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A lelkek reformációja
Irta: Krón Ferenc 

irvaatya lelkész

Minden századnak hol itt, hol ott van 
meg a maga jellegzetes történeti eseménye, 
amely mint a tenger hullámaival dacoló világító
torony, ügy emelkedik ki az élet folyamából. 
A középkor végén ott áll a reformáció, amely
nek emléke előtt a nemzet erős akarata és a jelen 
kötelesség megérzése találkozik. A lelki vészjel, 
amely XVI. században nagy erejével felrázta az 
alvókat, felfigyelésre intette a lelkileg vergődöket 
és elszánt cselekvésre tüzelte az elhivatottakat, 
ma is a reformáció hangja száll a lelkűnkbe. 
Nem elég drága örökséget átvenni, lelkiterhektöl 
megszabadulni, belelépni egy tisztultabb világ 
napfényébe és új utakon hozzáfogni egy űj 
világ felépítéséhez, hanem meg kell teremteni 
az élet, a kötelesség és célok között a lelki 
harmóniát is, mert csakis a lélek elgondolásá
nak valóra válása mutatja meg a test alkotásá
nak igazi emberi erejét és arravalóságát. Meg
tört, tépelődő, önmagunkban nem bízó lelkekkel 
a világot, az életet csak megrontani lehet, de 
semmiesetre sem lehet a romok közül kiemelni 
s egy jobb világba belehelyezni, hogy ilyenek 
munkájából megépüljön a boldogság útja. A 
magyar lélek összezűzottan hever a megalázottság 
öldöklő porában. Az öregje várja mégegyszer 
ama napot, amelyen a régi világ megsóhajtott 
megelégedettségével visszatérjen. A harcmezőt 
jártak életében mindig megmozdul a megrettenés 
seizmográfja, valahányszor a politika egén há
borúra alkalmas történelmi tények ismétlődnek 
meg. Az ifjúság reménytelenül vergődik tanul
mányai útján, mert a legnagyobb részének nincs 
meg a szükséges anyagi ereje tanulmányaihoz 
s ha oklevéllel megérkezik az otthonba a 
gyermekéveket alig ismerő ifjú, csak azzal 
köszönthet be a családhoz, hogy továbbra is 
az apa kenyeréből kell szelnie. Vájjon ilyen 
lelki atmoszférában küszködő lelkek alkalma
sak-e arra, hogy a kor új vágányain törhetetlen 
sebességgel tudjanak haladni, felrakva az egyéni 
és nemzeti élet vonatjára a múltból, ami biztos 
alapot nyújt és célkitűzéssel, erőslélekkel, ügyes 
kézzel belenyúlni a kor követelményeinek 
szövevényébe ? A reformáció keresztülviteléhez 
a reformátoroknak nagy lelkierőre volt szük
ségük, korok beidegzodott szertartásaival és 
tanaival, egy világhatalommal állottak szemben, 
de győztek, mert a lelkűk levetette magáról 
a kétkedést, a kishitűséget s felöltötte az ég 
és föld Urában való törhetetlen bizalmat. A 
magyar lélek reformációjának is csak ez az 
egyetlen útja. A múlt már nem tér vissza 
többé, a jelen pedig olyan lesz, úgy reformá
lódik, ahogyan és amilyen lelkiséggel építjük 
meg. Elsősorban törhetetlen magyar hittel 
biznunk kell szebb és jobb jövönkben. Fejhor- 
gasztó, mindenért zúgolódó, önmegtagadásf nem 
ismerő magyarok nem döntik meg soha a 
trianoni határokat. Fenkölt lelkek, kiknek szive 
a múlt fájdalmából gyúl lángra, akik magukkal 
tudják ragadni az életrevágyó és váró fiatal
ságot, ezek fogják Isten segítségével, erős bittel 
megreformálni az egyetemes magyar lelkületet, 
amellyel győzni fogunk. Ennek a győzelemnek 
folytatása lesz az űj, erkölcsben kifinomult, 

ős magyar kor felépítése és a nemzet egye
temének igazi reformációja. Ezt nem fogja teljesen 
elérni az a kicsiny csapat, amely lélekben erős, 
hanem a magyar szellemben válaszfal nélkül 
találkozók millióinak kell összefogni, a siker 
érdekében mindenkinek dolgoznia keli.

A vármegye alispánját 
Kondoros diszpolgárjává választotta

A község fejlesztés^ térén szerzett érdemeiért utcát is elneveztek róla

(Saját tudósítónktól.) Kondoros terén szerzett érdemeiért érdemelte
község képviselőtestülete a múlt héten 
díszközgyűlést tartott, íamelyen egy
hangú lelkesedéssel a község díszpol
gárává választották meg dr. vitéz Márky 
Barnát, Békés vármegye alispánját. 
Dr. vitéz Márky Barna, a vármegye 
jeles alispánja, a köz$ég fejlesztése

meg e szép kitüntetést. A díszközgyű
lésen azonkívül elhatározták, hogy a 
község egyik jelentősebb utcáját is 
az alispán nevéről nevezik el. A köz
ség elöljárósága küldöttségileg fogja 
a díszpolgári oklevelet átadni a vár
megye köztiszteletben álló alispánjának.

Mit tett a Nemzeti Egység eddig az egyes társa
dalmi osztályok és a nemzet Jövője érdekében ?

