
X llt. évfolyam, 4. szám. Vasárnap. 1935. január 27.

F Ü G G E T L E N  P O L I T I K A I  H E T I L A P
---------------   ---- —  ----------------------------------------  ----------------------- •

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I., Horthy Mdföi öt 9. szám. A r összes postai küldemények ide cimzendöki Teiefonszám: 16. 

Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negytiíétö 4^50 P# 1 hóétfrra 50 fillér, vidékre negyedévre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

Szegények vagyunk
Irtai Molitórisz Pü

A mostani Ínséges időkben lehet hogy 
mindenki, aki ezeket a sorokat olvassa a szegény
ségnek arra nemére fog gondolni, mely ott 
kopogtat jóformán mindnyájunk ajtaján, melytől 
mindenki fél, retteg és amelyet annyi sok 
ember nem képes elkerülni.

De az általános szegénységnek most nem 
erről a megjelenési formájáról lesz szó, hanem 
arról, mely a magyar nemzet lelkét mint egy* 
séget fogja körűi már több mi né1 egyévezred 
óta. Lehet, hogy sokan kishitűségnek fogják 
tartani ezt a kijelentést, lehet, hogy még rósz- 
szabhat fognak gondolni, mert fáj az igazság, 
nagyon fáj a szó, melyet kimondunk — nagyon, 
nagyon szegények vagyunk 1

Ezt az évezreden át öröklött szegénysé
günket főként akkor érezzük, amikor látjuk 
mások csillogó gazdagságát. És a közelmúltban 
módunkban állott látni olyan nagy nemzeti lelki 
gazdagságot, melyet mi csak irigyelhetünk. 
Gondoljunk a most lezajlott Saar-vidéki nép
szavazásra, melynek folyamán a német egység 
olyan példátlan arányokban, olyan grandiózus 
vonalakban bontakozott ki a szemlélő dött, 
hogy előtte még azok is, akik egyébként ián* 
ctfenek egyvéJéményen a
szerrel, levehetik a kalapjukat. - ^ .....

A számok beszélnek. De nem is beszélnek, 
hanem kiáltoznak, hogy akár mit is teszpek a 
ravasz politikusok, akár hogyan Is csűrik' 
csavarják a dolgot, mikor arra kerül a sor, 
hogy megkérdezik a tömeget: a nép egységesen 
felel és az egész világ megdöbbenéssel, vegyes 
tisztelettel beszél arról a mérhetetlen erőről, 
melyet a német nép egységes politikai maga
tartása tanúsítóit. •

íme, ez az ő gazdagságuk 1 
Ha pedig szétnézünk a magunk portáján, 

ha visszalapozunk saját törfénelmünkben,minden 
nagy nemzeti politikai eseményből a szegénység 
árad ki, ntf mindig nagyon, nagyon szegények 
voltunk. Szegények akkor, amikor, a kérész* 
tiéoység felvételekor ki tudja mennyi igazi 
drága magyar ösvér is csurgóit, amikor 1241-ben 
Mohinál legázolt bennünket a tatár, amikor 
Mohácsnál elveszett a hires pécsi „studium 
gepefále" háromszáz diákja és velük együtt 
báróm darabra hullott a szent magyar korona, 
vagy amikor 4919-ben a .dicső" oláh királyi 
hadsereg bevonult Budapestre.. . mindig, mindig 
nagyon szegények voltunk.

Nem tudtuk soha megfogni egymás kezét, 
amikor közélgett a veszély. Nem értettük meg 
egymás szavát, amikor már fejünk felett égett 
a tető.Egymás ellen mentünk, amikor egysorban 
kellett volna állam ink... ez.a mi nagy sze
génységünk.

Talán azért 1$ vagyunk ennyire szegények, 
talán ajért sem tudunk egyaégbeforrnt, mert 
túlsók bennünk a nemzeti tetterő, túlsók energia 
Van felhcümozya bennünk — hiszen két gyé
mántdarab sem forr össze sqfca —; ez volt a 
végzetünk, ezért kellett félkézzel mindig az 
.ekeszarvát, félkézzel pedig a kardot markolnunk 
ía  ez az oka a mostani elesettségünknek Is.

Ml vagyunk Európa koldásal, meg kell 
elégednünk minden felénkdobott alamizsnával, 
meg ,kdl szorítanunk tufádén feléiinyújtptt 
kezet mielőtt megnéznénk azt, boly ai (gén 
barátság javunkra szolgil-e/Ninca egyetlen 
testvérünk, akinek eUrhatnánk ast' a rengefejt 
keserűséget, amit elszenvédtunlu Csak addig

A Nemzeti Egység egyesült listája 
nagy győzelmet aratott

A  községi választáson mind a tíz kerületben a polgári pártok győztek
Nagy érdeklődés mellett folytak le ja

nuár l&éh, szombaton $fervason a községi 
képviselőtestületi tagváhmíások- A lakosság 
szokatlan nagy' lelkeseddel és önmagára 
talált polgári öntudattal az ’ urnák elé
és ennek tulajdonítható/ l^rogy a Nemzeti 
Egység listája, amétyíen Í$*Ki$Kazda Kör és 
a Nemzeti Egység jejölim voltak, mind a 
tiz kebleiben, áz ellerijjilet megsemmisítő 
győzelmet arattak. Szarv^p polgársága^ezen 
a választáson megmutatta erejét, amely ha 
néha a nehéz gazdaság^yomaszló helyzet 
miatt el is ernyed; mégiföiateilmas eiő. mely 
egybeforrva kitör, amikofsZükség van arra, 
hogy meg kell mutatnia .örökértékű fontossá
gát országos és hélyi voiiatkozásúmegnyilat- 
kozásokban. A válaszéi mindenütt a leg
nagyobb rendben folyt, tó 
következő : . ;; \

I. választókerületben j 
Mihály, póttagok

|és eredménye a

rendestag Dauda 
Károly és Wóg-

-11. választókerületben: rendestag Ribár- 
szky Pál, póttagok Kovácsik Pál. Galáth János.

Hl. választókerületben : rendestag Krsnyák 
Pál. póttagok dr. Medvegy György. Süveges 
János.

IV. választókerületben: rendestag Bartos 
Pál. póttagok Simkovics György és Rafai János.

V. választókerületben:, rendeslag dr. 
Aszódi Imre. póttagok Kriviánszki Mihály és 
Kepenyes János.

VL választókerületben : rendestag Pataki 
János, póttagok Gróf János és Styecz Mihály.

VJI, választókerületben: rendestag ifi. 
Kontár György, póttagok Frankó Márton , és 
Borgulya György.

VIII. választókerületben : rendestag Ku- 
rilla Miklós, póttagok Maradék György és 
Kozsuch András.

. IX. választókerületben: rendestag Szhika 
György, póttagok dr. Král Pál és Klimaj Páll 

X. választókerületben: rendestag Galálli
Pél-,- póttagok -Pataki János, Sárkány György.

A  földművelésügyi minisztérium a Hármas-Körös
vidékének öntözéséért

Egyelőre nincs mód, hogy elrendelje at errevonatkozó munkálatok
megindítását

A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
múlt évi november hó 6-án megtartott köz

gyűlésén elhangzott-indítvány alapján felter
jesztéssel fordult a földművelésügyi minisz

terhez, amelyben, kérte, hogy a minisztérium 

vízügyi osztálya lépjen érintkezésbe Békéé 
vármegye alispánjával, a Hármas-Körös vi
dékének a lehetőség sZerinímár a téli ínség- 

munkák során, 'részben öntözhetővé tétele 

érdekében. Ha ugyanis a duzzasztó úgy 

épülne fel, hogy a Szarvas és Békésszent

andrás községek alatt elhúzódó Hármas- 

Körös 35 kilométer hosszú holtágának vize 

állandóan magasabb szinten tartható volna, 

akkor 15—20.000 kát. hold föld öntözési 
lehetősége nyerne megoldást. A holtág 6— 

7000 kát. holdnyi területet: vesz körül és a 

beléje lefutó csapadékvíz levezető csatornák 
hossza 100 kilométernél is több; mely csator

nák 60 százaléka már e jelenlegi állapotban 

is használható vizvézetír-csatornának. Szük

ség esetén a holtág és a csatornapart tulaj

donosainak-csak a viz kiemeléséül kellene 

gondoskodniok. A földművelésügyi miniszter

válaszában arról értesítette a Kamarát, hogy 

a Hármas-Körös vidékének öntözéssel, való 
berendezésére szolgáló .lehetőségeket a Kö

rösök hajózhatóvá tételet célzó munkálatok

tárgyává tette. Áz így megállapított lehető

ségek a Körös folyón csakis a Békésszent- 
andrásnál tervezett duzzasztó mű megépítése 
esetén lennének tervszerűen és céltudatosan 
tiaknázhatók. így tehát Nyelőre nincs • 

mód, hogy az öntözésre vonatkozó r- 
latók riteginditáéát már most elr  ̂

pedig annál kevésbé sem, m** ' 
végrehajtott munkálatok ' 

azt a célt, ami a felk . a
Kamarát is veze'* 
minisztérium is 
az álföldi jövedt 
dás térvszerű 1%  

totta azonban a föK

-sugyi 
-<i és ami 
gazdálko

dóén áll. Biztosi 
uvelésügyi miniszter a 

Kamarát arról, hogy ezt a célt nem téveszti 

szem előr^s kellő időpontban gondoskodni 

fog a Körös-vidék öntözésere vonatkozó ter
vek elkészítéséről.

