
1934. szeptem ber 16.

mm

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., Horlhy Miklós út 9. szám. Az összes postai küldemények ide cimzendők ! Telefonszám : 16. 
Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyedévre 150 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyedévre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

A vidék sajtója
Irta: M olitórisz Pál

Schoppenhauer mondotta a sajtóról, 
hogy az a világtörténelem másodpercmutatója. 
Ezt a megjegyzést sokan kizárólag azokra a 
nagyvárosi újságokra értik, amelyek ólom
katonáikkal behálózzák az egész világot s 
szemmel láthatólag mutatják a világtörténel
met. Akik igy vélekednek, azok megfeled
keznek a vidéki sajtóról, arró! a sok kis kis
városi hetilapról, mely bizony messze elmaradt 
minden tekintetben nagyvárosi testvérétől s 
hogy a fenti mondást reá nem vonatkoztatják, 
annak az az oka, hogy sokszor reászolgál 
arra a lekicsinylő kézmozdulatra, mellyel 
rendszerint fogadják. Pedig a vidéki újságok 
is az életet mutatják s hogy kevesebb bennük 
a lüktetés, az erő, annak részben nem ők 
áz oka, hanem a vidéki élet, a vidéki társa
dalom, amely a maga hétköznapi szürke 
eseménytelen^oltában nem veszi észre hű
séges kísérőjét. A hatalmas nagyvárosi ujság- 
vállalatók nagyszerűen megszervezett hír
szolgálatukkal pedigszinteelhalásznakminden 
egyes hírt, eseményt a vérszegény vidéki 
újságok elől. Itt is.megismétlődik a természet 
törvénye: a nagy hal megeszi a kis halat, 
a nagyvárosi sajtó háttérbe szorítja a kis
városit. Egy nagyvárosi újság nagyobb anyagi 
eszközökkel rendelkezik, tehát módjában áll 
jobban megfizetni azoknak a munkáját, akik 
vele dolgoznak, bámulatos mozgékonyságával 
ott terem mindenütt, ahol valami történik, 
gyorsíró riporterének irónja pillanatok alatt 
rögzíti meg a? elröppenő szót, cseng a telefon, 
valamelyik hírszolgálati irodában gépírásos 
papíron jelenik meg a cikk, fut a szerkesztő
ségbe, onnan a nyomdába, hol a rotációsgépek 
ezrével ontják a lappéldányokat. A vidéki 
újság tempója ehhezképest csigalassúságú. 
Így tengődik az újságok Lázárja dúsgazdag 
testvérének küszöbén s ilyen körülmények 
között tényleg nem lehet reámondani azt, 
hogy a világtörténelem másodpercmutatója. 
De felvetjük a kérdést: vájjon egészséges 
állapot-e ez, vájjon a kisvárosi hetilapok a 
sajtóéletben tényleg csak másodrangú szerepet 
játszhatnak. Nincs az újságírásnak olyan 
mezeje, ahol elsősorban csak a vidéki sajtó 
tudna eredetit, újat felmutatni ? Számtalan 
olyan megnyilvánulása van az éleinek, ame
lyet csak a vidéki sajtó tudna igazán hűen 
visszatükrözni, csak a vidéki sajtó tudná a 
legélesebben elénkvetiteni, nem mesterkélt 
riport alakjában, hanem úgy, amint az a 
valóságban van. A vidék sajtója legyen a 
vidékieké s ezalatt azt kell érteni, hogy első
sorban és kizárólag csak vidéki érdekekért 
harcoljon. Ennél a pontnál értünk el a vidéki 
sajtó igazi nagy hivatásához. De hogy vala
melyik kisvárosi újság eddig eljuthasson, 
szüksége van elsősorban azokra, akikért 
harcolni akar: a vidéki társadalomra. Sokan 
azt mondják a sajtóról, hogy nagyhatalom. 
Legfeljebb csak átvitt értelemben nevezhető 
ennek, egyébként nem más, mint egyszerű 
fegyver, amely azt teszi nagyhatalommá, aki 
küzd vele. A kisvárosi újságok fegyvernek 
gyengék, igy tehát nem védhetik hathatósan 
azokat, akik sokszor számítanak reá. De mi 
történne, ha a kisvárosi sajtó egyszer lerúgná 
a gyermekcipőt, ha azok, akik most még 
mosolyognak rajta, megtanítanák járni, ha a

vidéki sajtó egyszer megerősödne. Akkor talán 
nem fordulna elő az, hogy egy-egy könnyű 
fajsúlyú nagyvárosi újság elárasztja a vidéket, 
ha azok a vidéki újságolvasók egyszer ma
gukra ébrednének, valami kis lokálpatriotiz
mushoz hasonló érzés szállaná meg őket, 
akkor a vidéki lapok szerény előfizetési 
filléreiből pengők, nagy összegek gyűlnének 
össze, akkor válna igazán fegyverré a vidéki 
sajtó és nagyhatalommá a vidéki társadalom. 
Hogy ehhez a magaslathoz miképpen juthat 
el valamelyik vidéki újság példa arra a 
fővárosi magyar sajtó, példaképül szolgálja
nak azok az újságok, amelyek nem becsülték 
le saját erejüket, hanem nagy nemzeti célo
kért önállóan, önként állottak harcba, amelyek 
szintén átélték a maguk gyermekkorát, de

megerősödtek, mert élni akartak, mert volt 
bennük életerő s ime mi történt: láthatjuk, 
olvashatjuk minden nap, tisztán a magyar 
sajtó szenzációs offenzivájának köszönhetjük 
azt a példátlan külföldi érdeklődést, mely 
bennünket körülvesz, megismétlődött a bibliai 
történet: Jerikó falai harsonák zúgásától
repedt meg s össze is fog omlani. Hogy a 
népek nagy tömegében kicsiny nemzet sza
vát meghallják, annak a hangnak tisztának 
és erősnek kell lennie, mondotta kormány
elnökünk. A nagyvárosi sajtó már elérte azt 
a hangot s a vidék sajtójának is ezt a hangot 
kell elérnie, akkor teszi olvasótáborát nagy
hatalommá, akkor lehet reá is vonatkoztatni 
Schoppenhauer mondását.

Szarvas elöljárósága 
a Holt-Körös vizének

nyári állandó felfrissítéséért
A Körös hajózhatóvá tétele érdekében emelendő egyik 

duzzasztót Halásztelken kérik felállítani
(Saját tudósítónktól.) Szarvas lakossá

gának régi panasza, ami a szarvasi nyári 
fürdőéletnek is nagy kárára van, hogy a 
városalatti Holt-Körös vizét a nyár folyamán 
felfrissíteni nem lehet. A zsilipen való fris
sítés, mivél a Folyó-Körös vize egész nyáron 
alacsony, csak nagy, többezer pengős költség
gel volna lehetséges, viszont erre fedezet 
egyáltalán nincsen. Így azután évről-évre a 
tavasszal beeresztett vízzel kell megelégednie 
a lakosságnak. . Szarvas község mindenre 
körültekintő vezetősége ezt az ügyet is állan
dóan felszínen lartja és most, hogy a Folyó-

Körös hajózhatóvá tételének terve újra elő
térbe került, egy felirattal fordult az illetékes 

körökhöz, mely szerint az egyik duzzasztót 
a halásztelki régi Körös átvágásban kérik 
felállítani, ami által a Holt-Körös vize bár
mikor felfrissithető lenne. A város vezetősé
gének ezen nemes elgondolása a dicséretet 
önmagában hordja és hisszük, hogy a duz
zasztó kiegészítése ezen megoldás szerint 
történik meg majd annak idején, hiszen ahhoz 
egy huszonhatezer lélekszámmal biró fürdő
városnak elsőrendű közegészségügyi érdeke 
fűződik.

