pedig Gyóni a krasznojarszki hadifogolytemetőben nyugszik, Sir
Bemard Pares Kirkconellnek irt és gratulált
a Gyóni vers fordításához. amely megrendítő
hatást telt angolnyelvű hallgatóira is. A ver
set Prof. Watson Kinkconell kanadai tanár
ültette át angolra, akinek magyarból angolra
való kitűnő versforditásai közismertek.
— A Szarvasi Keresztény Ifjak Egyesületében
Kapuszta Ferenc elnök bevonulásával szük
ségessé vált a tisztikar újjáalakítása. Az
egyesület csütörtökön este ejti meg a válasz
tásokat. A tagokat ezúton is meghívja a
vezetőség.
— A Szarvasi Sakkor működését megkezdte.
Sakk-napok: kedd. csütörtök és szombaton,
amikoris kérjük a tagok szives látogatását.

kodása ellenére, rákvörös arccal, ingerült
mozdulattal, az eredetileg tervezett hibás
lépést tette meg, amivel a játszmát el is
vesztette.
De ez még mindig nem volt elég!
A társaságban valaki a szót a komarnói ütközetre terelte, melynek hőse és győz
tese tudvalevőleg éppen Tannénberg tábor
nok volt.
A tábornok előre hízott a remélt dics
himnuszoktól, de mielőtt az ö neve és
szerepe még csak szóba is kerülhetett volna.
Brenner impertinensül belevágott a diskur
zusba :
— Nem tudom, hogy a mi részünkről ki
vezette azt a bizonyos híres ellentámadást,
de, hogy nagy taktikai hibát követett el, az
bizonyos!...
Tovább nem folytathatta, mert a tábor
nok mint egy sistergő bomba ugrott fel a
helyéről és akkorát csapott a kávéházi asztal
közepére, hogy a feketekávék, söröspoharak
észnélkül repültek, perdültek — fordultak
jobbra-balra.
— Mégis csak disznóság meg van, holy
ez a mai generáción milyen impertinent és
indolent! Fogalmatok sincs megvan, hogy
ki mit teljesítettél a háborúban, de mindenbe
beleszemtelenkední, azt tudsz I Kikérem
magamat neked, főhadnagy úr I Verstanden ?!
A szegény Brenner rémülten vágta össze
a bokáját és valami bocsánatkérés és ma

gyarázkodás elmakogásába kezdett volna
belefogni, de a tábornok tüzet fújva fordult
sarkon és úgy bevágta a kávéház ajtaját, hogy
csak úgy repUlt az üvegje.
Valósággal lángolt és dübörgött, mikor
a lakásába beviharzdtt.
— Te Nyuszi I — üvöltött rá a gyanútlan
méltóságos asszonyra — nem akarom többét
egy szót sem hallani valami kombinációrí
arról a taknyos, impertinent kölyködet! Es
ha nekem még egy garden-part|rá meghívsz
azt a Brenner főhadnagy és eltűrsz, hogy az
Erzsiké körül legyeskedsz; én úgy kivágom
őtet, mint áz einundzwanzig I Unglaublich
so was! Majd én mekcsináiom a rendet
ebben a házadban I Verstanden ? ! . . .
Nyuszi mama szeméről leesett a csiptető
és egy pillanatig levegő után kapkodott:
— Megbolondultál Pjuki ? I
Minthogy azonban a tábornok semmi
hajlamot sem mutatott, hogy forradalmi
magatartásából egy jottányit is engedjen, sőt
a bűnét még azzal is tetézte, hogy felesége
kedvenc angoramacskéját kirúgta a szobá
ból, a tábornokné végül is magához lért a
megdöbbenés és megbotránkozás meglepe
téséből és hozzá méltó, bravúros fölénnyel
használta ki a pillanatnyi csendet. Feltette
lorgnonját és ebben a percben hasonló volt
a kérlelhetetlen végzet királynői szobrához.
Fagyos nyugalom és ellentmondást nem tűrd
Ítélet csendült ki a szavából.
(Folyt, köv.)

G yógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason- október hónapban Farkas Antal János
gyógyszertára látja el.

Istentisztelek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt
lót 10 órától magyarnyelvű, az újtemplomban tótnyelvű
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 az
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van
istentisztelet.

Új hölgyfodrász üzlet! Rövidesen a szarvasi ev. templomok orgonáinak
kijavítására is sor kerül

Tisztelettel értesítem a mélyentisztelt
hölgyközönséget hogy II. kerület. BELICZEY
ÚT 16. SZÁM ALATT (Katz-féle házban)

B eszélgetés egy közöttünk élő kiváló orgonatervezövel,
akinek m ár országosan elism ert neve van

