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November 16-án rendezik meg Szarvason 
a Chován emlékhangversenyt

Budapesti előadók és művészek mellett a szarvasi zeneélet
kiválóságai is szerepelnek

Nem 
gyilkolóeszközzel

Irta: Bágyonl János

Ma a közvéleményt misem foglalkoztatja 
jobban, mint a marseillesi királygyilkosság. 
Az egész világ sajtója jogosan ezzel van 
tele, következtetéseket von le ebből az ese
ményláncolatból s éppen ezért biaonyos 
határozatlanság uralja a közvéleményt. Cso
dálatos az, hogy jóslásokba mégsem bocsát
kozik senkisem. A francia sajtó csak az 
események súlyát mérlegeli. Bizonyos hatá
rozott kívánságokkal lép fel a szerb király 
védelmére tett hiányos óvintézkedések miatt 
s a saját karhatalmi tényezőit támadja ahe
lyett, hogy behatóbban foglalkoznék a me
rénylet inditóokaival s azokkal a beláthatatlan 
következményekkel, amelyek a marseillesi 
eseményekből folyhatnak. Az angol sajtó 
komoly, mérsékelt. Nagy körültekintéssel 
s angolos tárgyilagossággal, /ögzjti. le véle
ményeit. Az angol közvélemény hidegvérű- 
ségével olyan politikai magaslatra állt most, 
amelyről tisztán láthat s innen elhangzott 
véleménye magában hordozhatja az európai 
béke megőrzésének csiráit. Az olasz sajtó 
pendített meg egyedül olyan hangot, amely 
a horvát kérdés elintézését követeli. A magyar 
sajtó tartózkodó hangon tárja elénk az ese
ményeket. Ez érthető s hisszük, hogy a leg
helyesebb hangot ütötte meg. Helyessé teszi 
az a tény, hogy józanságunkkal és okos 
megfontolásunkkal az európai egyensúly 
megőrzésének szolgálatába álltunk. Pedig 
talán éppen a mi elnyomatottságunknak kellett 
volna felujjongania akkor, amikor Barthou 
vérigsértő kijelentései már nem hangozhatnak 
el azzal a célzattal, hogy égetően sürgős 
ügyünket a világ közvéleménye előtt palás
tolják. Petrus Kalemanhoz semmi közünk, 
a „Paberics‘‘-szervezet működése bennünket 
nem érint. Amit tettek, azt ők tudják a 
legjobban, miért tették. De tettüket el kell 
ítélnünk, mert mi nem vagyunk az erőszakos 
megoldások hívei, mi nem akarjuk a békét 
revolverekkel kikényszeríteni s nem akarjuk 
Európa közvéleményét kardcsörtetéssel jobb 
belátásra bírni. Mi a gyilkos eszközöket nem 
állítjuk a béke kivívásának szolgálatába. 
Ezek maradjanak azok kezében, akik 
bennük láiják erejüket; a béke és belső
politika zálogát. A mi erőnk a tradíciókban, 
a történelem igazságaiban, a magyaros aka
rásban és szeretetben rejlik. Ezek tartották 
össze eddig is nemzetünket, s most is biz
tosítékát adják annak, hogy a mi eszközünk 
ezután sem lesz más, mint törekedni békés 
megértéssel a szeretet útjain, erős magyar 
akarással az egyetlen cél: Nagymagyarország 
felé.

(Saját tudósilónktól) Chován Kálmán
nak — a Szarvason született — ma már 
világhírű zenész és komponistának — a bu
dapesti zenefőiskola volt kiváló professzorá
nak emlékére — kegyelete jeléül — nagy
szabású hangversenyt rendez Szarvason 
november 17-én, az Ajpád-Szélló dísztermé
ben a Szarvasi öregdiákok Szövetsége. Ez 
a Szövetség, mely annyiszor adta már tanu- 
jelét az ősi szarvasi iskolához és Szarvas 
városhoz való hűséges ragaszkodásának, 
minden tiszteletet s minden elismerést meg
érdemel akkor, amikor városunk kultúrális 
életébe igy szól bele ismét s igy akarja 
gazdagítani annak megnyilvánulásait. Az em
lékhangverseny tulajdonképpen megismétlése 
lesz annak a nagyszabású hangversenynek, 
amelyet á SzÖSz a tér folyamán rendezett 
a budapesti zenefoiskolŐn  ̂Az ! itteni hang
versenyen széreplőleg is megjelenik dr. Raf
fay Sándor püspök, & zenefőiskola több 
országoshirű tanára, több budapesti kiváló

(Saját tudósítónktól) A Nemzeti 
Egység öcsödi csoportjának választ
mánya a múlt héten választmányi 
ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy 
november 4-én délelőtt 11 órai kez
dettel Öcsödön nagygyűlést rendeznek, 
amelyre meghívják dr. Tóth Pált, a 
szarvasi kerület országgyűlési képvi-

(Saját tudósítónktól) A legújabb rende
let szerint a védett kisbirtokokon bekebele
zett pénzintézeti terhek egyrészét az állam 
részben készpénztörlesztéssel, részben a tar
tozásnak állami könyvadósságként való át
vállalással rendezi. Erre a teherrendezésre 
olyan gazdaadósok igényjogosultak, akiknek 
védett birtoka a 10 katasztrális holdat meg 
nem haladja, a birtok kataszteri tiszta jöve
delme 100 aranykoronánál nem nagyobb, il
letve a védett gazda birtoka csak házas 
belteiekből áll. Készpénztörlesztéssel az ál
lam a bekebelezett terhek ama részének a 
felét egyenliti ki, amely rész a birtok kata-

zeneművész és a gazdag műsort ki fogja 
egészíteni a szarvasi zenei kiválóságok sze
replése is. A hangverseny sikere érdekében 
vasárnap délután nagyobbszabású megbe
szélés lesz a gimnázium tanári, szobájában, 
amelyre városunk vezető állásban levő férfiai 
és a különböző egyesületek és iskolák vezetői 
kaptak meghívást. Reméljük, hogy Szarvas 
lakossága nagy megértéssel fogja fogadni a 
nemes vállalkozást és nagyszámban fog 
résztvenni ezen az ünnepen, mert ezt nemcsak 
a nagy Chovánnak emléke és a SzÖSz fá
radságot és áldozatot nem ismerő kegyeletes 
munkája érdemli meg, hanem az a műél
vezet is, amelyben a jelenlevőknek részük 
lesz és amilyenben Szarvas lakossága csak 
igen ritkán gyönyörködhetik. Részletes prog
ramot és tájékoztatót a legközelebbi lapszá- 

. m'oki valamint a közeljövőben fhegjelenő 
plakátok fognak adni. Az igen mérsékelt árú 
jegyekre előjegyzéseket már most elfogad a 
gimnázium igazgatósága.

selőjét is és dr. Fayl Gyulát, a Nem
zeti Egység Pártjának vármegyei köz
ponti titkárát is beszédek tartására. 
A nagygyűlést jó idő esetén a Köz
ségháza udvarán, rossz idő esetén a 
Népkörben tartják meg. Öcsöd haza
fias közönsége nagy érdeklődéssel 
várja a nagygyűlést.

szteri tiszta jövedelem 30-szorosán felül esik. 
Amennyiben pedig a készpénztörlesztés után 
még marad olyan bekebelezett pénzintézeti 
teher, mely túl esik a birtok kataszteri tiszta 
jövedelmének a 40-szeresén, azt az állam 
könyvadósság formájában vállalja át. A hi
vatalos lap szombati számában közzétett 
rendelet főbb rendelkezései különben a kö
vetkezők: 1. Sem készpénztörlesztésnek, sem 
könyvadósság-átvállalásnak nincsen helye 
akkor, ha a bekebelezett terhek a birtok 
kataszteri tiszta jövedelmének 200-szorosát 
meghaladják. Nincsen azonban az adósság
vállalás akadálya, ha a hitelezők követeié-

