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A magyan élet kapuja
Irta: Fayl Gyula

a Nemzeti Egység vármegyei központi titkára

"India felé mindig úgy szoktunk tekinteni, 
mint a titokzatosságok, a rejtélyek birodalma 
felé, ahol ember és természet lelve van európai 
ember előtt érthetetlen misztikus, csodás erőkkel, 
ahol a testi szemmel látható világon kivül van 
egy másik csodálatos világ is, amelybe belepil
lantani csak az arra elhivatottaknak adatik meg. 
India rejtélyes világán kivül álló és élő halandó 
csak annak, általa megmagyarázhatatlan, külső 
megnyilatkozásait látja. Ha a magyar nemzet 
történetének lapjait végiglapozzuk — amelyre 
teljes egészében ráillik Hegel, a nagy német 
bölcselő megállapítása, hogy a világtörténelem nem 
a boldogság termőföldje; a boldogság periódusai 
üres lapjaihoz tartoznak — egy ilyen csodálatos 
rejtéllyel állunk szemben s önkéntelenül is ke
resni kezdjük az okokat, amelyeknek több mint 
egyévezredes nemzeti lélünk köszönhető. A magyar 
ősi alkotmányos érzéke, vitézsége, a veszélyekkel 
szemben felébredő dacossága, lelkesedni tudása, 
bizalma, hite a magyar faj történelmi elhivatott
ságában ? I Ez mind igaz, de a rejtélyt mégsem 
fejti meg, mert ezekkel a tündöklő erényekkel 
izemben ott vannak a nemzet végzetes hibái : 
a hirtelen fellángolni tudás a nyomában jelentkező 
jelohadással, csüggedéssel, az egymás meg nem 
értése, a pártos visszavonás, a sokat emlegetett 
ftiráni átokl Hogy a rejtély kulcsát megtaláljuk, 
még tovább kell mennünk. A ma élő legnagyobb 
magyar Írónak, a modern magyar irodalom 
világszerte ismert reprezentánsának, Herczeg Fe
rencnek van egy drágakő szépségű kis regénye: 
„Az élet kapuja/1 Azt a világlörténeli mozzanatot 
örökíti meg benne költői lolla pazar színeivel, 
amikor a töröktől szorongatott magyar nemzet 
minden reményét annak a tervnek valóravéltásába 
vetetté, hogy kemény akaratú, katonás prímásuk, 
Bakócz Tamásnak sikerülni fog II. Julius pápa 
utén a pápai trónt elfoglalni. Mert ez azt jelen
tette volna, hogy a katolikus világ fejének óriási 
befolyásával Európa keresztény fejedelmeit rábírta 
volna, hogy a török ellen sereget állítsanak a 
kereszt védelmére, de ezen keresztül főleg Ma
gyarország megmentésére. Az álom gyönyörű 
vólt, de keserű felébredéssel végződött, mert mint 
tudjuk, a nemzet megmentését célzó ama terv 
megbukott. A magyar urak nem voltak eléggé 
diplomaták, terveiket csellel kiszedték belőlük a 
sima olaszok 8 Bakócz Tamásnak 1512-ben 
történt sikertelen vállalkozása után jött nemsokára, 
jött kérlelhetetlen bizonyossággal: 1526 — Mo
hács. A magyar nemzet előtt hosszú időre bezárult 
az.élet kapuja. Drámai erővel s phidiasi plas- 
tioitással megrajzolt jelenete a regénynek, mikor 
ez ö&z magyar főpap keserű érzéssel távozik 
ióhátpn fényes kíséretével az örök városból; 
keserű,* csalódott érzéssel, de nem megtörtén, 
mert már új terveket kovócsol: hogyan tudná 
kinyitni nemzete előtt az élet kapuját. A ma és az 
említett történeti tény közölt négy hosszú évszázad 
4omha köde terpeszkedik. Ez a köd néha-néha 
felszakad ugyan, de soha teljesen fel nem szállott 
e OlQgyar földről. A magyar nemzetet mindig 
fojtogatta valami, ha külső ellenség nem, úgy 
bfísp bajok sorvasztották erejét. A magyar nemzet 
előtt be’ sokszor bezárult az élet kapuja I Hej, 
devAsok náció remélte, különösen Trianon óta, 
Kogy ez a kapu többet nem fog kinyílni előttünk í 
De mint a történelem folyamán annyiszor — 
mindig maradt benne annyi életerő, hogy verej-

tékes küzködés árén mindig újból és újból feltudta 
nyitni, mert mindig akadlak kemény akaratú, 
csüggedést nem ismerő fiai — akik a nemzetbe 
erőt, bizalmat, hitet öntöttek I Itt van ezeréves 
fennmaradásunk rejtélyének kulcsa. A szemünk 
előtt pereg le a magyar történelemnek legnagyobb 
drámai eseménye, Csonkamagyarország hősi küz
delme fennmaradásáért, sorsának jobbra fordu
láséért, elszakított testvéreivel való egyesüléséért; 
itt él közöltünk a nemzet sorsénak bölcs irányí
tója Horthy Miklós Magyarország kormányzója, 
itt dolgozik közönünk s döngeti vasakarattal a 
magyar élet kapuját Gömbös Gyula a Nemzeti 
Egység vezére s hogy ez a kapu már rést kapott, 
hogy az élet kapuja mihamarább ki fog újra 
nyílni a magyar nemzet előtt, bizonyítja az a 
teljes bizalom s fellángoló nemzeti öntudat, 
melyet a nemzeti öncélúság s nemzeti egység 
eszméjével Gömbös Gyula ébresztett a nemzetben

Szarvas község képviselőtestülete tiz 
választolt rendes és húsz póttagjának járt 
le a mandátuma. A járás főszolgabírója h 
választást szombatra tűzte ki, mely alkalom
mal a lejárt mandátumok helyét tölti be 
választás útján Szarvas lakossága. A választás 
tiz választókerületben fog lefolynia következő 
beosztással:

Az első választókerületben a Kossuth- 
utcai Központi ág. h. ev. elemi iskola, ahol 
az I. közigazgatási kerületben felvett válasz
tók szavaznak.

A II. választókerületben, a községháza 
nagytanácsterme, ahol é II. közigazgatási 
kerületben felvett választók szavaznak.

A III. választókerületben, a Patakirféle 
ág. h. ev. elemi iskola, ahol a III. közigaz
gatási kerületben felvett választók szavaznak.

A IV. választókerületben, a Brózik 
Kéroly-féle újtemplom melletti ág. h. ev. 
elemi iskola, ahol a IV. közigazgatási kerü
letben felvett választók szavaznak.

Az V. választókerületben, a Kossuth- 
téri Privler-féle róm. kát. iskola, ahol a 
Krakó, tanyai I, és II. kerületben felvett vá
lasztók szavaznak.

A VI. szavazókörben, a Kossuth- 
téri Árvaházban lévő központi ág. h. ev. 
iskola, ahol a tanyai III. kerületben felvett 
választók szavaznak.

A VII. szavazókörben, a Molnár 
László állal vezetett rózsási községi tanyai 
iskola, ahol a tónyai V. kerületben felvett 
választók szavaznak.

A VIII. szavazókörben, a Maginyecz- 
féle ág. h. ev. tanyai iskola, ahol a tanyai
IV. és VI. kerületben felvett választók sza
vaznak.

A IX. sfcavazókörben, a Galó-halmi ég. 
h. ev. tanyai iskola (VII. külkerület 344.), 
ahol a tanyai VII. kerületben felvett válasz
tók szavaznak.

A X. szavazókörben, a csabai-úti ág* 
h. ev. tanyai iskola (VII. külkerület 620. szX  
ahol a tanyai VIH. kerületben felvett vá
lasztók szavaznak*

s bizonyítja az a hisztérikus idegesség és félelem, 
mellyel a kisantant minden gonosz indulatával 
igyekszik elgáncsolni a nemzetnek gigászi erő
feszítését. Van a hinduknak, India népének egy 
babonás hite, amely szerint, ha a mangófa 
magját idegen országba, idegen talajba is ültetik 
át, a kikelő növény a trópusi égalj minden sa
játságát, minden pompáját kifejleszti maga körül; 
még a légkör is, ami körülveszi trópusi s még 
azok a rovarok, állatok is megjelennek körülölte. 
amelyek India őserdeiben élnek. Nekünk ősi 
örökségünket vesztett szegény magyaroknak a 
nemzeti öntudat, a nemzeti öncélúság, de leg
főképpen a Nemzeti Egység eszméjét kell. mint 
csodatevő magol a szivünkbe ültetnünk, hogy 
ebből káprázatos régi pompájában kivirágozzék 
a régi Nagymagyarország hite s e hitből majdan 
a szétszórt, tőlünk elszakított magyarságot újra 
összeforrasztó Nagymagyarország ténye!

