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Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé
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Előfizetési órak: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*50 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

A háború jogán 
terjesztett kultúra

Irta: Krón Ferenc árvaatyadelkész.

Descartes nevezetes mondásával 
kezdeni: „Cogito, ergo sum“. Gondol
kodom, tehát vagyok. A gondolkodás 
olyan életműködésünk, amelyet még 
az alvás sem állit meg. Amikor az 
olasz-abesszin háború körül elhangzó 
diplomáciai légtornászatot olvassa az 
ember, valóban gondolkodni kell fe
lette. Olaszország bejelenti előzetes 
tapogatózás és diplomáciai susogás 
után protektori jogát Abessziniára. Ha 
a császár elfogadja jó, ha nem, jogos 
a háborúinditás. Olaszország akar 
kulturát vinni abba a rendezetlen, 
primitiv műveltségű ősi államba, amely
ben még mindig dívik a rabszolgake
reskedés. S mindez európai nagyha
talmak segítségével történik. Te vén 
Európa! Nem szökik arcodba a pír, 
amikor a húsosfazék körül állva a jo
gosság vizét öntitek a húsra, a cupákra, 
hogy jó puhára megfőjjön, hogy mind
nyájatoknak jusson belőle? Kultúrát 
nem lehet bömbölő ágyúkkal, fegyve
rekkel, légibombák mérges gázaival 
a lelkekbe ültetni, legfeljebb beleijesz
teni. Kultúrát az erőszak és gyűlölet 
még nem ültetett, legfeljebb gyenge ta- 
lajat adott az ilyen kultúrának a két
ségbeesés és a félelem. Jogos-e háború 
olyan néppel szemben, amelynek van 
egy szégyenfoltja: a rabszolgakeres
kedés. Te farizeus vén Európa! Nem 
hallod annyi millió magyar, sváb és 
tót rabszolga láncait csörögni, akiket 
rabszolgákul dobtál odal Talán a rác
nak, oláhnak nagyobb volt a művelt
sége, mint a miénk ? Oláhországon 
keresztül rohanó vonatokon sokszáz 
magyar lány és asszony került már az 
emberpiacra, akik a nyomorból pilla
natra kiemelkedve beleszédültek a 
nyomorúság posványába, hogy a fehér 
és modern rabszolgakereskedő csengő 
aranyakhoz jusson. Mit (ettél Európa 
a leánykereskedelem ellen. Egyesüle
tet alapitottál, de az üzlet folyik tovább. 
Európa hatalmai seperjétek el ezt a 
szemetet portáitok elől, azulán seper
jetek. Az a kultúra, melyet eddig is 
fegyverrel terjesztett bármely európai 
állam, szinleges volt és ma sincsenek 
mély gyökerei a faji kultúra gyökerei 
mellett. Felvette a nagy tömeg a kul
túra egyes vonásait, sőt elment a pro- 
teklor portájára, jól megtanult mindent, 
hogy előbb, vagy később a protektor

szivébe mártsa a felvitt kultúra kard
ját. A nép szapoj.aséáával nem sza
bad az ököl jognak ésjp háború jogos
ságának oltárt emelniifíultúrát a fehér 
ember a feketék közéi ideális ember
szeretettel, munkaszostalással, babo
nák megszüntetésével,] az élet céljá
nak a megértetésével 1 és békességes 
eszközökkel lehet. Aí kultúra álljon 
egyformán a lélek és fest szolgálatá
ban, akkor majd lassan megszűnnek 
a legvadabb népek ősíjrossz szokásai. 
A kultúra, amelyet Euppa Afrikának 
akar adni ne táncolja ’ körül a rögöt 
és a gazdag Mammorit. Katolikus ál
lam fiai állnak fegyverben mohame
dánok és ortodox keresztényekkel szem-

A szarvasi ev. egyházközség tanácsa 
Kellő Gusztáv igazgató-lelkész elnöklete 
mellett pénteken mintegy 60 egyháztanécsos 
részvételével ülést tarlóit. Igazgató-lelkész 
kegyelettel emlékezett meg .Komár György 
volt egyházi gondnok, volt mósodfelügyelő 
és egyháztanácsos, valamint a község volt 
birája elhunytéról, ki a legválságosabb idők
ben vezetle, önzetlenül, mindnyájunk meg
elégedésére úgy az evangélikus egyház, 
mint a község ügyeit. Kegyelellet emléke
zett meg továbbá Piacsek András buzgó 
egyháztanácsos elhunytéról. Az egyházlanács 
az elhunytak érdemeit jegyzőkönyvében meg
örökíti s a gyászoló családnak mély részvétét 
fejezi ki. Ezek után az iskolai ügyeket tár
gyalta le az egyháztanács. Az igazgató-tanitó 
évvégi jelentése szerint az 1934—35. tanévben 
a belterületi tanulók létszáma : 1187, a kül
területen : 904, összesen: 2091. Magyar anya
nyelvű : 1644, tót: 352. A furugyi és a túla- 
körösi egyházi továbbképző iskolában a ta
nulók létszáma: 49, ebből evangélikus: 45. 
A községi elemi iskolába: 459 tanuló járl, 
ebből 46 evangélikus vallású. A Fillér-Egye
sület gyűjtése: 51918 P, a poRány missziói 
23 46 P volt. A zászlóalap vagyona : 90'58 P. 
A beiratási dijakból befolyl 169970 P, lan- 
szerdijból 505 10 P. Az iskolai bizottság ja
vaslatára az egyházlanács azigazgató-taniló- 
nak kimerítő tanévvégi jelentéséért elismeré
sét fejezi ki s a kéri felhatalmazást megadja. 
Örömmel üdvözli Pataki János igazgatót az 
alkalomból, hogy a Julián-Egyesület a tanu
lók magyarosilásáért őt 50 P jutalomban 
részesítene. Az egyháztanács a községnek 
azon nemes cselekedetért, hogy az elmúlt 
tanévben mintegy 230 szegényi'Oisú tanuló
nak adott naponként és fejenként 3—3 deci
liter tejel és 10— 10 dekagramm zsemlyéi — 
hálás köszönetét mond és kéri, hogy az in
gyenes tejakcióban a szegény gyermekeket 
továbbra is részesítse s amennyiben azt 
módjában van megtenni, még több szegény 
gyermekre terjessze ki. Hálás köszönetét 
mond az egyháztanács az adakozóknak, kik

ben, micsoda szomorú felhő ez megint 
a Krisztus keresztje felett. Te vén 
Európa, talán Oroszországból is kultú
rát hozol? Litvinov véres keze után 
nyúltok mindnyájan egymásután, de a 
véres kézben arany cseng. Oroszor
szág nem tartja-e saját népét rabszol
gaságban? De ezt nem látjátok, mert 
fizet. Rabszolgatartók, trianoni keres
kedők tegyétek szabadokká azokat, 
akiket ti adtatok el, azután nézzetek 
körül és közös erkölcsi nyomással 
seperjetek más portája előtt, de amig 
a genfi ajtón itthoni rabszolgák csör
getik láncaikat, addig ne járjatok más
hová rabszolgákat felszabadítani.