(Saját tudósítónktól.) Vasárnapra volt Tervbe van véve az orgona egyrészének
kitűzve a kondorosi ev. templom kijavított az oltár mellé való helyezése, ami által
orgonájának felavatási ünnepsége. Azonban pompás színhatások lennének megoldhatók,
nyitottam, ahol a legkényesebb igényeket is a javító cég egyes dolgokkal nem lett készen, sőt a javítások után az orgona hangja ötkielégítő kiszolgálásban részesítem nagyra* úgyhogy a nagyszerűen sikerült megújitású szörte hangosabb lenne, ami feltétlenül szük
orgona avatása csak október hó elején fog séges is a mostani hangerősséggel szemben.
becsült vendégeimet.
megtörténni. Örömmel értesültünk arról, hogy A szolid és csendes, finomlelkületű és vallá
Szives pártfogást kér
a kondorosi orgona kijavítása is Borgulya sos orgonistataniló nemes önzetlenséggel
Endre szarvasi ev. tanító, a kiváló orgonista igyekszik ezeket a terveket megvalósítani és
és orgonatervező tervei után készült, akinek az ótemplom orgonájának kijavíttatását lelkes
női-fodrész.
már országosan elismert neve van és számos felajánlások alapján 1938-ra elkészíteni, a
Ondolálás, hajvágás, manikűr!
orgona az ő utasításai alapján lett renoválva, mostani templomépület felépítésének 150-ik
sőt praktikus és felmérhetetlen értékű eredeti évfordulóján, mert tudott dolog, hogy a
találmányai révén csodálatos szépségű han mostani templomot 1788-ban a nagynevű
—
Nagyon
jól megújítva.
sikerült a A közelmúltban az oros Tessedik Sámuel útmutatásával „a török há
golással
frontharcosok vacsorája. A házi, nagybánhegvesi orgonákon kivül még borúk alatt minden gyűjtés és koldulás nélkül*'
szarvasi frontharcosok szer számos orgonajavitásnál működött közre és építették fel.
*
dán este az Ipartestület Szarvason, a KIÉ tagjai által készített harhelyiségében nagyon jól mónium, amely az ő keze alkotó találmányai
A halkan beszűrődő őszi estében be
sikerült nyúlvacsorét ren nak felhasználásával készült, az orgona- és szélgetünk el Borgulya Endrével, az újtemp
deztek, melyen mintegy harmóniumépitők legnagyobb csodálatát vivta lomi orgonista lakás egy csendes, meghitt
százhúszan vettek részt. Á ki. A szarvasi két ev. templom orgonáit is' sarkában. A falon, velünk szemben egy
nyulakat a szarvasi vadá igen megviselte az idő. Egy nemeslelkű és; csodás, értékes szarvasi utcarészletet ábrázoló
szok adták össze, Gaál vallásosszívű egyháztag már fel is ajánlotta^ festmény tündököl és ő beszél halk, mély
Gyuri bácsi, az öreg vadász az újtemplom orgonájának kijavításához szük hangon tervéről, egy orgonáról, melyet laká
főzte meg azokat kitűnő séges költségeket. A kijavítás itt is természe sában épit majd fel egykor és amelyen majd
paprikássá. Az ízletes vacsora elfogyasztása tesen Borgulya Endre szakavatott utasításai bemutatja a vidéknek egyedülálló találmányát
után Tákos Lajos, az Ipartestület jegyzője alapján fog megtörténni és lehet, hogy ez a a 130 sípos, de 24 regiszteres csodahang
köszöntötte az Ipartestületben először egybe jövő év elején már meg is történik. Az szerét. Lassan elcsendesül minden, lelkünket
gyűlt frontharcosokat, majd dr. Schauer Gábor ótemplom öreg orgonája pedig generális ja elragadta a csodás alkotások tervek láza és
járási főszolgabíró, a frontharcos csoport el vításra vár, sőt Borgulya Endre tervei szerint amikor elbúcsúzunk tőle, éppen akkor kon
nöke emelkedett szólásra és lendületes be abból legmodernebb orgonát lehetne el gatja el az újtemplom tornyának órája mélaszédében egybefogásra és a frontharcos esz készíteni, igaz, hogy jelentős áldozattal. búsan az esti hét órát.
mék buzgó ápolására szólította fel a jelen
lévőket. Dr. Vitéz Zerinváry Szilárd kir. jbiró,
vezetőtiszt őszinte köszönetét mondott mind
— Jólsikerült táncmulatság, Vasárnap ren be az erre a célra odarendelt kislány fején.
azoknak, akik ezen jótékonyvacsorához nyúl* dezte meg a Szarvasi Iparosifjak Önképző A reményekkel eltelt tanonc eleget is tett a
adományaikkal hozzájárultak, majd Vitéz Biki köre hagyományos őszi táncmulatságát, a kívánságnak és szabaddá tette a delikvens
Nagy Imre községi főjegyzőnek adta át az szüreti bálát. Az őszeleji hangulatos bálon dús haja alatt szenvedő füleit és tarkóját.
Országos Szövetség elismerését a nagytanács az ifjúság szépszámban vett részt, s a ren Ezután az elnöknek az volt a kívánsága,
által egyhangúan elfogadott javaslatáért, hogy dező egyesület teljes erkölcsi sikerrel dicse hogy a bubit körhajjá alakítsa át. Itt történt
a frontharcosok hivatalosan tisztelegjenek a kedhet. A hangulatot csak emelték a hatá azután a nagy hiba, mert a körhaj sátorszehősi emlékművek, országzászlók és katonai sos szöllődiszek, a koszorúárverés, s a csősz rűen takarja a füleket és a nyakat és az
zászlók előtt. Garay Samu társelnök két lányok és csőszök magyaros öltözéke pom előzőleg lenyirbált hajat már nem lehetett
hangulatos és magyarságától izzó költemé pás élményt nyújtott. A szivekhez szóló s visszaragaszlani, hogy a produkciót be le
nyét adta elő, majd Kurilla Miklós földbir az érzelmeket visszatükröztető zene mellett hessen mutatni. A tanonc megbukott. Milyen
tokos, dr. Dörnyei József ügyvéd, Janurik késő reggelig táncoltak a fiatal párok.
jó, hogy nálunk Szarvason ilyesmi nem for
János az Ipartestület elnöke, Vitéz Biki Nagy
dulhat elő.
— Jótékonyság. A szarvasi ev. egyház ve
Imre községi főjegyző, Vitéz Letenyei János
— Százegyes ünnepély Csabán. Vasárnap a
és Dauda Mihály községi biró mondottak zetősége vasárnap kérő szózatot intézett a volt 101-esek és 4*esek Békéscsabán össze
beszédeket. Az emelkedett hangulatú vacsora templomban a hívekhez/ hogy a szegény jövetelt rendeztek, amelyen az ezredek hősi
után az éjjeli órákig maradtak együtt a front iskolás gyermekek részére ruhaféléket ado halottainak emlékére emléktáblát helyeztek
mányozzanak a hívek. Bármily használt ru
harcosok és barátaik.
*
hát, lábbelit elfogad naponként az Árva el a kaszárnya falán. Az ezredünnepélyen
házban a vezetőség. Sok gyermek a ruhát- Szarvasról számos öreg harcos vett részt.
Köszöntésünk
— Hathetes tanfolyam községi és körorvosok
lanség miatt nem látogathatja az előadást,
ami nemcsak szellemi veszteség, hanem a számára. Budapesten az Országos Közegész
Dr. Schauer Gábor elnök úrnak ajánlva
jövő szempontjából is kiszámíthatatlan kár ségügyi Intézetben október 15-től november
Még emlékezik
ral járhat. Nézzen mindenki körül otthoná 24-ig hathetes tanfolyamot rendeznek a köz
minden magyar
ban és szedje össze, amit már nem használ, ségi és körorvosok számára. A tanfolyamra
Mint tombolt a
hozza el az Árvaházba, ahol egyházi intéz az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága
vérzivatar I
ményeink tagjai szorgos munkával átala irodájában (Budapest, VIII., Mária utca 39.
Ott szenvedtünk,
kítják a gyermekek részére. Az adakozás szám) lehet jelentkezni.
ott harcoltunk.
már megindult.
— Kiosztották a vetömagbúzát. A földműve
Büszkén valljuk:
— Aki nem tudta a „bubit" körhajjá átala lésügyi miniszter Békés megye aszálysújtötlá
„Együtt voltunk 1“
kítani. Tanoncot vizsgáztattak Hornyákfalván lakosai részére 120 vagon vetőmagbúzát utalt
nőifodrászatból az egyik borbélyüzletben. A ki. A vetőmagbúzát a napokban osztottak
Velünk van még
bizottság elnöke azt kívánta a srabadulan- ki a szarvasi járásban. 495 kisbirtokos 118930
a nagy Isten,
dótól, hogy hajvágásból a „bubit" mutassa mázsa búzát kapott.
Erős az én
magyar hitem I
Míg magyar él
el nem veszünk.
Feleljük rá:
az ú j t i p u s ú
„Együtt leszünk!“
GARAY SAMU.
*