Szarvason ötven ével ezelőtt ezer lélekre 44, 
most csak 21 születés esik

Beszám oló egy beszám olóról, am iből nagyon sokat tanulhatunk

(Saját tudósítónktól.) A szarvasi Stefánia- 
szövelség nemrégen tartott közgyűlésén dr. Déri 
Henrik járási tisztiorvos, egészségügyi főlanácsos, 
a Stefánia-szövetség köztiszteletben álló, érdemes 
ügyvezető-igazgatója meglátásokban gazdag, a 
szomorú statisztika számadataival alátámasztott 
gondolkodásra késztető beszámolójelentést tartott, 
melyet a nagyszámban összegyűlt hallgatóság 
nagy érdeklődéssel hallgatott végig. Azok részére, 
kik nem voltak jelen a közgyűlésen megszereztük 
az értékes beszámolót és azt nagyvonalakban, 
az alábbiakban ismertetjük.

Az ügyvezető-igazgató jelentésén a rezigná- 
ció hangja vonult végig. Jól emlékszünk, hogy 
régebbi jelentésében (mindegyik egy-egy tanul
mányszámba megy) a születési szám fokozásá
nak különböző módjaival foglalkozott, ezévi je
lentésében a megszületett gyermek minden lehető 
módon való megtartását tárgyalta kimerítőbben. 
Érintette a születésszabályozás kínosan kényes 
kérdését, rámutva arra, hogy 50 év előtt Szarvason 
ezer lélekre 44, ma pedig ezer lélekre csak 21 
születés esik. Hatév előtt ezer lélekre 12 házas

ság és egy házasságra három gyermek jutott, ma 
pedig ezer lélekre már csak 10 házasság és egy 
házasságra nem egészen két gyermek jut. Ha 
meggondoljuk, hogy a szerbeknél 40, a romá
noknál 35 a születési szám és tudjuk, hogy 9 
millió magyart 12 millió jugoszláv, 14 millió 
csehszlovák és 18 millió román vesz körül, érez
zük a bennünket fojtogató gyűrűt, tudnunk kell, 
hogy a tatárjárás, Mohács, Trianon után lehet 
feltámadás, de a születések folyton fokozódó 
megdöbbentő csökkenése azt mutatja, hogy ma
gunk ássuk saját sírunkat, a reánk váró jövő 
perspektívája igen szomorú, mert ein Volk ohne 
Jugend, ist ein Volk ohne Zukunft. A születések 
csökkenésének nem egyedül a szegénység az oka,
— bár, paupertas maxima meretris — mert még 
mindig sokkal több a tizgyermekes mosónő, mint 
mint a tizgyermekes hercegnő, Bizonyos, hogy 
a szegénység bizonyosmérvű erkölcsi ellazultság- 
gal jár együtt és ezért a probléma megoldása 
csak úgy sikerülhet, ha szociálpolitikus, a pap, 
az orvos és a hatóság kéz-kézbe, váll-vállmelleít 
állja ezt a magyar szempontból igazán élet-haleU



harcot. Mint tapasztalt orvos azonban nem elé
gedik meg a baj megállapításával, — a diagnó
zissal — hanem rámutatott az alkalmazandó 
gy ógyei járásra is. Véleménye szerint az anya- 
és csecsemővédelmet a védőerőknek láncszerű 
sorozatát kell megépíteni, melynek kezdő lánc
szeme a terhesvédelem, ezt követi a szülőotthon, 
a tejkonyha, beteg csecsemők néhány ágyas kór
háza, napközi otthonná átalakított óvoda, iskola 
előtti sorozás, elemi iskolai fog-gondozás, majd 
a cserkészet és levente intézmény, a közép- és 
felsőiskolai testnevelés, utolsó láncszeme pedig a 
házasság előtti orvosi bizonyítványok bemutatása. 
A láncnak csak úgy van összetartó ereje, ha 
minden láncszem erős és jól tart. Tiz évi becsü
letes és lelkiismeretes munkával felépítették az 
erődsorozat négy első számát, legközelebbi fel
adat a napközi otthon és az iskola előtti soro
zás elintézése. A belügy- valamint a kultuszmi
nisztériumban intenziven foglalkoznak az óvodák
nak napközi otthonná való átalakításával, amikor 
az óvódák nem annyira a neveléssel és oktatás
sal, hanem főképen egészséggondozással foglal
koznának. Már Szarvason is foglalkoznak nap
közi otthon létesítésével, itt volna a tizenkettedik 
órája, — mondja az igazgatói jelentés -- hogy 
ne csak folyton hangoztassuk az összefogást, — 
miközben hatan hét felé húzunk — hanem a 
község minden karitatív intézménye egyesülve 
hozzon létre napközi otthont fenntartó intézményt. 
Nem új egylet létrehozásáról van szó, hanem, 
ha például minden adópengő után csak egy fil
lért fizetne mindenki a községnek e célra szol
gáló pénztárába, olyan alap gyűlne össze, mely
ből a napközi otthont fenn lehetne tartani, sőt 
ennek kapcsán a szeĝ nyügyet is lehetne ren
dezni. Ilyen módon azok áldoznának, akiknek 
még van miből, (ami ezidőszerint nem mindig 
mondható) másrészt csak az arra igazán rászo
ruljak részesülnének támogatásban, nem pedig, 
mint az most gyakran megtörténik, a legiolako- 
dóbbak. A napközi otthonnal egyenlő fontosságú 
az iskola előtti sorozás. A debreceni egyetemnek 
egyik kiváló tudású tanára, dr. Neuber, néhány 
évvel ezelőtt mindazokat a 6 évet betöltött gyer
mekeket, kiket az elemi iskola első osztályába 
beírattak, az orvosi tudás rendelkezésére álló 
módszereivel, szakorvosokkal megvizsgáltatott, 
részben azért, hogy a betegnek talált gyermeket 
gyógyítsák, részben azért, hogy egészséges osz
tálytársait a fertőzés veszélyétől megóvja. Az is
kola előtti sorozás gyermekvédelmi fontosságát a 
külföld több állama az első pillanatban megér
tette és a debreceni módszer szerint végzi. Ha
zánkban Pécs, Szeged, Hmvásórhely és (most 
tessék egy kicsit pirulni szarvasiak) Békésszent
andráson is végzik a legnagyobb lelkiismeretes
séggel és pontossággal. Sőt a szomszédos Békés
szentandráson az iskola előtti sorozáson kivül 
dr. Domanek Pál plébános és dr. Szerény! Iván 
községi orvos kezdeményezésére az*elemi isko

lai tanulók fogainak állandó gondozása is meg
történik.

Hisszük, hogy az igazgatói jelentésben em
lítettek nem fognak eredmény nélkül elhangzani, 
legalább a nagy csendben meghallgatott előadás 
után felzúgó taps azt jelezte, hogy a szívből 
jövő szavak a szivekhez jutottak, hogy a nap
közi otthon és az iskola előtti sorozás megfon
tolásra érdemes ügyek és gyermekvédelmi szem
pontból mihamarabbi megvalósításuk szükséges.

H Í R E K
Istentisztelek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
magyar, az újtcrriplomban tótnyelvű istentiszteleteket 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomba vasárnap reggel 
fél 9 órakor kismise, 10 órakor nagymise. Minden hét
köznap reggel fél 8 órakor mise.

Református istentisztelet vasárnap délelőtt 10 
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van 
istentisztelet. _________

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason szeptember hónapban Szemző Imre dr 
gyógyszertára látja cl.

— Miniszteri biztos kiküldés. A közoktatás- 

ügyi miniszter a szarvasi Vajda Péter ev. 
gimnázium meglátogatására és az állami fel
ügyelet gyakorlására miniszteri biztosul Ady 
Lajos debreceni kir. tankerületi főigazgatót 
küldte ki,

— Halálozás, özv. Domanek lstvánné szü
letett Alt Anna 79 éves korában Békésszent
andráson meghalt. Vasárnap temették el Bé- 
késszentandrás lakosságának osztatlan rész
véte melleit a tisztes kort megért, jólelkületü 
matrónát. A temetési szertartást báró Apor 
Vilmos gyulai apálplebános, valamint Fetzer 
József szarvasi esp.-plébános, pápai kamarás 
végezték nagy papi segédlettel. Az elhunyt
ban dr. Domanek Pál békésszentandrási róm. 
kát. plébános, a kiváló hitszónok és Dobozi 
István budapesti hírlapíró édesanyjukat gyá
szolják.