a szorgalmas és jóelőmenetelű gyermekek 
vizsgái jutalmazására adományokat küldtek. 
Örömének ad kifejezést az egyháztanács az 
alkalomból, hogy a kir. tánfelügyelő elisme
réssel nyilatkozott a tanitók működéséről. 
Javasolja az egyházmegyei közgyűlésnek,, 
hogy a tanítóknak a mellékfoglalkozáshoz 
az engedélyt adja meg. Felhatalmazza Ja
nowsky György, Dankó János és Reményi 
Gyula tanítókat, hogy iskolájuk körzetét újra 
s helyesebben állapítsak meg. Pataki János 
igazgató-tanítót 40 évi kiváló eredményű mű
ködése s nyugalomba vonulása alkalmából 
szívből üdvözli, szép és nemes munkásságá
ért legteljesebb elismerését fejezi ki s kívánja 
a jó Istentől, hogy jól megérdemelt nyugdiját 
még sokáig élvezhesse. Az egyházlanács 
Pataki János igazgató-tanító nyugalombavo- 
nulásával megüresedett igazgatói állásra a 
tantestület állal jelölt Rohoska Géza, Regős 
Béla és Brózik Károly tanitók közül 34 sza
vazattal 24 ellenében 6 évi megbízatással, 
illetve nyugdíjaztatásáig Rohoska Géza taní
tót választotta meg, kinek működésére Isten 
áldását kéri. A megüresedett Pataki János 
igazgató-tanitó iskolájához, az 5. számú hi- 
ványra Dankó Jánost, a muszájvárosi új 
iskola tanítóját helyezi át a presbylérium 
szeptember 1-i hatállyal. A muszájvárosi új 
iskolához a 14. számú hiványra' a kültelki 
tanitók közül Podani János ezüst-szőlői is
kolai tanítót helyezi be, egyhangúlag, a 
presbytérium, az ezüst-szőlői iskolába, a 31. 
számú hiványra Megyeri György örményzugi 
tanítót s az örményzugi iskolához, a 24. szá
mú hiványra Adamik Teréz túlakörösi iskolai 
tanítót helyezi át. A túlakörösi iskolai állást 
pályázat útján tölti be s a további intézke
dések megléteiével az iskolai bizottság elnö
két bízza meg. Az egyháztanács Lilauszki 
János, Terhes Mihály és Rohoska Magda 
okleveles tanítóknak a iörvényszerinti dijakat 
megadja. Tudomásul vette az egyháztanács, 
hogy Lilauszki János okleveles tanitó Békés- 
szentandráson heti 1 órában 28 Ízben taní
totta az egyházi énekel s az evangélikus

Rohoska Géza lett az evang. elemi iskolák
igazgatója

Nagy . érdeklődés mellett folyt Le az egyháztanács ülése



gyermekeket 22 énekre tanította be. Ki
mondja, hogy a jövőben a körülbelül 62 
főnyi evangélikus hívek szóméra istentiszte
let tartassák Békésszentandráson s a vallás- 
oktatást is evangélikus tanerő végezze. Ennek 
előkészítésével az iskolai bizottság elnökét 
bízza meg. Az egyháztanács, miután az egy
házközség súlyos helyzete miatt nem tud 
iskolát építeni s a törvényhatósági bizottság 
iskola építésére a községet szólította fel, az 
állami iskola építési segélyt nem veszi igénybe 
azonban az evangélikus iskola átépítésére 
segélyt kér az államtól. Mintegy 7 szegény
sorsú egyháztag kérelmét tárgyalta ezután az 
egyháztanács s részint mérsékelte adójukat 
s részint a személyi adót engedte el a kérel
mezőknek. Az egyházi épületek tatarozására 
vonatkozó javaslatokat az egyháztanács el
fogadja. A tüzelőanyag beszerzésével Donner 
Árpád legolcsóbb ajánlattevőt bizza meg. 
Hálás köszönetét mond Szarvas nagyközség 
elöljáróságának 500 P-s templomtatarozási 
segélyéért. Litauszki Pál 1398 négyszögöl 
földjét terméssel egyült megveszi az Árva- 
háznak 400 P-ért. Elhatározza az egyház- 
tanács, hogy az ősz folyamán — ünnepség 
keretében — a nagynevű Tessedik lelkész 
sirja mellé teszi át Hamaliar Márton püspök 
hamvait. Az egyházmegyei közgyűlésre meg
bízó levéllel Jancsó András gondnokot. Pa
taki János igazgató-tanítót, Ribárszky Pál 
ny. árm. igazgató-főmérnököt. Dauda Mihály 
községi birót, Darida György és Paulik Pál 
egyházlanácsosokat küldi ki, jegyzőkönyvi 
kivonattal pedig Janurik Pál, Fehér József, 
Krsnyák Pál és Melis Mihály (II., 150.) egy
háztanácsosokat. Ezek után az árvaházi 
ügyeket tárgyalta le az egyháztanács. Az 
1935—36. évre az áivaházi szükségletet 
13 538 06 P-ben, a fedezetet 12.82277 P-ben 
állapította meg a bizottság. Szomorú szívvel 
veszi tudomásul Kocsis Pál árvagyermek 
elhunytál. Tudomásul vették, hogy a belügy
miniszter az árvaháznak 1500 P-t utalt ki s 
hogy jelenleg 5342 P betétje van. Kisebb 
ügyek elintézése után kimondta az egyház
tanács, hogy az elhunyt Piacsek András 
presbyter helyére 1940-ig szóló megbízással 
ifj. Komár György (I., 248.) póttagot hivja be. 
A mindvégig nagy érdeklődéssel kisért ülést 
az elnökség déli fél 1 órakor rekesztette be.

Olcsó nyaralás 
a Balaton mellett!

Özv. Nárai Szabó Gyuláné, a neves iró neje Fonyód- 
fürdőtclepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-szeri étkezéssel 4*50 P. Gyermekeknek

7 éves korig félér.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Épenúgy nem volt azonban megelégedve 
Október magatartásával sem. A legélesebb szem
mel is nehéz lett volna megfigyelni, de Hedda 
finom női ösztönével pontosan megérezte, hogy 
itt is van valami baj. De micsoda, jó Islenkém?! 
Hiszen Október épen olyan kedves és kedélyes 
Nórával szemben, mint azelőtt. Sőt most falán 
fokozottabbanj Mégis : a legderűsebb arckifejezéae 
mögött is mintha elhúzódna egy fájdalmas vonás. 
Mintha a legmókásabb, legközvetlenebb szavai 
mögött is ott settenkedne valami tartózkodás. 
Mintha,. . . mintha az ő megszokott forró és ár
tatlan bókjait is, finom átmenettel, semmitmondó 
udvariasságokra és tetszetős, de értéktelen mó
kákra kezdené felcserélni.

Lopva figyelni kezdte a szerelmeseket.
De még csak egyetlen forróbb pillantás

váltást sem tudott elfogni közöttük, mint a régi, 
szép napokban.

Amellett Október — a legfinomabb formá
ban — még vísszahúzódóbb magatartást vett 
fel, mint Nóra. Volt rá esel, hogy be se várta 
Nóra esti hazatérését, de egy pohár tejet és két 
lágytojást kért magának vacsorára és fáradtság 
ürügye alatt visszahúzódott a hálószobájába.