▼agyunk, jók, amtg hasznunkat veszik, azután 
elfordulnak fölünk. : t "  -* '

De még ebben a nagytestáírfdenségben 
sem vesszük Jtazre, hogy eggyé k'tllforradnuk, 
mert elveszünk. Hiszen arfr tégóta szálka 
vagyunk Európa szemébeivrégót* készülnék

már a leszámolásra,már csak mi állunk .az 
általános megbékülés" útjában. Szól a lélek- 
hirang nemzeti létünk felett és teljesen rajtunk 
múlik, hogy a harangsió á magyar nemzet 
halotti búcatlttatája lesz-e, vagy az d| Nagy-



H Í R E K

A  vetés kikéi és megfog érni
A szdntóvetö még alig szórja el a mezőn 

■a magot, a varjúsereg már is lecsap rá. Ha 
pedig a varjú nem bántja a friss vetést, kikezdi 
a vakond, vagy a mezei egér Van ellenség 
bőven. Még nem látott napvilágot a Gömbös
kormány telepítési törvényjavaslata, még azt sem 
tudjuk milyen méretű lesz a földnélküli magyarok 
földhöz juttatása, még egyelőre csak azt tudjuk, 
hogy a kormány olyan biriokreformra határozta 
el magát, ami nem akar jogokat sérteni, magán
tulajdont elkobozni, de mégis hozzá akarja ra- 
gasztani a röghöz a földet szerető magyarok 
ezreit, olyanokat, akik kezében állandóan ott uan 
a uándorbof. És ennek a jószándéknak ime máris 
támadtak ellenzői. A szakszerűen vezetett nagy
birtokok védelmét használják jelszó gyanánt a 
telepítés ellenzői Szerintük a nagybirtokhoz nyúlni 
nem szabad, mert az a mezőgazdasági haladás 
úttörője. A nagybirtok többeknek nyújt megélhe
tést, mint a kicsinyben való önálló gazdálkodás. 
Nem akarunk vitába szállni ez állításokkal, elég 
ha rámutatunk arra, hogy a való helyzet nem 
erősíti meg ezt a felfogást. Van kétségtelenül sok 
nagybirtok, amelyik bőséges, tissztességes kere
setet nyújt százaknak. Ezek feldarabolása. vétek 
volna. De nem minden nagybirtok ilyen. Bizony 
vannak nagybirtokok, amelyek alig hozzák meg 
tényleges értékük egy két százalékát haszon 
gyanánt. Ezeket kár sajnálni arra az esetre, ha 
dolgos kezekbe jutva apró részekre osztva emelni 
fogják a szorgos munka révén jövedelmezőségüket. 
Nem kell attól sem félni, hogy a telepítés révén 
elvész a nagybirtokok olcsó munkás serege. A 
tények itt is az ellenkezőjét bizonyítják. Legjobb 
napszámosa egy-egy uradalomnak az azt kör
nyező kisbirtosság. Nem lesz tehát a telepítéssel 
semmi baj. A nagybirtok a belterjes kezeléshez 
szükséges munkáskezet mindig meg fogja találni, 
kivéve talán ott nem, ahol az „egyke* pusziit. 
A telepítés azonban éppen ennek a legnagyobb 
ellensége. Mindenféle földreform ismeri ellen
ségeinek meg kellene érteniök, hogy a telepítésre 
elsősorban a társadalmi fejlődés érdekében van 
szükség. A Gombos-kormány az ország független 
gerinces polgárait akarja szaporítani, mert ez a 
réteg az, amelyen az állam további jövője fel- 
épülhet. A társadalmi fejlődésnek ez a folyamata 
különben is feltartózhatatlan. Az egyénileg kitfáló.

kiválók maguk erejével jutnak el a társadalmi 
fejlődés csúcsára. Nagyatádi Szabó Istvánt, Mayer 
Jánost a maguk egyéni kiválósága juttatta a 
miniszteri bársonyszékbe. Ezek azonban kivéte
lek, a nagy átlagnak hóna alá kell nyúlni. Első
sorban is annak a nagy átlagnak, amit föld 
népének nevezünk s amely egyéni jó tulajdon
ságaival, jókívánságával, tanulékonyságával, sok
szor tanúságot tett arról, hogy méltó a magasabb 
polgári jogokra, méltó arra, hogy a független 
polgárok seregét szaporítsa. Ebből a magasabb 
nézőpontból kell tekinteni az új földreformotf a 
telepítést. Jegyezzük meg jói hogy a feltörekvő 
társadalmi erőket csak ideig-óráig lehet megállí
tani és ha erőszakkal nyomjuk el a társadalmi 
haladást, bajokra vezethet. Az ország többsége 
hálával és elismeréssel van a kormány iránt, 
hogy a gazdasági helyzettel való birkózása 
mellett munka/erue'nek társadalmi részéről sem 
Feledkezik meg. Az ország többsége a kormány 
háta mögött van ebben a kérdésben is. Éppen 
ezért nem félünk a mezők felett károgó uarjakfóf. 
A vetés rövidesen ki fog kelni és meg is fog érni

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. az új templomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm. kai. templomban vasárnap dél
előtt fél 9 órakor kismise. 10 órakor nagymise. Délután
3 órakor vecsernye. Köznapokon a szentmise reggel 
fél 8 órakor, Utániak délután 3 órakor.

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

—  Névnapmegváltás. Privler Pál ig. taniló 
névnapján 50 szegény iskolás gyermeknek 
adott ebédel. — Kovácsik Pál pedig 10 PTt 
adományozott a széni József konyha céljaira. 
Ügy nekik, mint mindazoknak, akik eddig 
akár természetben, akar pénzben adakoztak 
az ebédeltetési akcióra, ezúton is köszönetét 
mond a szent József konyha vezetősége.

—  Névmagyarosítás. Janúrík János nyom
dász. szarvasi lakos családi nevét belügy
miniszteri engedéllyel„ö/teuényi"-re változtatta.

—  Halálozás. Megrendítő haláleset hire 
járta be a múlt héten Szarvast. Érdemes 
polgártársunk, Slajchó Sámuel timármester 
fia : ifj. Slajchó Sámuel szigorló állatorvos 
szombaton, rövid, de súlyos szenvedés után 
25 éves korában meghalt. A nagy remé
nyekre jogosító, szorgalmas és jólelkű ifjú 
elhunyta nagy részvétet váltott ki nagyszámú 
barátai ős a család ismerősei körében. A 
fiatal szigorló állatorvost ulolsó útjára elkí
sérte Szarvas lakosságának együttes részvéte, 
nagy emberi fájdalma, mert egy ifjú, a jö* 
vendő elolt álló ember elmúlása fájó sebet 
üt nemcsak a hozzátartozókon, de minden 
érző emberen. Hétfő délután temelték el 
nagy részvét melleit.

—  Madách-Unnep a gimnáziumban. A szarvasi 
Vajda Péter gimnázium ifjúsági önképzőköre 
Madách Imre születésének 100 éves évfor
dulója alkalmából diszülést rendezel!, mely
nek megnyitóját a Kör tanárelnöke Tótfalusi 
Aladár tanár mondotta. A diszülés tárgyso
rozatán szerepelt azután Bartos György ifjú
sági elnök beszéde, Nyiri Zoltán VIII. o. t. 
felolvasása és Müller Pál VIII. o. tanuló 
előadása az „Ember tragédiájáénak egyes 
részleteiből.

—  Nyugdíjazások. A vármegye törvényható
sági bizottsága dr. Déri Henrik szarvasi járási 
tisztiorvosi és dr. Deseő Antal kondorosi 
községi orvost április 1-ével nyugdíjazta.

—  Jövöheten lesz a levente tisztibál. Szarvas 
lakossága körében nagy érdeklődés nyilvánul 
meg a február 2-iki leventebál iránt. A bált 
14 pár palotással fogja megnyitni.