Öcsödön november 4-én lesz 
a Nemzeti Egység nagygyűlése
Nagy érdeklődés előzi meg a gyűlést, amelyen dr. Tóth Pál 

országgyűlési képviselő nagy beszédet fog mondani

A védett birtokok adósságaiból 600 pengőt 
vállal magára az állam

Intézkedés a védett birtokok pónzlntézeti terheinek rendezéséről



seikből annyiéi lemondanak, hogy az adós 
terhié:e.» lemondás folytán"a fenli határ alá 
szálli.^/ Egy-egy kát. hold után, vagy egy- 
egy házas beltelek után legfeljebb 300—300 
pengő könyvadósságot vállalhat magára az 
állam. 3. Ha valamelyik tartozás több adós 
ingatlanára bejegyzett jelzáloggal van bizto
sítva, akkor az ilyen tartozást a terhelés, 
valamint a készpénztörlesztés és könyvadpsr 
ságvállalás mértékének kiszámításénál annál 
az adósnál kell teljes összegében figyelembe 
venni, aki a tartozás főadósa. Ha a főadós 
meg nem állapítható, a tartozást akként kell 
számításba venni, mintha fejenként egyenlő 
arányban terhelné az együtt-kötelezetteket.
4. Az adósságvállalásert nem kell külön fo
lyamodni, cpeft a hitelintézetektől beszerzett 
adatok alapján hivatalból történik a rendezés 
lebonyolítása. 5 Arról, hogy az egyes kis
birtokosok terhéből mennyit egyenlít ki az 
államr a lebonyolítás.során mind az egyes 
adós kisbirtokosok, mind az érdekelt pénz
intézeti hitelezők értesítést kapnak. 6. Az a 
kisbirtokos, aki terheinek rendezéséről 1935. 
évi április hó 30-ig nem kap értesítést, a 
juttatásokra azonban igényt tart, 1935. évi 
június hó 30-ig közvetlenül is jogosítva lesz 
még bejelenteni igényét. 7. Gondoskodás 
történt a rendeletben arról is, hogy az egész 
eljárás az érdekelt kisbirtokosok javára min
den költségtől és illetéktől mentesen bonyo- 
litassék, le. .

HÍ REK
A  gazdasági cselédek 

védelme
Évtizedes jogos panaszokat van hivatva 

orvosolni az a kor piány rendelet, amely Kállay 
földművelésügyi miniszter kezdeményezésére egy- 
öntetüen ^abályozza a gazdasági cselédek köl- 
tözködési idejét. Ezt a rendelettervezetet 33-as 
btzoffsdg elfogadta és a kormány a legközelebbi 
napokban életbelépteti. A  rendelet egyöntetűen 
március 31-i határnapban állapította meg az 
éves  ̂gazdasági cselédek szolgálati idejének le- 
jaratát, tehát arról gondoskodik, hógy a többnyire 
családos, néha többgyermekes gazdasági cseléd 
ne kényszerüljön télviz idején családjával elköl
tözni. Eddig az volt a helyzet, hogy ox ország 
legtöbb részében a tél közepén, január 1-én kel
lett az éves gazdasági cselédeknek régi munka
helyükről távozniok. Minthogy azonban a külön
böző törvényhatóságokban a szolgálati szerződé
sek lejárati ideje a legkülönbözőbb napokra volt̂
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n^égszábvfy tfi hpfyeröl távozó gazdjo$ági cseléi
nek csók távola bfoi időpont bari volt^íátdsa újabb 
helyre beszeddhetni. A t új rendelet figyelemmel 
van arra, hpgy a , cselédváltozás olyan időpont
ban történjék] ápiifior a gazdaság munkarend
jével még. ismereten új cseléd szolgálatba lépése 
nem okoz zavarokat. De arra is tekintettel kellett 
lenni hogy a cselédnek költöztetése ne a leg
nagyobb dologidőben vonja el az igákat a gaz
daságtól. Másrészről a gazdasági cselédek szo
ciális és egészségügyi érdeke tette szükségessé, 
hogy a január 1-i költözködés általános szokása 
kiküszöböltessék. A rendelet által március hó
31-ben megjelölt költözködést határidő most le
hetővé teszi, hogy a gazdasági cseléd akkor 
költözködjék, amikor jobbak az útviszonyok és 
amikor a gazdasági cselédnek már aránylag 
kevesebb szállítandó ingósága van, mert a ta
vasz kezdetéig a természetben kapott termények 
legnagyobb részét elfogyasztotta. De azért is az 
enyhébb időre kellett halasztani a gazdasági 
cselédek költöztetését, mert a téli hidegben c: 
gazdasági cseléd egyes elvermelt termékei, mint 
burgonyája, repaja stb., a fagyos időben történő 
szállítás alkalmával teljesen tönkremehetnek. 
Mindezeknek a kivánalmaknak a március 31. 
napjában megállapított határidő leginkább meg
felel és úgy a tulajdonos gazdára, mint a cse
lédre nézve megnyugtató, mert március hó végéig 
rendes körülmények között a gazdaságokban 

befejezési nyer a legsürgősebb tavaszi vetés, 

viszont a későbbi munkák még nem sürgetnek, 
az időjárás meg enyhébb, az utak járhatóbbak, 
a gazdasági cseléd addig terményének legnagyobb 
részét már elfogyasztotta, hizottsertését is levágta 
s végül a szegődményes földeket is ezután az 
időpont u/dn szokás kijelölni. Arról nem is 
szólva, hogy a gyermekek télviz idején többnyire 
szekéren való elszállítása közegészségügyi szem
pontokból is káros volt. Nyilvánvaló mindezekből, 
hogy a gazdasági cselédek feöfíöz/eíésí idejének 
a rendeletben történt egységes megállapítása sok- 
tízezer család érdekében való és egy régi szoci
ális kívánalomnak felet meg. A kisemberek leg
szegényebb, a rósz életviszonyokkal legsúlyosab
ban küzködő rétegéről való e gondoskodással a 
kormány egy régi mulasztást pótol és ezzel 
sikeresen munkálja a szociális megértés 
megbékélés országépitö nagy feladatát.

es

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeii és vasárnap délutáni ÜLíyc!c*tes szolgá

latot Szarvason október hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja ci. _ _ _

Istentisztelek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteleteket 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vaséi 
fél. 9 fiakor tosmíse. 1 Okakor riag^SIse. M
köznap reggel fél 8 óra^i-mise. =

Református isterjítiŝ télet vasárnap 
órától az Arváház dísztermében. — KondoibšOn az 
ev., templomban minden hónap első vasárnapján van 
isténtisztclet. - '

• - Áthelyezések. A vármegye alispŠhj^ dr. 
Raskó Sándor tb. szolgabirót Szarvas község
hez rendelte ki szolgálattételre. A szarvasi 
főszolgabirósághoz pedig dr. Vásárhelyi József 
tb. vármegyei aljegyző, tb. szolgabirót he
lyezte át.

— Új titkár Öcsödön. Golián Béla tanár, 
eltávozásával a Nemzeti Egység öcsödi 
csoporljának titkári tisztsége is megüresedett. 
A tisztségre a választmány Tóth Bálintot 
választotta meg, aki azt el is fogadta.

— Házasság. Bohutai (Hommer) Laura, volt 
szarvasi, jelenleg veszprémi kir. járásbiróságr 
tisztviselőnőt október 14-én vezelte oltárhoz 
a nagyvázsonyi katolikus templomban Balogh 
István, a veszprémi kir. járásbíróság tiszt
viselője.

— Halálozás. Áchim Zsigmond Ítélőtáblái 
biró 7J éves korában Békésen elhunyt. Áchim 
Zsigmond a szarvasi gimnáziumban végezte* 
középiskolai tanulmányait és Szarvason is 
sokan ismerték.