A Nemzeti Egység 
a zárt egységbe töfnörGIt magyar társadalom összefogása

(Saját tudósilónktól.) A Nemzeti Egység 
szervezetének kiépítése az egész országban egyre 
emelkedő lelkesedéssel és fokozódó eredménnyel 
folyik. Községünkben is immár tekintélyes tag
létszámmal rendelkezik ez a nemzeti irányú 
egyesülés, mely bár belépésre; serikit, rábeszélni 
nem akar, de úgy egyeseknek, mint a társadalmi 
és gazdasági érdekköröknek már eddig is számos 
esetben jelentékeny szolgálatot -tett. A tagok túl
nyomó részét az a meggyőződés indilotta a be
lépésre, hogy ez a szervezet hosszú idők óta az 
első nemzeti tömörülés, mely az értéktelen, üres 
ígéretekből, a káros szenvedélyek felidézéséből 
álló politizálást távol tartja magától és közvetlen 
célja csupán az, hogy az arra szorulóknak se
gítségére legyen és hogy az állam polgáraiban 
az ország nagy érdekeiről, a kormányzás irány
vonalairól helyes közvéleményt alakítson ki. Az 
összetartásra soha nagyobb szükségünk nem 
volt, mint ma: a trianoni Magyarországon, de a 
társadalomnak eddig nem is volt oly átfogó és 
egységes szervezete, a melyben minden egyes polgár 
a maga helyét úgy megtalálhatta volna, és a 
maga köz- és jogos magánérdekét szervezetten 
úgy megvédve láthatta volna, mint éppen a 
Nemzeti Egység táborában. Elfogulatlanul meg
állapíthatjuk, hogy a trianoni magyar társadalom 
megnyugtató biztosítékot csak a Nemzeti Egység 
szervezetében találhat, hiszen a kormány és a Nem
zeti Egység a lefolyt másfélévi működés ulán oly 
eredményeket tud felmutatni, melyek a kétség
telen haladás és javulás jeleit árulják el: bent 
a? országban rend és nyugalom, mint a haladás 
és béke egyedüli biztos tényezői, kifelé pedig a 
belső konszolidáltság az ország tekintélyét erő
síti, az irántunk való bizalmat fokozza. Ez a 
bizalom volt az előidézője annak a nagymérvű 
idegenforgalomnak, mely az előző időkhöz vi

szonyítva példátlannak mondható. A statisztika 
megállapítása szerint az 1933. évi idegenforgalom 
az ország lakossága részére 29 millió pengőnyi 
jövedelmet biztosított. A kormány a lefolyt más
fél év alatt megszilárditolta a pengő értékét, 
emelte annak . vásárló erejét. Szigorúan üldözte 
a valuta- és pengőcsempészeket. Állami felügyelet 
alá helyezte a karteleket. Leszállította a bank
kamatlábat. Belenyúlt a magasfizetések darázs
fészkébe és nemsokára fokozatosan itt is teljes 
és végleges rendet teremt. A munkanélküliség 
enyhítésére az 1934. évi költségvetésbe 15 millió 
pengőnyi közmunkát vett fel. Megalkotta és végre
hajtotta a gazdavédelmirendeletet. Megszüntette a 
bolellát és emelte a gabonaárakat a rentabilitás 
fokára. Nemrégiben megjelent rendeletével pedig 
a kisiparosságnak a közszállitásokban való ré
szesedését törvényes alapokra fektette. Hirdeti 
és védi a felekezeti békét és a király kérdésben 
általános megnyugtató álláspontot foglal el. A 
szervezet kiépítésére a kormány nagy súlyt he
lyez, hogy megtudja, hogy a különböző gazda
sági ágaknak és érdekköröknek mik a bajai, 
hogy azokon a lehetőség halárain belül segít
hessen. Aki tehát e szervezetbe belép, támogatja 
a közt, de támogatja önmagát is, mert senki 
sem tudhatja, hogy neki, vagy valamelyik csa
ládtagjának .mikor lesz szüksége e szervezet 
erejére és támogatására. Mindenki tehát e moz
galomhoz való csatlakozásával a maga és csa
ládja érdekét szolgálja. Aki pedig nem kíván 
tagja lenni, az távolmaradásával igazolta, hogy 
a szervezet célkitűzéseivel nem azonosítja magét 
és igy annak munkájából, amely pedig nemzeti 
épitőmunka, kivonja magát. Már pedig csak a 
zértegységbe tömörült magyar társadalom egy
öntetű összefogása és szívós kitartó munkájá 
törheti szét a trianoni bilincseket.

Jövő héten kerül előadásra Szarvason 
az Erdei árvácska

Pénteken a  tanulóifjuságnak mutatják be, 
szombaton este pedig a nagyközönség részére kerül előadásra

(Saját tudósítónktól.) A szarvasi 
ág. h. ev. egyház karitatív egyesüle
teinek együttes rendezésében mutatják 
be Szarvason, november 2-án és 3-án 
Linder László, békéscsabai ev. lelkész

nek értékes vallásoslárgyú színművét, 
az Erdei árvácskát. Az ötfelvonásos, 
hangulatos színmű próbái állandóan, 
a legnagyobb buzgalom mellett folynak 
és a szereplők igyekezetéből a lég-



teljesebb erkölcsi sikerre van kilátás. 
A le e s é s  h ^y  éM$kjtedésébj£l pedig 
az anyagi sikejr feredményességj$Fe lehet 
következteti. Az előadás jöVedelrtjét 
teljesen jótékony célra fordítják, amiért 
különösképpen megérdemlik á legtel
jesebb érdeklődést. Szarvas lakossága 
felekezeti és társadalmi különbség 
nélkül a jegyeket már nagyrészbeh 
elővételben megvásárolta és az egye
sületek jélkes tagjai igyekeznek azok 
teljes elhelyezésével a télt házat biztosí
tani. Az előadást jöVÓ hét péntekjén 
á tanulóifjúság, szombaton pedig a 
nagyközönség részéré rendezik meg 
-a Vigadóban.