női fodrásztermet
Fabó János

S Z E N Z Á C I Ó S eredmény
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— Kösztinet A Szarvasi Frontharcos Cso
port ezúton is köszönetét mond dr. Schauer
Gábor, Sebeszta Ottokár, Sziráczky Sándor,
Kacskovics Aladár, Dauda Mihály, Deym
János, Józsa Mihály, Piros József, ifj. Kon- Rádiót
dacs Lajos vadászoknak, nyűladományaikért
és a vadászaton való résztvevésért.
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AMERIKA- és EURÓPAVEVŐ mind a kettő.
VESZi CSERÉL>

ELAD

DANKÓNÁL
SZARVAS <ARVAHÁZ)

Egy szarvasi fiatalember
és két cigány kellemetlen kirándulása
H ajnalig tartó m ulatozás rosszul sikerült epilógussal
(Saját tudósítónktól.) A közelmúlt egyik
estéjén egy szarvasi fiatalember — akiről
csak annyit sikerült megtudnunk, hogy az
egyik iparosunknál segédkezik — egymaga
búslakodott az egyik közismert vendéglőben.
Múltak az órák, az egyhangú őszi estében,
a cigányok is a sarokban bóbiskoltak, amikor
egy autó állt meg a vendéglő előtt. Egy
elegánsan öltözött fiatalember szállt ki belőle
és a vendéglőbe ment be, ahol vacsorát
kért. Nemsokára a mi szarvasi fiatalembe
rünkkel is megismerkedett és a beszélgetés
ből rövidesen hangulatos mulatozás lett. A
cigányok is munkába álllak és éjfél felé már
egymásután ürültek az üvegek és zengett a
zene, szólt a dal. Az idegenből jölt autós
elmondotta, hogy Békéscsabára utazik ügyes
bajos dolgait elintézni és amikor búcsúra
került volna a sor, meginvitálta a szarvasi
fiatalembert, sőt a cigánybanda két tagját is.
Ezek természetesen örömmel elfogadták a

meghívást és a bőerszényü elegáns férfi
autóján elkísérték őt Csabára. Itt a legelőke
lőbb szállóban szobát béreltek, amikor a
rendőrség egyik tagja igazolásra szólította
fel az idegent, miv^l az autón nem volt
rendszámtábla. Az ai&ps azzal, hogy azonnal
visszajön, a szobában hagyta szarvasi ven
dégeit. Ezek pedig csak ültek a szobában
és vártak. Vártak... de hiába, mert már
delet harangoztak a csabai nagytemlomban,
gyomruk is korgot, ám vendéglátójuk seho
gyan se akart visszajönni. Erre ők is szép
csendesen odébbálltak és mivel pénzük nem
voll, gyalogosan nekiindultak Szarvas felé.
A rendszámnélküli autót azonban hiába les
ték hazafelé jövet az országúton, nemsikerült
ott sem felfedezniök. Késő éjjel volt már,
amikor megérkeztek Szarvasra, egy semmi
esetre sem irigyelhető kirándulás emlékeivel
gazdagabban.

