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Bábel tornya
irta: Dr. Szeberényi Zs. Lajos 

ev. esperes, felsőházi tag
Nincs semmi új a nap alatt. Ezt az ótes- 

tánicntomi igazságot sohasem láttuk annyira 
beigazolva, mint napjainkban. Még a Bábeltor- 
nya építésében kifejezett eszmének is, mintha 
teljes megújítását látnánk. Sajnálattal nézünk 
arra a korra, amikor a kegyetlen egyiptomi 
Fáraók sanyargattak egy kis népet és annak 
pokoli kínzásával égig nyúló épületeket emel
tek. Utazók ma is bámulják az óriási pirami
sokat Egyiptom sivatagjain, mint egyedüli em
lékeit e rettenetes múltnak. Ma már csak 
köveket és téglákat látunk magunk előtt és 
nem halljuk a sanyargatott munkások nyögé
sét és a pribékek és felvigyázók durva ká' 
romkodását. A téglák hallgatnak. Nem hittük, 
hogy ezek a régmúlt egyiptomi dolgok megis
métlődnek a jelenben. Eddig Amerika járt elől 
a nagy és óriási méretekben. Ott emelkedtek 
először a felhőkarcolók. Az egyszerű eniber 
megérteni sem képes, hogy tulajdonképen mire 
valók is ezek az épületóriások. Hiszen Ame
rikában van még elég terület építkezésre, 
amikor ott a lakosság száma nem teszi ki 
csak egyharmadát az európai lakosságnak. A 
szovjet urai Oroszországban most valami na
gyot és olyat akarnak, aminő még nem volt 
ebben az árnyékvilágban. Eddig a legmagasabb 
emberi építmény a párisi Eiffel torony volt, 
amely 300 méter magas. Most a szovjet urai 
Moszkvában fel akarják építeni a szovjetpalo
tát, melynek terveit már végérvényesen jóvá- 
hagyták s ez az épület 415 méter magas lesz, 
túlhaladja tehát az Eiffel tornyot 115 méter
rel. E 415 méterben bennfoglaltatik Lenin 
szobra, amelyet 80 méter magasra terveztek 
s ez lesz a világ legmagasabb szobra. Ebben 
a szovjetpalotában oly nagy termet építenek, 
amelyben 25.000 ember fér el. A palota ter
vezője Goldfriech építész és munkatársai Jo- 
fan és Szcsuky. Ezek az urak tehát, akik el
ítélték a tekintély tiszteletet s akik nem tűr
tek más cimet mint az „Elvtárs44 jelzőt, ha- 
lottaíknak olyan szobrot akarnak építeni, aminő 
még nem volt s igy egy névtelen tömeg lel
kében meg akarják prófétájuk alakját örökí
teni, pedig hiábavaló, ha 100 méter magasra 
is fog emelkedni a világ legnagyobb dema
gógjának szobra, egyszer csak mégis le fog 
dőlni. Akkor építenek ily óriási palotákat, 
amikor még oly nagy a lakásínség a boldog
ság paradicsomkertjében, no de azért van 
módjuk az új vallásnak bálványokat építeni. 
Nagy méretek és óriások, ez a jelszó. Építe
nek nagy repülőgépet, melynek neve Gorkij,
— az ő legnagyobb Írójuk. Ennek a repülő-' 
gépnek hossza 35 méter és szárnyai kiter
jesztve 64 métert tesznek ki. Gyorsasága a 
repülőgépnek óránként 340 kilométer lesz. 
Ezen a repülőgépen lesz nyomda, amelyen 
egy órában 8000 röplapot lesznek képesek 
előállítani. Lesz rajta filmműhely stb. Ez az 
ami az agyonsanyargatott orosz népnek a leg
szükségesebb. A szovjet birodalomban leg
újabban megépítették a Sztalin-csalornát. Az 
építéshez hozzáfogtak 1931. decemberben és 
befejezték a csatorna építését 1933. júniusá
ban. Ez a csatorna összeköti a Fehér-tengert 
a Balti-tengerrel. Elő volt irányozva ezen csa
torna építésére 400 millió rubel. A kommu
nista akadémiai kilencedik jelentése szerint az 
előirányzattal szemben a Sztalin-csatorna csak

95 millió rubelbe került. Honnan e megtaka
rítás? Ezt megtudjuk a jelentésből. A csator
naépítésnél rabszolgamunkát végzett 140.000 
orosz gazda, akiket vagyonukból kifosztottak 
a szovjet urai s kiket ama lakatlan vidékre 
internáltak. A híres rendőrszervezet a GPU 
szintén nagy munkát végzett, ingyen hajtva 
rabszolgamunkára a szerencsétlen orosz gazdá
kat, akik csak lapáttal és kapával voltak el
látva a nehéz munkához. Ezen szerencsétlen 
orosz parasztság jelét adta annak, hogy képes 
ilyen nehéz fizikai munkát végezni. A szovjet 
kormány dicsekszik ez alkotással és igy maga

(Saját tudósítónktól) A Nemzeti 
Egység Pártjának szarvasi szervezete 
vasárnap délelőtt a Vigadóban nagy
gyűlést tartott. A Vigadó hatalmas 
termét zsúfolásig töltötte meg az érdek
lődő közönség és mintegy kétezerre 
tehető azok száma, akik a nagy érdek
lődés mellett lefolyt nagygyűlésen reszt
vettek. Pár perccel tizenegy óra után 
a Vigadó színpadán a Nemzeti Egység 
szarvasi szervezetének elnöke. Ribár
szky Pál ny. főmérnök keresetlen sza
vakkal üdvözölte a megjelenteket, első
sorban dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselőt és dr. Fayl Gyula várme
gyei központi titkárt. Ezután dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselőnk emel
kedett szólásra és pompásan felépített, 
gondolatokban és érzésekben gazdag, 
a realitás adataival és lényeivel alá
támasztott beszédet mondott az aktu
ális kül- és belpolitikai témákról. Be
szédében kitért a kormányzat tényke
déseire és örömmel jelentette be, hogy

(Saját tudósítónktól.) Dr Vitéz 
Márky Barna, Békésvármegye alispánja 
most adta ki tartalmas és értékes szep
tember havi jelentését a vármegye ál
lapotáról. A jelentésből a következő
ket közöljük:

Az elmúlt hónap száraz és meleg 
időjárása mezőgazdasági szempontból 
nem volt kedvező. Különösen hátrá
nyosan befolyásolta a száraz időjárás

ellen emel vádat, mert hisz rabszolgamunkával 
alkotta meg a csatornát. A kirabolt orosz pa
rasztság végezte el a szovjet dicsőséges alko
tását. Mi sajnáljuk ezt a jobbsorsra érdemes 
parasztságot, de tudjuk azt is, hogy rettenete
sen lakói bűneiért. Az orosz forradalomban a 
tudatlan parasztság elárulta hazáját és győze
lemre segítette azt, akinek most a parasztság 
kínzói és zsarnokai világraszóló szobrot emel
nek! De azért részvéttel a tévedők iránt is, 
akik most a legrettenetesebb sorsban sínylőd
nek . ..  Akaratlanul is segédkeznek építeni 
Bábel tornyát.

a mezőtúri és mezőberényi utak ki
kövezése mellett röviden hozzáfognak 
az orosházi út kikövezéséhez, ami 
által a szarvasi lakosságnak egy régi 
kívánsága teljesül. Érintette az adózás 
kérdéseit is és minden megállapítását, 
amik személyes tapasztalatai alapján 
kerültek beszédébe, nagy helyesléssel 
fogadta a közönség. Beszédében a leg
nagyobb hatást a revíziós törekvések 
hangoztatásával érte el. Utána dr. Fayl 
Gyula vármegyei központi titkár mon
dott lendületes és hazafias beszédet, 
amelyben egy befogásra buzdította a 
megjelenteket. A népes közgyűlést 
Ribárszky Pál elnök szavai rekesz
tették be, akinek indítványára egyhangú 
lelkesedéssel táviratban üdvözölték 
Vitéz Gömbös Gyula miniszterelnököt 
és Sztranyavszky Sándort, a Nemzeti 
Egység Pártja országos elnökét. A 
Himnusz áhitatos eléneklése után a 
legnagyobb rendben tért haza otthonába 
a nagyszámú közönség.