—  Záróvizsga a méhészeti tanfolyamon. Va
sárnap, január hó 27-én délután 3 órakor 
zárul a november 1-je óta ritka ambícióval 
vezetett és páratlan érdeklődéssel kisért mé* 
hészeti iskolánkivüli tanfolyam, melyet Né* 
methy Samu nyug. igazgató-tanár agilitása 
hozott össze és a helybeli iskolánkivüli nép  ̂
művelési bizottság vezetője, Wagner Géza 
szervezett meg. Atanfolyamon 10 kiváló szarvasi 
gyakorlati méhész tartott szakelőadást a csak-* 
nem végesvégig állandó 60-as létszámú hall
gatóságnak. A záróvizsgálat elnökéül az ak 
ispán a szarvasi iskolánkivüli népművelési 
bizottság ügyvezető' elnökét bízta meg. A 
tanfolyam vezetősége ezúton hivja meg az 
érdeklődő közönséget az ünnepélyes keretek 
között megtartandó záróvizsgálatra.

S ZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Drámai találkozások

A párbaj hétfőn volt.
Két és fél napig rágódtam, gyötrődtem k̂ » 

bultan a rettenetes eredményen, mint egy 
fejbekólintott dilinyóé. Kusza érzéseim és zűrza
varos gondolataim még álmaimra is fojtogató 
hínárt szőttek és a hínár mélyéről egy hang 
fuldoklóit fel:

— Igazságot 1.. „ Bosszút I . . .

Szerdán alkonyaikor, a szerkesztőségben 
eszelősen a torkomhoz kaptam. Már ott éreztem 
a fojtogatást. . .

— Nem birom tovább, — ugrottam fel a 
székemről. — felkeresem és a szemébe vágom, 
ha az életembe kerül is 1..

Félőrülten rohantam Victor lakáséra.
— Az őrnagy úr nincs itthon — toppant 

elém a tisztiszolga. És különben sem fogad sen
kit, — tette hozzá sietve és megszeppenve, 
vérbenforgó szemem láttára.

Egy mozdulattal félrependeritettein a legényt 
és belöktem az ajtót.

Szemtől-szembe állottam a „fenevad**-dal. 
Egymásra meredtünk,. .

Nem I ez a pillanat nem az volt amit 
magamnak elképzeltem .. .

A pirosarcú, daliás, dacostekintetű őrnagy 
helyett egy citromsárga, feydalmasszemű, roskadt 
civil állott előttem, felkötött karral i ..

Egy percig szótlanul bámultunk egymásra. 
Bevallom, hogy ezalatt nem kis mértékben za
varba jöttem és valamennyire le is higgadtam. 
Majdnem részvétet éreztem az összetört ember 
iránt, aki ép kezével szótlanul egy kényelmes 
angol bőrfotőjre mutatott és cigarettával kínált 
meg.

— Parancsolj velem! szólt Victor csende
sen és ő maga is leült, fáradt mozdulattal.

— Talán jobb lesz igy, gondoltam bágyadt 
rezignációval. Többet használunk az ügynek, 
ha nem megyünk azonnal késhegyre I . ..

A szemébe fúrtam a tekintetemet.
— Tudod-e — kérdeztem halk. de éles 

hangsúllyal — hogy tudatosan megöltél egy ár
tatlan embert: a legjobb barátodat?!...

Az őrnagy fejé kissé lehanyatlott; szeme 
üvegesen lapadt a perzsaszőnyeg egyik figurájára. 
A nyomasztó csendben pőrölyütésként hangzott 
a falióra ketyegése.

Végre felemelte a tekintetét. A szája szög
letében egy új és mély keserű vonást fedeztem 
fel. Monotón hangon megszólalt.

— Ne tégy nekem szemrehányást Március I 
Ha bűnös vagyok: megbűnhődök most és meg 
fogok bűnhődni a jövőben is. Igaz: erőszakosan 
belekötöttem a legjobb barátomba. És igaz az 
is, hogy az éleiére törtem. Az okot ne kutassá
tok: se te, se más. Rettentő tragédia és titok, 
hogy valamelyikünknek pusztulnia kellett a föld 
színéről.. . A bőrömet én is vásárra vittem .. . 
A lovagiasság szabályainak eleget tettünk. . .  — 
Mi történhet ? — tette hozzá tettetett cinizmussal. 
Október meghal.I. . .  Én pedi g . én . . .  Ej! — 
pattant fel keserűen *- ez a kettőnk dolga és 
senki másé!. . .  Talán jobb lelt volna, ha az

én bőröm marad ott a vásáron t De most már 
mindegy — dobta fel a fejét hirtelen feltámadt 
daccal -- katona vagyok, aki mindennél szem
benéz I Vállalom az összes következményeket!. v

.. . Ott állott előttem felegyenesedve, iflra 
kipirult arccal. Ismét a régi vad és dacos Victor 
őrnagy volt.

Valami gonosz, ujjongó 'elégtételérzés 
fogott el.

— Beleestél a kelepcééibe! — szaggatta 
egy hang a hínárt a bensőmben. — Beleestél 
és most végzek veled I

Lassan felemelkedtem és arcommal az őr
nagy arcához közeledtem.

— Űri embernek tartod-e magad Victor — 
kérdeztem kegyetlenül — és lehet-e veled disz
krécióval beszélni halálos titkokról ?! . . .

— Igen ! — hangzott a válasz indulatosan 
szinte fenyegetőleg.

Most már nekem is a fejembe szökött a 
vérem és felemeltem a hangomat.

— Hét akkor tudd meg te őrült, — kia
báltam a szeme közé — hogy rosszabb vagy a 
betörőnél, aki csak egy idegen ékszeres boltot 
foszt ki. De te összetörted és kifosztottad annak 
az egyetlen nőnek a lelkét, akit halálosan sze
retsz és aki téged szenvedő hűséggel viszont
szeret I De rosszabb vagy a gyilkosnál is, aki 
talán éhségből vagy bérért gyilkol meg egy ide
gent I Mert te a legjobb, legönzetlenebb baráto
dat gyilkoltad meg, lovagias formák között, 
szinte abban az órában, amelyikben a te bol
dogságodat kezdte megépíteni I .. . A legjobb 
barátodat, aki megkímélte az életedet és felál
dozta a magáéi I , . .

(Folytatása következik̂ .



Orosháza lakossága a kondorosi főjegyzőt 
szeretné megnyerni főjegyzőül

Kovácsik István még nem nyilatkozott a meghívásra vonatkozólag

—  Kinevezések. A vármegye főispánja dr. 
Haviár Gyula kir. közjegyző, kormányfőtaná
csost tb. vármegyei főügyésszé, dr. Déri Hen
rik szarvasi járási orvost és dr. Deseő Anlal 
kondorosi községi orvost tb. vármegyei fő
orvosokká, Jeney Viktor szarvasi szolgabirót 
tb. főszolgabíróvá, dr. Raskó Sándor közigaz
gatási gyakornokot tb. szolgabiróvá és dr. 
Laczay Péter vm. fogalmazót tb. vm. ülnökké 
kinevezte.

Földszaggató
Tempósan ballag ekéje mögött, 
teste szobros, arca barnapiros 
s áhítattal szántja fel a zsíros 
fekete, áldott, szent magyar rögöt.

Majd szép sorjában uégigballag ott, 
ahol barázdát tépett az eke, 
s a föld örökszerelmű gyermeke 
a föld méhébe szórja a magot.

Aztán epedve várja a nyarat, 
csíráztató esői drága napot 
s tavaly ha, jaj, szűkösen aratott, 
idén — reméli, bő termést arat.

Pitymallattól napestig dolgozik, 
a tespedt, tunya télben sem henyél, 
mert tudja: ha sovány a szent kenyér, 
mindenki búkeresztet hordoz itt.