A választáson a Nemzeti Egység 
és a Kisgazdák köre a következőket jelölte:
I. választókerületben rendeslag Dauda Mi
hály, póttagok Wagner Géza, Kovácsik Ká
roly; 11. kerületben rendestag Ribárszky Pál, 
pótlagok Galáth János és Kovácsik Pál;
III. kerületben rendestag Kresnyák Pál, pót
tagok dr. Medvegy György és Süveges János;
IV. kerületben rendeslag Baríos Pál, póttagok 
Sinkovics György és Raffay János; V. kerü
letben rendestag dr. Aszódi Imre, póttagok 
Krivjanszky István és Kepenyes János; VI. 
kerületben rendestag Pataki János, póttagok 
Gróf János és Styecz Mihály; VII. kerületben 
rendestag ifjú Kovács György, póttagok Frankó 
Marion és Borgulya György; Vili. kerületben 
rendestag Kurilla Miklós, póttagok Mravik 
Mihály és Kozsuch András; IX. kerületben 
rendestag Szrnka György, póttagok dr. Král 
Pál és Klimaj Pál; X. kerületben rendestag 
Galáth Pál, póttagok Pataki János és Sárkány 
György. A Szociáldemokrata Párt jelöltjei a 
következők: I. választókerületben rendestög 
Vaskor Pál, póttagok Korbely Mihály és Kiss 
Pál; II. kerületben rendestag Roszik György, 
póttagok Janurik Mihály és Frankó György;
III. kerületben rendestág Medvegy Mátyás' 
póttagok Belopotoczky István és Kereszturszky 
György; IV. kér. rendestag Medvegy Mátyás; 
póttagok Roszik Gyprgy és Szirony Márton;
V. kerületben rendestag Klucsjar Mihály; 
póttagok Dina György és Frankó Márton;
VI. kerületben rendestag Janurik Mihály, 
póttagok Molnár István és Sárkány István;
VII. kerületben rendestag Pimiller György; 
póttagok Petrik György és Secha János;
VIII. kerületben rendeslag Velki Pál, póttagok 
Jancsó Mihály és Sztruhár János; IX. kerü
letben rendestag ifjú Kasnyik János, pótlagok 
Gazsó Pál és Nyemcsok György; X. kerület 
ben rendestag Janúrik János. póttagok Valacb 
Pál és Bálint János.

Lapunk zártakor vett értesülésünk sze
rint a szarvasi NSzP az I., II. és III. kerü- 
Jetben külön listát idnit. A jelöltek neveit 
nem sikerült megszerezni. A választás iránt 
nagy az érdeklődés.

*****

Szombaton lesznek a községi 
képviselőtestületi tagválasztások

Tiz helyen reggel 9-töl'délután 4 óráig lehet szavazni



H Í R E K
Európa a béke öblében

Olaszország és Franciaország képviselői 
aláírták Rómában azt az egyezményt, amely 
nemcsak ennek a két aláiró nagyhatalomnak 
egymáshoz való viszonyát tisztázta, hanem Európa 
súlyt jelentő államférfidnak és az egész európai 
sajtónak egyöntetű megállapítása szerint új kornak 
kezdetét, a béke és a nemzetek együttműködésének 
korszakát jelenti. Ha igaz az, hogy a közelmúlt 
napokban a genli tárgyalások idején, úgy amint 
azt Laoal francia külügyminiszter megállapította, 
könyoksurlásnyi veszedelmes közelségben voltunk 
4.i háborúhoz, akkor az új római egyezmény 
aláírása után elmondhatjuk azt, hogy a közép- 
európai kérdés hányatott hajóját biztos révben 
horgonyozták le és Európa beevezett a béke 
csendes öblébe. Nekünk magyaroknak semmi 
okunk sincs arra, hogy ezt a római megegyezést 
ne a legőszintébb örömmel üdvözöljük. Örülünk 
ennek az egyezménynek I örülünk nemcsak azért, 
mert egy valóban őszinte barátunk, Olaszország 
több függő kérdést rendezett és nem csekély 
gondoktól szabadult meg az egyezmény révént 
hanem különösen örülünk annak, hogy ezért az 
egyezményért nem kellett áldozati oltárra dobni 
a magyar békerevizió szent ügyét I Ellenségeink 
ebbeli titkos reménykedése ködként foszlott szét. 
Nemcsak hogy meg nem halt. hanem új életet 
nyert a mi revíziós törekvésünk. Szabadabb 
levegőhöz jutott a hang, amely ezt a szót kiejti, 
sok féktől megszabadult a toll, amely leírja. És 
belekerült a revízió kérdése is abba a békés, 
nyugodt légkörbe, amelyet az olasz-francia meg
egyezés megteremtett. A megegyezés ugyanis azt 
tartalmazza, hogy nem szabad a mai határok 
erőszakos megváltoztatására törekedni. És hát 
vájjon mit teszünk és mit hirdetünk mi vaskövet
kezetességgel, de soha meg nem hátrálva hosszú 
tizenöt esztendő óta ? Egyebei sem hirdetünk, 
mint azt, hogy nem szabad a határok erőszakos 
megváltoztatására törekedni, nem szabad kardot 
csörtetni, nem szabad békét bontani, hanem 
revíziós jogainkat békés és törvényes eszközökkel 
kívánjuk kivívni. A római egyezmény azzal a 
megállapításával, hogy tilos erőszakos úton a 
határok megváltoztatására törekedni, hallgatólag 
ugyan, de annál világosabban elismeri a békés 
és törvényes revíziós törekvések teljes jogosságát.

Ez a munka tehát változatlan kitartással tovább 
fog folyni a magyar politikában. A cél változat
lanul a területi kérdés igazságos rendezése, az 
egyenjogúság megteremtése és a nemzeti kisebb
ségek jogainak intézményes biztosítása marad. 
Ez célkitűzésben az egységgé összeforrt magyar 
revíziós program a római egyezményből kicsil
lanó békés megértés jegyében keres érvényesülést, 
a jövőben lankadatlan kitartással mindaddig, 
amig a megvalósulás végső állomásához el nem 
érkezik. Remélhető, hogy e fontos állomáshoz 
már a közeljövőben elérkezünk. A római egyez
mény ugyanis az érdekelt államoknak azt java
solja és ajánlja, hogy ennek a megegyezésnek 
keretében részletmegállapodásokat kössenek, olya
nokat, amelyekkel az egymásközti viszonyban 
békés megértést teremthetnek. Magyarország haj
landó ilyen megállapodások létesítésére és haj
landó ilyen megállapodások létesítését célzó elő
zetes tanácskozásokon is részt venni. Természetesen 
olyan tárgyalásokon, amelyeken már az új békés 
szellem uralkodik és senki sem kiván a másik 
félnek feltételeket diktálni. Olyan tárgyalásokon, 
amelyeken nemcsak egyik fél hoz áldozatot, ha
nem a másik is egy igen nagy célért: a békéért! 
A békéért, amely Európa jövőjét biztosítja és a 
népek megértését, kiengesztelődését jelenti. Ma
gyarország mindig hajlandó volt áldozatot hozni 
a békéért. Most is hajlandó, de csak bizonyos 
kereteken belül. Mert vannak értékek, vannak 
eszmei javak ésnemzeti kincsek, amelyek soha, 
semmi körülmények között fel nem áldozhatok. 
Ezek közt első helyen áll a hármas célkitűzésű 
revíziós program, ami nekünk mindennél nagyobb 
érték, mert a nemzeti létet jelenti.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason január hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újtcmplomban tótnyelvü isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap dél
előtt fél 9 órakor kismise. 10 órakor nagymise. Délután
3 órakor vecsernye. Köznapokon a szentmise reggel 
fél 8 órakor, litániák délután 3 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson az ev. templomban minden hónap első 
vasárnapján van istentisztelet.

—  Esküvő. Zsitvagyarmati és győri dr. 

György Oszkár és solymosi Solymossy Mimiké 

e hó 19-én délután fél 6 órakor tartják eskü
vőjüket a róm. kát. templomban. (Minden 
külön értesítés helyett.)

—  Kitüntetés. Békés vármegye testnevelési 
felügyelője Szarvas község érdemes biráját, 
Dauda Mihályt, a Levente-intézmények mel
lett tanúsított, az átlagon messze felülemel
kedő magatartásáért dicsérő oklevéllel tün
tette ki. A közkedvelt községi biró tisztelői, 
barátai nagy örömmel fogadták a megérde
melt kitüntetés hirét.

—  Névmagyarosítás. A belügyminiszter ifj. 
Szvák Pál szarvasi kereskedősegéd nevét 
„Garamvölgyf-re változtatta.

—  Halálozás. Péterfy Lajos nyug. MÁV. 
főraktárnok 80 éves korában hosszas szen
vedés után Budapesten elhunyt. Holttestét 
családja hazaszállítana Szarvasra és itt te
mették el az idős, melegszívű és mindenki 
által szeretve becsült öregurat. Temetése 
kedden ment végbe nagy részvét mellett. 
Temetésén Szelényi János ev. lelkész mon
dott megható gyászbeszédet. Négy gyermeke, 
köztük özv. Slajchó Istvánná, néhai Slajchó 
István szarvasi tanitó felesége, édesatyjukat 
gyászolják az elhunytban.