H Í R E K

Vasárnapi munka szünet
Bornemissza Géza kereskedelmi miniszter 

újra szabályozta a uasarnopi rnunfeaszüne/ef s 
a szabd/yozds mindenüíf a munfcaszünef telje
sebbé tétele irányában történt. A képviselőházban 
is sok szó esett éuek óta, a mostani költségve
tési vita során is. a vasárnapi munkaszünetről. 
Ez á kérdés mégsem politikum. Egyik olda- 
lon ua/ídserfeö/csi szempontok követelték ezt. Az 
ország valamennyi vallásfelekezete évek ófa sür
gette a kérdés rendezését. Másik oldalon szoci
ális probléma : az oknak, akik egész héten dol
goznak, módot kell adni a heti pihenőre. Nemcsak 
az egyes emberek érdekében, hanem népegész
ségügyi szempontból is fontos az emberi munkaerő 
kímélése, aminek a uasarnapf munkaszünet 
hatásos eszköze. Aki hat napon át dolgozik, az 
a hetediket megszenteli Isten dicsőségére és saját 
maga pihenésének céljaira. Ezt parancsolják az 
isteni törvények s ezeket a célokat kell szolgál- 
niok az emberi törvényeknek is. Az újonnan 
kiadott rendeletben elment a kormány a lehetőség 
határáig. Sajnos, ideális megoldási ezen a téren 
sem lehet teremteni. Eszményi megoldás az volna, 
ha vasárnap sehol az ország területén nem 
kellene kinyitni egyetlen üzletet sem. Ez azonban 
lehetetlenség. A Főváros és az ország többi 
nagyvárosainak élelmezése múlhatatlanul meg
kívánja, hogy az élelmiszerárusitó üzletek legalább 
egy órdri át nyitva legyenek. Vannak romlandó 
élelmiszerek — gondoljunk például a tejre - - 
aminek hosszabb időre való elraktározása lehe
tetten. Illetve arról, hogy másnapra is élvezhető 
legyen, csak jégszekrényekkel felszerelt gazdagabb 
emberek tudnának gondoskodni. A szegényebb 
emberek, a nagy tömegek érdekében át kell hágni 
a teljes munkaszünetet s lehetővé kell tenni, hogy 
a mindennapi élethez szükséges élelmiszereket 
a nagyközönség vasárnap is beszerezhesse. De 
másrészről gondoskodni kelleti arról, hogy éppen 
a vasárnapi munkuszünet elvi követelése érde
kében a túllépés ne legyen több, mint amennyi 
elengedhetetlen. Ezért történt az intézkedés : nagy
városokban vasárnap csak romlandó élelmisze
reket szabad árusítani napi egy órán át. Nem 
lehet teljesen megvalósítani a vasárnapi munka
szünetet a falvakban sem. A falvak kilencven 
százalékig mezőgazdasági jellegű népessége 
hétköznapokon kora reggeltől késő estig kint 
dolgozik a mezőkön s igen jelentékeny része 
csak vasárnap jut hozzá, hogy heti szükségletét 
beszerezhesse. Itt is fontos szociális kérdés áll 
szemben a teljes vasárnapi munkaszünet elvével. 
Módot kell adni, hogy a két szempont össze-

Amit Nóra őszinte helyesléssel vett utólag tu
domásul.

Hedda asszony azon vette észre magát, 
hogy a két legkedvesebb, legbizalmasabb jóba
rátja, akikért ő az életét adná : nem Őszinte többé 
hozzá ! Ó pedig ennek oka felől nem meri őket 
megkérdezni.

— Milyen titokzatos emberek! — görbült 
sírásra a szája, mikor egyedül maradt. És én 
mennyire nem érdemiem meg tőlük ezt a fájó bi
zalmatlanságot 1

Ilyen körülmények között újra jobban rá- 
terelődött a figyelme a saját titkos tragédiájára 
is. Vájjon mi van azzal a csúf, gonosz, dacos 
Victorral, akit, — akit mégis, mégis olyan na
gyon lehet szeretni ?!

Az Ányos-villára lassanként valami látha
tatlan felhő, valami névtelen árnyék borult. Pe
dig a Zsóka cica aranyosabb és játékosabb volt, 
mint valaha. Az Ányos-villa házi fülemüléje pe
dig esténként epedőbb koncerteket adott a kert 
mélyén, mint valaha.

Véletlenül összetalálkoztam egy reggel az 
utcán Nórával, mikor a kórház felé tartott.

— Kezét csókolom 1 — üdvözöltem öröm
mel. Megengedi, hogy elkísérjem ? Két nap óta 
nem tudok semmit Októberről.

— Örömmel I — bólintott kedvesen a kis 
orvosnő. Úgyis akarók magának valámit mon
dani, de nagyon bizalmasan. Még azt seiti árulja 
el senkinek, hogy ma találkoztunk. Megígéri 7!

| egyeztethető legyen s ezért történt az a megoldás, 
amely a . falvakban sem szünteti meg az anisftdsi, 

de úz eddigi helyzettel szembén két órára feor- 
fátozza. A kereskedelmi miniszter széréhcsés 
kézzel, az érdekek kellő összeegyeztetésével ol
dotta meg a kérdést. Örömmel üdvözöljük a 
rendelelet, amely ismét egy régóta húztödó, 
valamennyi társadalmi réteg szempontjából fontos 
kérdést old meg, valamennyi társadalmi réteg 
javára. _______ _

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason julius hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszeriára tatja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tói. az újlcmplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvast róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismisc, 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
mise, délután 6 órakor litánia szentbcszéddel. Köznapo
kon a szentmise reggel fél 8 órakor, pénteken és szom
baton litániák délután 6 órakor junius havában.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Előléptetés. A vallás és közoktatásügyi 

miniszter dr. Weidlein János helybeli gim

náziumi tanárt 1935. szeptember 1-től szá

mítódó hatállyal rendes tanárrá léptette elő.

— Házassági jubileumok. Holéczy Béla állam- 

pénztári tanácsos vasárnap ünnepelte meg 

házasságának 25 éves évfordulóját. A negyed

százados jubileum alkalmából az ünnepelt 

házaspárt sokan keresték fel jókivánataikkal. 

—Kutlik Endre c. tanker. főigazgató, a helybeli 

Vajda Péter gimnázium nyugalmazott tanára 

a napokban ülte meg aranylakodalmát. A 

ritka családi ünnepen az ősz házaspárt 

kiterjedt rokonsága, barátai és ismerősei- 

meleg ünneplésben részesítették.

— Nyugdíjazások. A vármegye törvényha

tósági közgyűlése dr. Tóth Pál országgyűlési 

képviselő, budapesti lakost saját kérelmére 

július hó elsejei hatállyal nyugdíjazta. Ugyan

csak saját kérelmére megy nyugdíjba Palkovics 

Mária községi irodatiszt, aki húsz éven át 
szolgálta elismeréssel Szarvas nagyközséget. 

Nyugdíjba vonul saját kérelmére október 1-í 

hatállyal Micsinay Lajos Kondoros községi 

jegyző is, aki 33 évi szolgálat után vonul 

vissza pihenőre.

— Parancsoljon! — és bizzék bennem :
— udvariaskodtam.

— Nézze, Március kérem I Ma délután lá
togasson el hozzánk. Lehetőleg úgy rendezze, 
hogy négyszemközt és külön-külön Heddával is. 
Feri bácsival is tölthessen 1 — 1 órácskát. Mind 
a kettőnek borong valami a kedélyén. Maga ta
lán fogja is sejteni, hogy mi? Lehel, hogy én 
többet tudok, vagy sejtek, mint maga. De én 
lány vagyok és valami okból kissé félszég 
helyzetben is vagyok, mindkettőjükkel szemben, 
dacára annak, hogy külőn-külön és együtt is á 
legjobb barátaim. Itt azonban most egy férfi 
eszére, esetleg bátor fellépésére és utánajárására 
van szükség. Ugye; titokzatos vagyok kissé V 
Isten látja telkemet: nem lehetek nyíltabb. Majd 
egyszer talán, . .  De erre azt hiszem nem is 
lesz szükség. Magáról úgy hallottam, hogy ki
tűnő amatőr-detektiv. Nyomozó zseni. Kérem, 
vegye most elő ezt a tudományát. Két ember
nek : Heddának és Októbernek a boldogsága 
érdekében. Valahogy félre ne értse kérem ezt á 
dolgot. Nehogy azt következtesse, hogy Ők kéttéh,
— hogy ők kelten egymásba .. .

Szívből felkacagtam.
— Nem kérem I Ezt igazán nem gondo

lom. Én egészen másképen kombinálom a pá
rokat I Én is tudok ám egyet-mást; én is meg
figyeltem egyet-mást.

Nóra fülig pirult.
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— A kereskedelmi iskola megnyitása. A szü

lők részéről egyre nagyobb érdeklődés 

nyilvánul meg a három év óta szünetelő 

női kereskedelmi szaktanfolyam iránt. Az 

iskola igazgatósága kivételesen még e hóban 

is rendelkezésére áll az érdeklődő szülőknek 

és a gimnázium igazgatósági termében na

ponként 9—10 óra közölt készséggel nyújt 

felvilágosítást úgy a tanfolyamra szóló felvétel 

feltételeire, mint a használandó tankönyvekre 

vonatkozólag. Az eddig jelentkezettek száma 

előreláthatólag biztositja a tanfolyam meg

nyitását, ha az elmúlt években beirottak is 

fenntartják jelentkezési igényüket.