Kenyerünket, mely életben maraszt, 
s amelytől szép asszonyunk, gyermekünk, 
verejtékeddel te szerzed nekünk, 
áldassál érette, magyar paraszt I

ARADI SZABÓ ISTVÁN

—  A szarvasi ev. egyháztanács multheti Illése. 
A szarvasi ev. egyháztanács látogatott gyűlése 
keretében üdvözölte Bartos Pál Szelényi Já
nos lelkészt 25 éves papi működése alkalmá
ból. A meleg szavakra Szelényi János hálás 

-köszönetét mondott az ünnepelt úgy a presbi
tériumnak, mint az egész egyházközségnek. 
A napirend letárgyalása után a lelkészek be
jelentették az új munkakörök átvételét. Kelló 
Gusztáv 1935—36-ban az igazgató lelkészi 
teendőket végzi s ezalkalommal a sok hasz
nos és megvalósítandó programm melleti, 
két különösen fontos és hézagpótló alkotásra 
hivta fel a figyelmet. Nagyon életbevágó új 
alkotás volna egy egyházközségi diakonissza 
beállítása, aki a szeretet és egyháztársadalmi 
munkában nagy segítségére volna a lelké
szeknek és működése feltétlenül nagyhatás
sal volna a különböző egyházi munkára. A 
másik nagyfontosságú dolog az, hogy 1938- 
ban lesz a nagytemplom 150 éves. Ezen al
kalmat nem lehet méltóbban és szebben 
megünnepelni, mintha a már régi szerkezetű 
és sokszor javításra szoruló orgonát a hivek 
új átépítéssel tennék ismét 150 évre igazán 
használhatóvá. Két gyönyörű gondolat, ame
lyeknek megvalósításához csak megértés és 
jóakarat kell és gyümölcseiben feltétlenül 
megmérhetetlen gazdagsággal járna. Kívánjuk 
az új igazgató lelkésznek, hogy e két célt 
működése alatt részben megvalósítsa, rész
ben elő tudja készíteni.

—  Meghalt Orosháza főjegyzője. Kunos Ist
ván orosházi főjegyző kedden este 60 éves 
korában szivszélhűdésben Orosházán meg
halt. Az elhunyt 15 éve állott a nagyközség 
élén és a hozzátartozó Gyopáros-fürdő fej
lesztése körül maradandó érdemeket szerzett. 
A  gyopárosi kisvasút megépítése is az ő ér
deme, de sokat dolgozott a község szociális 
intézményei, igy a Stefánia Szövetség fej
lesztése terén is. Kunos István március else
jén ment volna nyugdíjba. Orosháza község 
saját halottjának tekintette érdemes főjegyző
jét és csütörtökön délután temették el a 
községháza előtti térről óriási részvét mellett.

—  Uj lap Mezőtúron. Mezőtúron dr. Fodor 
László szerkesztésében Egyetértés címmel uj 
Jepot indítottak, mely gondos szerkesztésben 
és csinos kiállításban az elmúlt vasárnap 
jelent meg először, Legújabb laptársunknak 
so k  szerencsét kívánunk.

Kunos István orosházi főjegyzőt a tör
vényhatósági bizottság nyugdíjazta március 
31-ével. Orosháza lakosságát máris nagyban 
foglalkoztatja, hogy Kunos István utóda ki 
lesz vájjon. Orosháza lakosságának nagyrésze 
Kovácsik Istvánt, az egész megyében nagyra 
értékelt, közvetlenségéről közismert kondorosi 
főjegyzőt látná legszívesebben a főjegyzői 
helyen. Errevonatkozólag az Orosházi Friss 
Újsága következőket irja : az Orosházi községi 
képviselők sorából indult ki az az óhajtás, 
hogy a község főjegyzőjének meg kellene 
nyerni Kovácsik István kondorosi főjegyzőt, 
aki a vármegyei jegyzői karnak egyik legki
válóbb tagja. A község fölöttes hatóságai 
nemrégiben szintén Kovácsik István szemé
lyére gondoltak és tudomásunk szerint, fel 
is hivták az orosházai főjegyzői állásnak a 
megpályázására, mert ók is Kovácsik István
ban látják azt a férfiút, akire Orosháza köz
ségnek szüksége van s aki minden tekintet
ben alkalmas a főjegyzői állás betöltésére. 
Kovácsik Istvánt egyébként Békésre is hivják 
az olt is megüresedett főjegyzői állásra, de 
tudomásunk szerint ez elől a megtiszteltető 
meghívás elől kitért. Hogy a békési ajánlat 
elutasítására az inditotta-e, hogy pályázni 
szándékozik Orosházára, nem állapítható 
meg, miután mégnem nyilatkozott errenézve. 
Annyi kétségtelen, hogy Kondoros község 
főjegyzői állása anyagi javadalmazás tekin-

—  Letört virág. Fekete zászlót simogat vé
gig a téli szél. A szarvasi árvaházban a sok 
beszédes gyermekajk csendes, a kis szemek 
a betegszoba ajtajára tapadnak, ahol a fe
kete gyászlepel mögött a mindenki által 
szeretett kis Johrend-'Marcika pihen s meg
tartott hittel álmodik-Isten országának.szép
ségeiről. Korán árvaságra jutóit, korán hivta 
el a gyors halál, amely még a szenvedésre 
is csak egy hetet adott neki. A szeretet, a 
testvéri féltő gond és orvosi tudomány min
dent megkísérelt, de a betegséggel szemben 
tehetetlenül állt. A gimnázium II. osztályú 
növendékei fájó emléket hordanak a szivük
ben, a kis Marciban ejment egy tisztalelkű 
jóbarát. Az árvaház l.qltói a dédelgetett kis
pajtás és példás növendék sírjára hullatják 
könnyeiket. Az utolsó Johrend örökre elpihent. 
Béke lengjen porai felett.

—  Holálozás. Vigh István öcsödi közismert 

vendéglős 74 éves korában Öcsödön meghalt. 

Nagy részvét mellett temették el.

—  A jó lélek megnyilatkozása. Borbély Ferenc 

öcsödi lakos jó szivének sugallatára 3 hóna
pon át 150 öcsödi szegény gyermeknek ad 

ebédet. A jócselekedet önmagát dicséri.

—  Műkedvelő előadás*' A szarvasi Gazdaif

jak Önképzőköre szonibaton este műkedvelő 

előadást rendez, amelyen a Gyimesi vadvirág 

cimű népszínművet adják elő.

telében felér az orosházi főjegyzőséggel, fe
lelősség tekintetében pedig könnyebb, mun
kakörben is kisebb és igy Kovácsik István 
nagyobb terhet vállal magára, ha orosházi 
főjegyző lesz, mintha Kondoroson marad. 
Reméljük azonban, hogy fölöttes hatóságá
nak az a képességeinek szóló elismerés, 
amellyel igyekeznek megnyerni az orosházi 
főjegyzői állásra való pályázatra s az oros
házi községi képviselők jórészének bizonyára 
már hozzá is eljutott bizalomról tanúskodó 
amaz óhaja, hogy benne szeretnék látni a 
jövendőbeli főjegyzőt, arra az elhatározásra 
birja, hogy megpályázza az orosházi főjegy
zői állást. Ha Kovácsik István valóban erre 
az elhatározásra jut, bizonyára egyhangúlag 
vagy nagy szótöbbséggel meg is választják 
Orosháza főjegyzőjének és ezzel olyan lehet
séges, nagy szaktudású s egyéniségében is 
kiváló férfiú kerül a főjegyzői székbe, akire 
nyugodtan reá bizható lesz Orosháza ügy
vezetése s a község fejlődésének az irányí
tása. Ha bekövetkeznék az nem várt eset, 
hogy Kovácsik István nem pályázik, nagy 
gond elé kerül a községi képviselőtestület, 
hogy kit állítson a község élére, mert akkor 
nagy harcok fognak az egyes pályázók sze
mélye körül megindulni. Kondoros lakossága 
nagy sajnálattal fogadná Kovácsik István 
távozását.

—  Nagyszerűen sikerült a Turul teaestélye. 
Szép számban gyűlt össze a közönség a 
Turul multheti teaestélyére, amelyet az Ár
pádban rendeztek meg. Meleg családias han
gulat terjengett el a jólfűtött díszteremben és 
az egybegyűltek a legjobb hangulatban ma
radtak együtt a reggeli órákig. Szarvas sport- 
kedvelő ifjúsága adott egymásnak találkozót 
ezen az estélyen, amely igen szép összeget 
hozott jótékonycélra is. A teaestély rendező
ségét a legszebb dicséret illeti meg.

—  Megjelent az Aranykalász. A szarvasi 
Gazdasági Tanintézet Gazdaifjúsági Önképző
körének lapja az Aranykalász új száma a 
megszokott gondos szerkesztésben és csinos 
kiállításban most hagyta el a sajtót. A lap
nak az ötödik száma ez és tartalmával az 
előzőkhöz méltán sorakozik. Horóczy Géza 
vezércikkén és novelláján kivül Krafft H. 
Walther, Kocsis Lajos értekezéseit, Lászlóffy 
István öreggazda értesítéseit, Pecze Lajos 

. humoros írását, majd a tanintézeti hirek 
nyújtanak bő tájékoztatót az ifjúság életéről. 
Két szép klisé is díszíti a lapot, amelynek 
az ára 30 fillér és a gazdasági tanintézetben 
beszerezhető.