—  Népművelési előadások. Dr. Csicsely Mi
hály csütörtökön, január 17-én este 6 órakor 
a Szarvasi Munkás-Otthon Szövetkezetben 
tartott népszerű ismertetést a kartelekről. — 
Dr. Sinkovicz György orvos pénteken, január 
28*án este fél 9 órakor a Kereskedelmi Al
kalmazottak egyesületében tart közérdekű 
előadást az ifjúság egészség-ügyéről.

—  Alakuló megyegyülés. Békés vármegye 
törvényhatósági bizottsága alakuló közgyűlé
sét kedden délelőtt 9 órára hívták egybe. A 
közgyűlésen az egyes bizottságokat fogják 
megválasztani.

FOGROM LÁSÁT
100 °/0 -ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvfzessencia.

SZERENÁD
Regény, írta: M Á R C IU S  
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. .. Egy végtelenül intelligens arcú, bűbá
josán szép, fiatal leány hajlik az írás fölé és 
olvassa, okassa figyelmesen . . . Kétszer-három- 
szor is keresztülfut rajta. Klasszikus, hófehér 
arcénak minden vonala nem mindennapi értel
met és jóságot, de egyben női gyöngédséggel 
párosult erélyt is árul el. Látszik, hogy feltétlen 
ura minden tettének és gondolatának s arcának 
harmonikus, finom vonalai is mindenkor simuló 
készséggel engedelmeskednek lelke halk parancs
szavainak. Most azonban, hogy egyedül van, 
nem igyekszik parancsolni sem a lelkének, sem 
az arcvonalainak, sem a tekintetének. Rózsalevél- 
szerű, érzékeny arcbőrén a legkisebb pír vagy 
elsápadás is élénken feltűnik. A tökéletesen 
szépmelszésű szájacska, az irás fölé hajolva, 
úgy fest, mintha mindig csak mosolyogni tudna. 
A hosszú szempillák, mintha egy kacagó tenger
szemet árnyékolnának. . .  De most, hogy egy 
sötétszőke hajfürt rakoncátlanul a szemébe hull 
és azt félresimitja: egy csodálatosan mélytüzű 
és egy ici-picit acélosba játszó, égszínkék szem
párba pillantunk bele, melynek mélyén valami 
nagy-nagy, ismeretlen szomorúság borong és vil- 
lódzik. Szinte meglepő az ellentét a lesütött és 
felemelt tekintet között.

Elgondolkozik.. .

— Különös! — suttogja maga elé. Nem 
tudom, ki ez az Október báró, bár a Hedda 
elejtett szavaiból s levélbeli célzásaiból vala
mennyire ismerem már. De megfoghatatlan rokon-

szenvet és részvétet érzek iránta. Bizonyára azért, 
mert Hedda olyan nagyon szereti. .. Vagy talán 
másért is ?!. .. Különös, hogy ez a szegény se
besült ismeretlen egy nagyon kedves ismerősömre 
emlékeztet engem . . .  Nagyon kedves I — mon
dotta ki hangosan, szinte rajongva a szót, az
után kissé izgatottan kétszer-háromszor körüljárta 
szobáját s homlokát az ablaküvegen pihentette 
meg . . .

— Nagyon-nagyon kedves I . . . — lehelte 
a szavakat álomszerűén maga elé. — Ez az 
érzés már sokszor nyugtalanít! . . . Pedig milyen 
szép, titokban tudni, hogy kifogástalan lovagok 
nemcsak a kinevetett mesevilágban élnek, de 
jár közülük talán valaki álruhában ebben a mai 
prózai, léha és törtető világban is . . .  Milyen 
különös, hogy az a valaki, halk, meleg bariton
ján azt mondja nekem néha : „kis Athéném T 
Éppen úgy, mint Október báró az ő regényhős
nőjének .. .

. . .  A drága szájacska most majdnem 
sírásra görbült.. .

— És milyen különös — monologizált to
vább, hogy még csak nem is álmodik róla, hogy 
„az okos kis Athéné**, „a drága kis pajtás** 
talán . .. talán egy kicsit nő is .. . Talán sírni 
is tud, nemcsak nevetni. . .  Talán szeretni is 
tud, nemcsak rokonszenvezni .. . Épen-épen úgy, 
mint akármelyik ostoba kis falusi vadvirág I : ..

. . .  És egy könnycsepp gurult le lassan 
azon a hamvas arcocskán.

Azután felrezzent álmodozásából. . .  — Ejl 
rótta meg magát kissé szégyenkezve — mit áb
rándozom én itt, mint egy tanyai libuska 1 — 
Hiszen én komoly, nagy lány vagyok. Tudomá
nyos hölgy, aki tegnap szereztem meg az orvos
doktori oklevelet! . . .  Össze-vissza fantaziálok

itt mindenféle hiábavalóságot I . Ahelyett, hogy 
arra gondolnék : hogy segíthetnék az én drága 
Heddámon és a szegény Októberen ?1. . .

— Hopp ! Megvan ! — ugrott fel örömmel. 
Gyerünk a jó Rektor bácsihoz, aki annyira ki
tüntetett engem minden tanítványa között s any- 
nyira a lelkemre kötötte, hogy életem minden 
fontosabb mozzanatáról értesítsem. És forduljak 
hozzá bizalommal, bármire van szükségem az 
életben !. .

. . .  Öt perc múlva már útban volt és egy 
negyedóra múlva ott állott bájos, kislányos za
varral a nagyméltóségú és nagytudományú ősz 
tudós, a Tudományegyetem Rectormagnificusa előtt.

.. . Nem tudjuk, mit beszéltek. De a bú
csúzásnál az ősz tudós mindkét kezével gyön
géd apáskodással simogatta tenyerébe Nóra 
remegő, fehér kis kezecskéjét:

— Édes kislányom ! — mondotta moso
lyogva. Nagyon örülök, hogy az egyetemen kívüli 
életének első lépésénél azzal a szeretettel támo
gathatom, ami a legokosabb, legkedvesebb kis 
tanítványomnak kijár. Ezt a kis ügyet igazán 
nem lesz nehéz nyélbeülni I Menjen csak nyu
godtan haza gyermekem és készüljön az útra. 
Holnapután reggel már jelentkezhet is annak a 
vidéki kórháznak a főorvosánál. Várni fogják I... 
Forduljon hozzám máskor is bizalommal... Sok 
szerencsét! . . . Isten vele, édes gyermekem I . ..

. . . Nóra szinte táncléptekben hagyta el 
az ősz tudós fogadószobáját. Egyenesen a táviró 
hivatalba rohant és Hedda címére feladta a kö
vetkező sürgönyt.

— Holnap este nyolcórás gyorssal érkezem 
bízzál minden jóra fordul Nórád.

(Folyt, köv.)



A Turul jótékonycélú teaestélye az érdeklődés
középpontjában

Szombaton este fél 9 órakor kezdődik a nagyszabású teaestély
A szarvasi Turul-Sportegyesülei 

agilis vezetősége 1 és rendezőgárdája 
a Délvidékről kiüldözött magyar véreink

—  Czirbusz Endre -ünneplése. A kondorosi
ev. egyház :frieleg szeretettel vett búcsút 
Czirbusz Endre igazgató-tanitótól, aki 40 évi 
szolgálatát kitöltve nyugalomba vonult. Ezen 
alkalomból miniszteri elismerésben is része
sülte sőt a-bányakerületi püspök is leiratban 
üdvözölte és elismerését nyilvánította a lelki- 
ismeretes munkálkodásért. A 40 évi szolgá
latitól '37 éVet á kondorosi ev. egyháznál 
töltött; A  miniszteri 'elismerő iratot Jung 
Miklós- ki?* s. tanfelügyelő gondolatokban 
igazdag beszéd kíséretében nyújtotta át. A 
püspöki elismerést Kovács Andor esperes, 
tór'niányfŐtánábsóá, aki az egyházmegye ne- 
^ b é h vis-;búcsút vett áz ünnepelttől, Balczó 
András, lelkész öz-ev. egyház, Kovács György 
felügyelő así egyháztanáÖ6, Velky Béla igaz- 
gíitQ-tanitó a. tantestület,, Bukovinszky Emil 
ö községi tantestületés TJrbancsok Anna 
növendék 'tánulótársai 'nevében vett búcsút 
szeretett tanitójától. Ez ünnepélyes alkalom
mal nflgyftqi^mn -v-Ht részt, kiknek
szemében meglátszott a meghatottság.