HÍ REK
Talpig keresztények 

és európaiak!
A gyűlölet — mondja Carlile — nem. ismeri 

a lehetőség korlátait. Áz oltár szentségé csak oly 
közönyössé válik az 6 szemében, akárcsak a 
koporsó, ha arról van szó, hogy táplálni tudja 
ezt a gyűlöletet, amelynek étvágya a fenevadák 
étvágya, vagy a krokodilusé, amely mindent 
felfál, amihez csak hozzá juthat Ki gonaolta 
volna, hogy a marseillei esemény is alkalmat 
fog adni Magyarország ellenségeinek, hogy 
•ebből is fegyvert kovácsoljanak eflene. Még a 
koporsó kegyelete sem képes .fékezni azoknak 
gyűlöletét. Még az áldozatok személye sem 
ihleti még őkét s nerh tartja vissza rágalmazó 
hadjáratuk szűnni nem akaró offenziváját.-Azt 
hiszik, hogy egycsapásra elintéznék a revízió 
gondolatának fenyegető rémiét,'mihelyt be lehetne 
bizonyítani, hogy a merénylet szálai Magyar- 
ország felé vezetnek. Noha Pozzi Henrik és 
Pezet Erhest francia újság írók már két évvel 
ezelőtt figyelmeztették a világot s elsősorban 
magát Franciaországot a délszláv állapotok ve
szedelmére s arra a szomorú következményre, 
amellyel Horvátország elnyomása járni fog: 
mindez nem tarthatja vissza a cseh propagan
dát, hogy ne indítson heves rágalomhadjáratot 
ezúttal is, mint mindannyiszor, valahányszor 
alkalom kínálkozik Magyarország s a magyar 
revíziós gondolat kompromittálásra. Nem is csi
nálnak titkot szándékaik céljából. Egyik lapjuk 
írja: „Itt az alkalom, hogy végső csapást mér
jünk a magyar revizionisía álmokra, ha most 
sikerűi ügyesen kihasználnunk a hangulatot és 
sikerűi rábizonyítanunk Magyarországra, hogy a
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A báró vezetésével mindenekelőtt Muj- 
kosházy Barnabás rendőrkapitány uram úri

* házához sassíroztunk.
A sarkon egy rendőr őrszem állta 

utunkat.
— Pardon uraim ! Hová és mi alapon?
— Hírekkel, pletykákkal és felvilágosí

tásokkal a főszerkesztő űr szolgálhat, — 
mófadöfta gönöszttl Október, ^  nekem fon
tosabb elintéznivalóim vannak!

Azzal bennünket él rend éber őrének 
zsákmányul dobva, előre sietett és 10 má
sodperc múlva — az Isten tűd ja miféle 
szerszám segítségével —. már bent is vqjt:a 
kapitány portáján és már döngette is „pogá-/ 
nyúl yasredonyös ablakát, öklével.

— Ébredj nagy álmaidból Árpádnak 
hős .fia!

! Mink elképedve állottunk ottan. A derék 
rendőr; pedig mqga sem; tudta, hogy most 
minket oszoltasspn, vagy. a „betörő úr44 — 
már mint Október — után fusson.

m é^\ ^kuggan  mag&ft nemy&ségüefc  ̂
hóimam^jQr Effinány támogatta jroéfc * Pef&íír 
a me^ytó^ pgh magyaro!í% ho&y ú mdgycűr 
kormány rfffin&tfe nem fáéogatta sem őfcefc 
sem mis ffofoáféinigránsi ást eléggé bizonyítja, 
hogy a ĵ wapúsztai bérlet# &em engedélyezte, 
amint atfrol tudomást szerzett,, pedig ott csak ■ 
menekült, békésszándékú horvát gazdálkodók 
akartak földműveléssel foglalkozni, hogy meg
élhessenek, miután hazájukból ú „felszabadítók" 
kiűzték őket. Egy román újság, az „Advend* 
vezércikkben ismerteti á háború előtti Horvát
ország helyzetét, amelynek a magyarok teljes 
őnrende/ítezésf hagytak, mig a szerbek minden 
jogot megvontak tqlük. Ezzel az indokolt tárgyi'' 
lagossággal szemben a esek forrástól olyan 
rágalomhadjáratot indítottak ellenünk; ami majd 
annyira túllő a célon, hogy szinte többet hasz- 
nál, mint ári. A cseh propaganda várja, hogy 
Magyarország otthont ad a horvát menekültek
nek. Jogosan lehet̂  megkérdezni ettől a cseh 
propagandától, hogy ugyan milyen jogon veszi 
tőlünk, magyaroktól,. hogy menedéket adunk az 
arra rászorultaknak, amikor Hitler győzelme 
után a német, DolUuss győzelme után az oszt
rák emigránsok egész légiójának biztosított 
szabad utat Prága ' felé s amikor azt mondják, 
hogy Prágától pár kilométernyire Zbraslav nevű 
kis városkában valósággal terroriskolát tart fenn 
a német emigránsok kiképzésére. A magyar ügy 
igazsága s ennek az igazságnak az ereje feles
legessé teszi a csehhez hasonló propaganda 
utánzását és követését. Benesék elfelejtik, hogy 
a magyar jellem l teljesen kizárja a gyilkosság 
gondolatát a politikai harc eszközei közüi: Ezt 
mi nem ismerjük. Annyira nem, hogy Barthou 
hírhedtté vált bukaresti útja és beszédje után is 
keresztül utazhatott Budapesten anélkült hogy 
egyetlen tüntető pisszentést hallhaitott volna. Néz
zenek hivatalaink homlokzatára, ahol fekete 
zászló lobogott, ott jelezve, hogy az igazi férfiasság 
felül tud emelkedni a gyűlölködés iszapján. S 
ha még ez sem elég, tekintsen a budapesti szerb 
templom gyászdrapériás oltára felé, ahol Horthy 
Miklós együtt hajtott, fejet ■Gömbös Gyula minisz
terelnökkel, amikor Sándor szerb,..feirdíu.. le/feí- 
üdvéért imádkozik a budai szerb püspök. Nem 
csoda, ha a „Victpire" citna francia lap azt irja 
ezalkalomból rólunk: „Tetőtől talpig keresztények 
és európaiak

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason október hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

Istentisztelek
A szarvasi ev.;nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar,. ,az újtcmplomban tótnyelvű is
tentiszteleteket tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap reggel 
fél 9 órákor kiámise, 10 órakor nagy mise. Mindén hét
köznap reggel fél 8 órákor mise.