— Halálozás. H emzus János malomtulaj
donos 75 éves korában Kondoroson meghalt. 
Kedden délelőtt temették el Szarvason nagy 
részvét mellett.

— Mflkedveli)-elöadá$. A Hadirokkantak, 
Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szö
vetségének szarvasi csoportja november 11-én 
adatja elő kiváló műkedvelő-gárdájával az 
„Első tavasz** című hangulatos operettet. A 
próbák már nagyban folynak és az előjelek
ből ítélve jelentős siker koronázza majd az 
előadáson a szereplők * buzgó igyekezetét:

K E K S Z
Ifjú ZER1NVÁRY SZILÁRD verse.

A csészére a villanyfény lebámul,
Az arany minta megcsillámlik rajta; 
Szemedbe nézek: mosolyok csipkéznek,
S míg a csészémbe cukrot hintegetsz,
A tea habjain, sötétbarna tóban 
Halkan úszik egy kis csónak: a keksz.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS
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— Ne lepődjetek meg gyerekek 1 Fogtok 
tik még ma éjjel több zenészt is látni! No, 
fekete ur^k — fordult a cigányokhoz — 
hángoljatok,szépen össze !... A három prímás 
előre 1... És halkan, nagyon halkan, de 
sírjon az a hegedű, hogy az angyalok is 
iderepüljenek az égből l — ide a főhadnagy 
úr fülébe : Csak egy kislány van a világon ...

.. .És sírt a három primhegedű. Igazán 
sírt I A cigányt hihetetlenül inspirálja, ha 
igazi úr muzsikáltál. És szívből muzsikáltat. 
Lelke van ilyenkor a nótának. Láthatatlan 
rózsák és gyöngyvirágok peregnek, a meg
hajoló fejekre, ellágyuló szivekre. Es a nóta 
száll, szál!, szivből-szivbe!. ..

Újból éreztük Október csodálatos egyé
niségének, bársonyos, meleg baritonjának 
kedves varázsát...

— Vigabbat gyerekek! — legénykedett 
a báró. — Ide a Március nagyságos úr 
fülébe : Mikor én még legény voltam !...

Most azután felparázslott és pompásan 
nekiszilajodott a hangulat. Talán az egekig 
csapkodott volna, ha be nem lép az ajtón

komoran, mint a sötét végzet, az elkésett 
vendég: Victor őrnagy.

— Hurrá! — üvöltött Brenner főhad
nagy, de az Őrnagy olyan szúrósan és rendre- 
utasitóan mérte végig, hogy rögtön szoborrá 
merevedett.

Azután szertartásosan tisztelgett a tá
bornoknak és kimérten fordult a társaság felé :

— Bocsánatot kérek az uraktól, hogy 
másirányű elfoglaltságom miatt nem lehetek 
szerencsés nagyrabecsült társaságukban részt 
vehetni. Egyébként köszönöm a megtisztelő 
meghívást és továbbra is jó mulatást kívánok!

Ezzel újból fagyosan tisztelgett.
— Victor! ... Mi van veled, Victorom?!

— közeledett feléje tágranyilt szemmel, meleg 
mozdulattal Október báró.

Az őrnagy azonban egyetlen pillantásra 
sem méltatta őt, de sarkonfordult és már el 
is tűnt az éjszakában.

A kinos jelenetre sóbálvánnyá merevedve 
néztünk össze. A cigányok köhécselve és 
zavartan hangolni kezdtek ...

A tábornok tért először magához a 
kinos meglepetésből.

— Unglaublich so was I — recsegte na
gyot ütve öklével az asztalra. — Ilyen maga
tartás mink nem szolgáltunk okunkat ma
gunkat ! Ezért felelősségemre fogom ötét vo- 
nogatni és nem csodálkoznék magomat, ha 
te is, mein lieber Október!...

Október csillapitólag és kedvesen ölelte 
át az öreg hőst.

— Nem édes Frici bátyám! Victor nem 
akart.megsérteni senkit és nem is sértett meg 
senkit! Valami bántja őt s ilyenkor éles és 
nyers, hogy elrejtse á meleg szivét. Ennyi 
az egész! De én talán tudom, hogy mi baja 
van. És ki fogom bekifeni őt... Huszonnégy 
órán belül... Ezt megígérem ...

— Elemér! — fordult azután az első 
prímáshoz. — Muzsikáld csak szépen: Nfe 
szomorkodj, légy víg ...

...És a báró újból csodát tett.
A szomorú nóták után vigabbakat da

lolt. Finomabbnál-finomabb italokat rendelt. 
Mókázott, csipkedett, anekdotázott, szellemes- 
kedett és új kártyabűvészeteket mutatott be 
nagy tetszés mellett. A hangulat újból fel
olvadt, megforrósodott. Elfelejtettük a kinös 
epizódot és már mindnyájan énekeltünk, 
kacagtunk. Mindnyájan visszavedlettünk fia
talokká és bohókká. Szalonspiccünk volt!...

Hajnali három óra felé Október báró 
karonfogta a tábornokot és engemet.

— Induljunk urak 1 A többi úr is velünk. 
Füstösök kettősrendben, húszlépésre utánunk. 
Ma felforgatjuk kissé ezt az álmos várost I 
A felelősséget vállalom I

* (Folyt, köv.)



— Kálmán-nap Szarvason. A múlt heti Kál
mán névnap alkalmából a szarvasi gimnázium 
tanulóifjúsága meleg szeretettel köszöntötte 
fel a gimnázium jeles igazgatóját, Rasko 
Kálmánt, akit tisztelői és barátai is elhalmoz
lak jókívánságaikkal. A Tessedik Sámuel- 
Gazdasági Tanintézet ifjúsága pedig az iskola 
közismert igazgatóját, Csabai Kálmánt üdvö
zölte névnapja alkalmából szeretetük és tisz
teletük minden melegével- Tiszteletére az 
ifjúság lampionos felvonulást rendezett. V. 
Balogh István az Önképzőkör elnöke emel
kedett beszédben tolmácsolta a tanulóifjúság 
jókívánságait, az ifjúsági zenekar és énekkar 
pedig dalszámokat adott elő.

— Egy szarvasi tanárnő sikere. Dr. Benkő 
Katinka, a szarvasi ág. h. ev. Luther-tanitó- 
nőképzőintézet új tanárnője könyvet irt: „A 
két királygyermekről szóló magyar népballa
dák” cimen. A mű a szegedi m. kir. tudo
mányegyetem néprajzi intézetének kiadványa
ként jelent meg. A könyvről elismeréssel szól 
aberlini magyar intézet által kiadott Ungarisché 
Jahrbücher legújabb száma (295-ik * lapon), 
amely elismerés bizonnyára további munkára 
fogja serkenteni a fiatal, tanárnőt.

Kiestem a tavaszból
TÓTH GYULA verse

Tegnap még itt volt nálam a Tavasz ( 
felkorbácsolta szivemet.

Ma-már hiába vártam: elmaradt 
s az ősz kajánul integet.

Tegnap még fehér akácot láttam,
— a Tavasz ankettje volt e hét.

Ma tarlótól borzongott meg hátam 
s szőlőnk fájón kiadta levét.

Tegnap habzsoltam földünk dús szagát 
s vetni tanultam egy paraszttól.

Ma elszállt a Remény, e jó barát 
s csendben kiestem á Tavaszból.

— A miniszterelnök köszöneté a Nemzeti 
Egységnek. V. Gömbös Gyula miniszterelnö
köt és dr. Sztranyavszky Sándort, a Nemzeti 
Egység országos elnökét a Nemzeti Egység 
szarvasi kerülete az október 7-én rendezett 
nagy propagandagyűlés alkalmából táviratilag 
üdvözölte. Az üdvözlést úgy a miniszterelnök, 
mint ez : országos elnök a szarvasi kerület 
vezetőségének a következő távirati válasz- 
szal köszönte meg: „A Nemzeti Egység 
szarvasi kerülete propagandagyűléséről kül
dött üdvözletért legszebb köszönetét mond. 
Gömbös.".