—  Megugrottak a tolvajok. Vigh János 
öcsödi lakos a múlt héten egyik hajnalban 
arra ébredt, hogy lakásában idegenek motoz
nak. Kiugrott ágyából, amire a tolvajok a  
nyitott ajtón kifutottak és a kerítésen átvetve 
magukat eltűntek az éj sötétjében. A nyo
mozás megindult a tolvajok kézrekeritésére.

T I S Z T A  V É T E L T  B I Z T O S I T
a világ vevő rádiósorozat: 

P H I L I P S  

Oktoda 4+1 
J uni or  2+1

CSERE, VÉTEL, ELADÁS. DÍJTALAN BEMUTATÁS I
Villanyszerelés. L A TIC E L  gum l-Ulőpárna.

D A N K Ó  műszerésznél, Árvaház.
O R IO N  készülékek Is kaphatók. ■-■■.j,— /■ ■ 1 ;-t"T

S T A N D A R D
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S u p e r  X — 3+1 
S u p e r 2 X -2 + 1



A szovjetkövet segítségével hazahozzák 
Gyóni Géza hamvait

A szarvasi gimnázium diákja, a költö Gyóni Géza hamvai 
még a nyár folyamán hazakerülnek

HETENKÉNT
Ír ja : OROSZ IVÁN

Nem irok levelet
Valamikor a levélírás napi szükséglete 

volt a kultúrembernek. A múlt és előző szá
zadbeli emberek napló és levélírásban élték 
ki magukat és művészetilcg bírálva a dolgot, 
megállapíthatjuk, hogy a levél egykoron iro
dalmi műfajjá emelkedett, egyéniséget és 
rátermettséget kifejező irodalmi forma volt. Az 
irodalmi értékű levelek nagyrésze már tudatosan 
irodalmi műnek íródott kezdve Cicero magán
levelein át Nazianzi Gergely meghatározásain, 
Guez de Balzac, Mme de Sevigné, Voltaire, 
Mikes Kelemen, Kazinczy levelein át Benedek 
Elek regénybeépitett Testamentumáig. Nem 
szabad felsorolásunkból kihagyni a tanitólevél 
atyamesterét Horatiust sem, viszont Petőfi 
levele, amit István Öccséhez címzett a költői 
tevéi klasszikus mesterműve. De valahogy ma 
már minden másként van, amint valamikor 
volt. Valamikor a postakocsi váltott lovakkal 
napokon, heteken át szállította a hosszú, min
den kicsinységről beszámoló leveleket egyik 
országrészből a másikba. Nehezen várták a 
postakurt romantikus hangját, amely jelentette 
a postakocsi érkezését kis falusi udvarházakban, 
tanyai kastélyokban egyaránt. Nehezen várták 
a levelet a Stájerban katonáskodó fiútól a szü
lők, Heidelbergben tanuló diáktól az itthon- 
maradt kedves, az üzleti ügyekben messzi utakra 
ment férjtől a fiatal asszony és régi gyerekkori 
pajtásától az aggastyán. A levél akkor mindent 
pótolt, újságot, telefont, távírót, rádiót. A levél 
egykoron mindent pótolt, ma sok minden pó
tolja a levelet. A levél ma már csak egy-pár 
elkapkodott üzenet és utasítás, megnyugtatás 
vagy üdvözlet. Ma már a vidéki üzletember 
lakásában, üzletében is ott a telefon, amelyen 
át pár perc leforgása alatt a világ bármely ré
szén lakó ismerősével beszélhet és ma már 
minden kultúrember házában ott van a rádió, 
amelyen át a világ minden részéből küldött 
szellemi és kulturális megnyilatkozások hozzá 
érnek, ami egykor csak kiváltságosoknak jutott 
osztályrészül. Ma már a rádió mellett a napi
lapok az országos és világi eseményekről azon
nal értesítenek, a helyi lap pedig a helyi híreket 
adja a déli ebédhez csemegéül. Ma, a rádió 
korában érdemes remetének is lenni, ha a ma
gányba egy ötlámpás rádiókészülékkel megy az 
ember és ma már nem szükséges a zeneked
velőnek dilettánsok szenvelgéseit hallgatni, ami
kor művészek és mesterek művészi előadásaitól 
remeg és zajong az éter. Ma már felesleges a 
levélírás a régi értelemben és ma már boldog 
öröm élni, boldog öröm szegénynek is lenni, 
mert ha csak egy tolókás kristálydetektoros 
készülékem is van, a kultúra és művészetek 
ragyogó csodáinak nagyrésze enyém lehet a 
levegőn át. Nem irok levelet, legfeljebb egy 
levelezőlapot irok üdvözlettel vagy üzenettel, 
mert nincs időm levelet írni. A napi megélhe
tési gondok nagyon elfoglalnak engem és pár 
órai szabad időmben pedig oly jól esik térde
men lovagló szőke kislánykám csillogó fekete 
szemeibe látni önmagamat vagy kisfiam önálló 
véleményeit hallgatni különféle tapasztalatairól. 
Nincs időm levelet imi, mert sok a dolgom 
és pár óra éjszakai időmben pedig vár a rá
dióm, amely mellett elfeledek minden föld! és 
napi dolgot Ne haragédjatok messzibe került 
távoli és közeli ismerőseim, barátaim, rokonaim, 
ha nem irok. Tegnapelőtt, hétfőn este Szigeti 
Jóraelet hallgattam, P. P. párizsi stúdiójában 
hegedült, tegnap este Mengdberg vezényelte a 
varsói szimfónikusokat és ma Eroicát hallgatom 
meg Stuttgartból. Nem érek rá levelet írni — 
üzenem ismerőseimnek a levélírás alkonyán, 
de azért közlőm, hogy leveleiket mindig szives 
örömmel várom és fogadom. És válaszolni is 
fogok reájuk, ha nem levélben, igy itt az új
ságban- egy másik cikk keretében.

V f  mÁJL & csabacsűdi Lusztig-féle legelő- 
bői 40 hold. Érdeklődni lehet a 

kiadóhivatalban.

Nagy kultúrünnepek színhelye lesz Bé
késcsaba városa május 26-án Ezen á napon 
leplezik le Munkácsy Mihály szobrát és 
avatják fel a Munkácsy-termet a városi mú
zeumban. De ezen a napon tartják meg a 
Gyóni Géza emlékünnepélyt is. Ebből az 
alkalomból elhatározták, hogy hazahozalják 
a volt szarvasi diáknak, a hősi halált halt 
küllőnek Szibériában porladó hamvait. A 
szarvasi háborús költő még mindig ott pi hen 
a krasznojars/.ki hadifogolytemetőben. Most, 
hogy megkezdte Magzarországon működését 
a szovjet követe, Dinnyés Lajos országgyű
lési képviselő felkereste és megkérte, hogy 
nyujlson segítséget Gyóni Géza földi marad
ványainak hazaszállítására. Az új szovjetkö
vet Ígéretet tett arra, hogy a tél elmúltával

—  Népművelési előadások. Csütörtökön, ja
nuár hó 24-én esli 6 órától a Szarvasi Mun
kás-Otthon Szövetkezetben Molnár Béla tanár 
az időjárásnak a mezőgazdaságra való ki
hatásáról, 8 és fél órálól a Szarvasi Iparos 
Ifjak Önképzőkörében Benczúr Béla Lajos 
tanár a Saar-vidék gazdasági, ipari és keres
kedelmi jelentőségéről, pénteken, január hó 
25-én esti fél 9 órálól a Szarvasi Kereskedő 
Alkalmazottak Egyesületében dr. Sinkovics 
György orvos a kereskedések higiéniájáról 
tartottak népszerű ismertetést.

—  Válasz egy vendéglős levelére. (Bekülde-
lelt). Igen tisztelt Főszerkesztő Ur I Becses 
lapjának legutóbbi szárrában közölt levelet, 
amit egy vendéglős kért közzétenni, én is 
olvastam. Esténként több barátommal szok
tam találkozni és azokkal együtt vitattuk meg 
a közölt panaszt. Bizony nagyon, szomorú 
dolog, ha a vendéglős közvacsorák rende
zésére ráfizet, de a rendezésnél neki is óva
tosnak kell lennie, mert bizony mindig akad 
valaki, aki közbejött ok miatt nem tehet 
eieget Ígéretének. De azután a meghívó ivek 
körözésénél is baj van, mert a megbízott a 
legtöbb helyen azzal iralja alá az ivet, hogy 
nem fontos az eljövetel se, mert úgylátszik, 
hogy neki az a fontos, hogy mennél több 
aláírása legyen. Meg -azután sokszor szem
telenek is és hogy lerázza magáról az em
ber, azért is aláírja. Tehát a közönségnek 
is van valami igaza a dologban, bár sajnos 
a kárt csak a vendéglős szenvedi. Köszönve 
Szerkesztő Uram jóindulatát, vagyok tiszte
lettel : Aláírás.