a cukor- és takarmányrépa fejlődését. 
A kukorica törését és hordását a vár
megye legnagyobb részében befejezték. 
Bér az augusztusi száraz és meleg 
időjárás a kukoricatermés kilátásait 
alaposan megrontotta. A mezőgazda- 
sági lakosság helyzetében a múlt hó
ban tett jelentésem óta annyi változás 
történt, hogy a gabona- és állatárak 
emelkedése következtében a gazdakö

Kétezer érdeklődő vett részt 
a Nemzeti Egység Pártja 

nagygyűlésén
Dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő nagy beszédet mondott

9Z aktuális kérdésekről

A gazdaközönség hangulata bizakodóbb, 
a kereskedelem és ipar terén javulás nincs

Részletek a vármegye alispánjának szeptember havi 
megyei állapotokról szóló jelentésből



zönség hangulata általában bizako
dóbb, mint az elmúlt esztendő hasonló 
időszakában. Ehhez a kedvező han
gulatváltozáshoz hozzájárulnak azon
ban a kormánynak az adósvédelem 
terén tett rendelkezései és azok a ked
vezmények is, amelyeket a felszapo
rodott köztartozások törlesztésére vo
natkozólag engedélyezett. A mezőgaz
dasági munkásság az elmúlt hó folya
mán a tengeri törésnél és cukorrépa 
szedésénél talált nagyrészt elhelyez
kedést. A földmunkásság pedig rész
ben azoknál a munkálatoknál, ame
lyeket az ármentesitő társulatok a 
kormány által adott kölcsön igénybe
vétele mellett tettek folyamatba. Meg 
kell azonban állapítani, hogy ezek a 
folyamatban levő munkálatok, valamint 
azok a munkálatok, amelyek az ön- 
kormányzati testületek által költségve
tési előirányzataik keretében indíttattak 
meg, a vármegye munkáslétszámát 
foglalkoztatni már a mull hónap folya
mán sem tudták és ha a földmunkás 
létszám a munkanélküli mezőgazda
sági munkássággal is gyarapodni fog.
— mint ez előrelátható — úgy a mun
kásság foglalkoztatása a kilátásban 
levő munkaalkalmakkal panasz nélkül 
nem lesz megoldható. A kereskedelem 
és ipar terén változás nincs, különö- 
nösebb fellendülés a mull hónapban 
sem következett be. Az alispán a múlt 
hónapban a gyomai, szarvasi, szeghalmi 
főszolgabiráknál és Endrőd községben 
tartott hivatalvizsgálat során emlitésre- 
méltó szabálytalanságot nem észlelt.

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 pengd. 
Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

ELSŐ RÉSZ 15

Az eljegyzés a szenzáció erejével ha
tott a városban s engem is rendkívül meg
lepett.

Ez rejtély, töprengtem magamban. A 
rejtély kulcsa pedig valószínűleg az ördöngős 
báró kezében ván.

Mielőtt azonban ezt szóvá tehettem 
volna. Október a szokásos délutáni kapu- 
cinernél megérintette a vállamat:

— Március! Hogy van a kedves fele
séged őnagysága?

— Köszönön; — feleltem élénken. — 
Teljesen felgyógyult. Éppen ludlodra akartam 
adni, hogy bármikor szívesen látunk, arra a 
bizonyos első látogatásra 1

— Meglesz! — kopogta le a megálla
podást a báró. — Hamarabb, mint gondol
játok. Kicsit fel fogom forgatni a házatokat, 
de azért bizonyosan jó barátok maradunk!

Komolyan megijedtem. Ez a sneidig 
vén bohém, az ő szellemes villogó fekete 
szemével, ezüstbejátszó, Hatalmas gesztenye
barna üstökével, elegáns megjelenésével, 
friss mozdulataival olyan volt, mint egy örök- I

h í r e k
Fából vaskarika

A kisántánt belgrádi gazdasági konferen
ciája — mint valamennyi eddigi előde — ismét 
eredmény nélkül oszlott szét. Hiába hirdeti tehát 
a világnak, hogy a politikai egységen túl meg
teremti a kisántánt gazdasági egységét is. Eddig 
a sok konferenciának semmi kézzelfogható ered
ménye nem volt. Még csak azt sem sikerült el- 
érniök és a gazdasági kapcsolatokat egymás 
között az árucsereforgalmat fokozzák és a gaz- 
dasdgi kapcsolatokat egymás között intézmé
nyesen kiépítsék, nemhogy közöttük gazdasági 
blokk létesült volna. Egy ilyen szoros gazdasági 
együttműködés — amit a sokat emlegetett gaz
dasági blokk jelentene — a természetes adott
ságoknál, a földrajzi fekvésnél és a három ország 
gazdasági struktúrájának különbözőségénél fogva 
gyakorlatilag lehetetlenség. Bármennyit konferen- 
ciázzanak, szónokoljanak is, nem tudják eltün
tetni a valóságból azt a tényt, hogy az antant
alakulatban Csehország gazdaságilag elkülönül 
a másik két állammal szemben, úgyhogy Romdnía 
és Jugoszlávia érdekközössége a cseh gazdasági 
törekvésekkel szemben nap-napután kiütközik. 
Jugoszlávia és Románia agrárállamok, amelyek
nek gazdasági érdeke óriási termésfeleslegeik 
exportálása. Csehszlovákia ennek a két agrár
államnak azonban nem nyújt megfelelő piacot, 
mert számos cikkben sikerüli mezőgazdasági 
termelését az önellátás mértékéig felfokozni, sőt 
a faexport terén egyenesen versenytársa a kül
földi piacokon a jugoszláv és román faterme
lésnek. Hiszen Csehszlovákia 46'6 mi/íió négyzet- 
kilométer erdőterületével szemben a román és 
jugoszláv együttes erdőterület 148 millió négy
zetkilométerre rúg és igy ezt a két kisántánt- 
államot mindenütt a külföldi piacokon verseny
társként találja magával szemben a csehszlovákiai 
faexport. Viszont q romániai és jugoszláviai évi 
50 millió mélermázsa körüli búzafelesleg felvé
telére Csehszlovákia csak igen csekély mértékben 
képes, mert ma m<Tr önmaga is átlag 10 millió 
métermázsa búzát tud termelni. Ugyanez az eset 
a 80-90 millió métermázsa romdn és jugoszláv 
tengerifölőáieggel, amelynek csak egy töredékét 
volna képes Csehország felvenni. Viszont burgo
nya bői Cse/m/oudfeia egymaga többet termel 
mint Románia és Jugoszlávia együttvéve. Ez a 
két ország ellenben együtt csak 800 millió méter- 
mázsa cukorbehozatalra uan utalva, ami nem 
is egy tizede a csehszlovák 8800 métermázsa évi 
cukorkivitelnek. A természeti viszonyok és a 
gazdasági berendezkedés nyilvánvalólag útját 
állják tehát annak, hogy a kisántánt agrárállamai

ifjú garabonciás diák, aki bármilyen kujon- 
ságra képes.