— A Magyar Irodalomtörténet Gyóni-számunk- 

ról. A nyár folyamán kiadott Gyóni emlék
számunk még az irodalomtörténet búvárainak 
a figyelmét sem kerülte ki. büszkén közöl
hetjük, hogy dr. Pintér Jenő tankerületi 
főigazgató szerkesztésében megjelenő „Ma
gyar Irodalomtörténet*1 cimű nívós folyóirat 
legutóbbi'' száma „Könyvek, folyóiratok és 
lapok szemléjé“-ben beszámolót hoz a 
Szarvasi Közlöny „Gyóni száméiról, meg
jelölve annak vezércikkét, a Gyóni-emlék- 
táblánál elmondott emlékbeszédet és a Gyóni 
szelleméről irt ódát, mint oly irodalmi értékű 
termékeket, melyek a tragikus végű és immá
ron a magyar költők Pantheonj£ba bevonult 
Gyóni Géza költői munkásságának értékelé
séhez kútforrásul szolgálhatnak.

— Tízéves jubileum. A szarvasi Iparosasszo
nyok és Leányok Egyesülete vasárnap ün
nepli meg fennállásénak tizedik évfordulóját. 
Az Ipartestületben este 7 órakor díszköz
gyűlést rendeznek és azon emlékeznek meg: 
te elmúlt tiz évről.

Már a megszállt területekre is eljutott 
a szarvasi frontharcosok köszöntése

Egy levél érkezett a  Felvidékről, amely a jelenlegi 
együttlevés mellett tesz hitet

(Saját tudósítónktól) Ismeretes már min
denki előtt a szarvasi frontharcosok kifejező 
és meleg köszöntési módja, amit dr. Schauer 
Gábor, a szarvasi járás köztiszteletben álló 
főszolgabirája készített. Esyütt voltunk I — 
Együtt leszünk I — köszönés már mindenütt 
hallható, ahol a nemesen gondolkozó front
harcosok megjelennek, sőt a Csonkaország 
egész lakossága örömmel fogadta ezt a szép 
köszöntést és valószínűleg azt országossá 
teszik a frontharcosok körében. De a szép 
és jó eszme nem ismer határt, különösen 
emberi gyengeségek által alkotott papirhatá- 
rokat nem és örömmel látjuk, hogy a kö
szöntés eljutott mára megszállott területekre is.

*

A napokban egy egyszerű boritékú le
velet hozott a posta a „Szarvasi Közlöny1* 
részére. Kitűnő munkatársunkhoz Garay 
Samu ev. tanítóhoz volt címezve. Két hatal
mas cseh bélyeg ékeskedik a levélen. A jó 
magyarsággal megirt cim alatt pedig oly fur
csán hat a „Madarsko“ jelzés. A feladó 
neve nincs mgjelölve csak küldő lakóhelye: 
Devicie (Krupina). A cseh bélyegek postai 
bélyegzője pedig a következő: Zvolen-Par- 
kan-Novézámky. Olyan furcsán hat az egész; 
Egy levél Magyarországból Madarskóba.

*

A borítékban pedig egy iv papir, amely
nek első mondata igy szól: A Szarvasi Köz
löny részére. A továbbiakban pedig üzen a 
felvidéki magyarság. Ha kissé kapkodó is a 
hang mégis igaz és meleg. Hallgassuk csak: 
„Válaszunk a „köszöntésreGaray Samu 
bátyánknak. (Kissé messziről — kissé mesz- 
szire — Sohqse későn — Mindenkor: jókor).

Még mindig: non fuimus Troes. Még mindig 
„vagyunk, akik vagyunk". A jelszód tehát 
kicsit téves. Ezt mondja szivünk. Ezt az 
agyunk. Mondhatod, hogy „Együtt voltunk !“ 
Jelszónak súgd: „Együtt leszünk.“De hogy ma 
is „együtt vagyunk. Ne tagadd le 1“ — Nem 
tagadjuk: G. J. tanitófi 1934. X., 12.

*

Eddig szól a levél. Örömmel látjuk, 
hogy a lelki kapocs a csonka-hazai és a 
megszállt területen sínylődő magyarok kö
zött szétszakithatatlanul fennáll. A szarvasi 
frontharcosok köszöntése immár minden 
magyar szívbe, szívhez eljutott papirhatáro- 
kon innen, papirhatárokon túl. A szarvasi 
lánglelkű főszolgabíró érzéseinek lobogása, 
mint gyújtó szikra csap le a szivekre a kö
szöntéssel és égnek a magyar szivek egybe
dobbant hittel és megvilágítják az utat, mely 
a szebb jövendőbe vezet.

*

Együtt vagyunk I Valljuk mindnyájan. 
Együtt voltunk I Együtt leszünk I hirdetik a 
szivek és a frontharcosok ajkai. Garay Samu, 
hazafias költőnk pedig válaszol a határon 
túlra s válasza pedig ekként szól:

VÁLASZ G. J.-nek a haláron túlra.
Drága magyar Testvéri 
Ügy jó : „Együtt vagyunk“ I 
Dobbantsa ezt szívünk 
Akarja az agyunk.

Dehogy is tagadnám,
Sohasem tagadjuk I,
Isten, ember előtt 
Szent hittel Fogadjuk I

Szarvas, 1934. X.t 15.

Búzakiállitást rendeztek Gyulán. Vasárnap 
a vármegye gazdaközönségének nagy érdek
lődése mellett Gyulán búzakiállitást. rendeztek.
A kiállításon dr. Geist Gyula kondorosi föld- 
birtokos I. dijat, ezüstérmet és állami okleve
let, Léderer László öcsödi lakos egy ezüst- 
kehelyt, idős Dauda Mihály szarvasi lakos 
a Békésvármegyei Gazdasági Egyesület ok
levelét, Sziráczky Sándor kondorosi lakos a 
Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara oklevelét,
Kacskovics Aladár szarvasi lakos Gyula 
város oklevelét, dr. Gerő Oszkár szarvasi 
lakos a Békésmegyei Gazdasági Egyesület 
oklevelét, Szrnka J. János szarvasi lakos 
Gyula város oklevelétfSCRwarz Gyula csaba- 
csűdi lakos a Békésvfirmegyei üázdasági 
Egyesület oklevelét. A kiállítás védnökei 
közt, ott láttuk dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselőt, a rendezőbizottságban pedig dr.
Schauer Gábor járási főszolgabírót. ,

— Kéménytűz Szarvason. Hétfőn virradóra 
a III. kerületben tűzriadalom ébresztette fel 
a lakosságot. Bankó Máté házának kéménye 
gyulladt ki. A tüzet a szomszédoknak sike
rült eloltani.

S Z E N Z Á C I Ó S  eredmény

Philips!« ❖  Standard

— Tanyai postaügynökség. A most megnyi
tott szarvasi tanyai postaügynökségek a kö
vetkező helyeken vannak :*VII. külkerület 52. 
Megyeri György. VII. kker, 180. Zima Pál, 
VII. kker. 344. Kovács György, VII. kker. 
620. Janúrik Mátyás tanítók iskoláiban. .