Add a fotográfiád
Irta: DÉRI FERENC

Látni kívánlak reggel, délbe, este.
Éjjel az álmom is szépségedet leste,
Látni kívánlak, mint tündöklő csodát;
És hogy előttem légy mindig—mindig 
Add a fotográfiád.

Látni kívánom igéző szemedet,
Bús titkokba tárult csodás szellemedet; 
Bálványozlak, mint dadogó kis diákt 
És hogy előttem légy mindig-mindig 
Add a fotográfiád.

Ha az Életúton a remény elhágy,
És epeszt utánad a sose múló vágy.
Ha szakasztott árvává tesz a világ 
Nem leszek egyedül, ha előttem lesz 
Á fotográfiád.

És ha elhagy a hit, el a bátorság,
* Dúlhat köröttem az örök háborúság,

Mégis él a remény, vigaszt csak ez ád,
A képzelet szárnyán szép jövőbe d í s z  

A fotográfiád.

Ha nem jő álom fáradt szemeimre,
A fekete gond rak átkot éjeimret 
Akkor is boldogan gondolok reád,
Mert fájdalmamat tépi, förí, oltja 
A fotográfiád.

A lelkem muzsikál, a szivem dalol,
Hol jársz, merre vagy, messze valahol; 
Magam előtt látom szemeid, csókos szád.. . 
Küld mielőbb, gyorsan, azonnal 
A fotográfiád. _______

— Iskolaszéki közgyűlés. A helybeli m. kir. 
éllami elemi népiskola gondnoksága dr. 
Haviár Gyula kir. közjegyző, kormányfőtaná- 
csos elnöklete mellett július hó 23-án délután 
tartotta évi közgyűlését. A gyűlés megvizsgálta 
és helybenhagyta az iskola elmúlt tanévi 
zárszámadásait, meghallgatta az igazgató, 
özv. Fertig Alajosné évi jelentését, tudomásul 
vette annak előterjesztéseit, intézkedett az 
épület nyári tatarozása ügyében és megtár
gyalta a helyettes tanerők illetményeinek az 
ügyét. Az iskolába a tanévvégi beiratkozások 
alatt 138 növendék nyert felvételt, az utóla
gos beiratkozásokat az igazgatóság szeptem
ber első napjaiban eszközli.

Gondolatok, elmélkedések 
Orosz Iván áj verskötete felett

Földgömb : nominativusok kisütve ; 
Két oszlop között a Noé bárkája: 
Kirilajzomra zenditenck rája,
Mert a falélca nincs kikerekítve.

(Burchiello, 1440.)

Fent irt szöveget csupán az elkövetkezen
dők tompítására idéztem, hogy már a régidőkben 
is voltak hasonló csapongó fantáziájú emberek.

Kiskőrös, 1935. augusztus 20-án.

DOLESCH GYULA.
*

A líra meghal és a szerelem, 
mint a galambok csókja hangtalan.

(Babits).

A költő elvesztette a lírát — mondod — 
és én megtagadlak. A költő nem vesztette el a 
lirót, letépték azt a költő kebléről és a virágok 
közül a gépek halott világéba ragadták. És a 
lira meghalt. A költő megzuhant, akadozóhangú 
lelt, egyensúlyozatlan, — néha-néha megrésze- 
gülten a gépek hamis ritmusától megálmodja a 
munka himnuszát, de ha kibontja sugárhaját a 
az őszi hold a berillszin esti Körös felett hívón* 
hivja halott gyermekét és siratja . .. siratja fájón.

Látom, hogy érzed és éled az egyéni-ég 
gigászi birkózását az egybekapcsolódó durva 
tömeggel. Igen : az egyén meg fog halni a tö
megek szöges talpai alatt és az ember lealacso- 
nyúl a technika léleknélküli robotosává. A gép
korszak dübörög, a technika rabszolgatarlójává 
lesz a világnak és megszületik a kor csodája : 
a robot ember. De hol lesz a dal szelíd ívelése 
a csavarok csikorgása és a kerekek kopécsolé- 
sai között? A dal meghal.

És látlak: a kollektív tömeg gigászi gép
kórusa előtt, tömzsi, busa fejű ember térdel és 
mondja az ő különös litániáját, keresi az Istent, 
mert az emberek uniformizmusa felett már csak 
őt látjuk másnak, különbnek, egyéninek.

És hiva alkudozik:

Lennék bérc a jóság hegyen,
Isten szikra a szíveken, 
harang a lélek-tornyokon, 
mindenkivel lennék rokon.
Epítném a béke tornyát, . . .

De az élet kifordult régi sarkaiból, valami 
végzetszerű beteljesedés ez : a dolgozók megölik 
a szárnyasokat.

Látod ez alapjaiban véve abszurdum, mert 
szárnyalás nélkül nincs élet: de ezt nem értik, 
nem érthetik meg a földhöz ragadtak, csak ak
kor fognak rádöbbenni, ha majd közéjük szánt 
a pusztulás. Az ember lényegét a szellemi lélek 
és az anyagi test ellentétessége adja és határozza 
meg: szabad-e tehát a szellemi fölé emelni az 
anyagit ?

A collectivitás Téged is megrohamoz, ma
géval ragad, hajladozol és recsegve-ropogva szél
rohamai alatt, vannak pillanataid, amikor ma
gadban érzed fájni az egész emberiséget és igy 
jajdulsz (el:

Könnyeztem a bánatomban, 
nem éltem szép szánalomban, 
ölni kellett? Embert öltem, 
a rosszat is örököltem.
Ölni kellett embcrlelket; 
hóhéra voltam telkeknek, 
mindig csak aranyt hajszoltam . ..

Te sohasem hajszoltál aranyat, mindig 
pásztor voltál álommezőkön, színes gondolatok

kacsázó kergetője: álompásztor voltál. És most: 
magasbasodort fehér pernye vagy csukottablakú 
szivek felelt. Régi, jótékony piros parazsak meg
fakult maradékaként szállsz a levegőben és űzve 
kavarogtat a kerekek zakatoló szele, de tarka 
réteket álmodsz és virágokra hullsz. Tudsz-e 
hangosan kiáltani ? Űgy-e nem tudsz ! Csak hul
lani — hullani, szavakat mormolni kopott olva
sódon, magadra ölteni a barna csuhát és ösz- 
szecsuklani a nagy-nagy világzenditő erők ré
mei előtt.

És . . .  ö  csak á ll .. . vakon . . .  némán az utcának 
forgalmas helyén, vasárnap 
a templom légvonatos ajtjában 
és éhesen a krumpli ebédre gondol;
Mert koldus csak, 
a keserűségek földi valósága.

Mert úgy-e — hajtsuk le a fejünket: t i  a 
koldus is Te vagy.

Nem tudsz kiáltani, de az azúr magassá
gok tisztaságok és a messzi szivárványozások
ban megláttad az Istent. A szemed és a lelked 
nyugodt iavába belehullott sugárzás ezernyi csil
lám rezdüléssel tükrözi vissza a szépséget, a 
jóságot és az erőt: a változó dolgok évezrede
ken át egyformaságban megmaradt lényegét, mert 
ez a harmónia és mert ez az Isten. Isten a jó
ság, amely Benned kristályosodik. Isten a vib
ráló szépség az esőverte Körös felett, Isten a 
csók mámora és Isten a jóvá szubstilizált egész 
világ, mely húrokat rezegtet meg Benned. Elértél 
már a megérzéshez: a természet minden parányi 
részletében megsejted a szépséget, mert nem a 
puszta tárgyat, a formát, az alakot látod már, 
hanem a mindenséghez fűző harmóniáját, a szel
lemiséget : a dolgok lelkét. Megérzed, de nem 
jutottál el a megértéséhez; tudatalatti még ez 
Nálad, a legcsodálatosabb emberi adottság : 
intuitió.