Egy egyetemi polgár vallomása
anno 1934.

lan elkeseredett magyar diákiélek. Mert
voltak közöttünk olyanok, akik már keresztül
mentek mindenen, akik már megjárták az
összes taposómalmokat, amelyeket egy diák
végigjárhat ma. Ott ültem én is közöttünk s
szédelgő aggyal csak arra gondoltam, hogy jövő
júniusban alapvizsgáznom kell, de hogy a
vizsgát miképpen fogom letenni, azt nem tud
tam, mert akkor már nem volt csak tizenhat
pengőm. De ott voltak a többiek isp akik ron
gyos kölcsönkönyvekből tanultak, akik három
év alatt haladtak egy félévet, mert, hej sok
az a százhetven pengő. Az idő már meghaladta
az éjfélt, amikor egy hosszú, sovány diák fel
állott az asztal végén, csillogó szemmel, ziháló
mellel elszavalt egy költeményt. Sokan sírtak
a meghatottságtól, az én szivemet is összeszoritotta valami, de nem sírtam, mert nem ér
tettem, amint mondotta :
„Ezer este múlt ezer estre,
A vérem hull*-hull, egyre hull.
Messziről hívnak, szólongatnak
És ml csak csatázunk vadul:
Én és a disznófejű Nagyúr/
Ma már azonban értem ezeket a sorokat
s amint magamban ismételem őket, hát könny
jön a szemembe, mert bizony bizony nagyon
sokat kell csatáznia az Aranyúrral egy egye
temi polgárnak anno 1934.
M

..Megöl a disznófcjü Nagyúri
Éreztem: megöl, ha hagyom.
Vigyorgott rám és ült meredten.
Az aranyon ült, az aranyon l
Éreztem megöl, ha ha gyom. “
(Ady Endre: Ih rc a Nagyúrral.)

Verőfényes szeptemberi délután volt mi
kor tárcámban okmányaim kozott négy darab
ötven ' pengőssel vonatra ültem azzal a nagy
elhatározással, hogy felutazok Szegedre és be~
iratkozok a jogikarra. Akkoriban töltöttem be
a huszonegyedik életévemet. Bizony még fiatal
voltam. Amikor 19 éves koromba kezembe
vettem érettségi bizonyítványomat, azt hittem,
hogy ezzel meghódítom az egész világot. Azután,
amint telt az idő, apródonként nagyobb lett a
csalódás is. Már azt hittem, hogy elveszett
ember vagyok, amikor tavaly véletlenül reámmosolygott a szerencse. Sikerült ugyanis egy
ideiglenesen kisegítői végrehajtói állást szerez
nem. Ott kerestem azt a kétszáz pengőt, ami
egyszerre visszaadta bizalmamat s azon a szép
verőfényes szeptembervégi délutánon, amikor
a messzi ismeretlenbe robogott velem a vonat.
A harmadosztályú fülkében többen voltak
hozzám hasonlóak, de elsőéves beiratkozó
egyedül csak én voltam. El-elbeszélgettünk és
robogott velünk a vonat, mig csak át nem
vágtattunk egy hidon s fel nem tűnt a nagy
egyetemi város két magas templomtornya.
Másnap reggel nagy izgalmak között felmentem
az egyetemre s megkezdődött a beiratkozás
hosszú bonyodalmas folyamata, melynek két
kimagasló eseménye volt: az egyik, amikor a
questurában lefizettem tandij és egyéb illetékek
cimén 170 pengőt; a másik, amikor kezet
fogtam egy tudós professzorral, aki arra intett
hogy jó polgára legyek az egyetemnek. Hz volt
a felavatás. Utána egészen megkönnyebbültem
lelkileg is, anyagilag .is, mert bizony sokhavi,t
keserves keresetemet fizettem le rövid percek
alatt. Később a folyósóról bekerültem egy te
rembe, hol éppen folyt a vizsgáztatás. Isme
retlen és rettenetes nehéz dolgokat kérdezge
tett ott egy nagytekintélyű, haragosképű pro
fesszor. a rémülettől szinte megdermedt vizs
gázóktól. Kínlódásukat nem bírtam nézni, ismét
csak kimentem a folyósóra. Este egy diák
kocsmában együtt találtam azokat, akik utitársaim voltak. Helyet kaptam közöttük s
vacsoraközben nagy zajjal vitatták a napi
eseményeket. Az asztalra mindig több üveg
került ki. Én is ittam a többiekkel együtt és
éreztem, hogy a fülem töve melegedni kezd.
Egyesek már dalolták i?, szivbemarkoló szomorú
diáknótákat, amilyeneket csak egy kisegítő
végrehajtó-állású egyetemi hallgató énekelhet
anno 1934. Amint az üvegek szaporodtak az
asztalon, úgy hullott le a telkekről a tettetés
tarka rongya s mögüle előfehérlett a hamisítat

— Aki panaszt emelt a tudomány ellen. A
szarvasi kir. járásbírósághoz egy kondorosi
lakos érdekes keresetet adott be, amelyben
panaszt emelt a tudomány ellen. A bead
vány, mely 2183 —1934. szám alatt lett beik
tatva, a következőképen szól: „Tekintetes M.
Kir. Járásbíróság Szarvas. Ezennel panaszt
emelek a tudomány ellen, mert megtanítot
tak olvasni, megtanítottak írni, számolni, de
nem tanítottak meg érvényesülni, nyomorú
ság az életem. Mért is 100 pengőt a magam,
100 pengőt a feleségem javára: összesen
200 pengő tandijat követelek vissza. 300 P-t
pedig politikai rabszolgatartásért, mert min
dig az okosabb emberekre voltam kénytelen
hallgatni, de sajnos mindig becsaptak. Mig
végül 500 pengőt a sárgacsikó megszerzése,
kézrekeritése körüli tevékenységemért, fára
dozásaimért, szót fogadva az írásnak, melyszerint: keressétek, kutassátok. De már. ki
fáradtam. Kimerültem 1 És lön meggyőződé
sem, hogy ingyen munkából nem lehet meg
élni. Így tehát együttesen 1000 pengő, azaz
egyezer pengő erejéig élek keresettel, még
az életkedvétől is (kifosztott osztályzatom fő
védnöksége ellen." A továbbiakban az eleven
tanúkat, ügyének képviselőjét jelöli meg
majd aíáirta személyesen és felesége helyett
is. A keresetet a járásbíróság elutasította.
— Népkönyvtárfelavatás. Egyizben már je
lentettük, hogy a szarvasi Iskolánkivüli Nép
művelési Bizottság a szarvasi tanyai olvasó
körök részére népkönyvtárakat kért a VKMtől. A kérelmet a kultuszminiszter méltányolva
az első népkönyvtár könyveit már le is
küldte a helyi bizottságnak, mely azt a Siratói-Bezinai Magyar Olvasókörnek juttatta.
A könyvtár ünnepélyes átadása és felavatása
szombaton, szeptember hó 29-én délután 6
órakor lesz a Siratói elemi iskola helyiségé
ben. Az átadáson a helyi bizottság ügyve
zető elnökén kivül jelen lesz dr. Tóth Pál
országgyűlési képviselő és a szarvasi ág.-h.
ev. elemi iskolák igazgatója is.