— Műkedvelők Kondoroson. Teljes elismerés 
illeti a kondorosi műkedvelőket, akik a „Deb
recenbe kéne menni" cimű operett előadá
sával oly kellemes estét szereztek a színházat 
kedvelő közönségnek. Csemus kereskedő 
szakavatottsággal tanította, irányította a mű
kedvelőket és ő maga is pompás alakítást 
nyújtott. Kitűnő volt Kovácsik Gyula a csere
gyerek szerepében, aki külsejével épúgy, mint 
énekes hangjával, szép előadásával azonnal 
magarészére hódította a közönséget. A leóny- 
cseregyerek szerepét a bájos Sall Ica adta 
megnyerő, kellemes játékkal, de azonfelül 
ékes magyar viselettel. A másik isiói lány 
személyesitöje Hankó Ilonka volt, általános 
meggyőződéssel kiválónak minősítve. Igén 
jó volt a többi szereplő is. A közönség a 
szereplőket viharos tapssal jutalmazta meg. 
Az előadás a jótékonycélra és az iparos
ifjúság könyvtárára jelentős összeget juttatott.

az új t í p u s ú  
2+1 ^  és 
4+1

r á d i ó k é s z ü l é k .
AMERIKA- és EURÓPAVEVŐ mind a kettő.
Rádiót VESZ> CSERÉL> ELAD ^  DANKÓNÁL

SZARVAS (ÁRVAHÁZ)



Olvasóinkhoz!
E hó elsejével új előfizetést nyitottunk 

lapunkra. Kérjük nb. előfizetőinket, hogy 
előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek. 
Amikor bejelentjük, hogy lapunk szerkesztő
ségét több új munkatársunk felkérésével 
szaporítottuk, ezáltal Szarvas, szellemi életé
nek kiválóságait lapunk köré csoportosítottuk, 
kérjük' olvasóinkat, hogy áldozatot nem saj- 
náló’ igyékezetünket újabb előfizetők meg
szerzésével támogatni is igyekezzenek. A 
Szarvasi Közlöny Szarvas és a szarvasi já
rás lakosságának érdekeiért küzd és önzetlen 
munkával igyekszik a szebb magyar jövendő 
alapjait lerakni, ezért ez a lap egyetlenegy 
szarvasi lakás asztaláról sem hiányozhat. 
Előfizetőink, olvasóink fokozott támogatását 
kérve vagyunk tisztelettel:

Szarvasi Közlöny kiadóhivatala.

Meguntam a művészetet...
Elmúlt az öregasszonyok nyara, beköszön- 

töttek a hűvös, esős októberi napok. Leteltek a 
szabadságok, kiürültek a fürdőtelepek, mindenütt 
megkezdődött a komoly munka. Megelevenednek 
a művészemberek is. Új tervek születnek ilyenkor, 
új ötletek látnak napvilágot, hogy az örökké 
éhes nagyközönség ezúttal is teljes kielégülést 
nyeljen. Az őszi nagy munkakedvtől indíttatva, 
az egyik sajtóvállalat színházi rovatának vezetője 
felkeresett a minap egy népszerű filmművésznőt. 
hogy interjút kérjen tőle legközelebbi szereplé
sére vonatkozólag. A bájos filmdíva azonban 
eleve elhárította magától a jószándékú kísérletet, 
nem azért, mintha talán mint üzleti titkot akarná a 
dolgot kezelni, hanem amint ő mondotta: . .nem
szeretek erről a tárgyról beszélni, meguntam a 
művészetet.” A meglepett újságíró erre kénytelen 
volt zsebretenni papírjait, eredmény nélkül távo
zott s a sokat várt színházi tudósítás nem szü
lethetett meg, mert őnagysága nem volt hajlandó 
nyilatkozni: megunta a művészetet. Minden em
bernek van néha rossz napja, amikor ingerlékeny 
és ideges, de kevés olyan ember van, akit még 
ilyenkor is valamelyik oldaláról meg ne lehetne 
közelíteni. A művészek, különösen a filmművé
szek bizony sokszor idegesek s nincsenek olyan 
hangulatban, hogy művészeti kérdésekről nyilat
kozni legyenek hajlandók újságírók előtt s ez 
érthető is, hiszen a filmstúdiók vakító reflektor
fénye, a rendezők idegeskedése a legerősebb 
idegzetet is próbára teszi, de a művészetei, a 
hivatást ezért megunni nem lehet és nem szabad. 
Vájjon mi lenne, ha a festő félredobná az 
ecsetet, mert festékes lett tőle ruhája, vagy az 
iró megunná művészetét, mert megfájdult a keze 
az Írásban. Ezt egy igazán hivatott művész nem 
teszi s mi szeretnők hinni, hogy az a hölgy, aki 
a fenti kijelentést mégis megtelte, nem is művész, 
csak egyike azon vampüpusoknak, amelyekkel 
a filmvilágban gyakran találkozunk. A művészet 
örök, kiapadhatatlan forrása a művésznek. Ebből

K aphatóMettner Som a
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvason.

merít, valahányszor kiábrándul az életből. S ezért 
kiváltságosak és százszorosán irigyelhetők a 
művészek, mert van hová menekülniök, amikor 
már mindenben csalódtak. A regényíró, amikor 
íróasztala mellé ül egy idegen, egy magaterem
tette világba éli be magát, amikor alkot, művébe 
beleönti saját énjé\ egész lelkiségét és ebben a 
nagyszerű extázisbán, lelke szinte kiröppen hü
velyéből, felszáll egy felsőbb, egy tisztább régióba, 
ahová közönséges lélek soha felemelkedni nem 
képes. És igy van minden igazi művész, igy á 
filmművész is. Aki igazán érzi az elhivatottságot, 
annak soha nem lehet unott probléma a mű
vészet. Egy híres, ma is élő magyar színművész, 
amikor megkérdezték tőle, hogy melyik napjának 
a legkedvesebb órája, azt felelte: „Az én napom 
akkor kezdődik, mikor este kigyulladnak a 
rivalda lámpái." Lám, ő az igazi művész. Ha a 
fentemlitelt hölgy kijelentése ellenére mégiscsak 
művésznek tartaná magát, úgy kijelentése bizony 
fáj nekünk. Fáj azért, mert ismét csak lehullott 
a lepel, mely feltárta előttünk a mezítelen valót, 
hogy a művész is ember, éppen olyan múlandó 
véges lény, mint mi. Mert valljuk meg őszintén, 
mi a művészeket felsőbbrangú embereknek kép
zeltük. Valahogy azt gondoltuk róluk, hogy ők 
az üstőköscsillagok, azon a sötét mennybolton, 
melyen mi csak parányi gyertyácskák vagyunk, 
de lám a kijelentés arról győz meg bennünket, 
hogy a művészet végtelenül nagy valami, mely
hez képest a legtöbb ember csak múlandó 
parány. Molltóriax Pál

— Népművelési előadások. A rendes, min
dennapi oktatással egyidejűleg megindult a 
szarvasi bizottság felügyelete alatt szervezett 
iskolán kívüli népművelési tevékenység is. 
A gazdasági tanintézet tanári kara a Kis
gazda Körben egy 24 előadásból álló elő
adásciklust indit meg, melynek egyes elő
adásai minden vasárnap délután 2 órakor
• lesznek. Az első ilyen gyakorlati irányú 
előadást Vadányi Miklós gazdásági taninté
zeti tanár tartja a Kisgazdakor helyiségében 
vasárnap, október hó 21-én délután 2 órakor 
„A talajművelés új útjai" címmel. Iskolán- 
kivüli munka indul meg még a szarvasi 
Iparosifjak Önképzőkörében, a Kereskedelmi 
Alkalmazottak Egyesületében, a Gazdaifjak 
Önképzőkörében, a KlE-ben, a róm. kai. 
elemi népiskolában és a m. kir. állami polgári 
iskolában is. De ugyanennek a munkának 
a fonalát vették fel az egyes tanyaköizetek 
iskoláinak a tanitói is, akiknek a . munkáját 
kiegészíteni és betetőzni kívánja a helyi 
bizottság egy ebben az évben bevont és 
havonként mindig más és más tanyakörzetbe 
kiszálló előadócsoport népies előadásai 

által.