A lelked még nem az Isten sugárzásában 
szétterült napfényes tenger, nagy és mélyreszántó 
miértviharok borzolják meg sokszor, nem vagy 
még elég magasan és nem érted meg minden
ben a lecsendesitő harmóniát. De el tud-e jutni 
az ember olyan magasra ?

Látod igy szétboncolgatom a lelkedet éa 
tudom, hogy nincs megnyugvásod, de haladsz 
az abszolút lelkiség felé. Már túl vagy a con- 
fuciánizmusodon, de nem érted még el a „laot". 
Válj ezt megmagyarázom ; ezt igy értem: már 
túl vagy a lelki zarándoklás azon grádicsfokán, 
amelyen a lelki nemességben és az emberi meg- 
tisztultságban találjuk meg csupán az élet értel
mét : Az Istent, de még nem jutottál fel odáig, 
hogy megértsd mindennek isteni lényegét. Imád
ságaid még nem szimbólumok, kristályosán tisz
ták már, egyszerűek, elemiek a gondolataid, 
gyermeki szelidségű harmóniákká teljesülök. Dé 
épen ez a pózmentes, át nem sugárzó őszinte
ség az, amely visszaemberiesit, megnemesü régiéi 
dallamokat, emberi érzelmeket verdes fel: de 
elkülönöz a természettől, a nagy egységtől, mely
nek parányi része csak az ember. Nincs még a 
gondolataidban semmi egyetemesítő,' semmi ösz- 
szefoglaló komplikáltság. minthogy minden kom- 
plikáltság nélküli egymagában — a természettől 
különválasztva — az ember. Ma még az elvont
ságok ködlabirintusait járod, de érzed, hogy van 
magasság, ahol meganyagiasodik, valóvá, meg- 
láthatóvá és elérhetővé az Isten,

Eljutsz-e odáig, ahol feloldódik majd Bén* 
ned minden emberi a természet végtelen nagy
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Szarvasi cserkészek táborozása 
a Balaton mellett

Pénteken érkeztek haza kéthetes táborozás után cserkészeink

harmóniájában, mert csak ott találhatod meg 
zarándoklásod célját: az Istent. De addig:

Kapaszkodunk, mint szörnyű szélben 
fáradt lepke egy gyenge rózsatőre, 
amin oly sok a tüske.

Ez az út tehát, amelyre kanyarodtál és 
ebben a pokolian anyagszerű világban a lelki
ség az az avar, amelybe mély-mély gyökereket 
bocsátasz. Nem téphet ki onnan a legvadabb 
collektiv orkán sem és szeretnéd is új utak felé 
ragadni önmagad, el kell majd tépned az isteni 
gyökereket: de ez lesz számodra a halál.

Ilyennek érzem lényegét mondanivalóidnak, 
melyet igy neveznél röviden : hányódás a col
lektiv dal és az abszolút lira között. Ezért is 
születnek oly ritkán mostanában a dalok Pán 
halkuló furulyáján, egy nagy tudatalatti harc 
vajúdása előzi meg mindeniket és a hallgatásod 
gyilkoló belső viadal. És látlak és értelek és 
megfogom biztatón a kezed, mert a lelked arca 
a mi arcunk, a múlt egyéniség imádatából, a 
ma collektivitása felé meredő ijedt arcunk mása, 
a megingott, talaj tvesztett embereké, az Istent 
keresőké.

Nagyon más, — más, nem igazi a Te col- 
lektivitásod. Igaz, hogy már nem a selymek 
csillogó suhogása és mámoros színek káprázata, 
hanem halk és ritmusra dalt dadogó emberiszó : 
zenéje a fűrész csikorgatása és ritmusa a fejsze 
lecsapódása, de minden szavad Isten felé vivő 
apostolkodó imádság, hol van az az a mai ön
magát istenné emelő tömegek phalankszaitól.

Vannak önmagadban visszatérő perceid is 
és csordul ajkadról a tiszta lira : megfogod az 
asszonyod kezét és fulva-futsz a gépiesült go
nosz emberek ezredei előtt. Birod-e még — meg
reszketve érzem fáradt lihegésed, fáradt vagy és 
reménytelen, semmit sem váró és karolnak puha 
asszonyi kezek és csicsereg a két fehérlelkű 
emberi rügyecske : a gyermekeid. És fent vagy 
szivárványos magasságokban, a megbújt dalok 
trónusén, bőkezűen és halálos kedvvel adako
zón, mint magvető, de termést nem váró hittel 
a gépek gonosz kerekei közé szórod lüktető em
beri szived. Látod ez szép !

És vannak már megüdvözült pillanataid, 
mikor nemes érccé olvad lelked kohójában a 
begyűjtött szépség. Hadd mondom utánad :
A. csend kürtjei remegve harsognak a láthatáron túl, 
lenn a mélyben paraszt szánt két lomha ökrével, 
őszi fények
sápadt sugára átüt a sárga falevélen 
és bágyadt gondolat siklik az emlékezés taván.

Látod ebben benne érzem az ősznek min
den sápadt aranyát: ezt megfogtad és a szavak 
lompos, elsikló, sokszor megcsaló selymei rá
simultak a dolgok lényegére.

A szavak és a valóság találkoztak. Úgy-e 
öreg szókeresőm, érzed milyen szörnyű nagy 
dolog ez.

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

Sokat írnak az újságok az utóbbi idő

ben a Balaton szépségeiről, üdülési előnyeiről. 

Nem ok nélkül. A propaganda csak azóta 

erősebb, amióta önellátásra rendezkedtek be 

az államok. Pedig amiért érdemes, amiért 

kellett volna már régebben a Balatont pro

pagálni, az az ok, az az előny megvan azóta, 

amióta az óriások kiscsirkét csináltak sárból 

s ehhez a földet a Balaton helyéről szedtek, 

ahol keletkezett azután a csodálatos magyar 

tenger ezer színével, üde, gyógyító vizével, 

regényes partjaival s új élelet jelentő pompás 

levegőjével. Önkéntelenül törnek ki ezek a 

dicsérő szavak abból, aki huzamosabb ideig 

itt tartózkodik. Fényesebb itt az arc, ragyo

góbbak a szemek s több az életerő. Itt 

kevesebbet panaszkodnak az emberek, pedig 

a nyomorúság itt is kijár. Az utóbbi időben 

évről-évre növekszik a Balaton népszerűsége, 

de sajnos, ezt is nem a saját, hanem a 

külföld szemein keresztül nézzük. Csak akkor 

kezdjük hangoztatni, hogy nagy érték a Ba

laton, amikor már előzőleg nekünk mondták 

ezt a külföldiek. Ezen a vidéken töltöttek 

két hetet szarvasi cserkészeink, akik táboro

zásukról péntek este érkeztek haza. A tábor 

teljes kiépítése után kisebb kirándulásokon 

egészítették ki történelmi, néprajzi, földrajzi 

ismereteiket, melyeknek során Tihany, Bada

csony, Szigliget volt hangos a szarvasi fiúk 

dalától. Különösen Badacsonyban éreztük 

meg azt — de nem a nemes badacsonyitól,

hanem józan fejjel — hogy igenis ......érik

már a tüzes magyar bor..." És azt, hogy 

bármi keltette is életre — legyen az akár 

külföldi, akár belföldi meglátás — igenis, van 

mér balatoni öntudat. Hozzájárult ennek 

kialakulásához a kormány gondoskodása is, 

a vasúti állomások tetszetős, magyaros át

formálása, a közlekedés simasága és gyor

sasága, az úthálózat nagyszerű kiépítése 

révén. Gyönyörű és minden igényt kielégítő 

strandfürdők várják ,a fürdőzőket. S mind 

nagyobb számmal jönnek külföldiek is. A 

minap száznegyven tagú osztrák csapat 

érkezett hathétre Tihanyba. Amikor Bada

csonyban jártunk s elbűvölve bámultuk 

Kisfaludy-házából a gyönyörű kilátást, egy

szerre a múlt évben épült szerpentin-útón 

nagyobb osztrák kiránduló csapatt érkezett

s ugyanakkor egy magyar ruhájú vándor 
tárogatós rákezdett^ „Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország41 dallamára. Az osztrákok 
sokáig szótlanul nézték ezt a képet, majd 
lelkesen kezdtek egymásnak magyarázni. 
Úgy érzem, hogy nem fogják elfelejteni azt, 
ami egyszerre dalban, képben, viseletben 
olyan rnegkapóan tárult eléjük. Magyarok, 
akik a munka után pihenni, erőt gyűjteni 
vágytok, jertek ide, itt mindezeket megtalál
játok. Sok pénzt nem kell hoznotok maga
tokkal, legfeljebb egy kis szódavizet, mert 
egyedül az drága itt. Drágább mint a bor. 
Egy üveg 25—30 fillér. Ivóvíz nem igen van 
itt, de nem is igen használják az emberek. 
Kárpótolják magukat borral. Szép napok, 
erőgyűjtés, tapasztalás napjai elfogytatok. 
Szerdán elbúcsúzott a csapat nyilvános tábor
tűznél a szepezdi közönségtől, csütörtökön 
az otthonná vált erdei táborhelytől s pénteken 
már haza is ért a munkahelyre Szarvason.