— Báró! — könyörögtem őszintén — 
ludod, hogy tárlkarokkal várunk mindnyájan. 
De látod, én azt szeretném, ha a családomat 
is úgy meghódítanád, mint engemet. De a 
feleségem meleg lelkű nő és komoly. A kis
lányom zárkózott, merengő szemű, édes csepp 
jószág. Az anyósom pedig egyenesen, — 
hm I hogyis mondjam csak? — pedáns és 
rigorórus, éltesebb nő!.. . Te tudod, hogy 
valamikor én sem voltam jobb a Deákné- 
vásznánál. Himen rózsaláncaiban és virágos 
igájában azonban engem alaposan megszeli- 
ditettek. Az én családom előtt csak a pedáns,

: szolid, komoly emĵ er számit igazi embernek, 
így is... csak puszta hírből is ... látod, ne 
haragudj... megmondom őszintén ; téged 
garázdábbnak és könnyelműbbnek tartanak, 
mint amilyen vagy 1... könyörgöm ! inkább 
alakoskodj egy kicsit. Hogy megszeressenek! 
Hogy bizalommal engedjenek engem is a te 
társaságodba... Hogy sokszor láthassam az
után, hogy az asszonyok és a baba sugárzó 
szemmel sietnek elibéd a házamban!...

Október derűsen mosolygott.
— Látod, édes fiam: szeretem ezt az 

őszinteséget I Most legalább tudom, hogy 
kell viselkednem! Megígérem neked, hogy 
már az első látogatásnál a kedves feleséged 
édes bátyjának fog fogadni. Az anyósod

és Csehország között az egymásrautaltságból és 
a kölcsönös kiegészülésszükségéből folyő nagyobb- 
mérvű árucsere alakulhasson ki. A két tipikusan 
agrárállam egymás közötti szorosabb gazdasági 
együttműködésnek pedig határt szab az a fény, 
hogy ez a két állam mezőgazdasági termékeivel 
éles versenyt folytai egymással a külföldi piacok 
meghódításáért. Minthogy azonban Jugoszláviá
nak és Romániának Csehország nem tud, vagy 
nem akar jelentősebb mértékben agrárbehozatalt 
biztosítani, csak természetes, hogy viszont a két 
agrárállam iparbc?/iozaía/i szükségletét is ínfed66 
olyan ipari államokból szerzi be, amelyek agrár
cikkeinek jobb vevői, mint a csehek. Ebből a 
dilemmából nincsen kivezető út. Ha még hozzá
vesszük, hogy ez a három földrajzilag is akként 
fekszik, hogy Magyarország, mint központ körül 
gyűrű alakjában helyezkednek el és igy az áru
szállítás közöttük csak igen nagy távolságokon 
keresztül mehet végbe, úgy a kisántánt gazda
sági blokkjának gondolata nem egyéb, mint 
fából vaskarika.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason október hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el. ______

Is te n tisz te le k
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az új templom bán lótnyelvŰ 
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 Arvaház dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van 
istentisztelet. ________

— A kormányzó üdvözlése. Öcsöd község 
képviselőtestülete a múlt héten közgyűlést tartott, 
amelyen dr. Oláh Antal ügyvéd szép beszéd 
keretében emlékezett meg Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzóságának tizenötödik 
évfordulójáról és indítványára egyhangú lelkese
déssel üdvözölték a kormányzót a kabinetiroda 
közvetítése utján. '

— Kiküldetés. Szarvas nagyközség elöljáró
sága a Békéscsabán október 13-án megtartandó 
vármegyei kertészeti kiállításra és gyümölcsbe
mutató ünnepélyes megnyitásán a község kép
viseletében való részvétellel Vitéz Biki Nagy 
Imre főjegyzőt bízta meg és küldötte ki.

— Áthelyezés. A m. kir. földművelésügyi 
minisztérium Czájlik- László a helybeli gaz
dasági tanintézet gyakornokát ugyanilyen 
minőségben a hódmezővásárhelyi m. kir. áll. 
mezőgazdasági szakiskolához helyezte át.

össze fog csókolni. Az arany hajú kis bárány- 
kád pedig az ölembe fog kuporodni és még 
a mama, papa sem fogják tudni tőlem el
csábítani ! .. . Most pedig menj haza szépen 
édes fiam és kérjél estére egy kis polgári 
kimenőt. Holnap én tartom érte a hátamat 
a hölgyeknek !. . .

Az én barátom nem is elbizakodött 
ember! gondoltam magamban. De azért na
gyon megnyugodtam.

Hej! pedig ha előre láttam volná á 
másnap hajnali eseményeket, vagy legalább 
is azok kezdetét I ... Tudom, hogy lefújtam 
volna a magam részéről előre mindent és 
verejtékezve, fogvacogva rohantam volna 
Tiaza. Ruhástól ugrottam volna bele az én 
jó szolid, polgári ágyamba és úgy jelentettem 
volna beteget I ...

No de, ne vágjunk elébe az esemé
nyeknek !

.. . Ez az este is úgy indult a Koroná
ban, mint mihden más mulatós esté. Sót' 
valamivel még szolidabban, mert Victor 
őrnagy érthetetlenül késett, Brenner főhadnagy 
pedig, a friss vőlegény, érthetőnn ábrándos 
s szinte szentimentálisán hallgatag volt.

Éjfél után azonban két új cigánybanda 
váratlan megérkezése villányoztá fel a tár
saságot.

Október nevetett.
(Folyt, köv.)



Sírkerítéssel kerítik be Szarvas nagy költőjének,
Vajda Péternek sírját

Választmányi ülés és október 6-iki emlékünnep a szarvasi öregdiákoknál
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— A csabacsüdi ev. lelkész tudományos fel

olvasása Budapesten. Cljován József a csaba- 
csűdi ev. gyülekezet nagyképzettségű lelkésze 
igen magas színvonalú, filozófiai felolvasást tar
tott Budapesten, a bányai egyházkerület Lelkészi 
Egyesületének közgyűlésén. A rendkívül tartal
mas és értékes munkáról a fővárosi lapok is 
meleghangon emlékeztek meg.

— Kegyeleti-Staféta. Az aradi vértanuk em
léknapján, Szarvason rendezett kegyeleti-stafétánál 
három csapat állt starthoz. Kettő az ifjúság 
részéről: a gazdasági tanintézet és a Vajda 
Péter-gimnázium és egy a társadalmi egyesületek 
részéről: a Levente-egyesület. A társadalmi egye
sületek közül benevezett a SzUTE is, de mert 
tagjai közül többen a Levente-egyesület színeiben 
indultak, a versenytől visszalépett. A verseny 
első győztese az ifjúság részéről a gazdasági 
tanintézet lett, másodiknak futott be a gimnázium 
csapata. A társadalmi egyesületek részéről, mint 
egyetlen résztvevő, a Levente-egyesület csapata 
került ki győztesen. A staféta után a csapatok
hoz dr. Schauer Gábor főszolgabíró intézett 
lelkes és hazafias beszédet. A versenyt a Him
nusz hangjai zártak be.

— Szarvasi ifjú sikere Budapesten. A Bu
dapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) a múlt 
héten tartotta meg az uj tanév megnyíltával at
létikai versenyét, amelyen a most először beirat
kozott egyetemi hallgatók is szerepellek. A ver
senyen nagy sikerrel szerepelt Piros István böl
csészkari hallgató, akinek kitűnő szerepléséről 
nagy elismeréssel írtak a fővárosi lapok is és 
nagy reményeket fűznek további működéséhez. 
Piros István — aki tudvalévőén Piros (Pável) 
József szarvasi sütőmester fia — a 100 és 400 
méteres futásban, a magas- és távolugrásban és 
diszkoszvetésben első, súlyban és gerelyben a 
második lett s mint reményteljes pentatlonistát 
könyvelték el a budapesti sportkörökben. A fi
atal szarvasi vérünk 3zép sikerének mi is örven
dünk és további sikereit érdeklődéssel várjuk.

— Október 6-ika a gimnáziumban. A gimná
zium ifjúsága külön ünnepélyen áldozott az 
aradi vértanuk emlékének. Október hó 5-én 
délután 4 órakor a Vajda Péter Önképzőkör 
házi, gyászgyűlést rendezett, amelyen a nap je
lentőségét Bartos György VIII. o. tanuló mél
tatta. Az ünnepi megemlékezés keretéül szolgál
tak Brózik Ernő VIII., Varga Margit V. és Bá
rány József VII. o. tanulók szavalatai és Lestyan 
G. Márton VIII. o. tanuló felolvasása.