— Makadámút Kondoroson. Kondoros község 
a Kondoros—Endrőd—Mezőtúr közötti útnak 
Kondoros belterületén lévő 665 méteres sza
kaszának kiépítésére tízezer pengőt ajánlott 
fel. A vármegye . törvényhatósága a határo
zatot jóváhagyólag tudomásul vette és az 5 
méter széles cementhabarcsba rakott bazalt
mozaik burkolatú út elkészítését elhatározták. 
Az útrész 43 ezer pengőbe fog kerülni.

. — Szállítást megbízások. Szarvas közséjj 

elöljárósága a község tűzifaszükségletének 
szállításával Donner Árpád fakereskedői!’ a 
tüzelőszén szállítással Donner Árpád és Bük 
Adolf kereskedőket, a kazánszén szállítással 
Takács István kereskedőt, a mész szállításával 
pedig Klein és Schlesinger céget bizta meg: 
A szegődményesek ruhaszükségletének el
készítését Zvara András szabómester,. a 
«zűcsmunkálatok elkészítését Lapis Pál szucs- 

mester nyerték el.

— Országos vásár. A kunszentmártoni or

szágos vásárt november 11-én tartják meg.

— Kiadott halászati haszonbérlet A Hármas- 
KörösnekSzarvastóI a Tiszáig gerjedő szakasza 
halászati haszonbérletét a múlt héten a 
szarvasi városházán megéjtett árverésen 
Szabados József csongrádi halász nyerte el 
évi 1310 pengő haszonbérért. A szerződés 
hatévre szól.

— Szociáldemokrata népgyűlés. A szarvasi 
Szociáldemokrata Pártszervezet október 21-én 
vasárnap délelőtt 10 órakor nyilvános nép- 
> gyűlést tart az Általános Fogyasztási Szövet- 
kezelben (Beliczey út 11. szám) alatt a kö
vetkező napirenddel: A gazdasági helyzet és 
szociálpolitika, A gyűlés előadói Kabók Lajos 
országgyűlési képviselő, Csicsely Pál és Tóth 
György vármegyei törvényhatósági bizottsági 
tagok lesznek.

— Mit olvassunk? „Ádám hol vagy?” (ierczeg 
Ferenc mesterműve, most folyik az Új Idők
ben. Az Új Idők kiadóhivatala, Budapest,
VI., Andrássy út 16., bárkinek küld díjtalanul 
mutatványszámot. — A földművelésügyi m i
nisztérium kiadásában megjelenő Növény- 
védelem új száma gazdag tartalommal jelent 
meg. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal : 
Budapest, V., Földművelésügyi Minisztérium.
— Víg szüretek hangulata csendül fel a 
Magyar’Lányok új számának szép szüreti 
cikkében és képeiben. S. Bokor Malvin re
gényén kivül. szebbnél-szebb kézimunkákat, 
divatrovatot háztartási tanácsokat és angol 
nyelvleckét tartalmaz. Mutatványszámot szi- 
vesen küld a- kiadóhivatal.: JBijdapost VI.. 
Andrássy út 16. — Ali básá és hű kacsája 
elindultak a holdba, olvassák a gyerekek 
nagy örömmel Az Én Újságomban, mely
nek előfizetési dija negyedévre 2 pengő. 
Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhi
vatal : Budapest, VI., Andrássy út 16. — 
A Milliók Könyve legújabb számának címe: 
Művészszerelem. Ára 20 fillér, kapható min
denütt. Előfizetési ára negyedévre, 13 regény, 
2'40 pengő. — A Színházi Élet. új számában 
rendkívül érdekes cikk jelent meg. Elmondja 
a cikk, hogyan került a filmgyárnak Gaál 
Franciska egyetlen ruhája tízezer pengőbe. 
64 oldalas Rádióvilághiradó, 32 oldalas gyer
mekújság és kézimunka melléklet egészítik ki 
a Színházi Élet új számát, amelynek ára 60 
fillér. Kiadóhivatal: Budapest, V1L Erzsébet 
körút 7.

— Hol vásároljuk bútorainkat? Kárpitos- 
bútort és lakberendezést megbízhatót olcsón 
csak KQPSTEIN Bútoráruházban (Békéscsaba 
Andrássy út 16.) vásárolhatunk.

P U B L I K  A C I Ó

Csicsely Pálnál lőrék, pelyva és szalma eladó.' Té
lire jószágot vállal. T. V1L 518.

Janurik Pál IV. 153. sz. háza eladó.
Sárkány Pálnak egy kenderföldje eladó. T. III. 380. 
özv. Klimaj Pálné örököseinél i hasábfa eladó. Fu- 

rugy 64.
özv. Szirony Győrgyné őrholmi szőlője eladó. IV. 267. 
Vaskor Mihály telelésre fejőstehenét vállal. T V. 117. 
Hegyes-dűlőben 7 hold szántó haszonbérbe kia^ó. 

Garai vendéglős.
Kasnyik Pálnak kondorosi holdakon levő földje el

adó. 111. 438.
Laluska Andrásnak 750 négyszögöl földje eladó. 

IV. 249.
Különféle bútorok eladók 1. 8. alatt. ,..
Mondja meg a szomszédjának, ismerősének, roko

nának, hogy legjobb lap a Szarvasi Közlöny:

T f i n r l £ r u i i a l c l f  a legeltetfedtebb mail ■ U Í I I I C T  U J J  a  IV gy^ kézimunka-ujság.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen
küld Budapest, VI. kerület Szervita-tér 8. szám.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya
udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vlzgyógyintézet

(VII. kerület. Dohány utca 44.; sz.)

‘ Nyitás: reggel 5 órakor.
Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 
Kiszolgálási dü csak 10 fillér.



— Vallásos délután €sabacsüdön.,Acsaba-
csüdí Ev. NSegyíét és á Ltfher-Sfcöyétóég 
közösén nagyszabású vallásos délutáni . ren
deznek novémbér 4-én, 'vasárnap háromne
gyed 3 órai kezdetlel a csabacsűdi temp
lomban. Az ünnepélyre ezúton is szeretettel 
hív meg minden ^de&lo^p^
Az ünnepélyen közreműködnek: Botyánszky 
Jánqfc rrifezőtúri gv:, lelkész:; ünnepig ;beszédéf 
mond, Chován József lelkész imát mofid. 
Borgulya Endre a szarvasi egyház kiváló 
kántora luséri a templomi énekekét, Nagy 
Karolin tanítónő orgonaszólót játszik, Csicsely 
Manci Mezőtúrról, Plencznér Edit Szarvasról 
s a csabacsűdi ev. léénVegylel tagjai.. ?.

— Halálozás. Dr. Solt Aladár kondorosi 
orvos felesége, Próféth Irén vasárnap Szarvasra 
jött rokonainak meglátogatására. Délután még 
a vásárban is volt, este hirtelen rosszul lett 
és az ̂ ÓdahiVotl;orvos tanácsára egy autón 
Gyulára szállították, ahol azonnal megope
rálták. A kedves fiatal* úriasszony. aműtét

reggelre-miöifhalt/̂ SiáVvas ésdKondoros la
kossága nagy megdöbbenéssel fogadta a 
megrendítő haláleset hírét. A kedves modorú 
és szépségéről is közismert fiatalasszony 
temetése nagy részvét mellett ment végbe 
Kondoroson.

— Nagy érdeklődés előzi meg az Erdei ár- 
vácskaelöadásáiA^szarvasievi^yhófeegye
sületeinek együttes jendezé^ében^ jó^kpny- 
célú Ráadás. , pereiében kerül 
Bemutatásra Linaer László békéscsabai ev. 
lelkész öt képből álló, vallnsosíá.rgyú szín
műve, az Erdei árvácska. A híjrĵ uî lo.s . és 
vallásos tárgyú darab próbái nagyban' foly
nak és Szarvas közönsége körében már is 
nagy érdeklődés előzi' meg a szinmű elő
adását, mely november 3*án kerül először 
bemutatásra.