CÖtyattétotJjUblleilih!< JAz Öcsödi Függet
lenségi Kör ezévben tölti be fennállásának 
ötvenedik ‘étoét. 'Mihf friégirtlik a jubileu
mot a Kör méltó keretek között ünnepli 
tiiejjf' e ,hó !20"-án. Á kör most tartott rendki- 
;vüli közgyűlésén dr: Molnár Jenő elnöklete 
-alatt elhatározták, hogy 20-én délelőtt 11 
órától díszközgyűlést tartanak, este pedig 
ünnepi közvacsorát rendeznek. Az ünnep
ségre meghívták a kerület országgyűlési kép
viselőjét, dr. Tóth Pált, a vármegye alispán
ját, dr, Márky Barnát és a járás főszolgabi- 
ráját dr. Schauer Gábort is.

-- Elutasított fellebbezés. Lapunk múltheti 
számában közöltük, hogy a vármegyei tör
vényhatósági választás ellen a szarvasi első 
választókerületben fellebbezést adtak be. Az 
igazolóválasZtmány most tárgyalta az ügyel 
es ja fellebbezést elutasította.

Jl^iktr^lt^frQi^llVQQsoIcJiálja. Á t Or
szágos Frontharcos Szövetség szarvasi cso
portja szombaton este az Árpád dísztermé
ben bált rendezett, amely igen jólsikerült. A 
jélehVOlták a legjobb hangulatban szórakoz
tak el a reggeli órákig és a megjelent kevés 
-lány számára a bál feledhetetlenné vált. 
Kár, hogy nagyon • sokan otthonmaradtak, 
akiknek megjelenésére a rendezőség méltán 
számított.

—  A szarvasi állami elemi iskolai ifjúsági 
Vöröskereszt egyleti tevékenysége. Két ízben is 
beszámoltunk arról, hogy a szarvasi állami 
elemi lányiskola a Magyar Ifjúsági Vöröske
reszt révén albumok és az ifjúság által ké
szített ̂ emléktárgyak révén nemes érintkezést 
4Qr].^nn;.^z..evirópai <é&.4zsiai államok ha-. 
sonlócéfú egyesületeivel. A szarvasi csoport 
munkája kiterjed az emberbaráti mozgalom 
'ismertetésén,' a hasznos kézimunka készíté
sén és a buzgó önképzésen kivül arra is, 
hogyhazánk szomorú helyzetét és ember-., 
'.feletti küzdelmét -a -megértő^nemzétek Vörös
kereszt-intézményeivel is megismertesse. Az 
felőrölt tanévben az »egyik japán iskola nö
vendékei -küldtek az ottani iskolák életét 
feltüntető emlékkönyvet. A napokban pedig 
'egy olasz városka: Saluzzo elemi iskolájá
nak növendékeitől jöttek megható sorok ki- 
séfflfetéteri 'különböző emléktárgyak.

Hí" tpartwtület fdlhiVátiB. A szarvasi 
Ipartestület főnöksége felhívja tagjainak fi-. 
gyeimét arra, hogy azok, akik állami egye
li«® ̂ adöjükat íkeresefi-, jövedelem- és Vagyon- 
Adó) -túlmagösnak tartják, -úgV'aet'újabb adó
bevallással január hó 31. napjáig bezárólag 
fehHOAtth&q&lt !é& kérhetik adójuk -újabb meg
állapítását. Ezen határidő után sem fellebbe
zésnek, Sem Tnáé jogorvoslatnak helye nincs, 

litéhét; mftidőrikinék elsőrendű érdeke, 
■höíy,béreim«? rodőiának leszállítását kellő 
időben kérelmezze. A bevallási ivek a köz
ség főpénztáránál 10 fillér ellenében kapha* 
tók & kiállítás után az adóhivatalnál bélyeg- 
<&ertte*en ibertyöjtarúiók. A  bevallási ivek 
kiállításánál szívesen ny-újt felvilágosítást «z 
IpMéslűIéT Jégyzői hivatala.

felsegitésére szombaton este fél 9 órai 
kezdettel az Árpád, dísztermében nagy
szabású teaestét rendez. A jeles szarvasi 
sportegyesület teaestélyét a lakosság 
nagy érdeklődéssel várja, hogy ezáltal 
lerója kötelezettségét is az ártatlanul 
kiüldözött magyarokkal szemben. Igaz 
magyar szívnek nem szabad e napon

A vármegyei iparosság általános 
helyzetében az elmúlt évben semmi 
változás nem történt. Ennek a társa
dalmi osztálynak , helyzete már-már 
elviselhetetlenné vált és csak kevés 
kilátás' van arra, hogy valami javulás 
bekövetkezhetik. Ezzel kapcsolatban 
dr. vitéz Márky Barna alispán jelen
tésére hivatkozunk, amely a követ
kezőket mondja: „A segítés problémája 
magyar szempontból kétségtelenül a 
legbonyolultabbak közé tartozik, mert 
belenyúlik az, úgynevezett magyar 
agrár-rejtélybe. Agrárország vagyunk, 
de a mezőgazdanép nagyobbik fele a 
földnélküliséggel járó nagy szegény
ségben sinylődik, különösen mióta a 
mezőgazdáság világkrizise mezőgaz
daságunkat valósággal felperzselte. A 
magyar falusi nép már békeidőkben 
is csak minimálisan vehette ki részét

—  Megalakult a Szarvasi Nyugdíjasok Egye
sülete. A szarvasi‘nyugdíjasok a múlt hét 
szombatján értekezletet tartottak, amelyen 
egyhangú lelkesedéssel egyesületbe tömörül
tek. Az alakuló közgyűlésen szépszámban 
vettek részt a nyugdíjasok A közgyűlést 
Némethy Samu korelnök tartalmas megnyi
tója vezette be, aki az egyesülés fontosságát 
méltatta és céljait is ismertette. A mozgalom 
kezdeményezőinek: Némethy Samunak, Szlo
vák Pálnak, Zalai Györgynek és Frankó Já
nosnak köszönetét mondtak, majd a tagsági 
dijakat állapították meg. A tisztikarválasztá- 
■son elnöknek egyhangúlag Némethy Samut, 
ügyvezető elnöknek Makó Gyulát, alelnök- 
nek Lászlóffy Istvánt, jegyzőnek Frankó JáA 
nőst, pénztárnoknak Zalai Györgyöt, gond
noknak Trnovszki Mártont, könyvtárnoknak

könyörtelennek lenni. Fel kell olvadnia 
Szarvas egész lakosságának a meleg 
hazafiság őszinte érzetében és azoknak 
is, kik az összejövetelen nem vehetnek 
részt, felülfizétéseikkel kell tanúságot 
adni magyar és emberi szerető érzé
sükről. Szarvas minden rendű és rangú 
társadalma összedobbant szívvel ta
lálkozik a Turul teaestélyén, amelyre 
lapunk útján hiv meg mindenkit a 
vezetőség és rendezőség.

ma pedig teljesen fogyasztóképtelen, 
ínséges tömeg lett, amelynek téli ellá
tása is csak úgy lehetséges, hogy a 
szükség- és inségadók egész sorát 
zúdítja az állam elsősorban a városi 
lakosságra, amely éppen a falu krízise 
miatt vagyona és jövedelme nagy 
részét már el is veszítette. A magyar 
kézműves osztály, amelyet csak egy 
keskeny mesgye választ el a falu 
mezőgazda népétől, a falu fogyasztó- 
képességében látja kétségbeejtő sor
sának legfőbb magyarázatát." Ennek 
a súlyos helyzetnek lehet betudni, 
hogy Békés vármegyében egyre fogy 
a kézműiparosok száma. Jelenleg 'ön
álló iparosa vármegye területén 7520 
van. A segédmunkások száma 2752, 
a tanoncoké 1824, mig a munkanélküli 
szakmunkások száma 5202. A munka- 
nélküliek egy részét az egyes városok 
és községek látják el inségmunkávál.

Szlovák Pált, ügyésznek 'dr. Dörnyei Józse
fet választották meg. A számvizsgálóbizott
ságba Ribárszky Pál, Paál Miklós, Öpauszki 
Lajos, a választmány tagjai Pohl Gyula,-Lackó 
Ákos, Horejsi Antal, Frank Vilmos, Barna 
Imre, Józsa Mihály, Császár Ferenc, Lakatom 
András, -Boros -Szabó Ferencné, Hortobágyi 
Alajosné, Kőhalmi Frigyes, Varga Ferenc, 
Sonkoly György, Povázsai Pál, -Frankó. Mi
hály, Solymossy Béla, Benczúr Mihály,Kom- 
Jósi János, mint rendes,. Radvánszki Jván, 
Benczúr Pál, Neumann Ádám, Mladonyiaki 
Márton, Paraj János és Hoppál Gáborné, 
mint póttagok lettek megválasztva. Az -alap
szabályok ismertetése után a közgyűlés lel
kes hangulatban ért véget.

—  Megsz&nt a  sertéspestis. -Szarvason -és 
Kondoroson a sertéspestis betegség megszűnt.

T I S Z T A  V É T E L T  B I Z T O S I T
a világ vevő fádiósorozat; 

P H I L I P S  
Oktoda 4+1 
Ju n io r  2+1

CSERE, VÉTEL, ELADÁS. DÍJTALAN BEMUTATÁS I
Villanyszerélés. LATICEL gumi-ülőpétM.