Gyorsíró és gépiró tanfolyam
nyílik október 1-én mérsékelt tandíjjal. Ér
deklődni az árvaházi iskolában lehet délelőtt
8 —10-ig. A beiratkozott növendékeket kérjük
október 2-án délután fél 5-re ugyanott az
első órára.

Az ev. tanítónőképp igazgatósága
régi típusú használt, de jókarban lévő

3NT8TTVASKÁLYHÁKAT
keres megvételre, különböző nagyságban.

— Szarvasi diákok Öcsödön. Még a nyár
folyamán Tóth László öcsödi kisdiák, a
szarvasi Vajda Pétét gimnázium tanulója
fürdésközben a Körösbe fulladt. Osztálytár
sai a múlt héten dr. £Weidlein János osz
tályfőnökük vezetésével Öcsödre mentek át
és kegyeleles megemlékezéssel koszorút he
lyeztek el a tragikusan véget ért osztálytár
suk sírjára.
— Jelentkezések a budapesti útra. A front
harcos találkozóra eddig mintegy 40 szarvasi
frontharcos jelentette be részvételét. Azok,
akik félárujeggyel, vonaton óhajtanak Buda
pestre utazni péntek estig jelentkezzenek dr.
Vitéz Zerinváry Szilárd vezetőlisztnél. Buda
pestre téherautó is irtdul, erre vasárnap dé
lig lehet jelentkezni Brachna Jánosnál.
— Nem lehet eléggé hangoztatni, mily fontos
intézmény a m, kir. Osztálysorsjáték. Tudni
kellene mindenkinek, mily sokan nyertek
óriási nyereményeken kivül tekintélyes öszszegeket és ma gondtalanul élhetnek. A m.
kir. osztálysorsjáték -húzásainál az állam
gyakorolja az ellenőrzést, ott nincs protekció,
nincs kiváltság, se rang, se kor, se idő, se
érdem, se képesség, se tehetség, se vagyon.
HANEM teljesen a VÉLETLEN SZERENCSE
dönti el, melyik sorsjegy nyer. Senki se mu
lassza el most a gyors meggazdagodás lehe
tőségét és a kiváló alkalmat. Október 20-án
kezdődik az új sorsjáték, rendeljen egy sors
jegyet MÉG MA akármelyik főárusitónál.

Megbízható, tisztánkezelt

TEJ

kapható

Kondacs Mihálynál,
I. kerület, 112. szám alatt.

Kapható: M eitner S óm a

fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason,

— A szarvasi frontharcosok köszöntésének
nagy sikere. Lapunk multheti számában rész
letesen beszámoltunk a szarvasi frontharco
sok értekezletéről, amelyen egyhangú lelke
sedéssel elfogadták dr. Schauer Gábor a
járás köztiszteletben és becsülő szeretetben
álló főszolgabirájának javaslatát a köszön
tésre. A szarvasi frontharcosok és Szarvas
közönsége nagy örömmel fogadták a han
gulatos, kifejező és magyaros, minden tekin
tetben megfelelő köszöntést, sőt a köszöntési javaslatnak már szép visszhangja is van.
A Magyar Távirati Iroda szarvasi tudósítójá
nak jelentése folytán a javaslat belekerült a
fovárosi lapokba is és azoknak nagyrésze
beszámolt és elismeréssel szólt a frontharcos
köszönési .módról, sőt az egyik délutáni lap
•a vezércikkének is ezt a cimet adta: „Együtt
yOHunk !
egyült íriszünk !"
— Tanitóválasztás Kondoroson. A kondorosi
ev. egyház üresedésben lévő egyik tanítói
állására nagy szótöbbséggel Thúry György,
a fiatal tanitói gárda egyik jeles tagját vá
lasztotta meg. Kondoros lakossága nagy
örömmel fogadta az ifjú és nagy szaktudású
tanítót.
— November elején adják elő az „Erdei ár
vácskát*4. A protestáns egyháztársadalmi egye
sületek november 2., 3. és 4-én szinrehozzák
a Vigadóban Linder László békéscsabai ev.
lelkész „Erdei árvácska*' cimű darabját, ügy
az előkészületek, mint a próbák serényen
folynak. Az előadók mind kipróbált és a
nemes célért buzgón fáradozó jó erők. A
rendezést Orosz Iván vállalta, akinek finom
izl ése és talpraesettsége a rendezés terén
közismert. így megvan minden biztosíték
-arra, hogy a darab nagy sikert fog aratni.
— Hol rendeljünk az új m. kir. osztálysorsjátékra sorsjegyet? Ez most nem kérdés, mert
oda megy mindenki, ahol „SZERENCSE*' van.
Ugyanis a szenzációs 300.000 pengőt a BEL
VÁROSI VALTÓÜZLET r.-t.-nál, BUDAPEST,
TERÉZ KÖRÚT 37. nyerte e héten 8 boldog
ember. Ezenkívül is a legutóbbi 5 év alatt
számos nagy nyereményen kivül a 200.000
pengő főnyereményt is kétszer nyerjék e nép
szerű főárusitónál. Siessen tehát Ön is és
rendeljen egy levelezőlíipon MEG MA egy
sorsjegyet. KIFIZETNI van ideje az október
20-án kezdődő húzás előtt.
— Ingeket árvereztek Orosházán. A múlt
héten az orosházi államrendőrségen elkob
zott tárgyakat árverezlek el. Az egyik szarvasi
dalárdának Orosházán szerepelt tagjaitól
évekkel ezelőtt tiz kékinget koboztak el,
amik most szintén árverés alá kerültek. Az
ingek darabonként 60—96 fillérért akadtak
gazdára.
— 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 lehel
a gimnázium tanári szobájában minden nap
délelőtt 10—12-ig a tanfolyam vezetőjénél.