Az utóbbira határozta, el magát.' ■ i '
Nekiiramodntt a vasrácsos, magas ka

puitok. \
De a kapu zárva volt. A kapitány vas- 

redőnyén pedig rendületlenül tovább döröm
bölt egy erélyes ököl.

— A törvény nevében — harsogta az. 
őrszem — az urat ezennel őrizetbe veszem 
és igazoltatom. Ez itt a nagyságos rendőrka
pitány úr háza! Tessék azonnal abbahagyni 
az éjjeli csendháboritást és kinyitni az ajtót I 
Mert különben kénytelen leszek...

... Mert különben kénytelen lesz a po- 
.cakjáyal kinLqjapdni. Andris báM — neve
tett á báró —• Ö.é tiidjá mit édes öregem? 
Ne haragudjon, mert a harag árt a szépség
nek. És a vila eldöntését bízzuk a kapitány 
úrra... Hallja?!... már jön is.. .  I

Tényleg: belülről éktelen, riadt károm-* 
kodás hallatszoty/és valami olyasféle csörte- 
téé és fújtatés, mint mikór ó i erdőn a vad
kant felverik az álmából.

A következő pillanatban, pedig felrán- 
tották belülről áz ablakokat, és fenyegető 
csörömpöléssel felrepült a vasredőny is.

Az ablakban agy felborzolt ha^csabajúsz 
és egy mérges, kövér kopasz fej jelent meg.

ReConâ tu» istentisztelet vasáinapy<tíyí|h 
teától Áz Árvaház ddtóermébcíL jrj Ko MotobM \ az

t̂ oilorabad, mind^yh6nap , els£ vasarapî -Van 
istentisztelet ^ '

— Refpnttáeiói erilfctoinepéiyelc A ^rvas i
Lutber-Tanitónőképzőintézet e ^|8^nr
vasárnap délelőtt fél 12 órakor ifcű-
soros reformációi emléÜüirinepélyét ágimná- 
zium tornacsarnokában. Az ünnepélyre min
den érdeklődőt szeretettel meghív a rende
zőség. Belépődíj nincs; adományokat a költ
ségek fedezésére köszönettel fogadnak. — 
A szarvasi Vajda Péter gimnázium e hó 
31-én, szerdán délután fél 5 órakor rendezi 
műsoros- reformációi emlékünnepélyét áz in- 
téief tornacsarnokában. B-rfépődi) nincs, ado
mányokat a költségek fedezésére köszönettel 
fogadnak Az ünnepélyre minden erdeklpđpt 
szeretettel meghiv a rendezőség.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Kraj- 
csovies János szarvasî MÁV főintéző, állomás
főnök nevét „Karcsaî -ra változtatta át.

Évfordulón
— Krnskánuak —

őszi verőfénynek kedves ragyogása, 
Sárgult falevelek csendes lehullása 
Nekem valamikor bánatot jelentett,
Ma már a szivemben új érzést teremtett I

Tudom, hogy e szép ősz az elmúlás jele,
Áz én szívem mégis boldogsággal tele. 
Tudom, hogg az élet állandó küzdelem, 
Mégis ezt a harcot boldognak ismerem.

... Múlnak az esztendők, elrohan az idő, 
Ma itt, holnap amott egy-egy ember kidől. 
Érték,vagyon,szépség elmúlnak,mint minden. 
Csak a szeretet él örökké a szívben! 

1934. X. 20. _______ Garay Samu*

— Siremlékavatás. Plencner Lajosnak, a 
gimnázium tanárikára egykori munkás tag
jának az ótemetőben felállított síremlékét a 
család, a halott egykori tisztelőinek és bará
tainak, az ev. egyháznak és a szarvasi gim
názium tanárrkarának részvételével vasár
nap, október 2&-én délután 3 órakor avatja 
fel. A sirkő felszentelését Kellő Gusztáv ev. 
lelkész végzi, a gimnázium tanárikara nevé
ben beszédet mondKorim Kálmán valléstanár.

— Hivatatviasgálat Öcsödön. Melis Mátyás, 
szarvasi m. kir. adóhivatali tanácsos a múlt hé
ten Öcsöd község adókézelését vizsgálta felül,

|  FOGROMLÁSÁT
100 °/.-Í9 mégakadályozza a M

HYPERDENT
szájvízessencia.

És egy húsos kéz, amely dühösen szoron
gatott egy irgalmatlan mordályt.

— Micsoda orcát lan. rablótámadás ez 
itt, az úristenit ?!

...Mujkosházy kapitány volt, â megrögzöU 
agglegény, aki két dologról volt nevezetes. 
Az egyik: hogy ő voltavilágleggorombább, 
de egyben legjobb szivű emberé. A másik, 
hogy nagyon szerette a jó bort, jó cigányt 
és a szép asszonyt. Ezekért minden bolond" 
ságra képes volt.

— No-no öregem l fel ne faljál I —
kezdte el a barátkozást a báró. — Hát- már 
nem ismered meg a régi jó cimborádat rí 
Hát igy fogadja a vétidégét a magyar em
ber ? __

— Ok-tó-bcsr! makogta a felriasztott 
vadkan, . .  Valóban te vagy az ?!.. . Hogy 
vesznél meg a nevednapján ! . . .  Hű-höy öz 
anyád... Te piszok csirkefogó! . . .  Gyere, 
ugorj fel az ablakba, hogy megcsfíkoljalák, 
te komisz kölyök I .. .