D A N K Ó  műszerészéi, Átvaftáz.
ORION készülékek 4s kaphatók. .....

S T A N D A R D
Super 35-5+1 
S u p e r  X — 3+1 
S íi pfcf 2 X -2 + 1

Szomorú helyzetkép a megye iparosságáról
Hétezerötszázhű$z Iparos van a megyében, de számúk egyre csökken

az iparnyújtotta kultúrszükségletekből,



A robogó vonatnak ment neki 
egy öcsödi teherautó

A teherautó teljesen tönkrement és csak a tulajdonos szenvedett
sérüléseket

HE T E NKÉ NT
lija t OROSZ IVÁN

Barátaim
Sok barátom van. Sokszor azt hiszem, hogy 

több is, mint hinném. És mégis, ha az igaz ba
rátság kellékeit körvonalazom magamban, meg 
kell állapítanom, hogy alig van barátom. A kö
zelmúltban egy régi ismerősömmel találkoztam, 
aki valamikor kiterjedt és szép birtoknak volt 
az ura, ma pedig adósságokkal terhelt házacs
kájában éldegél szerényen, inkább szegényen, 
nélkülözve, mindenkitől elhagyatva. Régebbi élete 
olyan volt, mint egy gyönyörű koldus-álom. Volt 
pénze, vagyona elég, sőt szive is nagy volt, mert 
abból a bizonyos magyaros vendégszeretetből is 
sok volt benne. Jó megjelenésű férfi volt, erszé
nye mindig telve volt, jólét sugárzott ki a mindig 
tártkapujú házából, nagy sikerei voltak a nők 
körében és barátja, az volt rengeteg. Most pedig, 
hogy már megöregedett, elszegényedett, a legtöbb
ször magányosan üldögél el az unalmas őszi és 
téli délutánokban félig fületlen szobájában, a jó 
öreg karosszékben, ott nz ablaknál. Filléres új
ságokat olvas és amikor az emlékezések vonalán 
visszafut a szép múltba, könnyes-lesz a szeme, 
megroggyanó térdekkel felemelkedik, kinyitja az 
ósdi almáriom masszív fiókját, régi apróságai kö
zött kutatva meg-megsimogat egy ezüstkanalal. 
régi jólétének szomorú maradványát. Egy évben 
egyszer rágyújt a fiók mélyén rejtőző jóillatú, 
békebeli Havanna-szivarok egyikére, amely szin
tén emlékként maradt ott meg és ilyenkor bizony
nyal a régi emlékek melegénél melengeti a jelen 
ridegségét. A közelmúltban felkeresett és amikor 
elintéztem amire kért, meghatódoltan köszönte 
meg irányában mindenkor tanúsított jóindulatomat. 
Reszkető kezekkel szorongatta kezemet és resz
kető hangon panaszolta el éleiének bajait. Hogy 
valamikor, amikor még a jólét tobzódó hajójának 
kapitánya volt, nem is tudta borbarátainak szá
mát se. Most pedig régi mulató cimborái, kártya- 
partnerei mind élhagyták. Egyike-másika már a 
köszönését sem fogadja. Pedig . . . Hej. . .  igy 
van ez .. . állapította meg ismételten az örök
igazságot és fáradt keserűséggel, magábameredő 
szemekkel ment tovább. Most, hogy irom ezeket 
az önvalló sorokat, akaratlanul is megcsókolom 
őt, az elesettet, az elhagyottat, mert sajnálom és 
mert szeretem. És megköszönöm neki, hogy meg
tanított az igaz barátságra. Mert kedves Ismerő
söm én sokat tanultam öntől, bár engem is cser
ben hagyott sok igaznak hitt barát, kikkel egy
koron iskolákba jártam, kikkel egykoron kis diák- 
szobákban éltünk és álmodoztunk és belémmar- 
tak sok barátnak hitt egyének, kik önzésükben 
bárány bőrt öltöttek, hogy elveszejtsenek. De én 
az ilyen példákon okulva tanultam meg az igaz 
barátságot és talán ezért igyekszem mindenkihez 
jónak, áldozatosnak és megbocsálónak lenni. Én 
jóbarátja akarok lenni mindenkinek, hogy ben
nem ne csalódhasson senki, mert tudom, hogy 
a barátban csalódni a legnagyobb csalódás. Én 
tudom-hogy sok barátom, vagy volt barátom, 
vagy barátnak hitt ismerősöm a tudásnál és szel
lemiségnél többre tartja a földi kincseket, a tob
zódó örömöket, a haszon napi megnyilatkozásait, 
de én ezekhez sohasem szólok megbántott sza
vakkal. Ök csak keressék a földieket az életben, 
de ne bennem és ha ők a fentiek alapján csa
lódnak bennem, én tudom, hogy bennük soha
sem fogok csalódni, mert nem csalódhatok és 
nekem sohasem kell majd panaszt tennem el
lenük, mint ahony panaszt tett régi bor- és kártya- 
barátai ellen előttem az én fentemlitett kedves, 
árva jóismerősöm.

— KSsxSaetayilviutís. A  csabacsűdi ág. h„ ev. egy
házközség ezúton is hálás köszönetét mond a temp
lomi csillárra befolyt nemes és kegyes adományokért: 
Oferék: dec. 5-én 2*59 P. 16-án 12 f, 19-én 21 f, 23-én 
1*48 P, Özv. Tóth Mihályné 2 P, Molnár Jánosné, Da- 
rida Mihály, Csonka Mihály. Borgulya István, Szrnka 
J. János 1— 1 P, id. Folytán György 60 f. N. N., Hu- 
szárik György, Czinkoczky János, Roszik Márton 50— 50 
f, Szekere Pál 40 f, Kozsuch János 40 f. Mravik János, 
Sonkoly Sámuel, Búzás Mihály 20— 20 f. (Folytatjuk.)

—  Privát vágásokat és húsfüstölést jutányos 
áron vállal ifj. vitéz Tóth János, IV., 487. 
Telefon: 91.

A mulf héten pénteken Bálint 
József öcsödi autófuvarozó este tiz 
órakor autóján Békésre igyekezeti. A 
békésföldvári vasútkereszteződésnél az 
autó nekiment a MÁV-ak Békésföld
várra menő mozdonyának. A moz
donyvezető azonnal leállította a gépet 
és a vonat utasai is leugráltak, hogy 
az autó utasainak segítségére siesse
nek. Az autó az összeütközés követ
keztében teljesen tönkrement, de az

magányosan lakó idős asszony laká
sánál egy éjjel a kamra ablakának 
rácsát kifeszitették, az ablakon keresz
tül bemásztak a kamrába s onnan egy 
zsák lisztet, ugyanakkor a baromfiólból 
két kacsát közösen elloptak. Ugyan
csak az egyik cigány, Kolompár László, 
Kanalas István nevű társával néhány 
nappal előbb Izbéki Elemér kocsijáról
— aki gyanútlanul hajtott az utcán — 
leemeltek 54 kilogramm lisztet. Ez

— Amiben szintén van művészet. A művé
szeti csoportosítások'alkalmával az esztéti
kusok meg szoktak feledkezni egy örök igaz
ságról, hogy minden' dolgot és művet lehet 
rosszul, jól és művésziesen elkészíteni. Hi
szen ki nem látott már női ruhái, amelyre 
akaratlanul rámondtá, hogy olyan, mini egy 
költemény. Máskor meg egy szép cipő ra
gadta meg a figyelműnket. Ugyanígy vagyunk 
az ipar minden 'szép?.,termékével is. Akiknek 
a szép iránti érzékük az átlagosnál jobban

utasok közül csak Bálint József autó- 
tulajdonos sebesült meg. Az autót — 
amelyet Tóth László sofőr vezetett — 
Szarvasra vontatták be, ahol az egyik 
javítóműhelyben hagyták és a köny- 
nyebben megsérült tulajdonost Öcsödre 
szállították, ahol lakásán ápolják. A 
kár mintegy 1500 pengőt tesz ki. A 
karambol ügyében a vizsgálat meg
indult, hogy kit terhel a felelősség.

kézrekeritésére, ami eredményre is ve
zetett. Ezen ügyben a gyulai kir. tör
vényszék Unghváry tanácsa a követ
kező ítéletet hozta: Kolompár János 
32 éves vádlottat 2 évi és 6 hónapi 
fegyházra mint főbüntetésre és 5 évi 
hivatalvesztésre mint mellékbüntetésre. 
Kolompár László 21 éves vádlottat 6 
hónapi börtönre, mint főbüntetésre és 
5 évi hivatalvesztésre, mint mellék- 
büntetésre Ítélte. A négy orgazdát 
pedig fejenként 1 hónapi fogházra és 
1 évi hivatalvesztésre ítélte, azonban 
ezek büntetését 3 évi próbaidőre a 
törvényszék felfüggesztette. Az ítélet 
jogerős.

kifejlett és a kezeik közt forgó nyomtatvá
nyok. szemeik előtt megjelenő plakátok, meg
hívók, névjegyek csinosságára is adnak,azok, 
mindig örömmel szemlélik a Szarvasi Köz
löny nyomdájából kikerült nyomtatványok 
csinos, finom, Ízléses és művészi kivitelét. 
Figyelje meg ezt ön is és akkor ' mindén 
nyomdaszükségletét itt készítteti el.