Tábori krónikás.

A  bibliai h é ts zű k e s zte n d ő  
k o rá t é ljü k -e  ?

Mintha néhány év óta hétszűkesztendő 
következett volna be, egy évben a rozsda, 
meg a poloska, más évben a szárazság tette 
tönkre termésünket. Ezidén végre elég ked
vező a gabonatermésünk; hogy a jövő mit 
hoz, ki tudja?

Bizonyos azonban az, hogy jobban jár 
az a gazda, aki okszerűen minden lehetőt 
megtesz; hogy az időjárás és természeti 
csapások mostohaságait ellensúlyozza.

A mai pénztelen világban azonban 
nagyon nehéz mindent jól csinálni. Az első 
lyukat kell betömni. Ez pedig kétségtelenül 
a nagy trágyahiány. Nem volt takarmány, 
nem volt alomszalma, állatállományunk vé
szesen megfogyatkozott. Csuda-e, ha trágya 
nélkül nem tudunk jó trágyát produkálni s 
nem tudjuk az aránylag jó búzaértékesitési 
viszonyokat kihasználni? Szerencsére a trá- 
gyahiányon segíthetünk műtrágyával. Csak 
féladag istállótrágyát adunk, a többit mű
trágyával pótoljuk. Egy csapásra két légy: 
a szuperfoszfáttal műtrágyázott gabona töb
bet és jobbat terem, közvetlen jövedelmet 
hoz, közvetve pedig azáltal, hogy a nagyobb 
szalmatermés bővebb almozást tesz lehetővé, 
a bő alomszalma a trágya értékes növény 
tápanyagait felszívja s megtartja, a trágya 
tömegét növeli.

A műtrágyázás tehát az a pont, ahon
nan a szűkesztendők ellensúlyozásának ki 
kell indulnia.

Friss készi tésű TENNISZUTOK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. —  OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. —  S. M. „Spencer“ versenylabdák eredeti áron.



— Anyagtorlódás. „Hetenként*4 rovatunk a 

nagymérvű anyagtorlódás miatt kimaradt. 

Olvasóink szives elnézését kérjük.

— Névmagyarosítás. Arnóczki János szarvasi 

születésű orosházi honvéd nevét „Árnóczi“-ra, 

Szekera Pál tizedes szarvasi születésű oros

házi lakos nevél pedig „Mármarosf-ra vál

toztatta át.
— Megjelent a tanítónökópzö intézet értesítője.

A szarvasi ev. tanitónőképző intézet értesí
tője most jelent meg Kiss Sándor igazgató 
figyelmes és értékes szerkesztésében. Az 50 
oldalas értesítő tartalmas beszámolót nyújt 
az országoshirű intézet elmúlt tanévéről. 
Részletesen ismerteti az 1934 -35 tanév tör
ténetét, a szervezeti, személyi és fizetési 
ügyeket, az intézet egyházi hatóságait és 
tanáritestülelét. Az intézet növendékeit osz
tályonként felsorolja, születési évük, lakhelyük 
és általános osztályzatuk megjelölésével. A 
gyakorló iskoláról külön cikk emlékezik meg, 
felsorolva a tanulók neveit és az iskolával 
kapcsolatos ünnepségeket és felügyelői láto
gatásokat. Ezután az intézet gazdaságának 
és személyzetének ismertetését találjuk. Az 
internátusról, a berendezésről, szertárakról, 
könyvtárról, a nevelésről, tanításról, kántor- 
képzésről, gyakorlati kiképzésről, ifjúsági 
egyesületekről, egészségi állapotokról, látoga
tásokról, adományokról, jutalmakról értékes 
cikkek emlékeznek meg. A statisztikai ki
mutatások szerint az intézetbe 139 növendék 
iratkozott be. Levizsgázott 135. A tanulmányi 
statisztika szerint mind a 135 vizsgázott nö
vendék példás magaviseletét tanúsított. Elő
menetelre 26 jeles, 70 jó, 38 elégséges és 
^gy 1 tárgyból elégtelen osztályzatot nyert. 
A tanulók közül 25 volt a helybeli, a többi 
vidéki. A vidékiek közül 91 volt bentlakó,
11 kintlakó és 8 a szomszédos községekből 
beutazó. Az iskola felszerelésének értéke a 
tanév végén 110.024*62 pengőt tett ki. Az 
utolsó fejezetben a felvételi tájékoztatót ta
láljuk meg. Az értesítő a mezőtúri Borbély 
Gyula könyvnyomdájában készült.

— Új otthonban a frontharcosok. A Front
harcos Szövetség Szarvasi Csoportja a múlt 
héten értekezletet tartott, amelyen elhatároz
ták, hogy az egyesülés hivatalos helyét a 
Polgári Kör külön termébe teszik át és olt 
minden kedden és pénteken délelőtt 9—10-ig, 
vasárnap 11 —12-ig hivatalos órákat tartanak. 
A  hivatalos órák alatt a vezetőség a bajtár
sak és érdeklődők rendelkezésére áll.

— Herczeg Ferenc a tudós és az ember.
Mélyenjáró, magvas tanulmányban foglalko
zik a nagy magyar iró legújabb könyvével 
a kiváló esztétikus, Császár Elemér. Az uj 
Idők kiadóhivatala, Budapest, VI., Andrássy 
út 16., bárkinek küld díjtalan mutatványszá
mot. Az Új Idők előfizetési dija egy negyed
évre 6 pengő 40 fillér, -egyes szám ára 50 
fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében, Szarvason.

— Lábára ömlött a forró ólom. Izsó Dénes 
öcsödi kazánfűtő a gőzkazánba egy ólom
szeget akart beönteni és ezért félkilogramnyi 
ólmot olvasztott fel. öntés közben az ólom 
Izsó lábfejére ömlött és súlyosan összeégette. 
Gyógykezelés alá vették.

— Gombabetegséget kapott a szalmától. Li- 
tauszki János szarvasi kisbirtokos 64 éves 
korában igen tragikus körülmények között 
halt meg. A jómódú kisgazdának volt egy 
rossz szokása, állandóan szalmaszálat rág
csált. A szalmától pár hónappal ezelőtt sugár- 
gömbabetegséget kapott, amit ma még gyógy
kezelni nem tudnak. A gombabetegség belső 
részét teljesen összerombolta és nagy kinok 
közölt halt meg. Nagy részvét mellett temették el.

— Állatbetegségek. Á legutóbbi vármegyei 
állategészségügyi kimutatás szerint járásunk
ban a következő állatbetegségek fordultak elő. 
Lépfene Öcsödön egy udvarban, sertéspestis 
Békésszentandráson 1 tanyában, 1 majorban, 
Kondoroson 3 meűorban, Öcsödön 3 udvar
ban, 9 tanyában, 2 majorban, Szarvason 3 
tanyában, sertésprbánc Csabapsűdön í major
ban, Szarvason 4 udvarban, 2 tanyában.