^ ^ s á g . ‘ Kovács 'ŐyÖrgyil̂ V,:a •kdfiá'ó- 
r£si ev. egyház felüjgyelojénfekf {Mihály fia 
féleségül vette Kondoroson Poyjízsai Erzsé
betet.ejíyházfelüíjyelő Kiterjedt rokonsága 
és nagyszámban osszggyült tisztelői vettek
feszt az esküvőn és: azt követő lakodalmon.
^  i- : ■
* — Gyümölcs- ős -virógkiállitás. Békéscsabán 
szombaton ■ pyitolták meg a vármegye kö- 
Igpnsége által nagy érdeklődéssel fogadott 
gyümölcs* < ;és: .ker^s^etL íuájlî ástfr ̂ melyen 
Szarvas község képviseletében. V.Bilíi Nagy

Mielőtt téli szükségletét
beszerzi, tekintse meg piacién

NAGY TÜZELŐANYAG- 
RAKTÁRAMAT.

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

fűrészelve, aprítva.

Száraz fenyőfa, dorogi, tatai, 
bagjasaljaí, salgótarjáni darabos 
szenek, koksz, darabos lignit- 

....-szén, vasaló faszén.

PONtÖSAN MÉRLEGÉLVE,
kivánatra házhoz szállítom!

B Ü K  A D O L F
TWöfon 26. SZARVAS PIAC-TÉR.
Győződjék meg olcsó, verseny kép es áraimról!

fiV lB T Í
rf/p',ir‘.' .r, \széZörí ^ I ^ Ü K e s s e

Imre községi főjegyző' jelent még. A bíráló- 
bizottság /tágjai között ott láttuk Cserey 
Lajost, a szarvasi Tessedik Sámuel-tíazdásági 
Tanintézet jeles tanárát. A kiállításon Szarvas 
község kérlgazdasága és kertészete, a Tiszán
túli Mezőgazdasági Kamara oklevelét facse
metéiért, a iBékésvármegyéi Gazdasági Egye
sület oklevelét pedig virágaiért kapta. Szarvas 
k'özsé^áfé vá békési gazdásági
iskola nyerje el. ,

— Előadási maiyaNönSk rokansáĵ ólj A^
turáni gondolatnak lelkes magyar apostola, 
V. Horváth Béla vidéki kórusba "Szarvast: 
is belevette és november 10-én a szarvasi 
mozi terméfiteri-fM)0'‘vetített kép kisérétébérr 
előadást tart a . modern Törökországról. Az 
ifjúságnak , a neve;s elppdó külön délutáni 
előadásban mutalja be lanylmányútja ered; 
méhyét. , . .... .

— Forgalmas ívolt a szarvasi vásár. A múlt
heti szarvasi országos vásár igen élénk yolt. 
A lohéoés disznó vasár nagy felhajtás mellett, 

fczép; keresletiéi* zajlott le. A vásáron »4050 
'íí’ms',, lörlönl;'szombati; lóvásár nagyon 
itnivh& voJu* A&*áiirá$Qk - száma - mindössze* 
151) vo ii. A lovakat nem igen keresték. Pár 
sznlorsikii és bebsi^keréskédő jobb lovakat 
Görögorszííi; és Ausztria részére vásárolt. 
Rossz üzlet jeti a lokéreskédés is, mert. a 
cigányok is - abbahagyják, inkább tehenek 
közvetítésével foglalkoznak mar. A kirakodó- 
vásár igen forgalmas volt/de mindebből az 
olcsóbb áruk keltek. Nagy volt a pénztéíeri- 
ség.Egyedul a>>.{iTencsejátékbsok‘‘kérest|Bk jól, 
akik új trükkel jelentek meg és sok pénzt 
összeszedtek.’ , ‘ "‘:-

Fizessen eiii a Szarvasi Közlönyre!

— Halálozás. - Pálkovics Sámuel községi
becsűé 77 éves köriában; Szarvason elhunyt: 
A csendes, szelíd térmészetű, jóLelküIelű, 
szorgalmas községi becsüs pár nappal ezelptt 
beteget jelentett es most vár^tlanlil/ejnuir^l. 
Temetése szombatöiY lesz.. Pafkbvics S'ámúel 
33 évén # át szolgálta becsülettel Szaírvási 
községet. 1 : •

Siinészet Kondorosdii. Elég szerencsés 
*zini$zezont - ítezdeü cKondorospo v október
15-től Bogár Ferenc színigazgató 22 tagú 

J&l* szervezett, ^i^érsul^táy.ai/'^zerencsés 
: őzért, ;'mért acpazi :• raányaK^rif^ mindig a 
községben a igy a közönség áhitja a neme- 
sétb ^zóráközáSt. Az első előadás. Vadvirág, 
Jbizonyitja, höiy megelégedéssel pártolja 
,a derp.k társujejpt â  ̂ ösönség. Szerdán este 
ua ‘Sárga liliöm mVrit jklés ^Öefdásban. A 
társulat titkára Körösi Szabó Kálmán.

—' Már tosák rövid ideig marad Harx grafo
lógus Szarvason. Mint értesülünk, Harx /grê  
fológus mái: csak rövid ideig hnarad S^arvasón; 
A hátralévő pár. napig, ; még lakáson, egész 
nap , fogadja a? ' érdeklődőkét. Analízis‘"SÓ 
fillér, égész családi analízis 1 pengő.1 '

— Anyakönyvi liirek. A,szarvasi anyakönyv
ijén október 12—19~ig a következő, bejegy-

Plj^soyszki Jutjit leánya Ilonav MU>rka Anna 
leánya Magdá-lrén. Ciigléczkí *Máná leánya 
Mária-Júdit, Jánefcskó Jáno's és Furár MáHa 
leánya Zsuzsanna, Pesti János é$ Múrárfíyi 
Etelka fia Sándör. Filyó János és Mucli’á 
Júdjt leánya Judit, Ökrös Ferenc és Lakatöfe 
Ilona fíá Oszklár. ~  Házasságot kötötték ’: 
Simon Islván Blaskó Erzsébéttek Mravik Ist
ván Behán ‘Erzsébetjei, Kasik Páí' Kondacs 
Annával, Gömöri Jörios Medvegy Annávál, 
Csilik János Balczó Kdtaíinríal, Sinkovicz 
‘Gyöi^y , Kondacs Katalinnál.. — ‘ Elhalták : 
Maczik János 65 éves, Balázs rálné 45/éyes, 
Maglódszki Pál 1 hónapos, Potoczki János
7 hónapos korukban.

legolcsóbban és rnegbizhátó jó minő- 
!ségb0n csak az ország legnagyobb lak

berendezési üzletébe^ vásárolhatunk. Kedvező 
fizetési féltételek! Vidékre DÍJMENTES szátlltáis!

Békéscsaba, Andrássy út 25.



Felvágott erekkel egyszál ingben rohant 
végfftaz esti korzón

A szarvasi kórházben helyezték el az idegbeteg leányt

(Saját tudósítónktól.) Pénteken esté 
a szarvasi Beliczey utcán, az esti 
korzón egy lobogóhajú, véreskezű 
egy szálingben levő leány futott vé
gig, megrettentve a csendesen perme
tező langyos őszi esőben járó-kelőket. 
A megbomlott agyú lány a beképzelt 
üldözéstől, való félelmében jajgatva 
rohant az Árpád-szálló felé. Többen 
le akarták fogni, de utat nyerve to
vább futott, amig sikerűit becsalni őt 
a rendőri őrszobára, ahol lefogták.

Azonnal orvost hívtak és megállapít 
tolták, hogy a leány ön- és közveszé
lyes őrült. Nemsokára megjelentek a 
hozzátartozói is és kiderült, hogy Ko- 
hut Judit 26 éves szarvasi leány az 
illető, aki már több alkalommal meg
szökött hazulról és régebb idő óta 
szenved elmebetegségben. A leány 
üvegdarabokkal vágta fel a kezeit és 
attól lett véres. A szarvasi kórház 
megfigyelő osztályán helyezték el, ahol 
megfigyelés alatt tartják.