— A Szarvasi Dalkar Mezőtúron. A Mezőtúri 
Iparos Dalkör vasárnap ünnepelte meg fennál
lásának 25. évfordulóját. Az ünnepségek során 
meleg ünneplésben részesítették a dalárda veze
tőségét, különösen pedig Törzsök Béla karveze
tőt, akit a szarvasi dalbarát közönség is jól is
mer. Az ünnepségen résztvelt a Szarvasi Dalkar 
is Rohoska Géza karvezető vezetése mellett és 
nagy sikerrel szerepelt vasárnap délután, az 
Ipartestületben rendezett díszhangversenyen. Kü
lönösen Huber: Fohász cimű szerzeményét tap
solta meg lelkesen a nagyszámú közönség. A 
hangverseny előtt a Hősök Emlékművét koszo- 
ruzták meg, itt Kiss Mihály a Szarvasi Dalkar 
tagja szavalt hatásosan. Este Borza Teréz és 
Balogh Janka koszorúslányoknak adtak hangu
latos szerenádot szarvasi dalosaink. Koszorús- 
legények Oncsik János és Oravecz János voltak. 
A szerenádok után közvacsorán, majd a tánc- 
mulatságon vettek részt a Szarvasi Dalkar tagjai.

— Szüreti Asszejövetel Homokon. A Szarvason 
is jólismert Kovács Testvérek homoki borgazda
ságában a múlt héten nagyszabású összejöve
telt rendeztek. Az összejövetelen az ország min
den részéből körülbelül nyolcszázan vettek 
részt. Szarvasról is többen átrándultak ezen 
alkalomból Homokra, igy megjelent dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselő is, aki nagyszabású 
beszédet mondott a megjelentek nagy tetszése 
mellett.

(Saját tudósitónktól.) A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége a múlt héten választmányi 
ülést tartott a tagok szép érdeklődése mellett, 
amelyen dr. Raffay Sándor ev. püspök elnö
költ. A választmány beszámolt a szarvasi 
gimnázium centenáriumi ünnepségéről, majd 
megállapította az ez évben tartandó műsoros 
összejövetelek programját. Eszerint novem
berben Szabolcska-emlékünnepet, december 
hóban reviziós-estét rendeznek. Erre ünnepi 
szónokul báró Perényi Zsigmondot vagy 
Eckhardt Tibort kérik fel. Január hóban 
Zsilinszky Mihály emlékünnepet, februárban 
vidám farsangi estet, márciusban Rákóczi 
emlékünnepet, áprilisban Bartóky-emlékestet 
rendeztek. Májusban ismét a híres szarvasi 
diákokról emlékeznek meg, júniusban pedig

(Saját tudósítónktól.) Dubela János 
69 éves kisbirtokos és földbérlő a ne
héz gazdasági viszonyok miatt már 
régebb idő óta életuntságban szenve
dett. Több kötelezettségének nem tu
dott eleget tenni és effeletti elkesere
désében öngyilkosságra határozta el

— Koffán Károly képkiállitása Szarvason.
Koffán Károly, a fiatal magyar festőnemzedék 
egyik értékes és nagy tehetségű tagja, aki Kof
fán Béla szarvasi r. k. kántortanitó fia, vasár 
nap nyitotta meg kép- és rajzldállitását a szarvasi 
Kaszinó kiállítási és előadó termében. A fiatal 
festőművész 16 festményét és több rajzát állí
totta ki és mutatta be a szép érdeklődést mu
tató közönségnek, sőt több képét a műértő mű
barátok meg is vásárolták. Örömmel szemléltük 
meg a meleg színektől tobzódó, sok egyéni 
ízzel és érző lélekkel festett tájképeket, a sok
szor álmok ezüstjével átfűzött erdőrészleteket, a 
szépségek bűvös csillogásától fénylő alkonyi tá
jakat, az aranyló napfénytől meleg őszi lombo
kat. Élénk színek, erős alföldi egek, a realitás
ban is megnyilatkozó költészet jellemzik Koffán 
Károly tájképeit. Rajzainak nagyrészét még a 
budapesti Nemzeti Szalon tárlatáról ismerjük. 
Keleties víziók, kinaiizű álmodozások, miszti
kus vonalak, az álomból a valóságba és viszont 
hajló gondolatok, az egyszerűségben is tomboló 
kifejezések, sokszor groteszkül ható emberi 
problémák vetülnek vissza ezekből az egyéni 
rajzokból, amik egy igaz művészi léleknek meg
döbbentően értékes kinyilatkozásai. Erős kezek, 
markáns vonalak, leesett mosolybarázdák, be
szélő pofacsontok, gondtól súlyos vállak, mun
kába rokkant izmok, szerelembefáradt női szem
pillák édes-bus vonalaiból adódnak ezek a 
rajzok (Öregasszony, Munkásember, Árvák, Raj
zoló, Egy ember, Egy nő stb.). Kevés vonal, 
sok lélek és gondolat teszik értékessé ezeket. 
Az álom miszticizmusával hol a nyugateurópai
ság finomsága, hol a brutális életsulyosság, hol

majális és közgyűlés Szarvason. Megünneplik 
az egyesület fennállásának tizedik évfordu
lóját is és elhatározták, hogy Szarvas nagy 
költőjének, Vajda Péternek elhagyatott sírját 
renováltatni fogják és sirkeritéssel látják el. 
Dr. Raffay Sándor meleg szavakkal emléke
zett meg dr. Mérei Oszkárról, aki tiz éven 
keresztül önzetlenül és gazdag áldozatkész
séggel szolgálta az egyesületet és ezért a 
SzÖSz díszoklevelét nyújtotta át. A választ
mányi ülés után megkezdődött az október
6-iki gyászünnepség, melyen Antalfia Antal 
miniszteri osztálytanácsos mondott szép ün
nepi beszédet. Német János szavalóművész 
hatásos szavalata rekesztette be az ünnep
séget, amelyen 64-en vettek részt.

magát. Hétfőn délelőtt kiment tanyá
jának kertjébe és ott egy gyümölcs
fára felakasztotta magát. A szomszé
dok vették észre a fán csüngő idős 
férfit, de ekkorra már kiszenvedett. 
Nagy részvét mellett temelték el a so
kak által ismert, szorgalmas földművest.

a mai problémák ezerfélesége ölelkeznek a mű
vész lelkének egységesítő harmóniájában. Él
mény és ígéret volt e kiállítás, gazdagság és 
öröm, élet és művészet, álom és csodálkozás. 
Koffán Károlytól még sokat és nagyot várunk.

*

Koffán Károly festőművész kiállítása va
sárnap estig lesz nyitva. Megtekinthető napon
ként reggel 8—12, délután 2—5-ig. Belépődij 
nincsen.

— Október hatodika a gazdasági tanintézet
ben. A szarvasi Tessedik * Sámuel gazdasági 
tanintézet ifjúsága kegyeletes visszaemlékezéssel 
és méltó keretek között ünnepelte meg az aradi 
tizenhárom emléknapját. Az iskola dísztermében 
megrendezett ünnepségen résztvett a tanárikar 
és a tannlóifjuság teljes számmal. Az ifjúsági 
énekkar Rohoska Géza karvezető vezénylésével 
a Hiszekegyet adta elő, majd Vitéz Balogh 
Lajos ifjúsági elnök szép és emelkedett beszéd
ben emlékezett meg a nap jelentőségéről és az 
aradi tizenhárom vértanúról. Ezután Szupkai 
Papp László, Falszegi Pál, Kiinger László és 
Győri István egy énekszámot adtak elő művé
szien Rohoska Géza zongorakisérete mellett. 
Sebő Ernő hatásosan eg> alkalmi verset szavalt 
el. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével 
ért véget.