—  Országos vásár. A kunszentmártoni or

szágos vásárt február 10-én tartják meg.

f e l h í v á s

Tisztelettel meghívom nagyrahggsült vevőimet, Szarvas város vásárolni óhajtó 
közönségét és Kedves barátaidat. Tekintsék meg dúsan felszerelt raktáramat, 
vételkényszer nélkül, ahol a közölteken kívül szakmámhoz tartozó cikkekből 
is nagymennyiséggel rendelkezem. Néhány cikkemnek közlöm tájékoztató árait:

Hálózati rádió . 85*—  P-töl 
Kristályos rádió 2*50 P-töl

Csillár . . . .  9*50 P-től
Telepes rádió . 35*—  P-töl

A  legtöbb rádióm  veszi »B U D A P E S T  II.« is.
Gyári képviseletem van: ORION,STANDARD,PHILIPS és EKA hálózati rádiókból, 
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI GYÁRI ÁROK

Rádiókban vétel,csere,eladás.Készpénznól nagy árengedm éhy
Villa'mszerélések, javítások jótállással, elfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 
Sportcikkek,, korcsolya- és vivófelszerelések. HOCIPÖJAVITÁS F ILLÉR ES  ÁRON 24  ÓRÁN BELÜL. 

Kerékpárok átfestését, pucolását és javítását már most nagyon olcsón végzllnk!

. Mindenkit szívesen látok:

S Z T  R E H Ó V S Z  K Y  M Á R T  ÖN
---- --------  SZARVAS, PIAC-TÉR. Telefon: 59. ----:— r-— —

Kacsákat, lisztet loptak az öcsödi cigányok
A gyulai törvényszék ítélkezett a tolvajcigányok felett

Még az ősz folyamán történt, hogy 
Kolompár János és Kolompár László 
öcsödi cigányok özv. Seres Benjáminné

ügyben Nyeste ' Ferene csendőrtiszt- 
helyeltes, őrsparancsnok vezetése mel
lett erélyes nyomozás indult a tolvajok 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w



Ingyen szerelem
a nálam vásárolt modern 
és olcsó CSILLÁROKAT.
Asztali állólámpa, valamint 
éjjeliszekrény«lámpa olcsón 
kapható.

VILLANYSZERELÉST olcsóit vállalok.
Díszes rojtos ernyők, tulipán«
ernyők olcsó áron.

Komplett zseblámpa elemmel 88 fillér!
Friss zseblámpa-elem. — 
Telepes rádiók nagy vá-
A Q 7 ÍP k n o n

Rádiócsövek! Hálózati rádiók!
Részletre. Bemutatás ingyen

D A N K Ó  (Árvaház.)

—  Irredenta előadás. A Jugoszláviából ki
utasított magyarok felsegitésére a szarvasi 
KIÉ e hó 20-án nagyobbszabású hazafias 
előadást rendez az Árvaház dísztermében. 
Előadásra kerül Krón Ferenc „Igazságot 
Magyarországnak" cimű egyfelvonásos da
rabja, alkalmi beszéd, ének, zene, szavalat 
és egy élőkép kerülnek még műsorra. A ne
mes cél érdekében is felkérjük a közönséget, 
hogy mozdítsák elő önkéntes adományaik
kal, hogy ezen önzetlen előadás összes be
vétele testvéri együttérzésből jusson mostoha 
sorsú testvéreinkhez. A szerb kegyetlenke
dés után érezniök kell azt, hogy nem jöttek 
sem idegen földre, sem idegenek közé. A 
magyar szűkölködésből, a terhek alatt gör
nyedő házakban jut még nekik is egy-két 
falat kenyér, egy-egy kis férő hely, ahová 
lehajtják fejüket. A történelmet nem lehet 
megcsúfolni, az igazság istenasszonya' kezé
ben tartja a jövendő mérlegét, amelyre nehéz 
súlyként rakja a történelem ez utóbbi sötét 
eseményeit. Addig is kapcsolódjunk bele a 
KIF hazafias munkájába, hogy az ifjúság 
munkája eredményesen végződjék.

—  Közgyűlés. Az öcsödi Iparoskor vasár
nap délután tartja meg tisztújító közgyűlését, 
mely iránt az iparosság körében nagy érdek
lődés nyilvánul meg. Elnökjelöltek Dezső 
Antal, Murányi Bálint, Pantó Antal és Kar
dos András.

—  Takarítsuk és hintsük le a járdákat. Itt a 
fél. Gyönyörű téli tájak fogadják az embert 
az uccákon, a határban. Nagy kupacokban 
áll a hó mindenütt. Zúzmarák csillogó virág
füzérei csüngnek le a fák gallyairól. Szürke 
égboltozat alatt csillogó, szemrontó fehérség 
tündököl. Megelevenedett a gátak környéke, 
a Körös medre. De nemcsak a jégen, hanem 
az uccákon is vígan bukfenceznek az embe
rek, mert a legtöbb helyen a háztulajdonosok 
nem szórják le a járdákat, nem takarítják 
le a havat. Pedig az embertársaink iránti 
figyelemnek erre is ki kellene terjedni, annál 
is inkább, mert ez kötelező. Hiszen ha bal
eset történik a ház előtti takaritatlan és sikes 
járdán a kötelezettségét is megállapítják a 
gondatlan házigazda terhére.

— FelUlfizetósek nyugtázása. A szarvasi 
Frontharcos-bál rendezősége köszönettel nyug
tázza a következő felülfizetéseket: Gróf Bolza 
Pál 20, Bárány Béla, Paál Samu, Salgó Miksa
5—5, Géczy Dezső 4, Müller Károly. Piros 
József, dr. Szemző István, Szemző Pál 3-3, 
vitéz Biki Nagy Imre, Donner Árpád, dr. 
Dörnyei József, Frecska Sámuel, Józsa Mi
hály, dr. Kőcser Rezső, dr. Készt Béla, Ko
vácsik Károly, viléz Letenyei János, dr. Po
dany Pál, Szabolcs Károly, dr. Szemző Imre, 
Sztrehovszky Márton, viléz Tepliczky János, 
vitéz dr. Zerinváry Szilárd 2—2, Gaál Lajos, 
Garay Samu, Raksa György, dr. Silberstein 
Gyula, vitéz Takács István, Ujfaluczky Jó
zsef, Wágner Géza 1 — 1 pengőt, Nagy Sán
dor 50 fillért.

—  Panaszkodó iparosmesternek. (Bekülde
tett). Tekintetes Szerkesztő Úri Nagybecsű 
lapjuk legutóbbi számában közzétett panaszra 
vonatkozóan, a nyilvánosság számára is, rö
viden közlöm a következőket: a panasz tár
gyát képező sajnálatos eset valóban megtör
tént abban a bizonyos egyesületben, azon
ban az egyesület tudta és beleegyezése nél
kül és mégkevésbé a vezetőség rendszere 
alapján. Ama illusztris vendégek, számszerint 
öten, tehát nem „sokan", igen jól érezték 
magukat az egyesület helyiségében, nem ér
zékenykedtek és nem is távoztak el „azon- 
nal", sőt közülük néhányan a mulatság vé
géig olt maradtak és nem csináltak kázust 
a panaszt tevő iparosmester által már másod
ízben panasz tárgyává telt és felfújt esetből. 
Annak az egyesületnek vezetősége minden
kor a legnagyobb liszleleltel adózik a köré
ben megjelenő vezelőférfiak és illusztris ven
dégek iránt, viszont ők nem tettek még pa
naszt a fogadtatást illető bánásmód miatt, 
sőt állandóan fokozódik érdeklődésük és 
vonzalmuk az egyesület iráni, mit semmi 
sem bizonyít jobban, mint az utóbbi időben 
az intelligens ifjúságnak oda való orientáló
dása is. A panaszkodó iparosrnesler is job
ban tenné, ha azt a bizonyos egyesületet 
gyakrabbi látogatásával megtisztelné, bölcse- 
ségével irányítaná, a mások által elkövetett 
apróbb hibákat ne kívülről támadná, már 
csak az egyesületi béke kedvéért sem.

Egy másik iparosmester.
*

Lapunk szerkesztősége mindenkor kész 
örömmel ad helyet önzetlen kritikájú leve
leknek, amik a személyeskedést elkerülik. 
Lapunk múltheti számában közzétett levélre 
a választ fenlebb szintén leközöltük és meg
állapíthatjuk, hogy abban semmiféle támadás 
nem volt és tudomásunk szerint hasonló ér
telmű beadvány is érkezett ahhoz az egye
sülethez, igy nem kifelé, de befelé is panasz 
tétetett. Viszont az újság nyilvánossága épen 
a közérdeket képviseli és az, aki ezt fel
használja semmiesetre sem rovandó meg. 
A panaszlott és bevallott eset, ha többet 
nem ismétlődik meg. lapunk publicisztikai 
kötelességét eredményesen teljesítette.