— Hét maga marha — ordított á só
bálvánnyá vált rendőrhöz, — maga mit 
ácsorog itt? ... Nem takarodik .rögtön az 
őrhelyére, az úristenit ! .. . Nem látja, hogy 
*a méltóságos Október báró úr vizitéi nálam, 
a' fene egye meg a pofájátI?...

(Folytatása következik).



A szarvasi Chován-emlékhangverseny 
az országos érdeklődés középpontjába került

A Chován-emlékhangverseny elökószltöbizottsögönak Btése

— emléke
zete. A szarvasi Baráti Kör a múlt héten, 
szombaton este összejövetelt rendezett, ame- 
fejen a szépszámban összegyűlt tagok és 
vendégeik kegyelettel emlékeztek vissza a 
Kör egyik alqpilótagjára. Áchim Zsigmond 
ítélőtáblái bíróra, ki hosszabb időn át lakott 
Szarvason, itt a járásbíróságon működött és 
most a közelmúltban Békés községben el* 
halt. Dr. Tóth Pál országgyitiési képviselő és 
Bartos Pál ev. lelkész mondottakemelkedett 
beszédeket, majd felköszöntötték a Kör Kál
mán nevű tagjait: Raskó Kálmán gimnáziumi 
igazgatót, a Kör elnökét, Korim Kálmán ev. 
vallástaBárt, dr. Fejér Kálmán ügyvédet és 
Ceinkoczki Kálmán földbirtokost.

— Elkészült Vajda Péter sirjának diszloritése. 
Á helybeli Vajda Péter gimnázium és a 
SzÖSz részéről egy évvel ezélőtt indult meg 
a/mozgalom, mely Vajda Péter sírjának 
méltó rendezését tűzte ki céljául. A gimná
ziumi ifjúság Önképzőköre az elmúlt tanév 
folyamán az akkori vezető tanár irányítása 
mellett erre a célra rendezte „Tüzek az 
éjszakéban44 cimű színművet és annak tiszta 
jövedelmét teljes egészében a sirkerités 
elkészítésére szolgáló alapnak adományozta. 
l|gyanigy hozzőjárultak a felmerült költségek
hez a gimnázium pénztára és a SzÖSz. Az 
együttes áldozatnak immár meg is van az 
eredménye és az ótemetőben készen áll a 
Vajda Péter síremlékét körülövező diszken- 
tés, melynek munkálatait tetszetős formában 
Gaál István lakatosmester és Jánosik János 
kőművesmester végezték.

Uj hajnal felé
SZOLTSÁNYI KÁROLYNÉ verse

Ne kéráezdt hova száll sóhajom 
S szemem a messzeségbe miért néz.
Fái neked e titok iái tudomt 
Felelni erre mégis oly nehéz.

Sóhajtásom tán egy kósza vágy 
Az ismeretlen ismerős felé:
Szivem szegény halkan üzen, mig 
Keresve őt, nyugalmát nem leié.

Könnyen és sóhajtáson át 
Bús tekintetemt ha messze réved,
Elmúlt tavaszból uisszafénylő 
Fényen át idéz egy drága képet.

Ne kérdezz. Csókoljj hogy feledjem, 
Miket bohó szivem nagykönnyen hiti ; 
Takard be lágy, selyem szirmokkal 
Bús útjaim fájó göröngyeit..,

S ha majd a szent szédület sötét 
Bánatomnak kárpitiát letépi,
Mely mögött úi hajnal bíbora hív...
E ránkfénylő bíbor sugárinál

Tán egyszer mégis... újra él a sziv. . .

— Templomi ünnepély Szarvason. A szarvasi 
ev. egyházközség elemiiskolái vasárnap dél
után az új templomban a templomok tata
rozást alapjára és a szegény gyermekek se
gélyezésére templomi ünnepélyt rendeznek. 
A műsorban Szelényi János ig. lelkész imát 
mond, Balczó András kondorosi lelkész al
kalmi beszédet fog mondani, gyerekek Bartos 
Pál alkalmi költeményét szavalják, Borgulya 
Endre orgonista orgonaszámot ad elő és az 
elemi iskolai énekkarok énekelni fognak. A 
templomi ünnepély délután 4 órakor kezdő
dik. Adományokat a nemes célokra köszö
nettel fogadnak.

— Helyszíni közigazgatási bejárás. A Nagy
szénás-szarvasi törvényhatósági útnak 
Szarvas községtől 3 kilométerre terjedő sza
kászának október 30-án délután 2 órai kez
dettel tartják meg a helyszíni bejárását Szarvas 
községházával dr. vitéz Pánczél József vár
megyei főjegyző vezetésével.

— Sportvacsora a Polgári Kfirben. A szarvasi 
Turul agilis vezetősége vasárnap este 8 órai 
kezdettel a Polgári Kör nagytermében sport
vacsorát rendez, amelyre ezúton hívja meg 
á port barátait a vezetőség. Aláírási ivek a 
Turul vezetőségénél és működő tagjainál, 
valamint a Polgári Körben aláírhatok.

(Saját tudósítónktól.) Az emlékhangversenyt 
előkészítő helyi bizottság vezetője a SzÖSz meg
bízásából vasárnapra, október 21-én délután 4 
órára a gimnázium tanácstermébe hivta össze 
a város hivatalainak, egyesületeinek, intézményei
nek a vezetőit, hogy velük karöltve mindén lépést 
megtehessen, amely ily nagyszabású hangverseny 
előkészítéséhez és sikeres megrendezéséhez szük
séges. Munkáját nagyban megkönnyíti, hogy 
Chován neve. kinek emlékére ilyen hangversenyt 
a SzÖSz az elmúlt évben már rendezett a fő
városban, az országhatárain túl is fogalommá vált, 
amikor a magyar zenei körökben művészekről, 
a magyar zenei oktatás úttörőiről van szó. Minket, 
szarvasiakat pedig közelebbről is érinthet e nívós 
koncert, mert Chován Szarvas szülötte, aki ifjú 
éveit e város falaj között élte le és felfelé ívelő 
pályája későbbi szakában is állandó érintkezést 
tartott fenn szülővárosával. A gyűlésen a község 
hivatalai és egyesületei szép számban képvisel
tették magukat. A megjelentek előtt az előkészítő- 
bizottság helyi vezetője: Raskó Kálmán gimn. 
igazgató ismertette a hangverseny célját, idejét 
és helyét, beszámolt a bizottság eddigi munká- 
járáról és előterjesztette a SzÖSz által össze
állított műsort:

1. Ünnepi megnyitót mond: Dr. Raffay
Sándor püspök, a SzÖSz elnöke, 2. Chován
Zsigmond: E nap oly nagy és oly szent Énekli
a tanitónőképző énekkara, vitéz Szomjas Frigyes

zenetanár vezetése mellett. 3. Chován: Magyar 
Rapszódia (Kossuth). Előadja Laub István, a 
zeneművészeti főiskola tanára; 4. Chován Kál
mán zeneművészeti pályájáról előadást tart dr. 
Horváth Dezső, a SzÖSz titkára. 5. Chován: 
Zongora-trio négy tételben. Előadják: Dr. Kácser 
Rezsőné (zongora), Havranek Vilmos (hegedű) 
és Ribárszky János (gordonka). 6. Alkalmi óda 
dr. vitéz Zerinváry Szilárdtól. Szavalja Bartos 
György Vili. o. tanuló. 7. Chován: a) Humoreszk, 
b) Magyar-est. Előadja Laub István a budapesti 
zeneművészeti főiskola tanára. 8. Chován: Ma
gyar táncok. Zongorán előadják: Dr. Horválh 
Dezső éz dr. Gajdács Gyula zongoraművészek. 
9. Zárószó.

A hangverseny időpontja november 17-ike 
esti 8 óra, helye pedig az Árpád-szálló díszterme, 
A belépődíjakat a rendezőség a következőképen 
állapította meg: Földszinten az első 5 sorban 
egy-egy jegy 2 P, a következő öt sorban á ISO* 
a többi sorban 1 pengő. Ifjúsági jegy 50 fillér. 
Egy-egy páholy ára 5 személyre 12 pengő, 
minden további személy 2 pengős jegyet válthat. 
Mivel e magas színvonalú hangverseny iráni 
nemcsak városunkban, de az egész országban 
feltűnően nagy érdeklődés mutatkozik, a helyi 
rendezőség kéri a közönzéset, főleg a páholyok 
bérlőit,, hogy helyeiket lehetőleg előre biztosilsák 
a gimnázium igazgatói irodájában.

— A Protestáns Nöszövetség gyűlése. A
Szarvasi Protestáns Nöszövetség elnöksége 
szombaton délután hivta össze tagjait, hogy 
a most kezdődő idényben folytatandó kari
tatív tevékenység részletes tervezetét és en
nek alapján megindítandó szociális munka 
irányvonalait megbeszélés tárgyává tegyék, 
Behatóan foglalkozott a közeledő tél Ínsé
geseinek megsegítése problémájával. A gyű
lésen egyöntetűen az a vélemény alakult ki, 
hogy a teaestélyt ezidén mellőzik és helyette 
a tagokat önkéntes adományok felajánlására 
szólítják fel. A szegények felruházására és 
megsegítésére a szarvasi ev. egyház összes 
társadalmi egyesületének rendezésében terv
bevett műkedvelő előadás előkészületei be
fejezésük felé közelednek. Az előadást, mely 
Linder László békéscsabai lelkész vallásos- 
tárgyú színművét (Erdei árvácska) sok kiváló 
szereplővel november 3-án, szombaton este 
8 órakor mutálják be és annak megtekinté
sét minden olvasónk figyelmébe melegen 
ajánljuk.

— Tagfelvétel a Szarvasi Dalkarba. A Szarvasi
Dalkar kibővítésére; jóhangú új tagokat vesz ; 
fel. Az egyesület vezetősége felkéri azokat,/ 
akik a dalárdába beiratkozni óhajtanak, hogy/ 
bármely hétfőn vagy szerdán este 8 órakorf 
az Ipartestület különtermében a próbán meg-j 
jelenni szíveskedjenek. ■

— Választmányi Dlés. A Nemzeti Egység 
szarvasi csoportjának választmánya október 
hó 28-án, vasárnap délután 2 órakor a Pol
gári Körben gyűlést tart«

— Országos vásár. A
vásárt november 5-én 
tartják meg.

mezőtúri országos 
és november 6-án

— Új tűzoltó-főparancsnok Öcsödön. Az 
öcsödi Önkéntes Tűzoltó Testület az elmúlt 
héten vitéz Biki Nagy Imre Szarvas község 
főjegyzője, járási tüzrendészeti felügyelő je
lenlétében közgyűlést tartott, mely alkalom
mal az üresedésben volt tűzoltó-főparancs- 
noki állásra nagy lelkesedéssel Pelry Zoltán 
gyógyszerészt választották meg, aki már 
hosszú idő óta fáradhatatlan harcosa a tűz
oltók nemes ügyeinek.

— Hölgyek figyelmébe. Időt takarít meg* s 
pénzt spórol, ha a mai kor követelményeinek 
legjobban megfelelő, minden igényt kielégítő 
eljárással daueroltatja haját, mert a legké
nyelmesebb, s nem rabja a sokszor vesze
delmet okozó villamosgépeknek. Két éves 
gyermektől a legidősebb hölgyig bárki da
ueroltathat, mert rövidebb ideig tart a géppel 
való ondolálásnál, s az eljárás tartama alatt 
bármikor elhagyhatja helyét. Győződjék meg 
a fentirtakról Imgrundná! (Fürdővel szemben).