—  Holdfogyatkozás. Szombaton este közsé
günkben ritka tüneményt leheteti megfigyelni. 
A derült és hideg téfi estében a telihold 
egyvonalba került a nappal és a földdel és 
a föld árnyéka visszavetődve nagyrészben 
eltakarta a hold korongjai. Este fél 6 óra

megteszi intézkedéseit az exhumálásra és ezt 
tudomására is hozta a csabai Gyóni Géza 
Irodalmi Társaságnak. Gyóni Géza a szarvasi 
és békéscsabai gimnáziumokban végezle 
tanulmányait és már ott kitűnt irodalmi ké
pességeivel. Mint tartalékos tiszt küzdötte 
végig a háborúi és Przemysl elestével került 
hadifogságba. Krasznojarszkba vitték, ahol 
kiütéses tífuszt kapott és ez sirba vitte. Ro
konai Békéscsabán és Gyón községben élnek. 
A Gyóni Géza Irodalmi Társaság kezdemé
nyezésére most hazahozatják hamvait, és 
Békéscsabán fogják eltemetni. Gyóni Géza 
hamvait Szarvason is el lehetne helyezni 
oly joggal, mint Csabán és méltó helyre ta
lálna Vajda Péter és Tessedik Sámuel sír
emlékei mellett.

tájban szép látványt nyújtott a vörös szín
ben izzó hold, majd a jobboldali felén ál
landóan jobban kifényesedett és hét órára 
ismét a teljes tányér látszott. A holdfogyat
kozásnak sok szemlélője akadt.

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

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

A Szarvasi Hírlap múlt számának nyill-le- 
rében megjelent közleményre a Nemzeti 
Szocialista Földmives és Munkáspárt helyi 
csoportjának elnöksége a következőket tartja 
szükségesnek kinyilatkoztatni: Tény az, hogy 
Bankó István testvér tudtán kivül jelöltetett, 
(ami egyébként más portáján is megeshetik) 
mely .jelölés azon bizalomból indult ki,ameJy- 
lyel a párt, mint választmányi taggal szemben 
viseltetik, a jelölés vele nem volt közölhető, 
mert keresésre lakásán nem volt tdálhaló, 
azonban folyó hó 18. napján a párt elnöké
nek sikerült vele közölni a jelöltetését s ő 
az ellen kifogást nem emelt.

Szarvas, 1935. január 22-én.

Szabó Elek
az N. Sz. P. helyi csoportjának 

alelnöke.

Felhívás
Felhívom mindazokat, akik néhai Ko

vács Mihály adópénztóri ellenőrtől kölcsönöket 
felvettek, hogy nálam a községházán azonnal 
jelentkezzenek annál is inkább, mert aa 
adósok névsora nálam van és mielőtt a peres 
lépéseket megtennem, 9aját érdekükben el
várom őket.

Szarvas, 1935. január 10.

Füchsl Miksa adótiszt.

m

C  Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közön-
ségetr hogy megboldogult férjem elhalálozása 

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint a

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L A T O T
továbbra is fenntartom és minden e Szakmába vágó munkát a 

legszolidabb árakon vállalom.
Különösen felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes tenwtke* 
zési cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendű kivitel 
melleit utolérhetetlen Olcsó árakon gondoskodhatom pontos és előzékeny 
kiszolgálásról. — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maiadtam

tisztelettel

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és gyöződjön meg ölesé áraimról t



Köszönetnyilvánítás.

Mindazon rokonoknak, jóismerő- 
söknek,barátoknak és osztálytálytár- 
saknak, kik szeretett Sam u fiunk
nak váratlan elhunyta alkalmából 
nagy fájdalmunkat igyekeztek enyhí
teni hálás köszönelünket fejezzük ki.

Slajchó Sámuel, 
ne]e 6% családja.

—  Jólsikerült a KIÉ hazafias előadása. A
szarvasi K1E vasárnap délután a Árvaház 
dísztermében a közönség szép érdeklődése 
mellett hazafias előadást rendezett, a Jugo
szláviából kiutasított magyarok felsegélyezé
sére. Klimaj Mihály lendületes szavalata után 
Dauda Pál, Súlyán István, Frecska István, 
Terhes György, Frecska György és Terhes 
András ügyesen alakították szerepeiket az 
..Árva Jani** cimű, a kiutasítottak szomorú 
sorsát vázoló jelenetben. Krón Ferenc ev. 
lelkész tartott a kiutasított magyarokkal tör
tént igazságtalanságról, az ő nehéz helyze
tükről mélyértelmű és gyönyörűen felépített 
beszédet. A magyar igazságba vetett rendít
hetetlen hitet tükröztette vissza Krón Ferenc 
„Igazságot Magyarországnak!“ cimű szín
játéké. Fábri Juckó (Igazság) kedves jelenség 
volt. Jánosik György, Klimaj Mihály, Darida 
Samu, Kriska György. Pelyován János, Ro
szik György, Kapuszta Ferenc, Haliczki Mi
hály, Klimaj György, Szloszjar Ferenc ügye
sen szerepeltek. Egy ügyesen összeállított 
élőkép s a Himnusz hangjai mellett ért véget 
a kedves előadás. Jövedelméből 10 pengőt 
juttattak a kiutasilottakhoz.

—  Hangulatos móka-estét rendez a Bocskay az 
Ipartestüietben. A szarvasi Bocskay SE-e ha
gyományos farsangi mókaesljét ezidén is 
megrendezi az Ipartestület Árucsarnokában 
február hó 3-án. A móka-est műsorán hu
moros jelenet, monológ, dalszámok szerepel
nek, melyeket családias összejövetel követ. 
Belépődíj nincs, önkéntes adományokat kö
szönettel fogadnak.

—  Értékcikkárusitás postakézbesitök által. 
A szarvasi postahivataltól távoleső lakott te
rületeken a postavezérigazgatóság a kézbe
sítők által értékei kkárusitást és korlátolt fel
vételi szolgálatot rendelt el. Ezen szolgálatot 
egyelőre csak a Zöldpázsiton és a szénás- 
kerti Letelepülésen kézbesítő postaallisztek 
látják el. akiknél levelezőlap, utalvány, szál
lítólevél vagy egy-egy levélre szóló levélbé
lyeg mindenkor kapható s ajánlott levél, 120 
P-t meg nem haladó Összegű utalvány vagy 
cselík is feladható.

Gram ofon-lemezek és készülékek.
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Javítás, fómcslszolás, galvanizálás, 
rádtéépités, tervezés.

Megrendítő szánkóbaleset a szentesi határban
Mély csatornába zuhant a szánké, három utasa szörnyethalt

A szarvasi határ közeiében, a 
szomszédos szentesi földeken van a 
tanyája Csákvári Bálint kisbirtokosnak. 
Csákvári Bálint feleségével, Lajos nevű 
fiával és Váci Eszterrel szánkón Szen
tesre akartak menni. A sűrű ködben 
a lovakath^jtó fiú nem az Ármentesitő 
Társulat csatornája felett lévő hidon 
hajtotta át a lovakat, hanem eltévesz
tette az irányt és belehajtott a mély 
csatornába. Csákvári Lajost és Váci

Esztert összeroncsolt testtel, holtan 
szedték ki a szánkó alól. Csákvári 
Bálintné élt, amikor felfedezték a 
szerencsétlenséget, de néhány perccel 
később ő is meghalt. A szánkó dara
bokra törött és a két ló is megdöglött. 
A halálos szerencsétlenségről azonnal 
értesítették az ügyészséget és elren
delték az áldozatok felboncolásót. A 
szörnyű katasztrófa áldozatai iránt 
nagy részvét nyilvánul meg.

Gáspárt és Bierbaum Miklóst (Kondoros) 
hivta be. Ezután a különböző bizottságokat 
választották meg. Az összeférhetetlenségi bi
zottságba járásunkból Fetzer Józsefet, dr. 
Geist Gyulát, dr. Geist Gáspárt, a közigaz
gatási bizottság egyik helyére dr. Geist Gyu
lát. A kisgyűlésbe pedig dr. Geist Gáspár és 
Bartos Pál jutottak be.

—  Insógadót vetnek ki Szarvason is. A bel
ügyminiszter újabban kiadott rendelete sze
rint az inségjárulékot Szarvason is kivetik. 
A járulék január 31-én válik esedékessé éá 
azt három részletben április 15-ig lehet ka
matmentesen kifizetni. Az adózók a járulók 
kivetéséről értesítést kapnak.