— Kertészeti gyakornokot vett fel a község.
Szarvas község elöljárósága a községi ker
tészetben egy évre gyakornokul Markovics 
Pál érettségit tett szarvasi ifjút alkalmazta, 
havi 15 pengő ellátási dijjal. A gyakorlati idő 
elvégeztével Markovics a Kertészeti Főiskola 
hallgatója lesz.
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Gyógyszertárban kapható.

— Sör-est az Öregdiákoknál. A Szarvasi 

Öregdiákok Szövetsége szombaton este a 
budapesti Alkotmány étteremben (V., Vilmos 
császár út 68.) sör-estét rendez.

— Nyilvános összpróba. A Szarvasi Dalkar 

szeptember 30-án este 8 órai kezdettel, az 
Ipartestületben tiyilvános összpróbát rendez.

— Választmányi ülés. A Szarvasi Angol- 
Francia Egyesület e hó 16-án délután 5 óra
kor, az egyesület helyiségében választmányi 
gyűlést tart r. következő tárgysorozattal: El
nöki jelentés. Jegyzőkönyv felolvasása és hi
telesítése. Pénztári jelentés. Az összejövete
lek idejének megtárgyalása. Esetleges indít
ványok. Külön meghívó nem lesz kibocsájtva, 
tehát ezúton kérik a választmányi tagokat, 
hogy teljesszámban megjelenni szíveskedjenek.

Három füzér kaláris...
SALLAY LÁSZLÓ verse

Három füzér kaláris,
Kiöntött a kanális.
Haragszik a vize rám,
Más öleli a babám.
Ha öleli, de jól teszi,
Tudom, hogy el mégsem veszi 
Sohasem!

Szélvész támadt az útra,
Elszaladtam a kútra.
A szeretőmet lestem,
A korsómmal elestem.
Eltörött a cserépkorsó,
Te voltál a legutolsó 
Szeretőm!

SZERENÁD
Regény, írta : MÁRCIUS
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— Tudja... kissé zavarba hoz, édes 
Október. Nem értem az egész dolgot. . . Meg 
kell mondanom, ha netalán nem tudná, hogy 
mink az őrnaggyal. . .  hogy is mondjam ... 
évek óta olyan haragfélében vagyunk ! .. .

A báró jó diplomatának bizonyult. Ár
tatlanul csodálkozott és egy pár közvetlen 
szóval elmondotta a száz szál rózsa törté
netét. Majd magukat a virágokat vette jobban 
szemügyre, mintha az volna a legfontosabb.

— Én rajongva szeretem a rózsavirá
gokat, bár, ha babonás volnék, óvakodnék 
tőlük. Egy angol jósnő egyszer azt jósolta 
nekem, hogy a rózsák mindig csak szeren
csétlenséget fognak rám hozni. Ezért siettem 
rajtuk túladni!

— A jóslatról tudok — nevetett Hedda 
asszony. — Nos, de nem gondolja édes 
barátom, hogy talán most is a balsorsot 
provokálja ki maga eljen ? — kérdezte enni
való kacérsággal. — És nem gondolja, hogy 
nekem talán el sem szabadna fogadnom

ezeket a virágokat a Victor őrnagy kertjéből ? 
És mit is fog ehhez szólni ő maga: a dühös 
és garázda őrnagy ? !

A báró nem felelt a kérdésre, de gyön
géd kézzel nyúlt a csokor pereme feté :

— Nézze ezeket a Polyanthákat. Ez az
Else Poulsen olyan, miut egy babaasszonyka, 
mikor reggeli fürdőjéből kilép. Ez a Sieges- 
perle: mintha a maga arcocskájáról lopták 
volna egy havas téli alkonyaton. Ez a Lady 
Reading: mint a legszebb női ajak, egy égő 
csók után ! . . .  «

Hedda asszony megcsóválta a fejecskéjét.
— Maga csak javíthatatlan marad. Lássa 

én inkább a hűvös és előkelő Tea hibrideket 
szeretem. Lássa, milyen zárkózott és külön
leges ez a Johanna Diering. Több benne az 
ezüst, mint a rózsaszín. És mellette arisztok
ratikus nővére, a La Francé. Milyen szomorú 
és fenséges ez a Diana. És minden kicsattanó 
vérpompája mellett is milyen büszke és meg
közelíthetetlen ez a Nederland 1...

... A kis kék szalonra lassan reáborult 
az alkony...

A báró zümmögő hangon altatót mesélt 
Heddának, úgy, mint egy álmos gyermeknek. 
Úgy, mint valamikor. Kacsalábon forgó várról 
és Hófehérkéről. Egy elátkozott királykisasz-

szonyról. Tündérekről és sárkányokról. Egy 
elátkozott szegény lovagról, aki egy rózsával 
befuttatott, szomorú ódon várban él és nincsen 
senki, aki megváltsa ...

Hedda felrezzent álmodozásából. Fel
ugrott. Két szeméből kitörölte a bűbájt. Vagy 
talán könnyet.. .

— Ez végtelenül hangulatos volt, édes 
Október. De már besötétedett, villanyt gyújtok.

Október azonban visszatartotta az ener
gikus kezecskét.

— Nem, Heddike. édes I Én már bú
csúzom. De az én kedvemért folytassa még 
kissé az álmodozást csillagfény melleit. És 
talán holnap reggel a kertben, az öreg ezüst- 
hárs alatt!. ..

... Másnap reggel a szép Hedda asszony 
halkan felsikoltott a kedves, apró meglepe
téstől, a kerti pádon.

Az öreg ezüsthárs törzsén, férfifej ma
gasságban egy névjegyalakú, finomművű 
ezüst lapocskát talált, nagyszerűen beerősitve, 
a következő bevéséssel:

Ne hagyj Édes hiába várni, 
Tavasszal-ősszel árván járni 
Az Ányos-kerti öreg fák alatt!

(Folyt, köv.)



Amit nagyon sokan megtűrnek 
és amit senki sem tűr el

Ne dobja kJ pénzét h iába m üpárto ló közönségünk és ha vesz valam it 
az érték legyen

FOGROMLÁSÁT
100 °/.-ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvfzessencia.

— Névmagyarosítások. A belügyminiszter 
Janurik György szarvasi lakos nevét „Jám
borára, Kasuba Judit szarvasi lakos, védőnő 
nevét „Kendelényi“-re, Hruska Mátyás 
szarvasi lakos nevét „Tamási“-ra, Benyó 
György szarvasi lakos nevét „Bércesére, No- 
vodom8zki Pál szarvasi lakos nevét pedig 
„Álgya“ névre változtatta át.