Pár nap alatt két tűzeset 
volt Szarvason

Egy istálló teteje, majd két kocsi szalma égett el
(Saját tudósítónktól.) Rövid pár 

nap alatt kétszer verték félre a szarvasi 
templomtornyokban a harangokat. Pén
teken délben Petyvan János szarvasi 
lakosnak a Bohnyat-dűlőben levő 
tanyáján egy 32 méter Hosszú istálló 
gyulladt ki és égett el. A szarvasi tűz
oltóság azonnal a helyszinén termett 
és sikerült éber tűzoltóinknak a_ tűz

továbbterjedését megakadályozni. A 
kár jelentékeny és biztosítás révén 
megtérül. Kedden délelőtt ismét félre
verték a harangokat. Ekkor özv. Ba- 
kulya Győrgyné II. kerületi házának 
istállójában keletkezett a tűz és két 
kocsi szalma lett a tűz martalékává. 
Tűzoltóinknak itt is sikerült a tüzet 
továbbterjedésében megakadályozni.

— Kövezik áz öcsödi piacterei Az öcsödi
közönség régi óhaja teljesedik be a piactér 
kikövezésével, ̂ mélyhez már' hozzáfogtak és 
az abbamaradt miinkát még az ősz folyamán 
folytatni fogják. Járdázás alá kerül az újtelepi 
városrész is. A szükséges anyagok beszer
zése iránt az elöljáróság az intézkedést 
megtette. v

Uxen a cxerkesxiőaég.T. Gy., Ify Ž. Verseik közlése 
anyagtorlódés miatt kétík. Türelem. Sz. J. Régi szép 
magyar kifejezés,, amely a mai köznapi nyelvben már 
nem igen fordul elő. Dé Dunántúlt, mdy vidék sok 
ősi magyar zamatot őri^ még, használják most is. A 
Vizkereszt Qnnepe ma is. nálunk is .három királyok" 
napja, tehát „ötszáz kubikosok" is elfogadható, külö
nösen, ha egy melléknévvé alakult gyüjtőszámot jelent.

GyUí—Tund IL 4 rO. Barátságos. Gyoma. A Turul 
második csapata vasárnap Gyomán 4 :Q-ás vereséget 
szenvedett. — Vasárnap a Turul Sarkadon játszik baj
noki mérkőzést a CASS-al.

— A Bocskay szövetségi ugye elintézés alatt ilL A
szarvasi Bocskay Spórtégyésület vezetőségében az utóbbi 
hetekben — mint azt megírtuk — változások történtek. 
Ugyanis a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen új elnök, 
alelnök, intéző és több választmányi tag lett megvá
lasztva. Az egyesület titkára ez új vezetőket nem tájé
koztatta kellőképen az egyesület ügyeiről, főképen pedig 
arról, hogy a Bocskayt szövetségi díjhátralék miatt még az 
őszi szezon elején felfüggesztették. Most hogy a hátra
lékot a szövetségnél az egyesület teljesen kiegyelitette, 
a legközelebbi szövetségi elnökgyülés fogja az ügyet 
letárgyalni és remélhetőleg rövid időn belül a Bocskay 
Folytatja mérkőzéseit a bajnokságban.

Stefáninál LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!
RÁDIÓ eladás KEDVEZŐ fizetési feltételek mellett 

KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.
VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. 

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

Araim olcsóságáról és áruim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
ÁrpáfLbazár 5. szám. S TE FÁN fatál. . Arpídibaúr 5. szám.

— Javultak Szarvas közegészségügyi viszonyai. 
Szarvas község képviselőtestületé csütörtö
kön közgyűlést tartott a tagók szép érdeklő
dése mellett. Az előző közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása után a pénztárvizs
gálatokat jelentette be V. Biki Nagy Imre 
községi főjegyző. A községi fürdő renoválá
sára kiutalt függőkölcsön 571 pengőt kitevő 
kamattartozását elengedni kéri a közgyűlés 
az alispántól. A házhelyhez jutottak tartozá
sainak befizetésére a nehéz gazdasági ví- 
8sonyok miatt ismét egy évre haladékot ad
tak. Dr. Molnár János községi orvos felol
vasta a község egészségügyi viszonyairól 
szóló jelentését, amely javulásról számolt be. 
Dr. Haviár Gyula indítványára köszönetét 
mondott a közgyűlés. A Szarvasi Ipartestület 
telekátengedési kérelmét nem teljesítették. 
Az orosházi törvényhatósági út kikövezési 
költségeihez 11 ezer pengős hozzájárulást 
szavaztak meg, majd több kisebb ügy letár
gyalása után délfelé ért véget a közgyűlés.

— Szarvasi üdvözlés a diszgyülésen. A me
zőtúri Iparosdalkör fennállásának 25 éves 
jubileuma alkalmából díszközgyűlést tartott, 
amelyen a Szarvasi Dalkar képviseletében 
Podani Samu alelnök jelent meg és kedves 
beszédben üdvözölte a mezőtúriak dalárdáját.

Adakoztok a koalára! •v. egyház orgonájára. A
kondorosi ev. egyház orgonájának újjáalakítására az 
elmúlt héten a következők adakoztak: Frankó Mihályné 
1, özv. Baross Istvánné 5, Kerényi Tibor 4, Schindler* 
Alajosné 1. Krajcsi János 1 , Jencsovics Ferenc 5, özv. 
Csicsely Pálné 4, Hugyik Pál 1, Fogyasztási Szövetke
zet 8, Fekete Miklósné 5, Gaál György (szarvasi) 1 ,. 
Czinkoczki Pál 5, Szuhay Pál 5 pengőt. Az adakozók
nak ezúton mond köszönetét az egyház vezetősége.

Új hölgyfodrász üzlet!
Tisztelettel értesítem a mélyentisztelt 

hölgyközönséget hogy II. kerület, BELICZEY 
ÚT 16. SZÁM ALATT (Katz-féle házban)

női fodrásztermet
nyitottam, ahol a legkényesebb igényeket is 
kielégítő kiszolgálásban részesítem nagyra- 
becsült vendégeimet.

Szives pártfogást kér

Fabó János
női-fodrász.

Ondolálás, haj vágás, manikűr!

Helybeli gabonaárak
Búza : . . . . 15 50 -  15'60‘ 
Tengeri . . . .  8-— — —’—
Csöves tengeri . . 6‘—’ — —‘—
Á r p a .................12 — — —’—■
Zab .................í r ----------
Repce.................—‘-------- ’—
Lucerna . . . .  130'— —140'—

KÓCZY divatárukereskedő 
közleménye (Luther-árvaház)

Férfiöltöny-, felöltő-, raglánkelme az ősz- 
szes hozzávaló bélésekkel, úgyszintén front
harcos^ cserkész- és: leventeruha-kelme anya
got 4 hávi lefizetésre szállítok, nem részlet* 
hanem készpénz árakkal. Továbbá roletta- 
vászon és gyökérfonatú rolettaanyag, félsze
relve szintén kedvező feltételek mellett kész
pénzárban megrendelhető. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

FIGYELEM!
ópska PAPLANJÁT ne dobja el I 
Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l  
újak készülnek, úgy pehelyből, 
gyapjúból, mint vattából. Épp úgy 
vállalom új paplanok készítését.

v it A l  e n d r é n é
11. kér. Bem utca 210.

♦

t
♦
♦-
♦

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 papirketeskedése, 1., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Volt Sárosy-féle ház (II. kerület 13. szám) 
kedvező feltételek mellett eladó. Schwarcz.

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

. Kétszobás lakás a Robitsek-telepen kiadó. 
Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztárnál.

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

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