Nedves falakra, talajvíz ellen,
rozsda ellen, repedések ki
töltésére, m éh-kaptárakra

Nem puszta álom a reménység!
Természetes tehát, hogy az emberiség általában arra törekszik, hogy a hangulatot, a kedvel, a

reményt előidézze és fokozza.

Ez leginkább elérhető a magyar királyi osztálysorsjáték által, meri akinek sorsjegye van, alapos
a kilátása, hogy egy kis befektetés árán gyorsan nagy vagyonra tehet szert.
Hol nyerhet most 20 ezer, 25 ezer, 30 ezer, 40 ezer, 50 ezer, 100 ezer, 2 0 0
ezer, vagy 3 0 0 ezer p en g ő t!
Az osztálysorsjáték módot, alkalmat ad mindenkinek, hogy kisebb-nagyobb nyereményben
részesüljön bárki, mert mindenkinek és az összes sorsjegynek egyforma a nyerési esélye.
Az új sorsjáték húzása már október 20-án kezdődik, tehát

szerencse fe l! ........ Aki mer, — az nyer !
A z I. osztályú sorsjegyek hivatalos ára az összes fő áru sitó k n ál:
1

Állandó és kitartó játék

által érhető el

eredm ény!

— Szarvason legfejlettebb a lótenyésztés. A
— Tűz volt Békésszentandráson. Csütörtök
vármegye hármasbizottsága hétfőn dr. Pán- reggelre tűz volt Békésszentandráson, hol S.
ezé! József vármegyei főjegyző elnöklete Kozák Imre háza gyulladt ki. A tűzoltóság
mellett Gyulán ülést tartott és kijelölte a kivonult és meggátolta a tűz továbbterjedését.
vármegyében a fedeztetési állomásokat. A A tűz keletkezését ezideig nem sikerült meg
bizottság megállapitolta, hogy a vármegyé állapítani. Kozák háza teljesen leégett, de a
ben Szarvason a legfejlettebb a lótenyésztés. jelentékeny kár valószínűleg biztosítás útján
Szarvasról meglehetősen sok lovat szállíta megtérül. A házban lakó Pálinkás Pál kára
nak külföldre is.
is jelentős a beszakadt mennyezet miatt
— A „TESz* Nemzeti Munkahetére 50 szá ingóságai is a tűz martalékává lettek.
— Virágzik a szilva, másodszor terem a dió.
zalékos kedvezményes vasúti igazolványok
ára P 2 50. érvényes felutazásra : szeptem A meleg, sőt sokszor kánikulai hőségű ősz
ber 26-tól október 8-ig, visszautazásra: szep nagyon sok helyen másod- sőt harmadvitember 29-től október ll-ig. Kaphatók AN- rágzásra késztette a fákat. Akác-, orgonavi
DERMANNAL, aki bárminő utasításokkal rágot sok helyen láthatunk, az ibolya is ittszívesen áll az érdeklődők rendelkezésére.
ott virágaival örvendezteti a virágkedvelőket.
— Két községi faiskola marad Békés várme Özv. Boross Pálné szarvasi lakos kertjében
gyében. A földművelésügyi miniszter a kor a szilvafák virágzanak. Macik János diófáin
mánytól felhatalmazást kapott, hogy a nö pedig már apró diók is vannak. A másod
vényegészségügyi kifogás alá eső községi virágzás nagyon könnyen sok fa pusztulá
faiskolákat beszüntethesse. ^Értesülésünk sze sát okozhatja, amint mondják a hozzáértők.
— Népkönyvtár. A község tulajdonát képező
rint a fölművelésügyi miniszter rendeletetet
adott ki, melynek értelmében Békés megyé és az állami elemi iskolában elhelyezett
ben csak két faiskola marad még Orosházán népkönyvtárból október havától kezdve bárki
és Szeghalom községben. Ha a hir valónak válthat, teljesen díjtalanul könyvet. Tartal
bizonyul és az országoshirű szarvasi községi maz: lélektani, nevelési, társadalmi, egész
faiskolát is beszüntetik, úgy annak feltétle ségtani, természettudományi, mennyiségtani
nül nagy kárát vallja nemcsak a szarvasi és földrajzi ismereteket tartalmazó, szépiro
járás lakossága, de az egész ország gyü dalmi, mégpedig; verses, elbeszélő és drá
mölcstenyészete, hiszen a szarvasi faiskola mai műveket. Könyvtáróra: minden széfdán
vagonszámra szállította a csemetéket a többi fél 2-től 3 óráig.
nagynevű magán faiskola cégeknek is.

legolcsóbban és mégbizható jö minő
ségben csak az ország legnagyobb lakberendezési üzletében vásárűlnaüühk. Kedvező
fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES Szállítás!

legmegbízhatóbb a tökéletes

FLINTKOTE
iiidegen kenhető aszfalt szigetelő anyag.
S h e ll-g y á rtm á n y I
Kizárólagos képviselet és állandó raktár

Bük Adolf

T elefon: 26.