A  balkáni szellem és erkölcs
Románia azok közé az államok közé tar

tozik, amelyekről bízvást el lehet mondani, hogy 
szerencsésen úszták meg a világháború rettene
tes viharát. Sőt: talán Románia húzta a legna
gyobb hasznot az egész világra zúdult szeren
csétlenségből, hiszen elérte mindazt, amit húsz 
esztendővel még legvérmesebb álmaiban, legtúl
zóbb képzelődéseiben sem mert volna remélni. 
Területe, népessége a békeszerződések rendelke
zései folytán megsokszorozódott, az Erdéllyel, a 
Bánáttal, Besszarábiával és Bukovinával olyan 
országrészek és olyan népek kerültek a románság 
hatalma alá, amelyek műveltség, gazdasági fej
lettség tekintetében messze felülmúlták a régi 
román királyság színvonalát. E kicsiny és jelen
téktelen balkáni ország, mely alig 70 esztendővel 
emelkedett a berlini kongresszus jóvoltából Európa 
önálló, független államainak sorába, felbecsül
hetetlen értékű anyagi javakkal és természeti 
kincsekkel gyarapodott. Románia igazán nem 
panaszkodhatott hatalmas pártfogóira, a párizs- 
környéki békeparancsok megalkotóira, akik gaval- 
léros bőkezűséggel jutalmazták háborús szolgá
lataiért s hajlandók voltak elfelejteni azt is, hogy 
derék balkáni szövetségesük csak a világtragédia 
kellős közepén, tehát csak akkor határozta el 
magát a tényleges beavatkozásra, amikor a 
szerencse csillaga már kezdett elfordulni a köz
ponti hatalmaktól Ezek a kiváló háborús „érde
mek44 bőséges jutalomban részesültek: megszüle
tett minden románok álma: „Romania Maré 
Nagyrománia s akik a románoknak segédkezet 
nyújtottak ez új államképződmény létrehozatalá
ban és összefércelésében, méltán remélhették, 
hogy gazdagság és jólét fog virulni abban az 
országban, melyet a természet és más népek 
évszázados szorgalma és takarékossága, a kincsek 
és anyagi javak szinte kiapadhatatlan forrásával 
megajándékozott. Azok a hirek, amely Románia 
pénzügyi és gazdasági helyzetéről számolnak 
be, azt mutatják, hogy ezek a reménységek nem 
váltak valóra. Nagyrománia nem bizonyult a 
reábizott mérhetetlen értékek hűséges sáfárjának. 
Hol van hát a nagy gazdagság, hol van a nagy 
bőség, mellyel egy kiszámíthatatlan világtörténelmi 
fordulat és a győztesek féktelen mohósága ezt 
az országot elhalmozta ? Erre a kérdésre igen 
érdekes választ ad a román statisztika, mely e 
téren valóban egyedül áll a világon s mely 
kénytelen bevallani, hogy az utolsó őt esztendő
ben négymiüiárd lej, azaz majdnem 150 millió 
pengő tűnt el bűnös úton, a sikkasztok kezén, 
íme : előttünk áll s a világ közvéleménye előtt 
áll a siralmas román közállapotok igazi nyitja 
és oka. Ez az ok: az a balkáni szellem és er
kölcs. Ez az a szellem, melyei a párizsi béke
alkotók a Havasalföld és Moldva tájékáról egészen 
Kolozsvárig és Nagyváradig terjesztettek ki s mely 
az anyagi tőnk szélére juttatta az egykor oly 
gazdag magyar Bánátot s a jólétben élő Erdélyt.

— A Stefánia kfiigyflléséhez. A szarvasi

Stefánia Szövetség közgyűléséről szóló múlt- 
heti beszámolónkba sajnálatos szedési hiba 
csúszott be. Szedés alkalmával szedőnk egy 
sort véletlenül elnézett a kéziratból, amely
nek betoldásával az értelmetlennek tetsző 

réms helyesen igy hangzik : .. majd dr. Déri
J. Henrik ügyvezető-igazgató, dr. Molnár János 
vezető főorvos, dr. Kácser Rezső../4 stb.

(Saját tudósitónktól.) Szarvas és a 
szarvasi járás lakói szinte hétről-hétre újabb 
zaklatásoknak vannak kitéve a vidéket cso
portokban elárasztó képügynököktől. A leg
többször értéktelen giccseket, tömegben 
gyártott művészi munkát és meglátást nél
külöző festményeknek nevezett mázolványokat 
hordanak házról házra és borsos áron sózzák 
azokat a bűbájos szavak hatása alatt elkábult 
emberekre. Sőt, havi részletre is adják a 
tömegcikknek gyártott képeket és nagyon 
sokszor, sőt legtöbbször a pár pengős keret 
ér legtöbbet a falon, miután a műbarát el
helyezte a vett dolgot szobájában. Érdekes 
megállapítani, ha körülnézünk sok polgári 
lakásban, hogy az emberek mily sok érték
telen giccset megtűrnek lakásaikban. Ugyan
akkor, amikor a hamis hangon éneklőt min
denki elhallgatásra igyekszik birni, amikor 
a rossz Írásművet mindenki a földhöz csapja, 
amikor a színház unalmas darabját otthagyja 
a közönség, ugyanakkor hiányzik az a ter
mészetes kritika, hiányzik a jóizlés, amikor 
a szoba festményeiről van szó. Százszor 
inkább gyenge reprodukciókat, gyengébb

fényképeket a falra, mint rossz festményeket. 
Ugyanolyan természetes ösztönnel kellene 
a falról letépni a rossz festményeket — még 
ha drágán sózták is a közönség nyakéba — 
mint ahogy elhallgattatják a hamisan éneklőt, 
a hamisan zenélőt, mint ahogy félredohják 
a rossz regényt. Aki pedig festményt vesz, 
ne hallgasson a vigécek bűbájosán zengő 
dicsérőszavaira, hanem inkább természetes 
jóizlésére és ösztönére. Ha pedig ez nincs, 
úgy kérdezzen meg hozzáértőt képvásárlásnál. 
Ez pedig nem szégyen akkor, amikor a pén
zünkről van szó. Ha veszünk valamit, az 
legyen pénzünknek megfelelő értékű. Ha 
szövelvételnél nem szégyeljük megkérni a 
hozzáértő szabót véleményadásra, mért szé- 
gyelnénk ugyanazt megtenni festményvásár
lásnál ? Mert sokkal nagyobb szégyen azután, 
ha a falakon lévő csapnivaló giccseket szé
gyeljük. A polgári lakás legyen egyszerű, 
otthonos és szcmet-lelket üdítő, testet pihen
tető. Ezt pedig csak a műérzés kifinomult
ságával érhetjük el. Tiszta kritikát, jó képeket 
és szebb, lakájosabb lesz otthonunk.

Kilenc hónapi börtön 
betöréses lopásért

Egy szarvasi cigány rosszul sikerült ruhalopása
(Saját tudósítónktól.) Még augusztusban 

tölrént, hogy Kovács Gáspár szarvasi cigány - 
legény gyalogszerrel Szarvasról Túrkevére 
indult. Azonban sehogyan sem volt megelé
gedve ruházatával és ezért elhatározta, ha 
törik vagy szakad is, de jobb ruhát szerez 
magának. Ki is nézett egy jobb házat és 
behatolt Rózsik Jénos udvarára a kerítésen 
keresztül, majd a konyhán át a szobába, 
ahol lázasan kutatni kezdett. Talált is meg
felelő ruhát, azonkívül 90 fillért. A zajra 
azonban felébredt az idős gazda és megza
varta Fáraó ivadékát szakszerű munkájában. 
Roszik zajt csapott, amire a cigány futásnak 
eredt, de sikerült Rosziknak egy rongydarabot 
kitépni a menekülő cigány ruhájából. Ez 
azután nyomra vezette a csendőrséget, pár 
napra rá el is fogták a tolvaj-cigányt, akit 
Gyulára kisértek be az ügyészség fogházába, 
most már előző cselekedeteiért jogerősen 
el lett ítélve. Kedden délelőtt a gyulai tör
vényszék Szarvason tartotta meg a cigány 
.ügyének főtárgyalását. Számos tanút hallgatott 
ki a bíróság, köztük sok cigányt, akik -a 
vádlottal együtt tagadtak, de hiába volt

minden, mert a többi tanúk rábizonyították 
Kovácsra a lopást és ezért a bíróság 9 hónapi 
börtönre ítélte. Kovács Gáspár az ítéletben 
megnyugodott és azonnal megkezdte annak 
kitöltését.

— Pályázat orvosi állásra. Az Orsz. Tiszt

viselői Betegsegélyezési alap pályázatot hir
detett Szarvason is egy tiszteletdíjas körzeti 
orvosi állásra. Szarvas székhellyel. A pályá
zatokat szeptember 20-ig lehet benyújtani.