—  Mozgalom a magyaros ruházatért. A
szarvasi női- és férfiszabók mozgalmat indí
tottak a magyaros viselet minél szélesebb 
körben való elterjesztése mellett. Magyar 
életünknek, magyar érzelmeinknek a ruház
kodáskodásban is kifejezésre kell jutni és az 
utóbbi időkben a fővárosban is több meg
mozdulás történt ilyen irányban. Szarvas 
hazafias lakossága minden bizonnyal nagy 
érdeklődéssel fog csatlakozni ehhez a nemes 
mozgalomhoz, melynek irányítását dr. Schauer 
Gábor, a járás agilis és fáradhatatlan főszol- 
gabirája vállalta el. Az Ő lángoló hazaszere
tete. a közügyek terén mindenkor teljesített

—  Gyümölcsfák átültetése. Szí
nes, élethű gyümölcsképeinek 
közlését most kezdte el a Nö
vényvédelem és Kertészet leg
újabb számában. Cikkeket közöl 
a gyümölcsös legmegfelelőbb 
telepítési módjáról, a permete
zéshez szükséges esővíz és hóié 
összegyűjtéséről, az idősebb 
gyümölcsfák átültetéséről, a gyü
mölcsfalugasról stb. A kél dúsan 
illusztrált lapból egy alkalommal 
a Növényvédelem kiadóhivatala 
(Földművelésügyi Minisztérium,
Budapest, V., Kossuth Lajos-tér
11.) a Szarvasi Közlönyre való 
hivatkozással díjtalanul küld 
mutatványszámot.

—  Surányi Miklós készülő Szé- 
chenyi-regónye eseménye lesz 
a magyar irodalmi életnek. A re
gény egyik hőse ifjabb báró 
Wesselényi Miklós. A regény 
az Uj Idők ‘mai számában 
jelent meg. Előfizetési ára ne
gyedévre 6*40 P, egyes szám 50 f.

pótolhatatlan munkássága és fáradságot nem 
ismerő agilitása minden bizonnyal nagy ki
hatással lesz a magyaros viselet elterjedésére. 
A jövő héten errevonatkozólag egy értekez
letet fog összehívni, amelyen az erre vonat
kozó ügyeket tárgyalják meg.

—  Drága a korcsolyajegy. A közönség kö
réből többhelyen szóvátett panaszt közlünk, 
amikor a jégpálya 40 filléres belépőjegye 
ellen, emelünk szót. A mai súlyos gazdasági 
helyzet és a sportolás egyik legszebb ágá
nak, a korcsolyázásnak nagy egészségügyi 
fontossága megkívánja a belépőjegy árának 
mérséklését. Amikor elismerjük a jégfenntar
tási költségek nagyságát is, mégis szeretnők, 
ha a közönség megértésével és megelége
dettségével találkozna a belépőjegy érának 
csökkentése.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben január 11 —18-ig a következő bejegyzé
sek történtek: Születtek: Molnár György és 
Frankó Erzsébet fia halvaszületeti, Krajcso- 
vics Pál és Szakács Zsuzsanna fia Pál, Gom
bár István és Janecskó Zsuzsanna fia István, 
Palyov János és Gálát Judit leánya Judit, 
Lestyan Goda György és Janurik Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Hricz János és Konyecsni 
Mária fia Mihály, ifj. Adamik János és Kud- 
lák Judit leánya Mária, Csicsely Pál és 
Bracsna Margit leánya Zsuzsanna, Zuberec 
Pál és Maginyec Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, 
Csasztvan Mihály és Oncsik Anna fia Mihály. 
Házasságot kötöttek; Bab Lajos Kolompár 
Terézzel, Szloszjár György Novodonmszki 
Zsuzsannával. Elhaltak: özv.Szeljak Mihályné 
Pálkó Mária 65, özv. Pribelya Mihályné 
Varga Judit 70, Janecskó Pál 64, Lőwy Si
mon 84, Gáspár Mihály 37, Nádas Pálné Szi
lágyi Rozália 28, Laluska Erzsébet 13, Pálin
kás Pál 24, özv. Varga Mártonná Filyó Má
ria 74 éves korukban.

N y i 111 é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem &

• kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Felhívás
Felhívom mindazokat, akik néhai Ko

vács Mihály adópénztári ellenőrtől kölcsönöket 
felvettek, hogy nálam a községházán azonnal 
jelentkezzenek annál is inkább, mert az 
adósok névsora nálam van és mielőtt a peres 
lépéseket megtenném, saját érdekükben el
várom őket.

Szarvas, 1935. január 10.
FQchsl Miksa adótiszt.

a csabacsűdi Lusztig-féle Iegelő- 
C l f l U ”  bői 40 hold. Érdeklődni lehet a 

kiadóhivatalban.

^  re elófizel a
. ahi P 14.40-nel egy’ flr0. félig-
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Az apa felbujtására megölte gyermekét 
egy endrődi leányanya

|Az apát két és félévre, az anyát héthónapra ítélték
Fekécs Eszter endrődi leány a 

múlt év júliusában egy leánygyermek
nek adott életet Szégyene miatt 
azonban újszülöttjét megölte. Az elve
temült anya gyermekének mellét össze- 
szoritotta, úgyhogy a bordái betörtek 
és a gyermek meghalL A nyomozás 
során kiderült, hogy Fekécs Eszter 
gyermekét Pelyva Pál, a gyermek ap
jának biztatására ölte meg. A legény 
régóta udvarolt neki. de a házasság- 
kötést addig húzta-halasztotta, amig a 
gyermek megszületett. A gyermek szü
letése után Pelyva azzal állt elő, hogy 
a gyermeket meg kell ölni, mert csak 
abbán az esetben hajlandó feleségül

venni. Fekécs Eszter a legény rábe
szélésére . végrehajtotta a kegyetlen 
gyermekgyilkosságot, amely után azon
ban a legény hallani sem akart arról, 
hogy a leányt felőségül vegye. A 
gyulai törvényszék Fekécs Esztert hét
hónapi börtönre ítélte gyermekülés 
bűntette miatt, az apát mint felbújtót, 
szándékos emberölés bűntettében mon- 
dontták ki bűnösnek és két és félévi 
fegyházra Ítélték. A bejelentett felleb
bezések folytán most került az ügy 
a szegedi Tábla elé, amely az iratok 
ismertetése után a törvényszék Ítéletét 
helybenhagyta.

— A posta elbúcsúzott volt főnökétől. A
szarvasi postahivatal vasárnap délelőtt bú
csúzott el Miron Lajos postafelügyelőtől, akit 
felettes hatósága Zalaegerszegre helyezett át. 
A személyzet nevében Hölub Pál postafel- 
ügyelő. helyettes postafőnök búcsúzott el 
megható szavakkal, amire Miron Lajos vála
szolt meghatódottan.

—  Teaestély. E hó 26-án este 8 órai kez-r 
dettel az IpartestüIetben teaestély lesz.

t— Ablakvirág-lehelők. Az indiai, csodálatos 
bűvésztehetségek közt mindenféle mésterke- 
dók akadnak. Vannak olyanok, akik leülnek 
egy nagy ablaktábla elé és színes, pompázó 
virágokat lehelnek^®? flblaktáblára. A mai 
modern életünkben ezt a varázstehetséget a 
kézimunkázó DŐ újjai árasztják. A bűvész- 
mutatványokra'pedig az ő kedves folyóiratuk 
a kézimunkázó nők lapja, a Tündérújjak ta
nítja még őket. Ez a tízéves jubileumát ün
neplő folyóirat ezalkalormnal egy csodás 
szépségű tüllfüggőnyt küld ajándékul min
denkinek, aki 14 40 P-vel egész évre előfizet 
fi lapra. A 150x260 cm mérelQ függöny, a 
hímzésre szolgáló MEZ gyöngyfofiá! teljes 
mennyiségével valóban, csodálatos hatásúvá 
lea«, mihelyt a divatos technikával kíhimzett 
virágok megjelennek az écrüszinű tüllfüggöny 
kockás mezőiben. A varázsfüggöny jgen gyor
san válik az ablqk ,díszévé,, sőt- másfajta 
lakfodisz isk^saülfreibelőle, amire szintén 
megtanít a Tündérújjak (Budapest, IV. Szer- 
Vftis-’féf 3:) Kérjen mutatványszámot.

Gramofon-lemezek és készülékek.
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Javítás, fémcsiszolás, galvanizálás, 
' rádlóépftés,tervezés.