Piac-tér.

Mész, cement kátrány, karbolineum
és fedél-lemezek!

BÚTORÁRUHÁZ

Békéscsaba, Andrássy út 25.

Felfordult a kocsi és egy kisleány a lábát törte
M entőautón a gyulai kórházba szállították a szerencsétlen kisleányt
(Saját tudósítónktól.) Adamcsok János, a lábára esett és jobblábát combban eltörte,
szarvasi kisbirtokos vasárnap délulán csa a többiek is kisebb-nagyobb ütődéseket,
ládjával kocsin Nyúlzugba rándult ki. Vissza zúzódásokat szenvedtek. A kocsit nemsokára
felé jövet a kocsi a gát mellett egy forduló- újra felállították és azon orvoshoz szállítot
bán felfordult és a benne ülők kifordultak a ták a kis leánykát, akit az orvosi tanácsra
kocsiból. A gazda négyéves kislánya, Mariska mentőautón a gyulai kórházba szállítottak.
valahogy a kocsi alá került, a súlyos kocsi A balesetért senkit sem terhel felelősség.

Rokon látogatóba Szarvasra igyekezett,
de megrendítő baleset érte

Hirdetmény
A békéscsabai m. kir. állami méntelepparancsnoksóg értesitése alapján ezennel teszi az elöljáróság
közhirré, hogy az 1935. évi fedeztetési idényre a törzs
könyvezett kancák párosítása Szarvas fedeztetési állo
máson 1934. évi október 4., 5. és 6-án reggel 8—16
óráig (déli 1 órai ebédszünettel) lesz megtartva, Egyben
felhivatnak a tenyésztők, hogy a szabályokhoz szigo
rúan alkalmazkodva a párosításhoz az összes törzs
könyvezett lóanyagukat, tehát a pihenőre szánt kancái
kat és az összes csikókat is feltétlenül vezessék elő.
Fedeztetési dijak a következők: 1. Bélyeges kanca
fedeztetési dija 2*50 P. 2. Törzskönyvezett kancák
fedeztetési dija 5 P. 3. Nem törzskönyvezett (nem pá
rosított) kanca 10 P. Párosításkor fizetendő a fedezte
tési dij előleg címén 2, a törzskönyvezési dij cimén 1,
összesen 3 pengő.
Szarvas, 1934. szeptember 24.
E lö ljá r ó s á g .

Helybeli gabonaárak

Egy m iskolci leány a pestszentlőrinci villam osból kihajolt
és fejét a jelzőosziopba v ágta

B ú z a .................15*50 — 15*80
Tengeri
. . . .
10'— — —
Csöves tengeri . .
7'— — —
Árpa . . . . .
1350 — 14 —
Zab
.................1150------ R e p ce .................19‘-------- *—
Lucerna . . . .
125’——140* —