— A Turul közgyűlése. A szarvasi Turul 

Sportegyesület évi rendes közgyűlését szept. 
22-én este fél 8 órai kezdettel a Polgári Kör 
külön helyiségében tartja meg. Határozatkép
telenség esetén a közgyűlést szept. 23*án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartják meg 

ugyanott.

— Megharapta a kutya. Enyedi Antal gim
náziumi tanulót Öcsödön egy kutya lábszáron 

harapta. Gyógykezelés alá vették.

— Jóváhagyott alapszabályok. A belügymi

niszter jóváhagyta a csabacsüdi önkéntes 

Tűzoltótestület alapszabályait.
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Egy csabai lap elismerő és lelkes cikke 
Szarvasról és a város vezetőségéről
Látogatás Szarvason, a „ligetek városában11

(Saját tudósítónktól.) A vármegye egyik 
r közkedvelt és nagy gonddal szerkesztett 
lapja, a Békéscsabán megjelenő Körösvidék 
egyik legutóbbi számában nagy cikkben 
számol be a lap munkatársának szarvasi 
útjáról és tapasztalatairól. A cikk cime : „A 
mi gazdagságunk", amelyben meleg hangon 
emlékezik meg Szarvasról, mint a „Ügetek 
városiról** és a város agilis vezetőségéről. 
A számunkra oly értékes és jóleső cikkből 
bemutatóba a következőket vettük át:

*

„Az egész ország figyelmét magára 
terelte Szarvas a közeli múltban, amikor 
nyaralóhellyé minősítette magát és tervszerűen 
kezdett berendezkedni idegen nyaralóvendé
gek fogadására. íme, egy nagyszerű ötlet, 
amellyel most is új irányt és lendületet lehet 
adni egy község fejlődésének! _Â _ sok-viryjó. 
kert és a dúsan fásitott Körös part mellett 
valóban a ligetek városának nevezhetjük 
Szarvast, amely igy méltó arra, hogy az 
üdülni vágyó idegenek felkeressék.1*

< *
„A nagyarányú szarvasi fásítás múltja 

talán Tessedik Sámuel széltében nagyhírű 
kertjénél és tanitó munkásságával kezdődött, 
ami mér emb Töltőkkel ezelőtt kifejlesztette 
ott az érzéket a fák megbecsülése és ápolása 
iránt. A^oja is értékes iskolák és buzgó 
tanítómesterek, az ev. egyház és maga a 
község járt elől jó példával a gyümölcsfa- 
nemesítésre és a fatelepítésre való oktatás
ban. A község mai vezetői pedig, élükön a 
nemes lelkületű Vitéz Biki Nagy Imre főjegyző
vel, hihetetlenül megnövelték és csodálatosan 
kamatoztatták ezt a szép örökséget és amig 
a régi, boldog Nagymagyarországnak " föld
rajzi középpontja volt Szarvas, addig a csonka 
hazánk ma egyik legértékesebb fásítási kö
zéppontja. Ez a szorosabban meghatározott 
középpont pedig az országos hírnevű és kül
földön is ismert szarvasi "".'községi faiskola, 
ömelynelT'élén Józsa^Mihály, a kiváló szak-, 
értelmű főkertész áll."

„A bájos fekvésű Szarvas községben 
mindjárt az állomástól kezdve a község túlsó 
végéig mindenütt ligetek, virágtáblák és dúsan 
fásitott utcák üdvözlik az érkezőt. Maga az 
Erzsébet-liget 25 katasztrális hold kiterjedésű. 
A községi kertészetben emellett 46 kát. hold 
diszfa és gazdasági fa, 10 kát. hold gyümöl
csös, 5 kát. hold törzsgyümölcsös, 4 kát. hold 
kajszinbarackkal és cseresznyével betelepített 
öregszőlő, 5 kai. hold a „Hősök ligetbe, 4 
kát. hold fűztelep és n,egyedfél hold a sélyem- 
hernyótenyésztés céljait szolgáló epréskéíf 
Ebben a hatalmas keretben a legfinomabb 
különlegességek és a legszebb kertészi munka 
szép eredményei láthatók, amelyekért messze- 
földről is eljönnek. Nemcsak Németországba 
és Ausztriába, hanem a konjunktúra idején 
Hollandiába is szállítottak innen facsemetét.*' 

«

! „Nevezetes dolog, hogy a Hősök-lige- 
tében Szarvas 1860 hősihalott fiának emlékét 
ugyanannyi pompázó hársfa őrzi. Ez a liget 
rácáfol arra a nézetre, amely szerint az Al
földön nem díszük a hárs. Ez a közel 2000

viruló fa úgynevezett „magyar hárs'* (tilia 
tomentosa), amely Józsa főkertész tapasztalata 
szerint nagyon jól birja ezt a kiimát és ezt 
a talajt.“

*

„Annak bemutatására, hogy mit lehet 
egy alföldi községben a fásitás terén teljesí
teni, eredeti,/hiteles aktákból irjuk ide az 
alábbi adatokat: Szarvas község kiültetett 
1924sben 645 akácfát, 1925-ben 2016 akácot. 
T92fiJtxan 125 fürtösjuhart, 416 kőrist és 3446 
akácot, 1927-ben 146 hársot, 2884 akácot, 
..1328-ban 1260 gömbakácot, 1921 akácot, 
135 piramisakácot, 647 kanadai nyárfát, 469 
piramisnyárfát, 118 vadgesztenyét, 136 hársot, 
141 amerikai diót és 230 eperfát, 1927-ben* 
csak a sporttelepre 16.800 diszboTfrô  az* 
Erzsébel-ligetbe pedig 24.000 diszbokrot, 
ezenfelül gyümölcs- és díszfákat, 1931-ben 
egy új park telepítésére 14.620 diszbokrot rés 
604 díszfát használtak fel.“

*

! „Az utcai fásítások során 1924-től kezdve 
■.évente többezer, összesen tizév alatt nyegy- 
■venezer mézelőfát ültettek el/*
»- *

Es igy tovább. Majd egy oldal terjede
lemben számol be a -cikk a legnagyobb lel
kesedés hangján Szarvasról. Végül megálla
pítja, hogy a szarvasi községi kertészet mily 
sokat tett Szarvason a^szépités, a közegészség 
és a közgazdagitás érdeRéBen A cikket kö 
szönjük a szarvasiak nevében.

NOLOANMĆNT 10 KILÓ VETÓ H A601 ÍA K A P U  MEG

ARZOPAC • PORZOtll HANTIN
porpácolAssal

Ü S IÖ * M E N T E S » É O  ! E R H £ B T Ö B B l C T

leszÁLLtTorr Aa o n  x.eoe im c t ó

kovAcsik Pál
fűszerüzletében.

VI6TAXION A NCVlifc MAS&AI rtIM  HL n  l  T TC S < I " L  : Q 
O M  C R lO in  erARILAG LC1Á01 OOBOJAAN vAiGOi f

Ó _

H
— Haragjában megharapta balesettársa nya

kát. Hruska György 29 éves szarvasi lakos 
szénát gyűjtött szerdán délután a szentesi- 
út melletti földjén. Amikor beesteledett, ha
zafelé indult. Amikor felhajtott a kocsiútra, 
szintén Szarvas felé igyekezett egy kerék
páros férfi, akinek kerékpárján nem volt 
lámpa. A kerékpáros nekiment a kocsi rúd- 
jának, amire Hruska azonnal megállította a 
lovakat és amikor látta, hogy a keiékpáros- 
nak nincs semmi baja, a kölcsönös kima
gyarázkodások után hazafelé tartott a városba. 
A Jókai-utcából egyszerre csak két ember 
állította meg, kérdezve, hogy ő ment e neki 
kocsijával a szentesi úton. Amikor igennel 
felelt, a kérdező felugrott a kocsira és Hrus- 
kát ütlegelni kezdte;- amire a másik társa a 
lovakat fogta meg. Hruska védekezni igye
kezett, de az ülésen hátraesett, amire a 
támadója nyakába kapott szájával és a tor
kából egy darab húst harapott ki. Hruska 
félrelökve támadóját leugrott a kocsiról és a 
csendőrlaktanyába futott, ahonnan egy csendőr 
ment ki a hely színére. Ott találta a kocsit 
a lovakat, mellettük a fiatal gazda támadó
ját Zrak János sertéskereskedőt is, akit azon
nal igazoltatott. A jegyzőkönyv felvétele után 
az igen súlyosan megsérült Hruskát dr. 
Placskó Samu községi orvoshoz vitték, aki 
gyógykezelés alá vette. Az eljárás megindult 
az ügy tisztázására.