— Uj képviselő a parlamentben A kunhe- 
gyesi választókerület országgyűlési képvise
lőjévé nagy szótöbbséggel báró Hellenbach 
Gottfriedet, a Szarvason is jólismert földbirto
kost választották meg.

— Baromfivásárlók háborúsága. Augusztus
ban Kondoroson, az egyik hetipiacon több 
szarvasi baromfitenyésztő is résztvett vásárlás 
céljából. Kiszelcsok Jánosné az egyik kon
dorosi gazdától nqgyobbmennyiségű baromfit 
vásárolt és 5 fillérrel többet adott kilónként 
a napi áraknál. Társa, Benkó György amikor 
ezt meghallotta, megrágalmazta Kiszelcsok- 
nét, aki a bíróság elé vitte az ügyet és a 
szarvasi kir. járásbíróság a rágalmazót most 
100 pengő pénzbüntetésre Ítélte, amely tiz 
napi elzárásra változtatható át.
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Tartós ondolálást
(DAUERWELLE)

eszközöl a legmodernebb eljárással 

(villanyáram nélkül)

IMGRUND
(A fürdővel szemben.)

— Szociáldemokrata népgyiilés. A szarvasi 
szociáldemokrata pártszervezet az e hó 21- 
éré hirdetett nyilvános népgyűlését e hónap 
28-án vasárnap tartja meg délelőtt 10 órai 
kezdettel az Általános Fogyasztási Szövet
kezetben, Beliczey út 11. szám alatt, a gaz
dasági helyzet és szociálpolitika napirenddel. 
A gyűlés szónokai Kabók Lajos országgyűlési 
képviselő, Csicsely Pál és Tóth György tör
vényhatósági bizottsági tagok lesznek* — A 
békésszentandrási Szociáldemokrata párt
szervezet ugyanaz nap ugyanazon előadók
kal délután 2 órakor tartja meg nyilvános 
népgyűlését.

— Malacokat gázolt az autó. Egy soroksári 
teherautó Szarvason át Békéscsabára igye
kezett. A város szélén elgázolta özv. Po- 
nyiczki Győrgyné két malacát. Az eljárás 
megindult ellene.
-—  Megjelent az „Aranykalász" új száma. A
szarvasi Tessedik Sámuel középfokú gazda
sági.-tanintézet Gazdaifjúsági Önképzőkörének 
lapja, az Aranykalásznak második száma 
ijíost jelent meg. A gondos szerkesztéssel 
és a Szarvasi Közlöny nyomdájának finom 
'és fővárosi nivójú előállításában megjelent 
lap'első helyen vitéz Balogh Lajos ifjúsági 
elnök ünnepi beszédét közli, majd Krafft H. 
Walter, Simonka László és Cs. Kovács Sá
muel értekeznek gazdasági tárgyú dolgokról. 
Horóczy Géza és Pecze Lajos hangulatos 
dalszövegekkel és apró novellákkal igazolják 
irói készségüket, majd öreggazda rovat és 
hirek tarkítják a lapot, melyét szép képek 
is színesítenek. A lap előfizetési dija egész 
évre'3 pengő. Megrendelhető a kiadóhiva
taltól Szárvas, Gazdasági Tanintézet.

— Bőröndöt loptak az autóról. Kovács 
Sándor salgótarjáni mérnök a múlt héten 
Öcsödön keresztül utazott autón. A Vigh- 
félé vendéglőben megpihentek és ezalatt 
valaki elemelte az autóról a mérnök egyik 
sók értéket tartalmazó bőröndjét. A csend
őrség a nyomozást megindította.

— Harx grafológus Kecskeméten tartózkodik. 
Az elmúlt hetek folyamán Szarvason időző 
Harx grafológus a hét elején Kecskemétre 
utazott. Kecskeméti lakása Báthori utca 4. 
szám alatt van. Érdeklődők erre a cimre 
írjanak.

— Ritka vadászzsákmány. Nagy Elek öcsödi 
ígazgatótanitó a múlt héten az öcsödi Ke
rekzugban egy szépen kifejlett süldő-rókát 
lőtt. A ritka állatot nagyon sokan megnézték.

Kapható : Meftner Soma
fűftfcer- és vegyeskereskedésében, Szarvason.

— Februártól nem ,dudál a motor. A m.kir. 
óllamvasulak jövő évi február hó 1-től kül
földi mintára a személyvonatok űj indítási 
rendjét léptetik életbe, az úgynevezett me- 
nesztő tárcsával 'való vonatmenesztést. A 
vonatok indítása előtt eddig szokásos sip- 
és kürtjelzések elmaradnak. Az utazóközön
ségnek a vonatok" indulását fokozottabb fi
gyelemmel kell kisérni, mert a menesztés 
zajtalan lesz. A „beszállni** felhívás után a 
vonatajtókat bezárják, hogy a fel- és leug- 
rálást megakadályozzák s a vonat minden 
zaj nélkül indul.

— Elmaradta szocialista népgyülós. A szarvasi 
szociáldemokrata párt mull vasárnapra tervezett 
népgyűlésének megtartását a hatóságok nem 
engedélyezték, ezért az elmaradt,

— Jelentkezés. Szarvas község elöljárósága 
felhívást adott ki. arrielv szerint az 1913-ik 
évben született ifjaknak mielőbb jelentkez
ni ökkell dr. Dérczy Ferenc jegyzői irodájában.

— Bútort csak megbízható cégnél vásárol
junk. Kopstein bútoráruházban Békéscsaba,
Andrássy út 25.
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Nagy érdeklődés mellett folyt le 
az Iparósasszonyok és Leányok Egyesületének

díszközgyűlése
Tizévé működik a közkedvelt kultúrális és jótékony egyesület

Kaliforniai pajzstetátől mentes 

Gyümölcsfát
Magastörzsű és bokbrőzsit
D íszfát 1
Díszcserjét
Évelő virágot
Gyökeres szölöVesszőt stb
bármilyen mennyiségben igen olcsón szállit

Unghváry József
, faiskolája

CEGLÉD;
Budapesti írod* VL Andrássy 56«

Oktató nagy' árjegyzék ingyen.