— Tanulmányi kirándulás. A szarvasi gaz
dasági tanintézet növendékei Páter Károly 
tanár vezetése mellett pénteken október hó
5-én az Országos Mezőgazdasági Kiállítást 
tekintették meg.
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Amikor még jól ment
a muzsikus-cigányoknak is

Beszélgetés egy ki lenevenegy éves cigánnyal! 
aki Purcsi Pepi bandájával Angliában is járt

(Saját tudósítónktól) Kevesen tudjak, 
hogy a Simon-féle malomtól Halásztelek felé 
vezető út melletti részt Fúróháti-szőlőknek 
hívják. Mint a többi szarvasi szőlőrészekben, 
itt is egy-kétholdas kisemberek laknak, egy
szerű házacskákban, szerényen, inkább gya
kori nélkülözések között, a mai nehéz nap
számnélküli világban. A Fúróháli-szőlők is 
egykor bőventermő szőlőskertek voltak, ma 
már csak teletbiró Otelló-fajtát találunk, az 
alacsony házacskák sötét lugasaiban, vagy 
pedig erős és sokmagú Izabellát, mely nem 
örvend nagy közkedveltségnek. De mégis jó, 
ha másért nem, jelképezik az egykori szőlő 
mivoltát a környéknek, amelyen most büszke 
diófák sárgulnak és sokszínű őszi ruhába 
öltöznek a meggy- és cseresznyefák.

*

Itt, ebben a romantikus környezetben 
egy csendes, nádfedeles házacskára találunk. 
Sárga gyep vezet odáig az útról és elbújva 
tekint a ritka vendégre a magasbameredő 
akácok és birsalmafák sűrű lombja mögül. 
Az alacsony eresz alól ha kitekintesz, a 
szokatlan domb valóságos dunántúli panorá
mát nyit meg előtted. A Iankáson elterülő 
haragoszöld hereföld a lúlnani meggyfák 
vörösesbarna lombjába folyik. Az előtérben 
pedig egy kis fekete pocsolyában hófehér 
kacsák lubickolnak.

*

Itt ebben az őszies és megnyugtató 
környezetben él Oláh Ferenc kilencvenegy- 
éves öreg cigány. Özvegyasszony leányával 
él együtt és csendesen napról-napra élde
gélnek a három lánc szántó- és dinnyeföld 
terményeiből. Jól birja még a járást, na
ponta nekiindul a lankának, de a városba 
már nem jár. Nincs már ott ismerőse, meg 
is feledkeztek róla, kortársai már régen a 
temetőbe pihennek, mit is keresne ő itt kinn, 
ebben az olynagyon megváltozott világban. 
Ott élnek ők kettecskén, atya és a leánya 
nyomorúságosán, egyszerűen, elfeledten. Pe

dig hót...

Pedig hát valamikor másként volt min
den — mondja, ahogy ott ül előttünk az 
alacsony, parasztos zsámolyon és ködösre- 
szépült szemekkel belemered a múltba, 
amiről halkan, néha mosollyal, mégis lemon
dóan beszél. Mert valamikor jobb dolga volt 
a cigánynak is. A muzsikálóbanda száz fo
rintot is kapott egy lakodalomban, meg az
után háromnapig is eltartott egy lakodalom. 
Ma már nem is tudja, hogy élhetnek a krakói 
szegény cigányok, mert hát kinek kell mu
zsika ebben a nehéz világban? Hej, vala
mikor de más is volt minden, úgy a nyolc
vanas években, amikor a hires-neves Purcsi 
Pepi bandája muzsikált itt Szarvason és hire 
még Angliába is eljutott és oda is kimentek 
muzsikálni.

*

Ő a másodprimás volt Purcsi Pepi 
mellett. Hegedűje most is megvan, néha elő 
is szedegeti, de nem igen muzsikálgat már. 
Gyengék már az újjai is, no meg az á-húr 
is hiányzik tavasz óta a szárazfáról. Azóta 
nem került még rá az a pár fillér. Meg az
után kedve sincs nagyon. Hogyis lenne kedve, 
mikor már csak egyedül él a hires cigány
banda tagjai közül. Haj... haj... sóhajlozza, 
de jó világ is volt az akkor. Sujlásos magyar 
ruhánk volt, rózsás lakkos-csizmánk, meg 
pénzünk rogyásig, grófnők, meg bárólányok 
kényeztettek el. Istenem, még az egyszerű 
emberek is mások voltak. Búzát, kenyeret, 
kocsiszalmát hoztak a csárdáslegények. Bo
rocska is akadt. Muzsikáltunk... muzsi
káltunk ...

*

Most pedig itt él a Fúróháti-szőlők egy 
csendes kis házikójában kilencvenegy évé
vel, á-húr nélküli hegedűjével. Kinn pedig 
a világ tovább megy a maga útján és ki 
törődik ma már a vénfcigánnyal, aki egykoron 
lakkcsizmában, sujtásos mentében muzsikált 
szivhezszóló, gyönyörű magyar nótákat nem
csak a szarvasi Bárányban, de ott messze 
nagy Londonban is dz angol király előtt ? I

— A gimnázium tanulmányi kirándulása. A
szarvasi Vajda Péter-gimnázium 57 növendékét 
az intézet két tanéra csütörtökön, október 4-én 
a fővárosba vezette. E tanulmányi kirándulás 
folyamén a növendékek megtekintették a föld
művelésügyi minisztérium által a Város-ligeti 
Iparcsarnokban rendezett Országos Mezőgazda- 
sági ipari és háziipari kiállítást. Az ifjúságot a 
földművelésügyi miniszter megbízásából a kiállí
tás egész területén földvári és bemét falvi dr. 
Földváry Miklós erdőmérnök kalauzolta. A ma
gyar föld termékeinek e csodaszámba menő 
összeállítása az ifjúságra mély hatást gyakorolt. 
A kiállítás megtekintése után a csapat az 
állatkerlct tekintette meg, majd a Magyar Rádió
társaság engedélyével a Stúdióba vonult, ahol 
a tanulmányi kirándulás tagjainak Rosner Ervin 
százados mulatta be a régi és az uj Stúdió 
berendezését és ismertette velük a rádióadás 
technikáját. A növendékek sétájuk folyamán el
mentek a Dunapartra Petőfi Sándor és Erzsébet 
királyné szobraihoz és Kohut György VI. o. 
tanuló imája kíséretében megkoszorúzták a 
Hősok-emlékművél.

— Meybosszabbitott ebzárlat A szarvasi 

járás főszolgabirája újabb veszettség miatt 
az ebzárlatot 90 nappal meghosszabbította.

— Nagyszabású közjmunka Öcsödön. Öcsöd
község képviselőtestülete a múlt héten közgyűlést 
tartott, amelyen Molnár Béla főjegyző bejelen
tette, hogy a kormány *a megvalósítandó köz
munkák közé felvette Öcsöd község belterüle
tének bel viz szabály ozását is. A község elöljáró
sága ezen munkálatok elvégzésére 35 ezer
pengő segélyt kap az államtól. A kérdés meg
oldása eredménye az 1930-ban hozott képvi
selőtestületi határozatnak, mely a csatornázást 
célul tűzte ki. Akkor az ügy pénzhiány miatt 
megvalósítható nem volt, de most, hogy a kor
mány a 35 ezer pengőt kilátásba helyezte, a 
munkálatok is rövidesen megkezdődnek és ez
által az ínségesek munkáltatása is két évre
biztosítva van.