(Saját tudósítónktól.) Megrendítő baleset összeeső gyermekének véres arcát, ő is el
történt a múlt héten Pestszentlőrincen, az ájult. A villamost azonnal megállították, a
egyik villamoson. Riba Mária 20 éves mis súlyosan sérült leányt és édesanyját levették
kolci leány édesanyjával, özv. Riba István- a villamosról. Riba Máriát a mentők azonnal
néval Miskolcról Budapestre utazott fel, hogy a Rókus-kórházba szállították. Amikor ma
onnan Szarvasra jöjjenek rokonaik, Piros gához tért, megdöbbenve tapasztalta, hogy
József pékmestercsaládjának meglátogatására. látását is elvesztette. Csodálatos módon
Budapestről Pestszentlőrincre mentek először, azonban pár nap múlva látása lassan vissza
hogy ott elintézzék dolgaikat. A villamoson jött, de egyébként oly súlyos a sérülése, hogy
Riba Mária panaszkodott édesanyjának, hogy jelenleg is jégtömlök között fekszik és orvosai
fáj a feje és ezért kihajolt az ablakon. A aggódnak életéért. A rokonlálogatás helyett
következő pillanatban nagy sikoltással össze Szarvasra csak egy levél érkezett, mely be
esett. A robogó villamos mellett egy jelző számolt a tragikus esetről.
oszlopba vágta fejét. Amikor édesányja látta
— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
Bútort csak megbízható cégnél vásárol
ben szeptember hó 21—28-ig a következő junk. Kopstein bútoráruházban Békéscsaba,
bejegyzések történtek : Születtek: Krajcsovics Andrássy út 25.
György és Savara Anna leánya Anna-Ágnes,
— Tnrol—TTC 2:1 (1:0). I. oszt. bajnoki. Biró i Kiss.
Holub János és Kozsuch Mária fia László, A Turul vasárnap ideális futbaliidőbcn. szépszámú
közönség előtt győzte le a jóképességű Tötkomlósi
ifj. Gaál Mihály és Kovács Judit fia Mihály, TC-ot.
A mérkőzés egyenlő ellenfelek küzdelme volt,
Strbka Pál és Bohák Zsuzsanna leánya Zsu melyből a szerencsésebb Turul került ki győztesen és
zsanna, ifj. Gombár István és Szénászky hogy összesen csak három gól esett, annak az volt az
Mária fia István, Fábri György és Hruska oka, hogy a védelem mindkét részről kitűnően műkö
Mária fia György, ifi. Bárdon Mihály és Dankó dött. — A Turul vasárnap Orosházán játszik bajnoki
mérkőzést az OTK csapatával.
Zsuzsanna Halvaszületeit fia, ifj. Stefányik
— GySC Bocskay 3:1 (2 il) II. oszt bajnoki. Biró:
Pál és Kasik Katalin leánya Anna, Kovács Gallovits* A tartalékoltan összeállított Bocskay vasárnap
Mihály és Bjelik Mária leánya Zsuzsanna, Gyomén vereséget szenvedett a Gyomai SC-tól. A
Kugyela Balázs és Hipszki Mária leánya gyomai csapat egyébként is igen feljavult az utóbbi
időben. — A Bocskay vasárnap a Mezőberényi TK-al
Mária, Oljarcsik György és Ciglédszki Zsu játszik
bajnoki mérkőzést Szarvason délután fél 4 órai
zsanna fia Máté-György, Kasuba Pál és kezdettel. A vezetőség csütörtöki ülésén elhatározta,
Prjevara Mária fia András, ifj. Fabó Pál és hogy a régi helyárakat továbbra is meghagyja s azokat
emeli.
Behan Anna leánya Anna, Kiszely Mihály nem
— Kondoros Orosházán. A Kondorosi TE vasárnap
és Palyov Mária leánya Anna, Frankó Pál Orosházán 1 :0 arányban szenvedett vereséget az
és Krsnyák Mária fia Pál, Szakács Mihály OFC-tól.
és Matusik Mária fia Mihály, Csasztvan
— Futball Öcsödön. A múlt héten az öcsödi
György és Balczó Mária leánya Katalin-Er- Kinizsi a Tiszakürti SE csapatával mérkőzött
zsébet, Paluska Pál és Terhes Mária fia Pál. és 3: 1 (0:1) arányban megérdemelt győzel
— Házasságot kötöttek: Óvári Sámuel Gyur- met aratott.^
csek Erzsébettel, Sovány Pál Pribelszki Zsu
— Rendkívüli közgyűlés« A szarvasi iporosok Bocskay
zsannával, Pribelszki Pál Benko Margittal, sportegyesülete vasárnap, szeptember hó 23-án tartotta
Kasza István Kálmán Máriával, Kohut Pál alapszabályszerűen egybehívott rendkívüli közgyűlését.
főpontja a tisztikar kiegészítése volt.
Kasik Rozáliával, Komár György Kasuba Tárgysorozatának
A Bocskay új vezetősége a közgyűlési választás ulán
Máriával. — Elhaltak: Demcsák Magda-Má- a következőképpen alakult: Linók Brachna János,
ria 5 hónapos, Uhljar Pálné Borgulya Zsu ügyvezető alelnök Korbely Samu, alelnök Imgrund
zsanna 28 éves, Tóth Cifra Pál 74 éves, Ja- Ferenc, titkár Bakos János, pénztáros Frecska András,
Nyilas Jenő. jegyző Roszik János. Ellenőrök:
necskó György 62 éves, Vajda János 23 intéző
Dankó János és Kúgyela Mihály. Választmányi rendes
hónapos, Árvái György 53 éves, özv. Ja- tagok: Kulasák János, Wcisz József, Lustyik János,
ifj. Medvegy József, Csonka Lajos, Laurenczy Jenő.
necskó Pálné Czinkoczky Anna 74 éves.
Barna, Bukovinszky Emil, Demcsák Pál,
— S zen zációs a Szinházi Élet leg Laurenczy
Hajós Sándor, Domoki János. Póttagok: Kiss Imre,
újabb szám a. Á ra 60 fillér, kapható Kontra Károly, Laurenczy Gyula, Darida Géza és
m inden újságárusnál.
Nyiri Dezső,

Stefániáéi LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!
RÁDIÓ eladás KEDVEZŐ fizetési feltételek mellett
KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.
VILLANYSZERELÉS legolcsóbban.
Bárkinél olcsóbban szerelek és javítok,
Új típ u sú S T A N D A R D rádiókészülékek!
Áraim olcsóságáról és áraim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Arpádihuár 5. szám.
STEFAN Ittál. Árpádibazár 5. szám. !

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya
udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő
és vizgyógyintézet
(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)
Nyitás: reggel 5 órakor.
Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő.
Kiszolgálási dij csak 10 fillér.
OROSHÁZI ÚT MELLETT

100 hold príma c sab a c sü d i föld,
kedvező feltételek mellett eladó.
Az eladással dr. Készt Ármin szarvasi ügyvéd
van megbízva.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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FIGYELEM !

^

Ócska PAPLANJÁT ne dobja el!
Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l
újak készülnek, úgy pehelyből,
gyapjúból, mint vattából. Épp úgy
vállalom Új paplanok készítését.
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VITÁL ENDRÉNÉ +

^

II. kér. Bem utca2l0. ^
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APRÓHIRDETÉSEK
• Pelyván Andrásné 10 hold földje csabai
út mellett eladó. Vevő jelentkezzen Csabacsűdön Petyvan Andrásnál.
• Két padozott szoba, szaletli stb. mellékhelyiségből álló udvari lakás l., Benka Gyula
utca 97. szám alatt azonnal kiadó. Értekezni
lehet ugyanott.__________________________
. Lakás bérbe kiadó, esetleg kiszolgálásért.
Érdeklődni lehet a kiadóban.
• Kétszobás lakás a Robitsek-telepen kiadó.
Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztárnál.
. Borsót keresek megvételre, bármily menynyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a kiadóhivatalban.__________________________
. Kákán 6 járás legelő és a II. kér. 109. sz.
ház eladó. A berényi út melleit 80 hold
szántó, esetleg kisebb parcellákban is haszon
bérbe, vagy felesbe kiadó. Felvilágosítással
szolgál dr. Dörnyei József ügyvéd.________
. Jutányos áron eladó egy vadonatúj „Royar
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 I., 381 szám alatt.