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

— Lejáratot a sportpályára. (Beküldőit levél.) Tekin
tetes szerkesztőségi Minden sportbarátnak őszinte és 
nagy örömére szolgált a község érdemes vezetősége és 
a Levente-Egyesület oktatói karának áldozatkészségét 
és megértő jóindulatát dicsérő értékes tribün felépítése, 
amely a szarvasi Horthy Miklós-sporltelepen ejti bámu
latba az idevetődő idegent. A sporttelep is a körülmé
nyekhez képest megfelelően van karbantartva, sőt salak
pályája is elsőrangú, azonban esős időben a pályák, 
valamint a tribün szinte megközelithelellenek, mint azt 
most vasárnap is tapasztalhattuk mindannyian, kik a 
Turul mérkőzésére oda kiakartunk jutni. Tudniillik a 
gátról, illetve a kövesútról a pálya zöld füvéig oly ha
talmas sár állítja meg a pályára igyekvőt, hogy ha nem 
győzne az emberekben a cipőt is feláldozni kész sport
szeretet, bizony többen visszafordultak volna, különösen 
a körömcipőjükben megjelent hölgyek közül. Egy kikö
vezett lejáratot kellene a mintegy 20 méteres útra csi
nálni, hogy épkézláb jusson le mindenki a csúszós és 
meredek úton a sporttelepre. Ezt elsősorban a pénzét 
és lelkesedését, sportszereidét odavivö közönség, de a 
szép sporttelep és tribün is megérdemli. Ott, ahol ez
rekről volt szó a tribün építésénél nagy lelkesedéssel, 
most pár pengő nem számíthat. A közönség pedig nagy 
örömmel látná az irányában megnyilvánult figyelmet.

Aláírás.

P U B  L I K A C I Ó

Antal Györgynek Berényi út melletti tanyája 6 hold
földdel eladó. T. V. 44.

özv. Bácskai Jakabné használt sodrony-ágybetétet 
keres Ebédlőbúlor eladó, 111. 97. •

Lestyan Jánosnak Zöldpázsitoa kétszobás háza ki
adó. II. 448.

Gajdos Mihálynak két lánc szöllője, húzza) érparti
szol lökben eladó. T. IV. 263.

Jancsó Györgynek Kiscsákón földje eladó. VIJ. külk. 
626. számú tanyája és üzlethelyisége bérbeadó.

Folytán Jánosnak Juhos-dűlőben 3 hold. Boros-dűlő
ben 8 hold földje eladó T. VII. 597.

Hosszúsoron a Tabajdi-féle földből 12 hold eladó. 1.451. 
özv. Ponyiczky Györgynének Macóban 500 négysz.-öl 

szöllője eladó. 111. 291.
Sziráczky-féle kert bérbe vagy felébe kiadó. 11. 96. 
özv. Borgulya Gábornénak 11. 473. sz. alatt kocsi és 

hentesfogas eladó.'
özv. Kozma Istvánnénak telecskei 6 hold földje kiadó. 

Nádja van eladó.
Đrachna Zsuzsannának 8 hold földje tanyával el

adó. T. II. 125.
Lestyan Pálnak 10 hold földje tanyával a Balczó- 

halmi ugarokon eladó 11. 563.
Dr. Nagy Béla ügyvéd megvételre ponyvát keres. = 
özv. Hugyik Mihálynénak Koleráson 2 hold földje 

bérbeadó. Jelentkezni Demcsák Pál hentesnél.
Zvara Pálnak 8 hold Kákán, Tóniszélláson 2 és fél 

hold földje eladó. Tanyást is keres. II. 519.
Matúsik Mihálynak 4 hold földje felébe adó. T. 11.135. 
Frankó Tamás zoldpázsiti 542. sz. háza eladó.
Mrsan Jánosnak örményzugban tengeriszár van el

adó. 11. 407.

Hirdessen a Szarvasi Közlöny-ben 1

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

iskolaszerek és tanszerek,
előírásos irkák, füzetek,' kottapapirok, rajzfüzetek és tömbök, irótollak, tollszárak, mindenféle szinű irónok, kréták, tinták, 
tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radirgumik, •rajzszögek, szivacsok, körzőkészletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, 
gombfestékek, olajfeslékek, ragasztószerek, festékszekrények és tolltartók stb. Iskolat&sk&kban nagy választók 1
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— Az Országos Kamaraszínház Szarvason.
Szombat estétől a szarvasi színkörben Alapi 
Nándor Országos Kamaraszínháza tartja 
vendégjátékait a szarvasi kultúrközönség szép 
érdeklődése mellett. Alapi Nándor már több 
mint egyévtizede buzgó harcosa a színtiszta 
szinműirodalomnak, a nemesen kifinomult 
előadásoknak, gárdáját mindig a fiatal és 
értékes, magas intelligenciájú színművészek
ből állítja össze és innen van az, hogy az 
ő színházi vállalkozásának neve már foga
lom a nagy magyar ugaron. Es ha az áldott 
jó vidéki közönségnek nagyrésze még most 
is a tingli-tangli, aszfaltromantikás és lábmu- 
togatós, erkölcstelenséggel összetűzddt ope
rettek gyenge, sőt rossz vidéki előadásaiért 
rajong, mégis vannak sokan és évről-évre 
szaporodnak azok, akik az Alapi társulat 
nemes intencióit magukévá teszik, erkölcsileg 
és anyagilag támogatják. Az utóbbi előadá
sokon a „Sziget**, „Mindig lesznek Júliák". 
#(Szuhay“, „Tayfun", „Volt egyszer egy festő*’ 
értékes színművek pompásan megrendezett 
és minden szépséget kidomborító interpre
tálásaiban gyönyörködtünk. Finoman kultúrált 
és nemesen őszinte a színtársulat minden 
tagjának játéka. Dány Eliz őszinte játéká
val, Somogyi Rózsi közvetlen beszédével, 
Horváth Lucy biztos alapokon nyugvó mű
vészetével, Erős Ica, Poór Irén, Biró Sári 
egyenként is kitűnő erői a társulatnak. Alapi 
Nándor szélesskálájú nagyvonalúsága, Hor
tobágyi Artúr biztos és megnyerő fellépése, 
közismertek Erdőssy Lajos, Pető Endre, Zách 
János, Henczi Sándor, Fellegi István mind 
erősségei az együttes összehangoltságának. 
Szarvas közönsége örömmel látogatja és kö
szöni meg a társulatnak az értékes előadá
sokat.

— Ismét megnyílik a német játszóotthon.
Dr. Wolf Jenőné Déri Erzsébet négy év óta 
szép sikerrel működő Német játszóotthona 
október 1-én újból megnyílik. Naponta német
nyelvű játékdélelőttök hat éven aluliaknak. 
Hetenként két délután iskolásgyermekek oly
módon való foglalkoztatása, hogy a német 
tanulás egyben az iskolában tanultak ismét
lésére és bővítésére is szolgáljon. Hetenként 
négyszer — megbeszélés szerinti időben — 
csoporlns beszédgyakorlatok a művelődés 
minden ágából felnőttek részére. Magánórák. 
A tanfolyamok ára, a mai nehéz gazdasági 
helyzetnek megfelelően igen mérsékelt. Tekin
tettel az individuális alapon való tanításra 
egy csoportban legfeljebb tiz személy vehet 
részt, ezért tanácsos minél előbb jelentkezni
II. kér. 8. sz. alatt délután 3—6 óra közölt.