— Szarvasi kiállítók a Mezőgazdasági Kiál
lításon. A földművelésügyi miniszter által szep
tember hó 29-től október hó 8-ig a budapesti
városligeti iparcsarnokban rendezett Országos
Mezőgazdasági Kiállítás mind erkölcsileg mind 
anyagilag a legteljesebb sikerrel zajlott le. A 
magyar föld termékeinek ez áz egyhelyben való 
csoportosítása csak* öregbítette a magyar gazda 
jóhirnevét. De az erkölcsi előny mellett főleg a 
gyümölcstermelők előadásokat is eszközöltek és 
igy rájuk nézve anyagilag is szépen végződött
a kiállítás, mely gyönyörű összeállításával és

hatalmas méreteivel fényes bizonyítéka volt a 
magyar mezőgazdaság és kertészet elsőrendű- 
ségének. A szemet-lelket gyönyörködtető csar
nokban büszkeséggel és örömmel szemléjhettük 
városunk gazdáinak kiállított termékeit. így a 
mezőgazdasági csoportban ott láttuk Gróf Bolza 
Géza, a M. Kir. Tessedik Sámuel Gazda
sági Tanintézet Bikazugi Tangazdasága, Dauda 
Mihály, Janúrik János, Kresnyák Pál, dr. Gerő 
Oszkár, dr. Készt Ármin, dr. Domanek Pál, 
Schwarz Gyula és Szarvas Nagyközség buza- 
kalász gyűjteményét. A háziipari csoportban 
feltűnést keltettek és a zsűri bronzérmét nyerték 
el Placskó Boriska iparművésznő szőnyegei.

— Országos vásár. A békéscsabai országos 
vásárt október 22., 23. és 24*én tartják meg.

— Uj malomipari üzem Szarvas határában.
Szarvas határában, Rózsáson Janúrik András 
szarvasi lakos motorüzemű darálót rendezett 
be. A daráló a napokban kezdett működni 
R tudomásunk szerint mindenféle darálást 
vállal. Örömmel látjuk az új üzemalakulást, 
ami ipari életünk fejlődését jelenti.

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazén jól kiszolgálva. 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy ut 25 szám.

— Kérelem! A m. kir. osztálysorsjáték fő- 
árustói kérik, hogy akik a postán küldött 
sorsjegyek árát még nem egvenliteíték ki, 
szíveskedjenek a MEGFELELŐ ÖSSZEGET 
KIFIZETNI, mert a NYEREMÉNYIGÉNY és 
minden más jog csak úgy biztosítható, ha a 
sorsjegyek ára a hivatalosan ̂  megállapított 
költségátalánnyal együtt a HÚZÁS ELŐTT 
kiegyenlített. Ha azonban bármely oknál 
fogva a sorsjegyekét nem akarják megtartani, 
szíveskedjenek azonnal visszaküldeni az 
illetékes helyre, mert nagy kár és veszteség 
éri a főárusitókat, ha azokat POSTAFOR
DULTÁVAL nem kapják vissza.

P U B L I K Á C I Ó
Dr. Lestyan G. Györgynek hereszalmája ven eladó. 

II. kér. 50.
Krajcsi György keres fejésre tehenet. I. 395.
Tüsjak Lajosnak IV. 226. sz. háza eladó.
Benczúr György trágyáért gyümölcsfát ad.
Liska Jánosnál vetőgép eladó. T. II. 233.
Litauszki Andrásnak bezinai szőlőkben levő földje 

felesbe vagy haszonbérbe kiadó. I. 409.
Tóth Lajos háza és földje eladó. Furugyi szőlő 98.
Dina Mihály földje tanyával eladó. T. V. 41.
Litauszki Pál trágyát keres megvételre. Tengeri- 

szárja etadó. III. 71.
Podani Jánosnál kútgém eladó. T. V. 253.
Lestyan Mihálynál akácoszlopok eladók. IV. 33.
özv. Kornidesz Jánosné földje kiadó. II. L64.
Demcsák Pálnak Balczó-halmon levő kenderföldje 

eladó. III. 397
Kriska György háza eladó. III. 131.
Szebegyinszki Pálnénak 9 hold földje bérbeadó. 

T. VIII. 125.
Sépszki János örök. földje haszonbérbeadó. III. 189.
Kasnyik Pál 3 hold földje eladó. 111. 438.
Laluska Andrásnak ó>temctŐ alatt kenderföldje el

adó. IV. 249.
Magyar János temető alatti kenderföldje eladó. 1. 510.
Frankó Mihály tanyást keres. III. 251.

Kapható: Meitner Soma
fűszer- és vegyeskereskedésében. Szarvason.



Felszőrmézéseií, bundajaviíásail
szezon előtt eszközöltesse

h ii i i»  DÁRIDÁ divaíszücsnél.
= fPosíával szemben i— — - =

Törhetetlen
bizakodással nézünk a jövő elébe. Jóleső 
érzés, ha mindennapi gondjaink melleit 
a jövő reményeinek is szentelhetünk egy 
csekély összeget. Az osztálysorsjáték 
mindenkinek módot nyújt — vagyoni 
viszonyaihoz mérten — helyzetének ja
vítására. Ha az osztálysorsjéték egyebet 
sem szolgáltatna, mint egy kis izgalmas 
játékot, mely kizökkent bennünket egy
hangú életünkből, mely szuggesztiv ere
jével kellemesebb hitbe ringat bennün
ket, növeli önbizalmunkat és reménységet 
nyújt, hogy a jövőt szebbnek és jobbnak 
is láthassuk, már üdvös dolgot végzett.

Hát még az a kitartó remény, hogy sze
rencsével még a szenzációs 100.000,
200.000, sőt 300*000 pengőt is nyerhet 
bárki, gyönyörű perspektívát nyit meg a 
gazdagságért, boldogságért vágyódók 
számára. EZÉRT fokozódik évről -évre a 
m. kir. osztálysorsjáték híveinek hatal

mas tábora.
Az új sorsjáték okt. 20»án kezdődik

— Köszönet a község elöljárósághoz. (Be
küldött levél.) Tekintetes Szerkesztőség I Nagyon 
örülnék, ha levelemet becses lapjukban közölnék, 
ami által mindenki tudomást szerezne arról, hogy 
én az egész lakosság érzelmeit ismerve az egész 
lakosság nevében mondok e levelemben köszö
netét. Tudniillik nem hagyhatjuk szó nélkül, 
hogy sok-sok polgártársam nevében, akik Szarvas 
kulturális és egészségügyi előrehaladását sok 
esetben tapasztaljuk, ne mondjunk köszönetét 
szeretett városunk vezetőségének, járásunk főr 

szolgabirójának, a város közismert és haladó 
gondolkodású főjegyzőjének, az érdemes községi 
bírónak és elöljáróságnak az öntözőautó meg
yéidéért és üzembelarlásáért. Gyermekeink egész
sége, a csökkenő tűdővész. az egész városban 
tapasztalható pornélküliség igazolják az öntöző
autó nagy hivatását és eredményeit. Minden 
szarvasi szülő igaz köszönelet mond azért és 
kéri a vezetőséget, hogy kulturális és egészség- 
ügyi munkájukat fokozva tovább dolgozhassanak 
éretlünk. Kiváló tisztelettel: Aláírás.

— Megfojtotta és elégette csecsemőjét. Még
ezév márciuséban Békésszentandráson Ben- 
csik Ferenc felbujtására Krizsán Rozália 25 
éves leány párhetes gyermekét megfojtotta 
és azután elégette. Bencsik hosszabb időt 
töltött Ázsiában és azért adta ezt a tanácsol, 
mert ott ez a szokás. A gyulai törvényszék 
most tárgyalta a bestiális anya és felbujtójá
nak bűnügyét és Bencsiket három és félévi, 
a gyilkos anyát pedig'háromévi fegyházra 
Ítélte el. Az ügyész súlyosbításért, az elitéltek 
a bűnösség megállapítása miatt fellebbezlek.

Mielőtt téli szükségletét
beszerzi, tekintse meg piactéri

NAGY TÜZELŐANYAG
RAKTÁRAMAT.

Állandó készlet: száraz-, bükk-, 
gyertyán-, cser-, tölgy hasábosfa 

fűrészelve, aprítva.

Száraz fenyőfa, dorogi, tatai, 
bagjasaljai, salgótarjáni darabos 
szenek, koksz,  darabos lignit

szén, vasaló faszén.