—  Levél lapunk Szerkesztőségéhez. (Bekül- 
detett). Tekintetes Szerkesztőség I Örömmel 
látom becses lapjukban, hogy minden köz
érdekű ügyben a közönség köréből jött pa
nasznak helyet adnak. Én ennek tulajdoní
tom azt, hogy a Szarvasi Közlöny nemcsak 
Szarvason, hanem a járás többi községeiben 
is a legjobban kedvelt lap. Tárgyilagosságá
val, igazságosságával és komoly hangjával 
felhívja az illetékeseket és a közönséget a 
szükséges dolgokra és mint az egyén, mint 
a köz érdekében pártatlanul fontos és. nélkü
lözhetetlen hivatási tölt be. Engedje meg a 
Tekintetes Szerkesztőség, hogy én most egy 
társadalmi osztálynak, a vendéglősöknek egy 
panaszát adjam elő. Hiszem, hogy ezt a 
panaszt mindenki meg fogja érteni és ezután 
Kérésünknek megfelelően fog cselekedni. 
Tudniillik mi többen vendéglősök, bizonyos 
ünnepi alkalmakkor vacsorákat szoktunk 
rendezni és ezekre'a meghívást ivek köröz- 
ietésével eszközöljük. Ahányan aláírják az 
iveket, annyi vendégre számítunk. De az 
utóbbi időben a közönség egyrésze az alá
írás ellenére is otthon marad és emiatt a 
vacsorákra ráfizetünk, mert bográcsszámra 
marad meg áz étel; Igaz, hogy az aláírás 
kötelezettséggel jár és joggal követelhetnénk 
az elmaradt személyektől az emiatt okozott 
kárt, de mi még eddig elálltunk ettől. Kérjük 
ezért a közönséget, hogy nehéz anyagi hely
zetükre Való tekintetlel csak azon esetben 
Írják alá a meghívó iveinket, ha ■ tényleg el 
is jönnek a vacsorára. A tek. Szerkesztőség
nek köszönetünketrtölmácsolva vagyok tisz
telettel : ^láirás: vendéglős.

—  (Mteroe Mtélylllezöttrw/'' A mezőtúri 
Stefánia Szövetség január 19-én saját céljára 
InSsaiós'teáestélyl ¥ender a Mezőtúri Kaszinó 

tlQttn<|(ie{£: Az estély műsora igen változatos 
-szerepel a Szarvasi Kamara Társaság is, 

melynek tagjaidr. Kácser Rezsőnél Havra
nek Vilmos és Báthory Sándor. A trió H. 
Arensky: Zongoiía-liármasát (D-moll) adja elő.

. a Magyar Lányók jcelengyekíosztósi ünnepén 
tartott megnyitóbeszédét közli a Magyar Lá
nyok számé, Tulsek Anna ünnepi beszé- 
(lével együtt. Mutatványszámot .díjtalanul küld 
á kiadóhivatal,. Budapest. VI., Andrássy út 
. l&l^iőfizetesi ája egynegyedévre 4 P. Meg- 
jdérak minden gombaion- — Earl Rider: 
Spprtszerelem a Milliók Könyve legújabb 
regényé/ Előfizetés] ára negyedévre 13 regény 

1 ; ’i Kíadöhivafel Budapest,, VJ„ Andrássy 
út Í6 gyermd^ Rákócziról szól Dánielné 
új regénye Az £n Újságom új számában. 
Megjelenik minden ápombatori. Eföfizéiési ára 
egyne^yedévré 2 P.' Mutatvényszömcft dtftá-- 
lanul Rőldá kiadóhivatal, Budapest1, Andrássy

épitéwpknafly i^ifoldj sikere. A
Sink|pi|bi)! cimű vezető iapán-epüészfalyóiraf 
oldnaliat szentel .magyar építészeknek, akik«

nek ipűveit a.Tét é*.Forma nyomán közli; 
A  Tér és Forma fennállása óta sxártnlalenezor
megtörtént mór, hogy annak képeit külföldi 
lapok átvették. Mutatványszámot díjtalanul 
küld ö kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz 
körút 56.

382/1934. vght. szám.

Árverési hirdetmény*

Dr. Forheim Ernő újpesti ügyvéd állal képviselt *
Standard Villamossági rt. ja v á ra ,--------- ellen 602*67 P
tőke, ennek 1932. december 31-től 5 százalék kamata 
és 7374 P költség erejéig, amennyiben a követelésre 
időközben részletfizetés történt, annak beszámításával 
a miskolci kir. jbíróság 1933. évi 38727. sz. végzetével 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1934. május 29-én felülfogJalt 1457 P-re 
becsült ingóságokra a szarvasi kir. jbiróság 4614/934. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. te. 20. §-a alapján a következő megnevezett: 
dr. Gál György ügyvéd által képviselt Reiner Béla é» 
Tsa javéra 375 P s járulékai, dr. Vámbéri László tígyv^ 
által képviselt Kelemen D. és Tsa javára 420 32 P * 
járulékai, dr. Brüll Dániel ügyvéd által képviselt Ker
tész Pál és Tsa javára 100 P s járulékai, dr. BagiGéza 
ügyvéd állal képviselt m. közp. térj. váll. javára 14Ef: 
P s járulékai, dr. Bodó Oszkár ügyvéd által képviselt 
Belgráder Jenő javára 93 82 P s járulékai, tpvábbá a 
fent megnevezett árverést kérőkön kivül az összes 
foglaltatok javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását 
elrendelem á végrehajtást szenvedő lakásán. Szarvaspn. 
II. kerület 170. szám alatt leendő megtartáséra határ
időül 1935. jaM ár 25. l apj i M k M a tio l 2 érája tűzetik 
ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, képek, zongora^ 
rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, 
legalább a becsár kétharmad részéért, készpénzfizetés^ 
mellett el fogom adni. t

Szarvas, 1934. december 28.
Molaár István

kir. bírósági végrehajtó.

Helybeli gabonaárak
Búza 15'90 — 16'—
Tengeri 12'50 — —
Árpa 13'-t-'t-
Zab . . 12'5Q — —'■
Tökmag 17'— — t-'tt- i

Lucerna . . . .  160'— —170'— i

p u b l i k á c i ó

Mindenféle takarmány eladó VII. 518. —  Kútágaa* 
kútgém eladó VJII. 492. —  Egy fiastehén és üsző eíadö  ̂
T  III. 196. —  Eladó II. 233. számú ház. —  3 hasaskoca 
fe|ema|ocért kiadó dr. Pándi járásbirónál. m Ö n  ia-
fizessen elő a Szarvasi Közlönyre, anélkül szarvasi 
lakos nem élhet! ^  Arpaszalma éladó ÍV. 503. —  Kút- 
ágas, akácfa eladó T  III. 265. -—  Irkát, ceruzát, levéU 
papirt Nagy Sándor könyvkereskedésében vásároljon!
—  Félház eladó IV. 450. —  Szalma, kocái eladó Ul. 
kker. 942. —  Szalma eladó, üzlethelyiség kiadó V1J, 
621- —  Zöldpázsiton ház eladó. Jel. 111/29. — '2 hold 
tanyával, továbbá nád, szalma eladó T  IV. 10. Ház 
úazénáskertben eladó. Jel. IV. 600. —  Szánkó elad& 
Hí. 105. —  SfcŐrhölnn legejq eladó I. 116, —  Szánkó 
eladó IV. 147. —  Búza szalma éladó HL 192. —  Kocsi 
eladó 1. 602. —  Ház eladó. Jel. IV. 205. —  Tengériszáf 
eladó II. 373. —  Ház eladó I. 164. —  Legtartalmasabb 
jap p Szarvasi Közjöny, vegye meg minden héten! .

m m * * * * * * * * * * * *

• US-'
Apróhirdetés egy szó 3 fi#é|r w^gaJ^b Ma^ftl.

6 fillér, Lag îKbb niraetés dija 30 fillér« ,

• 1. kerület 147. szám alatt {a volt.BeMaaSE  ̂
féle iskola) egy iiáromszobás utcai és egjr 
háfomszobás udvflri lakás április hó l-tői 
kiadd; ■ Felvilógositást nyújt Sasélényi - Jánoé 
ev. lelkész.______ ^

. Ma'o0 ol bán 300 Q;öl szőlővel Ĵ eűÍ|etfiU íoJ4 
é i  l l ,  237. szdmtí ádpfnéírites  ̂ ifladó, ^

■ ■ 1 .. : /ill-\ V U ‘ r‘" • ; 1 „ : r̂ 11 w
. Három-, vágy kétszobás lakást kérdek; 

Cím a kiadóban. ■ \ . . "V

. Eladó a csabefcsűdi Lusztig-féle le^eféböl 
40 hóid; Érdeklődni l?hét a - ktadóftivéitalbttft;
1 '  ̂ I.III' .MII *■ 1,11 . I Itt!*!.-.1*' i.
.1. kér. 138. számú ház azabadkézb'6l eled&

.. Borsot keresek megvélelre^.̂ miíy; < (beni? 
nyiségben. Érdeklődők jelenlkexjM îek 
adóhivataiban.

.! ” M. ’I j.
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