Felakasztotta magát a padláson 
egy öcsödi kisbirtokos

Tettének oka ismeretien

Nagy János 55 éves öcsödi kis
birtokos a múlt héten tanyáján fel
akasztotta magát. Az igen jó viszo
nyok közöti élő kisgazda előzőleg jó 
kedvvel munkálkodott az aratásnál, 
nem látszott rajta, hogy valami baja 
lenne. A családja annál inkább meg
döbbent, amikor hazajövet a község-

bői Nagy Jánost nem találták a tanyá
ban. Mivel reggelre sem jött elő kere
sésére indultak és megtalálták őt a 
padláson a gerendára felakasztva. 
Tettének oka ismeretlen. Mivel az ön- 
gyilkosság bebizonyosodott az ügyész
ség a temetési engedélyt megadta.

Mihályné Janurik Mária 28, Holub István 73, 
Brusznyiczki Jánosné Uhljar Erzsébet 51, 
Kulasák Anna 14, Laukó János 71, Szenko 
Palik Mihály 2, Súlyán János 1 hónapos, 
özv. Kovács Mátyásné Blaskó Mária 67, 
Padla Sándorné Tóth Erzsébet 67, Benyó 
Pál 16 hónapos, Rágyanszki Pál 8 hónapos, 
Magyar Mihályné Gilyan Mária 68, Kergyik. 
István 7, Gráfik Pál 2 hónapos, özv. Mácsan 
Jánosné Csasztvan Judit 79, Bertók Jánosné 
Korim Anna 64, Litauszki János 64 éves, 
korukban.

— Anyám sírja. Egy kis dalocska. Semmi 
több. De ebben a dalban benne sir egy élet. 
Benne jajong egy nagy fájdalom: a fiú fáj
dalma édesanyja halála fölött. Egyszerű kis 
halk dalocska, olyan mint a lehellet, olyan 
mint egy sóhaj. Lágy és puha, mint a tava
szi szellő, mfeleg, mint a gyermekszeretet, 
szép, mint egy zsenge mezei virág. Pusztay 
József, a szelidlelkű, álmodozó ev. pap, aki 
iskoláit itt Szarvason végezte, irta ezt a dalt. 
Anyám sirja a cime és szép zenét orosházi 
Purcsi Pepi szerzett Most kaptam meg a 
kottát és elmerengtem annak olvasása után. 
Visszaemlékeztem Pusztay Józsefre, az ala
csony termetű, szolid, csendes szarvasi diákra, 
aki oly meleg nézéssel szemlélt minden 
virágot, nézett az emberi szemekbe és kereste 
mindenhol a szépet és nemest. Anyám sirja 
egy üzenet tőle. Köszönöm az üzenetet jó 
Pusztay Jóska —nagytiszteletű uram— bará
tom és a dalt már kívülről is tudom. A te 
jóságos lelked szól belőle és én azt ismét 
megértettem.

— Debreceniek tanulmányútja Szarvason. Deb
recen város vezetősége a megye főispánjának 
vezetése , mellett szerdán Szarvason járt, ahol 
megtekintették a Tessedik Sámuel középfokú 
gazdasági tanintézetet és behatóan tanulmá
nyozták úgy a gazdaságot, mint az iskolát.

— Lúgkövet ivott egy szarvasi leány. Sonkoly 
Zsuzsánna 14 éves szarvasi leány Csaba- 
bsűdön volt alkalmazva Szirony János kis
birtokos csabacsűdi tanyáján. A tanyában 
magárahagyótt leányka eddig még ki nem 
derített okból öngyilkosságot követett el. A 
kamrában talált lúgköves üvegből nagymeny- 
nyiséget felhajtott. Iszonyatos kínokban fet- 
rengve találtak reá. azonnal orvost hívtak és 
elsősegélyben való részesítése után a gyulai 
kórházba szállították, azonban mire odaértek, 
a leány meghalt. Az öngyilkosság körülmé
nyeinek tisztázására a vizsgálat megindult.

— Szerencseszámnak kellett elnevezni a 
SZÍNHÁZI ÉLET most megjelent új számát, 
amelybe tizenhárom híres iró irt tizenhárom 
remek cikket. Szenzációsan illusztrált riportok 
számolnak be egy filmsztárról, aki fényképész
inas lelt, az új slágerekről, amelyeket Angelo 
megfotografált, Korda Sándorról, aki a jövő 
század regényét filmesiti meg, a hét sport- 
eseményeiről. Kottamelléklet a Kis Mama 
slágere. Előfizelni lehet Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében Szarvason.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben július 19-től július 26-ig a következő 
bejegyzések történtek. Szülellek: Szécsén 
István és Frank Irén fia András, Balog György 
és Dudás Erzsébet fia György, Misik József 
és Tóth Regina fia György, Komár Pál és 
Csonka Anna leánya halvaszületett, Nagy 
Imre és Behan Mária leánya Erzsébet, ifj. 
Kondacs Pál és Lestyan Zsuzsanna leánya 
Zsuzsanna, Magyar András és Pleskó Anna 
leánya Erzsébet, Kasuba Mihály és Sztancsik 
Anna fia József-György, Hicz István és 
Szebedinszki Mária fia Mihály, Komár András 
és Borgulya Mária leánya Anna, Házasságot 
kötöttek: ifj. Kondacs Lajos Komlovszki Má
riával, Sámuel Sámuel Rotler Ernesztinával. 
Elhaltak: Csasztvan János 64, Brusznyiczki

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberéndezésl 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek : Vidékre D Í J M E N T E S  szállitás!

KOrSTEIH



A kuckóban akasztotta fel magát 
egy gyógyíthatatlan beteg asszony

Mire rátaláltak már halott volt

Brusznyiczki Jánosné szül. Uhljar 
Erzsébet, szarvasi VII. külkerületi 51 
éves lakos már hosszú évek óla be
tegeskedett. A tüdeje volt megtámadva 

gyógyíthatatlan bajával orvostól-

ték, azonban onnan is gyógyulás nél
kül bocsátották haza. Az asszony gyó
gyíthatatlan betegsége miatt annyira 
elkeseredett, hogy a múlt héten, mikor 
magáramaradt, a kuckóban egy akasz
tószegre felakasztotta magát. Mire rá
találtak már nem volt benne élet. 
Nagy részvét mellett temették el.

es

orvoshoz járt, azonban segíteni nem 
lehetett rajta betegségének előrehala
dott állapota miatt. A legutóbbi hetek
ben a szegedi klinikán is gyógykezel-

m

A napszúrás megölte az öcsödi prímást
Nagy részvét mellett temették el a közismert zenészt

gyóban, igy hál ő is beállt az aratók 
közé, hogy a kenyérrevalót megkeresse. 
Több napon át szorgalmasan dolgo
zott. Egy nap azután fejfájásról pa
naszkodott a tűző nap hevében. Ki 
is álll a kaszálók sorából, ledűlt egy 
útmenti fa alá és ott napszúrástól meg 
is halt. Nagy részvét mellett temették 
el a közismert öcsödi prímást.

Kurucz Lajos öcsödi zenész, az 
egyik közismert cigánybanda prímása 
volt. Az ügyes muzsikus télen a tánc- 
mulatságokban, lakodalmakban húzta 
a vigadók fülébe az édes-bús magyar 
nótákat, az ifjúság táncához a talp- 
alavalót. Nyáron azonban mindenki 
munkájával van elfoglalva, a lakodal
mak is ritkák, a mulatságok is kifo-

— Nagy izgalom egy lezárt kunyhó körül. 
Kedden délelőtt Szarvason, a Mangolban 

fürdőzők között pillanatok alatt elterjedt a 

hir, hogy az egyik lezárt kunyhóban egy 

akasztott ember van. Egy szarvasi asszony

nak a férje még e hó elsején elment hazul

ról és azóta nyoma veszett. Az asszony 

mindenütt kutatott az ura után és amikor a 

Mangolban lévő kunyhójukat akarta kinyílni, 

azt nem tudfa feltárni, azonnal a legrosz- 

szabbra gondolt, összelármázta a fűrdőzőket 

és rendőrért, lakatosért küldött. Az összefu

tott fürdőzők már a hulla bűzét is érezték, 

amikor nemsokára megérkezett a kihívott 

lakatos és a kunyhó zárát felnyitotta. Azon

ban a kunyhóban a kerti felszerelésnél egye

bet nem találtak. Az elveszett férj nem volt 

ott. A lakatos megállapítása szerint az asszony 

egy rossz kulccsal próbálta kinyitni az ajtót 

és az azért nem nyílt ki. így hát férjuram 

nem került elő még se élve se holtan. Egyesek 

szerint elutazott Szarvasról egy ismerőséhez.