—  Anyakönyvi birek. A szarvasi anyakönyv
ben január 18—25-ig a következő bejegyzé
sek történtek. Születtek : Rácz Károly és Qláb 
Anna leánya Anna, Klimaj János és Lizon 
Erzsébet fia András, Molcsan István és Ba- 
becz Mária leánya Erzsébet. Kondacs Mihály 
és Belopotoczki Mária leánya Mária, Lipiák 
János és Melis Erzsébet halvaszületett fig, 
dr. Borgulya György és Kelemen Margit le
ánya Piroska, Csonka Judit fia .Pál, Dankó 
János és Kelement Judit fia Ervin-János, 
Balázs János és Gerhát Zsuzsanna leánya 
Ágnes-Zsuzsanna. — Házasságot kötöttek: 
Dr. György Oszkár Solymossy trillával, Elia- 
desz András Bányai Erzsébettel, Kepka Pál 
Lancsa Erzsébettel. — Elhaltak : Závoda Er
zsébet 15 éves, Kunstár János 9 éves, Klijnaj 
András 2 napos, Valach .Anna 5 éves, özv. 
Csicsely Pálné Mladonyiczki Mária 75 éves, 
Slajchó Sámuel 24 éves, Ozsgyan Mihály .76 
éves, Krsnyák Györgyné Valastyan Erzsébet 
64 évea. JohreiKl Márton 12 -éves korukban.

SANAX arevibrálósgép
olcsón eladó.

Megtekinthető SZÖCS JÓZSEF villamossági 
szaküzletében.

—  A szenzációs Síinháii Élet !
A színházi szezon e héten há
rom nagyszerű prózai darabban 
érte el csúcspontját. Hatvany 
Lili érdékes színházi levélben 
mond kritikát a premierekről a 
Színházi Élet új számában. J^agy 
divatbeszámoló, kozmetika, tár
saság, mozi, autó, konyharova
tok. Darabmellékletül remek ka
barétréfákat ad a Színházi Élet 
284 oldalas új száma, ára 60 f, 
negyedévre 6’50 P. Kiadóhiva
tal : Erzsébet körút 7.

—  Akik eladták a csontvázukat.

Cikkek és riportok számolnak be 

a HALLÓ-bán a heli színházi 

eseményekről, egy színészről és 

egy színésznőről, akik eladták 

a csontvázukat. Filmrovat, gyer

meklap, sport, rejtvény, teljes 
európai 24 oldalas rádióműsor 

egészíti ki a lapot, amelynek 
ára továbbra is 10 fillér.

—  Elöljáróságválasztás előtt. Szarvas köz
ség elöljáróságának lejárt a megbízatása. A 
járás főszolgabirája rövidesen összehivatja a 
a képviselőtestületet tisztiszéki ülésre, annak 
megalakulása után, a képviselőtestület 
és a főszolgabíró jelöltjei közül Szarvas la
kossága kiválassza azokat, akikkel betölteni 
óhajtja az elöljárói állásokat. Szarvas lakos
sága nagy érdeklődéssel várja a választást 
és a bírói állásban egyöntetűen a jelenlegi 
birót, Dauda Mihályt szeretné továbbra is 
ott látni, aki nemes gondolkodásával, párat
lan igazságosságával, a község és a lakos
ság érdekeit mindig szem előtt tartó pártat
lanságával. a szegénység terén kifejtett buzgó 
munkásságával minden szarvasi polgár leg
teljesebb elismerését vivta ki. Az esküdti 
állások nagyrészében is a régieket szeretné 
továbbra is ott látni Szarvas lakossága, kü
lönösen a gazdai állásban levő Kugyela Ba
lázs mellett sok pártoló hang nyilatkozik 
meg. Az adószedő pénztári állást eddig 
Laudisz Lajos töltötte be, a lakosság nagy 
megelégedésére. Ezen felelősségteljes állás
ban az ő megmaradása biztosra vehető, 
mert osztatlan közszeretetnek örvend, ugyan
úgy, mint Podani Samu, aki a közgyámi hi
vatalt látja el nagy ügybuzgalommal, min
denkivel szemben megnyilatkozó közvet
lenséggel.

—  Felillfizetés. A multheti számunkból a  
Frontharcos-bál felülfizetései közül kimaradt 
Kiss Sándpr tanitónőképző igazgató 5, Baán 
Béla 2 P-ős felülfizetése.

—  Megalakult a vármegye új törvényhatósági 
bizottsága. Békés vármegye tör vény hal óságá
nak új bizottsága kedden tartotta alakuló 
közgyűlését dr. fái Fáy István főispán elnök
lete alatt. A főispán nagyszabású megnyitó
beszédében a bizottsági tagok tárgyilagos 
kritikáját kérte minden ügyhöz, hogy együtt  ̂
működéssel szolgálhassák a  vármegye és az 
ország érdekeit. Bejelentette, hogy az elhunyt 
tagok helyébe Ribárszky Pált, Weiczner



Lopni akartak és megtámadták a vadőrt
A csendőrség elfogta a támadókat, akik ellen megindult az eljárás

helybenhagyták őt a dűlőúton. Kozma 
János igen súlyos sérüléseket szenve
dett a reámért durva ütésektől, nagy 
nehezen bevánszorgolt a majorba, 
ahol gyógykezelés alá vették, majd a 
szarvasi csendőrségen jelentést tettek 
az esetről. A szarvasi csendőrőrs 
azonnal a legerélyesebb nyomozást 
vezette le és már vasárnap sikerült, 
a tetteseket a fentiek személyében 
elfogni. Az eljárás megindult ellenük.

Szombaton éjjel három szarvasi 
tanyai lakos: Jurák György, Zvara Pál 
és Trnyik Pál elhatározták, hogy a 
Csabacsűd közelében lévő tanyájukról 
átmennek a csabacsűdi uradalom te
rületére és ott pelyvát lopnak. Útnak 
js indultak, de mielőtt a tett helyére 
értek volna, Kozma János vadőr meg
zavarta őket. A három férfi erre a 
vadőrnek esett, elvették a fegyverét, 
magukkal hozott botjaikkal alaposan

—  Köszönetnyilvánítás. A szarvasi HONSz 
csoport vezetősége ezúton mond köszönetét 
mindazoknak, akik a kötelékébe tartozó 40 
rászoruló családon, adományaikkal segíteni 
igyekeztek. Dr. Déri Henrikné 40 szeretet- 
csomag, dr. Schauer Gáborné egy teljesen 
feldíszített karácsonyfa. Szarvasi. Hengergőz- 
malom, mint Szövetkezet 2 q grizesliszt. 
Szarvasi Hitelbank igazgatósága 50 P, Fő
szolgabírói Hivatal 7'44 P. A Szilveszteri bá
lon felülfizettek: Fetzer József 5, Müller Ká
roly 2, Nagy Sándor 2, dr. Dávid László 1, 
Donner Árpád 3. Hollay őrnagy 1, Vályi Béla 
főhadnagy 2, dr. Szemző István 220, dr. 
Szemző Imre 2, Szemző Pál 1 pengő, Ka- 
suba Pál 50, N. N. 20. N. N. 20 fillért.

—  Február 17-én lesz az első bajnoki futball
mérkőzés. A csabai alosztály futballbajnok- 
ságának fordulóját a múlt héten sorsolták, 
nielyszerint az első bajnoki mérkőzéseket 
február 17-én tartják meg. A sorsolás szerint 
a. Turul a következő napokon tartja mérkő
zéseit. Február 17-én Turul—CASS, március 
3-án Turul—ETC. március 10-én OMTK— 
Turul, március 17-én Turul—Törekvés, már
cius 31-én GyTE—Turul, április 14-én Turul 
—OTK, április 21-én Turul—CsAK, április 
28-án GyAC—Turul, május 2-án BTE—Turul, 
május 5-én MÁV—Turul, május 19-én Tu
rul—MAFC, május 26-án MTE—Turul; Pá
lyaválasztók az előlálló egyesületek.

—  Feliflfixetések Tora! teaestem A  szarvasi Turul 
jótékony teaestélyen a kővetkező fejülfizetések történlek: 
Gróf Bolza Géza 3. Szarvasi Hitelbank rt 10, Szarvasi 
Takarékpénztár rt. 10, Mezőtúri Takarékpénztár rL 
szarvasi fiókja 5, Schmidt József 1, dr. Szemző István 
2, dr. ’Szemző Imre 2, Szemző Pál 2. Htíviar István 1, 
Klein Miksa 2; dr. Haviár Gyula 10. Holéczy Gusztávné 
1*50, Józsa Mihály 2, Wigner Sándor 1; Déri Ármin 

40, dr. Dörnyei József; 2.jSiipkó István 2, Stefáni Mihály 
2, Weisz Sándor 2, Makó Gyula 2, Bógyoni János 
0 50, Bük Ferenc 1, dr. Podani Pál* 1. Podani János 2,

Ír. Schauer Gábor 2, dr. Tóth P á l. 2, Weisz Jenő 1, 
lltévényi János O’SO, Sznagyik János 1, Szőllősi B.