P O N T O S A N  MÉRLEGELVE,
kívánatra házhoz szállítom!

BÜK A D O L F
Telefon 26. SZÁRVAS PIAC-TÉR.

•Győződjék meg olcsó, versenyképes áraimról!

— Ismét működnek a kerékpártolvajok.
Szarvason az utóbbi időben ismét több ke
rékpárlopás törlént. így ellopták Nobik Ernő 
szarvasi magántisztviselő kerékpárját a pos
tahivatal előtt. Ugyancsak eltűnt a kerék
párja Jámbor György szarvasi lakosnak a 
gazdasági tanintézet kertészbojtárjának is. A 
csendőrség nyomozza a kerékpártolvajokat.

— Ahol sok a terasz. A közelmúltban egy 
orosházi pedagógus járt Szarvason a Szarvas
környéki gyönyörű tájak megtekintésére. Szarvasi 
barátaival nagy túrákat tett a határban, csónak
kirándulásokat a Körösön, megtekinlette az Anna- 
ligelet, Pepi-kertet és az Erzsébet-ligetet is és 
sokat bolyongott az egyenes, neki is nagyon 
tetsző uccákon. Amikor már kirándulásáról 
vissza akart térni Orosházára, barátainak a kö
vetkezőket mondotta: Milyen jó nektek, szarvasiak, 
az Alföld legszebb vidéke a tietek és ráadásul 
itt annyi terasz van, amennyi, talán sehol az 
országban sincs. -- Hogy hány? kérdezték tőle.
— Hát akármerre jártam, a jó szarvasi tót 
atyafiak mindenhol csak a „teraszáról beszéltek 
beszélgetéseikben. („Terasz" tót szó, magyarul 
„most"-ot jelent.)

— Rendkívüli közgyűlés. A Középhálmi Ma
gyar Olvasókör október 21-én este fél 7 órakor 
saját helyiségében (V. külkerület 204.) rend
kívüli közgyűlést tart, melyre a Kör tagjait 
tisztelettel meghívja az Elnökség. Tárgy: A 
választmány indítványa a Kör helyiség áthe
lyezésére.

— Leesett a létráról. Vitéz Takács István 
Szarvas községi irodatiszt István nevű gyermeke 
vasárnap délután a ház faléhoz támasztott lét
ráról leesett, és igen súlyos zuzódásokat szenve
dett. Szülei lakásán ápolják és állapota javu
lóban van.

— Másodszor termett az almafa. Öcsödön 
Dóczi Antal mérnök és Kolozs Lajos gazdál
kodó kertjében az almafák másodszor hoztak 
termést. Ha az időjárás továbbra is megfelelő 
lesz, úgy az almák még be is érhetnek.

- Névmagyarosítások. Janurik Pál „Jórosi44- 
ra, Savara Pál „Sarollai“-ra változtatták ne
vüket belügyminiszteri engedéllyel.

— Megjelent az Aranykalász, A szarvasi m. 
kir. Középfokú Gazdasági tanintézet ifjúsági 
folyóirata, az „Aranykalász" a folyó tanévben 
nyomtatásban jelenik meg. Az első szám a na
pokban hagyla el a nyomdát. Csabai Kálmán 
igazgató beköszöntőjével kezdődik a változatos és 
gazdag tartalmú, ügyesen szerkesztett lap. A 
gazdaság rovatban közölt („A lucernaliszt**, Vas- 
lárgyaink védelme az időjárás viszontagságai 
ellen", „A jövő energia forrásai" stb.) szakcikkeken 
kivül találunk szépirodalmi, naposoldal, öreggazda 
és hirovatot. A lap minden cikkét az intézet 
kiválóbb növendékei írják szaktanáraik útmuta
tása melleit. Az „Aranykalász" messze kiemelkedik 
gazdag és értékes tartalmával a hasonló ifjúsági 
vállalkozások közül s teljes mértékben megérdemli 
a közönség pártfogását. Lapunkra való hivatko
zással a kiadóhivatal (Gazdasági Tanintézet) 
szívesen küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetési 
dij egyévre 3 pengő. A lapot a modern kor kö
vetelményeinek megfelelően fejlett nyomdatechni
kával a Szarvasi Közlöny nyomdavállalat állí
totta elő.

— Egy csodadoktor jár a tanyákon. A közeli 
tanyarészeken egy szentetornyai kuszáit sza- 
kállú ember jelent meg és sertésbetegségek 
ellen saját gyártmányú csodaszerével kábítja 
és csapja be a lakosságot. Különösen a 
Kiskirályságon lakó, jórészt szarvasiak dől
tek be a csodadoktor szép és sokat ígérő 
szavainak és többhelyen beoltatták a hízó
kat, amitől azután azok már dögrováson 
vannak. Egy gazda 12 disznóját oltatta be 
a csodadoktorral és hogy több di^naja nem 
döglölt meg azt csak annak a ténynek kö
szönheti, hogy nem volt több állata. A ható
ságok mindent megtettek, hogy ártalmatlan- 
nátegyék a tanyák veszélyes csodadoktorát.

— GySitek gazdászainL Október 6-án a szarvasi 
gazdasági tanintézet futballcsapata barátságos mérkő
zésen látta vendégül az orosházi felsőmezőgazdasági 
iskola futballcsapatát. A mérkőzést a szarvasi gazdá- 
szók nyerték meg 3:0 (1;0) arányban. A szarvasi 
gazdászok csapatából a góllövőkön (Tallér 2. Balogh l) 
kivül Horváth, Biró, Molnár és Merza tűntek ki.

— Ügyes fiút tanoncnak felvesz DARIDA 
divatszűcs Szarvas.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

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

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

STEIN
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út 25.



Kétszer kísérelt meg 
öngyilkosságot egy szarvasi 

nagybeteg fiatalem bér
Mindkét esetben megmentették az életnek

(Saját tudósítónktól) Liska Soma 
szarvasi lakos Gyula nevű gyermeke, 
aki már hosszú évek óta nagybeteg, 
a közelmúltban kétszer kísérelt meg 
öngyilkosságot, de mindkét esetben 
megmentették őt az életnek. Az egykor 
nagyreményekre jogosító, a legjobb 
tanulók közé vett fiú nagybeteg lett 
már mintegy tiz éve és azóta élő

óvatlan pillanatban felvágta az ereit. 
Amikor rátaláltak, nagymennyiségű 
vért vesztett, de orvosi beavatkozás 
folytán meggyógyult, hétfőn reggel 
pedig az elkeseredett fiatalember szülei 
házának udvarán levő kútba ugrott 
öngyilkossági szándékból. Jajgatására 
azonnal segítségére siettek és sikerült 
ismét megmenteni az életnek.

halottként élt. Kéthéttel ezelőtt egy

Két ujját lemetszette munkaközben a vetőgép
Orvoshoz szállították a súlyosan megsérült szarvasi gazdát

gép körül foglalatoskodott és a meg
indult vetőgép elkapta balkezét és azt 
összeroncsolta, két ujja felső részeit 
leszelte. Azonnal Szarvasra hozták be, 
ahol dr. Simkovics György orvos ré
szesítette elsősegélyben. Állapota javu
lóban yan.

(Saját tudósítónktól.) Koczka Já
nos szarvasi kisbirtokos a szarvasi 
Káka tanyarészen mint földbérlő mun
kálkodik. Hétfőn délelőtt, amikor be
fejezték a száotást, a föld bevetéséhez 
fogtak és Koczka János a vetőgépet 
készítette el. Amikor a lovak elindul
tak a géppel, Koczka még mindig a

— Október 6-ika Csabacsüdön. A csabacsüdi
ev. templomban nagyszabású ünnepélyt ren
deztek a nemzeti gyász emlékére. Az ünnepi 
beszédet jChován József helyi lelkész mon
dotta. Az istentisztelet után az öfíárfi Ev. If
júsági Egyfet tagjai: Szekretár Erzsébet, Bisz- 
terszki Mária és Kasnyik Pál, majd az álla
mi elemi iskola növendékei szavaltak: Pa-
licska Mária, Valent Anna. Markovics Judit 
és Filyó János. Az ünnepély után offertóriu- 
mot adtak a hadiárvák javára.