— Vidám nyári háború, a teknősbéka mega 
körtefa meséje, két szép regény, kis színdarab 
van AZ ÉN UJSÁGOM új számában. Kiadó- 
hivatal Budapest, VI., Andrássy út 16. Elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő.

— Nagykörösre ment a Károlyi színtársulat
Károlyi János színigazgató színtársulatával 

Nagykőrösre utazott és ott kezdte meg nyári 

szini szezonját. Szarvas közönsége nagy 

megértéssel karolta fel a színtársulatot és a 

nehéz viszonyokhoz képest igen szép párt

fogásban részesítette. Szarvas színházlátogató 

közönsége az utolsó előadásokon szeretettel 

búcsúzott el a színészektől. Károlyi színigaz

gató új tagokkal cserélte ki a társulatot 

és reméljük az együtles javára, mert bizony 

kénytelenek vagyunk bevallani, hogy sokkal 

értékesebb társulatok is játszottak Szarvason 

és a mostani nagyon is hnnghiányban szen

vedett. Nagyon örülnénk, ha a jövendőben 

gazdagabb és értékesebb műsorral, jobb 

hangú erőkkel üdvözölhetnénk Szarvason. 

Az utolsó előadást hétfőn tartották meg telt 

ház mellett. Egy nagyon gyenge darabot, a 

Simon Juditot adták elő. Búcsúelőadásnak 

mást jobbat és értékesebbet is találhattak volna.

— A szarvasi úszósport újjáéledése. A SzUTE 

a Szarvasi Levente Egyesülettel karöltve 

újabban ismét hatalmas erőfeszítést tesz 

Szarvas úszósportjának felvirágoztatása ügyé

ben. A leventékkel megerősített SzUTE csa

pata július 21-én, vasárnap 19 úszóval vett 

részt Orosházán a Háromváros (Orosháza— 

Szarvas—Békéscsaba) úszóversenyen, melyen 

a rendkívül erős és rrfodern uszodával ellátott 

Orosházától kikapott ugyan, de viszont fölé

nyesen győzött Békéscsaba felett. Értékes 

győzelmet aratott a 100 méteres hátúszásban 

vitéz Pécsy Béla, aki igen erős mezőnyben 

első, míg Wigner a harmadik lett. Úszóink 

minden versenyszámot végigküzdöttek s a 

különféle versenyszámokban Pataki, Csaba I. 

és Szőllősi Duci második, mig Szőllősi Tibor, 

Marsai és Stern Franci harmadik helyezést 

értek el. Helyezéseket értek még el és pon

tokat szereztek: Csaba II., Gyimesi IV., Un- 

gár, Cserey és Král is. Úgy senior stafétánk 

(Král—Wigner—Pataki), mint ifjúsági stafétánk 

(Cserey—Ungár—Gyimesi IV.) erős küzde

lemben kerültek a második helyre, szintén 

számos jó pontot szerezve. A SzUTE, a 

Magyar Úszó Szövetség felhívására program

jába vette, hogy mindenjelentkező, alkalmas 

gyermeket ingyen megtanít úszni. Idevonat- 

kozólag Szarvas nagyközség érdemes taná

csának nemeslelkű és áldozatkész tanács- 

határozatáról, a további úszóprogramokról, a 

két baráti sportegyesület további programjáról 

és a Levente Egyesület szép uszoda tervéről 

következő számainkban írunk bővebben. A 

SzUTE jelenleg a férfi és hölgyúszó csapa

tokat szervezi s további mérkőzésekre készül. 

Tréningek és jelentkezések, — leventék be

vonásával — minden kedden és pénteken 

délután 4 órakor a dr. Melis-strandon.

— Közgyűlés. A Szarvasi Turul Sportegye

sület július 27-én, szombaton este 8 órai 

kezdettel tartja meg évi rendes közgyűlését 

a Polgári Kör külön termében. A közgyűlésre 

ezúton hivia meg a tagokat az elnökség.

— Gondos tenniszjátékos tenniszütőjét csak 

szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 

Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

— Sportoló leányok vidám életéről, a mai 
leány ezer gondjáról találunk cikket a MA
GYAR LÁNYOK új számában. Mutatvány- 
számot szívesen küld a kiadóhivatal, Buda
pest, VI., Andrássy út 16. Előfizetési ára ne
gyedévre 4 pengő.

A z üzlet lelke a reklám !
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Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

Helybeli gabonaárak
Búza 14 50 - -*-

Új búza 14‘---- — *-
Tengeri !4 — - 1320
Árpa (új) 13"---- 14-
Zab . 13'---- —'—

Repce . . . 18 -  -

P U B L I K Á C I Ó
Bezinai szőlő házzal eladó T 111. 45. — Égetett tégla 

és épületfa eladó. IV 477. — Egy hold föld tanyával 
haszonbérbe kiadó. T IJ1. 440. — 395 négyszögöl föld 
Szappanosban eladó. I. 339. — 14 hold föld felesbe 
kiadó. 11. 344. — 9 hold föld haszonbérbe kiadó. T
II. 13. — 25 hold föld haszonbérbe kiadó. T Vili. 226.
— 19 hold föld haszonbérbe vagy felesbe kiadó. T V- 
267. — 21 hold föld haszonbérbe kiadó. IV. 194. — 
37 hold föld haszonbérbe kiadó. 1. 71. — Eladói.251. 
számú ház. — 6 hold föld eladó. 11. 376. — 21 hold 
föld felesbe kiadó. T. VI. 110. — Két kútágas eladó.
1. 144. — Űj néd eladó. III. 415. — 40 hold föld feliből 
kiadó. II. 171. — 32 hold föld feleshe kiadó. 111. 223.

H£z eladó. IV. 226. — ;Ház eladó, ószénáskert 625.
— Tanitónőképzö 52 hold földje haszonbérbe kiadód 
Jelentkezni dr. Haviár Gyula közjegyzőnél. — 28 hold 
föld felesbe kiadó. IV. 195. -  31 hold föld felesbe 
kiadó. IV. 164. — 9 hold föld felesbe kiadó. II 266.
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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, I., Horthy* 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Eladó III. kerület, 53. számú ház. Ugyan
ott 117 kishold szántóföld a szentesi határ
ban kiadó. Érdeklődni lehet 111. kerület 53. 
szám alatt.

. Boross Pál kereskedő házában 2 szobar 
konyha, speiz, kamró, mellékhelyiségekből 
álló lakás, vízvezetékkel, augusztus 15-től 
kiadó. III. kerület. 120.

. Két szoba és mellékhelyiségekből álló la
kás II., 112. szám alatt kiadó.

. Egy szoba-konyha bútor eladó I. kerület. 
Kényes utca 116. szám alatt.

. Eladó 4 katasztrálishold 627 D-öl szántó
föld a kolerási táblákban. Érdeklődni lehet 
I. kér. 240. szám alatt.

. Eladó a Deák Ferenc utca 160. számú 
adómentes új ház. Érdeklődni lehet ugvanott.

• Kedvező fizetési feltételek niellett eladó az 
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.

. 6 miliméteres Róbert puskát keresek meg
vételre. Cim a kiadóhivalalban megtudható.

,. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.