— Segély a ref. egyháznak. Az öcsödi köz
ségi képviselőtestület a múlt héten közgyűlést 
tartott. A közgyűlésen letárgyalták a jövő 
évi költségvetést, majd az öcsödi református 
egyháznak 15.000 pengő évi segélyt szavaz
tak meg.

— Állatbetegségek. Szarvason a lépfene 
megszűnt, Csabacsűdön a sertéspestis fellépett.

Nedves falakra, talajvíz ellen, 
rozsda ellen, repedések ki
töltésére, méh-kaptárakra

legmegbízhatóbb a tökéletes

FLINTKQTE
hidegen kenhető aszfalt szigetelő anyag. 

Shell-gyártmány!
'Kizárólagos képviselet és állandó raktár

Bük Adolf
Telefon s 26. Piac-tér.

Mész, cement, kátrány/ karbolineum 
és fedél-lemezek!

— Egy nagyszénási legény borzalmas vé
rengzése. A múlt héten megrendítő tragédia 
játszódott le az egyik orosházi tanyán. Sár
kány János 26 éves nagyszénási kertész
legény agyonlőtte volt vadházastársát, a 22 
éves Puskás Veronikát, súlyosan megsebe
sítette a leány anyját Puskás Mihálynét, aki 
másnap iszonyatos szenvedések után meg
halt, majd kétszer mellbelőtte magát és 
azonnal meghalt. A szörnyű tragédia egy 
búzatarlón játszódott le, mivel a leány nem 
akart kibékülni a fiúval és ez felindultságá- 
ban követte el végzetes tettét. A szörnyű cse
lekedet hire bejárta már az egész országot.

— Túzokot vittek az állatkertbe. Sziráczky 
Sándor szarvasi földbirtokos egy hatalmas 
élő túzokot ejtelt zsákmányul. Rohony Lajos 
cipész szállította Budapestre az állalkertbe. 
Sziráczky a túzokért egy uhu-bagolyl kapott 
cserébe.

— Adomány. A Békésvármegyei Kertészeti 
Egyesület október 12-én kertészeti kiállítást 
rendez. A díjazás költségeihez Szarvas 
elöljárósága 20 pengőt szavazott még.

— A Bocskay mérkőzéseinek sorrendje az őszi fór*
dalóban. A csabai alosztály másodosztályú bajnoki mér
kőzéseinek sorrendjét az elmúlt héten sorsolta ki a Déli 
Alszö vétség. melyből a minket, szarvasiakat érdeklő 
részt az alábbiakban közöljük : Szeptember 16-án Textil 
—Bocskay. 23-án GySC—Bocskay, 30-án Bocskay— 
MTK, október 7-én Kinizsi—-Bocskay. 14-én Bocskay— 
KTE, 21-én Bocskay—M. MÁV. 28-án GyTK—Bocskay. 
november 18-án Bocskay—BISE, 25-én Világosság— 
Bocskay, december 2-án Bocskay—OFC, 9-én M. Törek
vés—Bocskay. Mint értesülünk, a Bocskay vezetősége 
o december 2-ára kisorsolt Bocskay—OFC mérkőzés 
lejátszásénak idejét november 4-ére való előrehozását 
fogja kérni az alszövetségtöl. mert december 2-án a 
Turulnak van idehaza bajnoki mérkőzése, viszont no
vember 4-én a pálya szabad és mind a Bocskay, mind 
az OFC szabadnapos.

■- GyTE—Turul 212 (2:1). I. őszi. bajnoki mérkőzés. 
Biró: Kiss. A vasárnap délutáni mérkőzést, amely tu
lajdonképen o Turul elsőosztályú bemutatkozása is volt 
a szarvasi közönség előtt, hatalmas zéporeső előzte meg 
s igy a szépnek Ígérkező mérkőzés a csúszóssá vált 
pályán nem hozta meg 'a várt sportélvezetet. Az első 
félidőben a GyTE volt fölényben, s ez a fölény a félidő 
első felében két gólt eredményezett a gyulaiaknak. A 
Turul kissé elfogultan játszott és csak a félidő vége 
felé szépített az eredményen Bobvos révén. A második 
félidőben már a Turul a többet támadó fél, azonban 
az egyenlítő gólt Grünvald ideális beadásából Bankó I. 
csak a mérkőzés vége előtt néhány perccel tudja meg
szerezni. A gyulai csapat szebben játszott, a Turul el
lenben erőteljesebb támadásokat vezetett a második fél
időben, azonban Gyurisán II. lehet jó tornász, de egy 
futballcsapat csatársorát nem tudja kellően irányítani, 
mint centercsatár, s igy a szépen felépített Turul-táma
dások eredménytelenek maradlak.

CSEREAKCIÓ
és most az

egyetlen alkalom,
hogy elavult gramofonlemezekért 
modern felvételű lemezeket kaphat

o
MEGJÖTT

a szezon
rád  i ó j a !

Kedvező részletek. 
Erősitő-berendezések, 

Bővebb felvilágosítást nyújt:

S Z Ű C S
0

vizsgázott elektró-, rádiótechnikus

műszaki vállalata.
tAAAAAMAAAAMJMWWWWWWWWW

— Sajnálatraméltó emberek, kik rheumától 
szenvednek! Könnyen segíthetünk azonban 
rajtuk néhány Aspirin-tablettával. A tablettán 
látható Bayer-kereszt szavatol a valódiságért 
és jóságért.

— Nem szállítják le a húsfogyasztási adót
A Szarvasi Ipartestület beadványt nyújtott 
be Szarvas község elöljáróságához a hús- 
fogyasztási adó és a vágóhídi dijak leszállí
tása érdekében. Mivel a dijakat a pénzügy
miniszter állapitolta meg országosan, igy a 
község elöljárósága nem is tárgyalhatta ér
demlegesen a beadványt.

Megbízható, tisztánkezelt

TEJ kapható 
Kondacs Mihálynál,— Vasárnapi futballmérkőzések. Vasárnap a Turul 

Békéscsabán a Törekvéssel (volt Előre), a Bocskay pe
dig Mezőberényben a Textillel játszik bajnoki mérkőzést. I. kerület, 112. szám alatt.

BÚTORT
m

legolcsóbban és megbízható jó minő
ségben csak az ország legnagyobb lak- 

berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 
fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOPSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út 25.



Hat hónapi börtönre Ítélték 
az egyik öcsödi betörőt
Két társa fölött még nem ítélkezett a bíróság

(Saját tudósítónktól.) Lapunk mult- 
heli számában beszámoltunk három 
öcsödi fiatalember: Porcia Aladár, 
Imrei Károly és Rácz Lajos rosszul 
sikerült betöréséről. Mint megírtuk, 
Budapesten dr. Légrády Ottó buda
pesti szerkesztő lakásába akartak be
hatolni, hogy azt kirabolják, azonban 
megzavarták őket munkájukban, majd

(Saját tudósitónktól.) A jószívűségének 
köszönheti egy öcsödi legény, hogy ellopták 
a kerékpárját. A múlt héten kerékpárjával 
az öcsödi utcán álldogált, amikor egy 14 
éves fiú ment oda hozzá és egy pillanatra 
kipróbálás végett kölcsönkérte a gépet. Az 
öcsödi legény jó szívvel kölcsön is adta 
biciklijét, amire a szemfüles ismeretlen fiú 
felugrott a gépre és mint a szél elhajtott 
vele. Ez pedig csak várta, várla, hogy vissza -

(Saját tudósítónktól.) Még június
ban történt, hogy Furár Mihály szarvasi 
géplakatossegéd kétéves Irén nevű 
leánykája az újtelepen lévő lakásuk
ban egy óvatlan pillanatban a maró
szódát tartalmazó üvegből ivott. A 
kisleányt azonnal orvoshoz vitték és 
sikerült is megmenteni az életnek, sőt 
már úgy látszott, hogy teljesen meg
gyógyul. Az utóbbi napokban édes-

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben szeptember 7—14-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Pljesovszki Pál 
fia Pál, Mihalecz Zsuzsanna fia Pál, Zvonár 
Mihály leánya Anna, Kovács András leánya 
Anna, Melis Pál leánya Erzsébet, Demeter 
Sámuel fia Sámuel-Pál, Filóczi Mihály fia 
Pál, ifj. Sinkovicz János leánya Mária, ifj. 
Szeljak János leánya Erzsébet, Bagi Mihály 
fia Mihály, Kondacs Mihály leánya Zsu
zsanna, Roszik Mihály fia Jánosr Kis János 
fia Mihály. Házasságot kötőitek: Balog György 
Dudás Erzsébettel, Gyöngyösi János Kohút 
Annával, Sinkovics János Tóth Máriával. 
Elhaltak: Kovács György 71 éves, Mihalecz 
Pél 7 hónapos, özv. Macik Mihályné 75 
éves, özv. Fabó Györgyné 76 éves koj-ukban.