— Uj tagok a tűzoltó egyesületben. A jóhir- 
nevű szarvasi önkéntes tűzoltók közé szá
mos új tag lépett be, különösen az újabb 
generációból. Az új tagok kiképzését mér 
megkezdték.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyvben 1934. 
október 5— 12-ig a következő bejegyzések történtek: 
Születtek: Hartmann Imre és Márz Irma leánya Éva, 
Madarász Pál és Vajó Mária fia László, Litauszki Já
nos és Tóth Jolán fia Lajos János, Frankó János és 
Chlebik Mária fia Mihály, Komidesz Sándor és Ro- 
hony Jolán fia Sándor-János, Behan Pál és Csicsely 
Erzsébet fia György, Kovács Mihály és Cinkoczki 
Katalin leánya Katalin, Borgulya Pál és Bagyin Er
zsébet fia Mihály, Varga Pál és Eliades Judit fia Já
nos, ifj. Paulik János és Lestyan Zsuzsanna leánya 
Mária, ifj. Németh Pál és Frcska Mária leánya Mária. 
Macik János és Antal Judit leánya Mária, ifj. Macik 
János és Schna Mária fia Mihály, ifj. Bandzsal Mátyás 
és Sonkoly Zsuzsanna fia Mátyás. — Házasságot kö
töttek :SzloszjarJánosSzilágyiZsuzsannával.Podmaniczki 
János Asztalos Juliannával. Elhaltak: Oncsik Mi- 
hálync 62, Kmetykó Mihály 71 éves, Havaj Zsuzsanna 
19, Hrivnák Pálné 78, Dubela János 68, Hrjagyel János 
21 éves, Antal Zsuzsanna 19 napos korukban.

— Repülőgépek Szarvas felett. A budapesti 
Műegyetemi Sportrepülők Egyesülete és a csabai 
MOVE vasárnap délután Békéscsabán nagysza
bású repülőnapot rendeztek. A Békéscsabára 
repülő repülőgépek vasárnap délelőtt 9 óra 
után tűntek fel Szarvas felelt. A 4 repülőgép: 
a Hungária. Gerle 12, 13 és 14 több kört írtak 
le a véros felett, a Hősök Emlékművénél mé
lyen leereszkedtek, ezáltal tiszteleglek a hősök 
emléke előtt, majd tovább folytatták utjukat 
Békéscsaba felé. Szarvas lakossága nagy érdek
lődéssel szemlélte a négy magyar repülőgép 
körözését.

— Turul-MÁV 1:0 (OtO). I. oszt bajnoki. Bíró: 
Vezér II. A bajnoki tabella élén álló békéscsabai MÁV 
a lelkesen küzdő Turultól vereséget szenvedett a múlt 
vasárnap délután Szarvason lejátszott bajnoki mérkő
zésen. A mérkőzés egyetlen gólját Gyurisán I. szerezte 
meg csapatának a második félidő elején. A Turul 
nagy lelkesedéssel játszott, különösen a Molnár II-Hu- 
nya bekkpár állta meg derekasan a helyét. A csabaiak 
szépen játszottak, de eredménytelenül. Vezér II. kifo
gástalanul vezette a mérkőzést. A Turul vasárnap 
szabadnapos.

— Kinizsi-Bocskay 1:0 (1:0). II. oszt bajnoki. Biró 
Veress. Vasárnap Medgyesegyházán a Bocskay gyenge 
napot kifogó csatárai miatt minimális gólarányú vere
séget szenvedett. A gól az első félidő 38. percében 
esett kapu előtti kavarodásból. Az egész mérkőzés 
alatt a Bocskay a többet támadó fél, azonban a csa
tárok sorra kihagyják a helyzeteket. A Kinizsi nagy 
lelkesedéssel, de nem nagy tudással játszott. Veress 
jól bíráskodott. A Bocskay vasárnap idehaza ját
szik bajnoki mérkőzést a Kondorosi TE-el. délután 3 
órai kezdettel.

Fizessen elő a Szarvasi Közlönyre!

Stefáninál LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!
RÁDIÓ eladás KEDVEZŐ fizetési feltételek mellett 

KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.
VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. 

Bárkinél olcsóbban szerelek és javítok,
Új típusú S T A N D A R D  rádiókészülékek!

Áraim olcsóságáról és áraim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Árpádebazár 5. szám. STEFÁNIaál. Árpádtbazár 5. szám.

— Üzen a szerkesztőség. K.M. Elismerését köszönjük. 
A küldött új előfizetők címére  ̂a lapot megindítottuk. 
Ezért külön köszönet- Kiváncsi. Munkatársainkat csak 
olyan ünnepségre küldjük ki. ahova meghívást kapunk. 
A tudósítás is ezért maradt el. B. M. A cikk nem 
szolgál közügyét. Nem közölhetjük. I. B. Öcsöd, Érte
sítését köszönjük. Alkalomadtán felhasználjuk. B. A. 
Kondoros. A hirl kondorosi tudósítónktól kaptuk. Nem 
közölhető versek: Októberben, Vágy, Szarvasi tanyák. 
Száll a repülőgép ...

— Békésszentandrás alatt duzzasztót épitenek.
A földművelésügyi minisztérium állandóan fog
lalkozik a Körös hajózhatóvá tételének kérdé
sével. Legmegfelelőbbnek az a megoldás mutat
kozik, mely szerint Békésszentandrás alatt egy 
hatalmas zsilippel duzzasztót létesítenének és igy 
megoldva a vizszintemelést a hajók egészen 
Békésig felmehetnének. A duzzasztó által a 
környék öntözése is könnyen meg lesz valósít
ható, ami által Szarvas és Békésszentandrás 
környéke az olcsó viziszállitás és öntözés lehe
tősége folytán ki nem számítható előnyökhöz 
jut. A hatalmas duzzasztó és öntözőmű meg
építése öt millió pengőbe kerülne, amely összeg 
azonban ezidőszerint sem a földművelésügyi 
miniszternek, sem a terv megvalósítására alakult 
társaságnak nem áll rendelkezésére, azonban 
a terv lelkes harcosai, élükön a vármegye agilis 
alispánjával, Vitéz Márky Barnával arra törek
szenek, hogy a munkálatok mielőbb megindul
hassanak.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 15*60 -  1560
Tengeri . . . . 8 - — —*—
Csöves tengeri . . 650 —  —*—

13 — — 13‘50
Zab . . . . 11- — —
Repce . . . . — *— —  —

Lucerna . . . . 120 — — 130 —

KÓCZY divatárukereskedö 
közleménye (Luther-árvaház)

Férfiöltöny-, felöltő-, raglánkelme az ösz- 
szes hozzávaló bélésekkel, úgyszintén front
harcos-, cserkész- és levenleruha-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. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

A  FIGYELEM I ^
^  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. ^
+  VITÁL ENDRÉNÉ +
▲  II. kér. Bem utca 210. ^

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

APRÓHIRDETÉSEK
. Háromszobás lakás kiadó. Érdeklődni Misák 

főkertésznél, vagy Nagybetlehem utca 462. 
szám alatt lehet.

. Hirdetés. 12 hold szántóföld tanyával eladó
V. külkerűlet 41. szám alatt. Érdeklődni a 
helyszínen lehet

- Két padozott szoba, szaletli stb. mellék- 
helyiségből álló udvari lakás I., Benka Gyula 
utca 97. szám alatt azonnal kiadó. Értekezni 
lehet ugyanott._________________________

Kétszobás lakás a Robitsek-telepen kiadó. 
Érdeklődni lehet a SzarvasiTakarékpónztarnál.

. Borsót keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a ki- 
adóhivatalban.___________________________

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