F E L H Í V Á S

Hálózati rádió . 
Kristályos; rádió

8 5  —  P-től 
2 -5 0  P-től

Csillár ., .
Telepes rádió

9-50  P-től 
3 5-—  P-től

Tisztelettel meghívom nagyrabecsült vevőimet. Szarvas város vásárolni óhajtó 
közönségét és kedves barátaimat. Tekintsék meg dúsqn felszerelt raktáramat, 
vétélkényszer nélkül, ahol a közölteken kívül szakmámhoz tartozó cikkekből 
is nagymerinyiséggel rendelkezem. Néhány cikkemnek közlöm tájékoztató árait:

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

Rádiókban vétel,csere,eladás.Készpénznéj n a g y árengedm ény
Villámszerelések, javítások jótállással, élfogadható áron. Minden komoly ajánlatot tartok. 
Sportcikkek, korcsolya- és vivófelszerelések. HÓCIPÖJAV1TÁS F ILL É R E S  ÁRON 24 ÓRÁN BELÜL. 

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

Mindenkit szívesen látok:

S Z T  R E H  O V 5 Z K Y M Á  R T O  N
SZARVÁS. PIAC-TÉR; Telefon ' ■* ---

Imre 1, ifj. Bartos Pál 0*40, dr. Benczúr Vilmos 1. 
Walfisch József 3, dr. Takáts János 1. dr. Készt Ármin 
2, Donner Árpád 10, Ungér Sándor 0‘60, Frits Ilona 1. 
Láng János 1, Povázsáy Edit 2, Wagner Géza 1, Dávid ! 
Béla 1, Kovácsik Pál 5. Andermann Béla 1, Frankó 
Mihály 1. Schlesinger Sámuel 1, Sabel József 1. dr. 
Molnár János 2, dr. Ungór László 1, Weiczner Jenő 
1. {Ír. Ribérszky Pál 1, Dauda Mihály 2, dr. Lestyan 
G. György 1, Weszter Bcla 1, Takácsy Sándor 2, Fenyő 
László 0*50. Forsler Gusztáv 0*50, Forster Károly 050, 
Fazekas Pál 1, Kovácsik Gyula 1, Kovácsik Károly L 
Kresnyák Pál 0'50, dr. vitéz Pécsy Beláné 1, özv. Toldi 
Jánosné 1, Varga Ferenc 1. Povázsáy Pál 1, Özv. 
Brachna Gáborné 1. dr. Silberslein Gyula 1, Reich Jenő 
1, Molnár István 0*50 pengő. Lőwy Salamon, Schle
singer Sámuel 50— 50 kg fa. A  felülfizetöknek és mind
azoknak, akik a jótékonycélú teaestély sikerének elő
mozdításán fáradtak, segédkeztek, ezúton mond hálás 
köszönetét a Turul vezetősége.

—  Értekezlet a Polgári Körben. A Nemzeti 
Egység szarvasi szervezete vasárnap délután 
a Polgári Körben értekezletet tartolt, amelyen 
Ribárszky Pál elnök ismertette a községi 
választás eredményét és mondott köszönetét 
mindazoknak, akik a választás munkálatai
ban közrertiűködtek, igy elsősorban Piliszky 
János ny. igazgató:tanitónak. Ezután dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselő tartott előadást 
a bel- és külpolitikai helyzetről a nagyszám
ban összegyűlt közönség érdeklődése mellett.

' u # ' - *
—  Búvár a cime az új tudományos folyó

iratnak, LambrecKt Kálmán szerkesztésében 
jelent meg az első nagy tudományos maga
zin. A kiadóhivatal: Budapest IV., Egyetem 
ucca 4., lapunkra való hivatkozással szívesen 
küld mutatványszámot.

—  Koésooctnyflvániiis. A  csabacsűdi ág. h. ev. egy
házközség ezúton is hálás köszönetét mond a temp
lomi csillárra befolyt nemes és kegyes adományokért: 
Roszik Pál 3. Zvára Pál 3, Brusznyiczky János 4, Ko
rim Mihály 5, Kozsuch János 10, Jansik István 2, Ja- 
núrik György 3. Kovács Pál 5, Krajcsi György 2, 
Hicz András 4. Galáth Pál 4. Köpenyes Ándrás 5,
Kiss András 20, Brusznyiczky Pál 4, Szebegyínszky
Pál 2, Jancsó János 4, Bertók György 8, Tóth M. 
György 10. özv. Valkovszky Györgyné 8, *özv. Hruska 
Jánosné 10, özv, Ganyecz Pálné 6 .. Matusik Mihály 6,

Kiimaj'Pál 10* Klimaj György 8, Galáth Pál 15*fibn- 
koly Márton 10. Melis Mihály 15, Kiszely GyÖtgy^lB^ 
Laluska András 5. Palicska János 4, Szákács M ihály 
6, Molnár György 5, Csonka Pál 10, Csonka János Í0» 
Kovács János 10, Kiszely Márton 10 kg búzát Jelen 
János 1, Roszik Mátyás 4, Urbancsok András 2^Kom - 
lovszky András 6, Bankó Mihály 4, Csicsely vPal 4, 
Johanovics János 25 (csöves) kg tengerit. Đontovićs 
János 2, Komár Pál 20 kg árpát. ~

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gő z-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 
Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

Helybeli gabonaárak
Búza 16" 10 — — —
Tengeri 12 60 -  1270
Árpa 14 50 — —‘—
Zab . 13‘---------- -
Tökmag . 1750
Lucerna

-  1 8 -  
160---------180* -

P U B L I K Á C I Ó
Árpaszalme. akácfa-oszlopok, pelyva eladó. T  Vili.

50— 1. —  Szalma és tengeriszár eladó. T  VII. 198. —  
Arpaszalma és törek eladó IV. 408. —  Tengeriszár és 
lörek eladó Kralovanszkyné tanyáján. —  Tanya 4 hold 
földdel eladó. T  ll. 219. —  Kurilla Miklósnál Décsla- 
posban faj mangolica malacok eladók. —  Hegyesdűlő
ben 5 hold fold eladó. 1. 323. —  Legjobb lap a Szarvasi 
Közlöny, önnek is elő kell fizetnie reá. —  Csabai 
útnál 4 hold szántó eladó. IV. 129. —  Kákái közleg&r 
lőből 2 és fél járás eladó. 1J1. 132. —  Búzaszalma el
adó. III. 81. —  Akácfák, oszlopok, ponyva eladók.
I. 222. —  Hereszéna ele dó. IV. 422. —  Szánkó eladó. 
IV. 147. és IV. 331. —  Tengeriszár eladó. III. 233. —  
Ház eladó. I. 164. —  Német János zöldpázsiti háza 
bérbeadó. Jel. Gazdasági Tanintézetben. —  A z összes 
helyi híreket megtudja a Szarvasi Közlönyből.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve- 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KO N 

DOROSON Velky Béla tanitó.

. MangoJban 300 D-öl szőlővel beültetett 
föld és II., 237. számú adómentes ház eladó.

. Gyors- és gépirástanitás! Két hónappal ez
előtt harminctanitvánnyal megkezdett gyorsíró- 
tanfolyam új jelentkezők részére heti három 
órás Csoportot nyitott, amelyre jelentkezőket 
elfogadnak. Oktatás kezdők és haladók ré
szére. Jelentkezők közöljék citpüket Six Róza 
oki. gyors- és gépirás tanárnővel Szarvas,

. Köröparton. Mangolban fürdőnek alkalmai: 
hely eladó. Jelentkezni: II., 237.

. özv. Harmati Jánosné piactéri házában 
lévő Jégverme kiadó.___________________

. I. kerület 147. szám alatt (alvóit Benczúr 
féle iskola) egy háromszobás utcai és egy 
háromszobás udvari lakás április hó 1-től 
kiadó. Felvilágosítást nyújt Szelényi János 
ev * lelkész.

. Három-, vagy kétszobás lakást keresek. 
Cim a kiadóban.

. Eladó a csabacsűdi Lusztig-féle legelőből 
40 hold. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

. I. kSSrl38. számú ház szabadkézből eladó.

. Borsót keresek megvételre, bármily menjfc 
nyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a Ki
adóhivatalban;' ^

F«le)5» txerkctzfi fa Kiad* NAGY SÁNDOR * 
NjmmM* a Szarvad KSiKp* Njm»U. fa Upkia46vál» 

lalat ayoaaijibaa, L. H am ; Mililéa ■< 9. n ia . šjg