— A „Bocskay" műsoros estje. Vasárnap 
este ,1ertja a Bocskay sportegyesület műsoros 
estjét az Ipartestület csarnokában. A Bocskay 
Sportegyesület által rendezett mulatságok igen 
kedves szórakozásai szoktak lenni Szarvas 
közönségének, melyeket a kitűnő műkedvelő 
gárda tesz élvezetesekké. A vasárnapi műsort 
tánc fogja követni.

— Motorkerékpárbaleset Klenk Gusztáv 
szarvasi fogtechnikus csütörtökön este egy 
hölgyismerősével motorkerékpározott. A Csáky 
utcában a kerékpár a frissen locsolt köves- 
úton megcsúszott és a kerékpározók lezu
hantak a felfordult gépről és kisebb zúzódá- 
sokat szenvedtek.

a rendőrségnek sikerült elfognia a 
három meggondolatlan fiatalembert, 
akiket előzetes letartóztatásba helyez
tek. A budapesti kir. törvényszék most 
Ítélkezett Porcia Aladár, a tervezett 
kirándulás értelmi szerzője fölött és 
hat hónapi börtönre Ítélte. Két társa 
fölött még nem Ítélkezett a bíróság, 
de rövidesen sor kerül reájuk is.

jön, de hiába. Lassan elült a por és be is 
esteledett, de a fiú csak nem jelentkezett, 
amire szenvedő polgártársunk sajgósra 
fordult szívvel a csendőrségre ment és jelen
tést telt a dolgokról. Másnap aztán Kunszent- 
mártonból jötl a jelentés, hogy. megtalálták 
a fiatal fiút, aki a gépet mogával vitte. Való
színűleg javítóintézetbe fog kerülni az élelmes 
csemete, akinek atyja is már több esetben 
volt büntetve kerékpárlopásokért.

anyja azonban azt tapasztalta, hogy 
a leányka nyelőcsöve állandóan szű
kül, nyelni alig tud, ami a sajnálatos 
baleset utóhatásának tudható be. Most 
is orvoshoz vitte leánykáját, azonban 
a szorgos gyógykezelés nem vezetett 
eredményre és áz orvos tanácsára a 
kisleánykát a gyulai kórházba szállí
tották be további gyógykezelés vé
gett.

— Az iparos cserkészcsapat kerti ünnepélye.
A szarvasi Gábor Áron cserkészcsapat az 
elmúlt vasárnap este az Erzsébet-ligetben jól 
sikerült ünnepélyt rendezett. Dacára a délutáni 
záporesőnek,az ünnepélyen igen szépszámban 
jelentek meg az érdeklődők. A kitűnően össze
állított műsort Krón Oszkár hangulatos meg
nyitója előzte meg. A műsort cserkészdalok 
és egyfelvonásos vígjátékok töltötték ki, me
lyekben elsőrendű műélvezetet nyújtottak a 
cserkészfiúk.

— Túzok a városban. Csütörtökön reggel 
Dérczy Antal szarvasi községi irodatiszt la
kásának kertjéből egy túzok röppent fel és 
nagy zajt csapva húzott el a házak felett. 
A különös túzokbátorságot a vadászok is 
nagy érdeklődéssel fogadták.

— Mérges pók csípte meg. Pletenik József 
hírlapírót, lapunk munkatársát egy mérges 
pók csipte meg. Dr. Simon Béla orvos vette 
gyógykezelés alá.

— A Cirkusz csillaga a Színházi Életben. 
E héten darabmellékletül a Színházi Élet 
a nyári szezon legnagyobb sikerét: Bús Fekete 
László színdarabját „A cirkusz csillagát" 
közli érdekes képekkel tarkítva. A Színházi 
Élet új száma a kottamellékletén a „Wen 
dér Mensch verliebt ist" című slágert hozza. 
A közkedvelt Interurban rovat e héjén Szarvas 
várossal foglalkozik. Színházi Élet ára 60 
fillér. Előfizetési díj egynegyedévre 6'50 P. 
Kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet krt. 7.

— Átment a lábán a kocsi kereke. Szénási 
Istváv 9 éves szarvasi kisfiú a Félsziget 
uccában egy kocsira akart felkapaszkodni. 
Azonban megcsúszott és a kocsi alá került, 
az egyik kerék ballábán keresztül menl. La
kásán ápolják.

— Eltörte a karját. Tomasovszki Pál 6 
éves szarvasi gyermek leesett a kemence- 
palkáról játék közben. Karját törte.

H e ly b e li g a b o n a á ra k

B ú z a .................15 50 -  15'50
Tengeri . . . .  1050 — —*—
Csöves tengeri . . —'--- 5*35
Á r p a .................— — — 1250
Zab .................10*50 -  —
Repce . . . . — *--- 20 —
Lucerna . . . . 120*— —150*— 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

^  FIGYELEM! J
+  Ócska PAPLANJÁT dobja el! ^  
^  Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l  ^  
+  újak készülnek, pehelyből, ^  

4^ gyapjúból, mint vattából. Épp úgy ^  
+  vállalom Új paplanok készítését. £  
+  v i t á l  e n d r é n é
^  II. kér. Bem utca 210.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

OROSHÁZI ÚT MELLETT 
1QO hold príma csabacsüdi föld,

kedvező feltételek mellett eladó.
Az eladással dr. Készt Ármin szarvasi ügyvéd 

van megbízva.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya
udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógy intézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.
Gőz- és kádfürdő ára l pengő. 
Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

Csinosan bútorozott szobát
keres havi bérletre a tanitónőképző igazgatója 
az intézet közelében egyik tanárnő részére.

APRÓHIRDETÉSEK
. Jóállapotban lévő hintót. vagy homokfutó

kocsit vennék. Cim a kiadóhivatalban.

* Bérbe kiadó egy padoltszoba, konyha, 
spajz, l. kér. 28. szám.

• Kákán 6 járás legelő és a II. kér. 109. sz. 
ház eladó. A herényi út mellett 80 hold 
szántó, esetleg kisebb parcellákban is haszon
bérbe, vagy felesbe Kiadó. Felvilágosítással 
szolgál dr. Dörnyei József ügyvéd.

. Egy apátlan-anyátlan árva, 8 éves kislány 
nálam otthont találna,' iskolába járatnám, ru
háznám. Lehetőleg vidéki legyen. Cim a ki- 
adóhivatalban.__________________________

. Jutányos áron eladó egy vadonat új „RoyaP 
hordozható írógép, esetleg havi részletekre is. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

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

. Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek
lődni lehet I., 381 szám alatt.

• Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.

Kölcsönkérte a kerékpárt és elkarikázott vele
Egy öcsödi legény kalandja egy kunszentmártoni fiatal fiúval

Marószódát ivott az üvegből 
egy kisleány

Kigyógyult sérüléseiből, de most ismét kórházba kellett
szállítani