(Saját tudósítónktól,,) Szarvas közkedvelt 
kultúrális és jótékonykodó egyesülése a 
Szarvasi Iparosasszonyok és Leányok Egyesülete 
ezévben töltötte be fennállásának tizedik évét. 
Az érdemekben gazdag egyesület ezalkálómból 
nagy érdeklődés mellett vasárnap este díszköz
gyűlést rendezett az Iparte9tüle' csarnokában. 
A díszközgyűlésen ott láttuk az egyesület tagjait 
és a társegyesületek küldöttségeit is. A díszköz
gyűlést özv. Szarka Jánosné, az egyesület elnöke 
nyitotta megr közvetlen szavakkal üdvözölve .a 
megjelenteket, majd Papp Jánosné ismertette az 
egyesület megalakulását, tízéves munkásságát. 
Az ismertetésből megtudtuk, hogy az egyesület 
Bukovinszky Jánpsné kezdeményezésére alakult 
meg kulturális és jótékonykodó célzattal 1924-ben. 
Az alakuló közgyűlésen Klimaj Mihályné mint 
korelnök működött közre és diszelnöküknek dr. 
Tóth Pál országgyűlési képviselőt és dr. Schauer 
Gábor járási főszolgabírót választották meg. Az 
egyesület első elnöke három éven át Rómer 
Pálné volt, aki után két évig Oravecz Istvánná 
töltötte be az elnöki , tisztséget, ötév óta özv. 
Szarka Jánosné vezeti az egyesület ügyeit a 
tagok és a társadalom nagy megelégedésé mel
lett. Jegyzők Dautlich 'Ferenc, Makó Gyula és 
és Holub János voltak, utóbbi jelenleg is végzi 
a jegyzői teendőket. Az egyesületnek megalkulá- 
sakor 45 alapító-, 184 íendes- és 40 pártolótagja 
volt. Jelenleg 112 a rendestagok száma. Tizév 
alatt 12 tagja halt el az egyesületnek. 1926-ban 
könyvtárt alapítottak, melyben 500 könyv van.

Jótékonykodás terén körülbelül 3000 P kész
pénz és nagymennyiségű ruha- és élelmiszer- 
segélyt adtak széjjel az arra rászorult iparos
családok és gyermekek között. Az ismertetés után 
jegyzőkönyvi köszönetét mondott a díszközgyűlés 
az Ipartestületnek és a, Szarvasi Hitelbank veze
tőségeinek az egyesület iránt mindenkor meg
nyilvánult támogató jóindulatukért! Ezután dr. 
Sshauer Gábor főszolgabíró, egyesületi elnök 
hazafias és emelkedett beszédében emejte ki az 
egyesület fontos munkásságát Szarvas társadalmi 
életében és a női lélek ereje és hivatása, a női 
szív szeretetmunkája mellett tett hitet szavaival. 
Vitéz Biki Nagy Imre-községi főjegyző a község 
lskossága nevében mondott szép üdvözlőbeszé
det. majd Janurik János, az Ipartestület elnöke 
közvetlen hangon üdvözölte az ipafosásszonyok 
egyesületét. Áment Józsefné a Stefánia-szövelség 
fővédőnőjének szép és értékes felszólalása után 
Kellő Gusztáv ev. lelkész a Protestáns Nőszö
vetség, a Protestáns Lcányegyesület és/a KJE, 
Holub János az Iparosinak Önképzőköre, Lestyán 
János a Levente-egyesület, Krón Ferenc az 584. 
Gábor Áron-cserkészcsapat kiküldötteinek élén 
mondottak beszédeket, majd .Matdk Jánosné 
köszöntőszavai után özv. Szarka Jánpsné zárór 
szavaival ért véget a közgyűlés. A megjelentek 
ezután közvacsorán vettek részt, ahol Janúrik 
János az Ipartestület elnöke, dr. Schauer Gábor 
járási főszolgabíró, vitéz Biki Nagy Imre főjegyző 
és dr. Dörnyei József ügyvéd mondottak emel
kedett beszédeket. '

A szarvasi kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 

5348/1934. tkv. szám.

Árverési hirdetménykivonat
Kir. Kincstár végrehajtatnak Gyurkovics Pál és 

és Mária kiskorúak, valamint Kulik Judit, Erzsébet és 
István kiskorúak végrehajtást szenvedők ellen. indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 220 aranypengő tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a szarvasi kir. járásbíróság területén levő. 
Kondoros községben fekvő, s a kondorosi 534. számú 
tkvi betétben A I. 4. sorsz., 2293/2. hrszám alatt felvett
2 hold 57 négyszögöl Apponyi dűlőben fekvő szántó
nak B 12—16 alatti hányadára 1750 pengő kikiáltási 
árban C 8 és 9 alatt Gyurkovics Pál és neje Mlado- 
nyiczky Judit javára kekebelezett haszonélvezeti joggal 
terhelten az árverést 1934* november2&* napján déleuHt 10 
örakor Kondoros községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kérQlő ingatlan a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 
1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számítolt, óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. te.
147., 150., 170* 99; 1908. LX- te, 21. §,)

Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett, ha többel ígérni senki sem akar, kö

teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni (1908 : XL1. 25. §.)

Szarvas. 1934. éyi július hó 3í-én.

A kiadmány hiteléül :
Vitéz dr Zerinváry s-k. Kovács s. k.

kir. jórásbiró. . . djjnok- i

P U B L I K Á C I Ó
111. 227. sz. ház eladó.
Mihalec Pálnak Csabacsüdön földje bérbe vagy fa

lesbe kiadó. Krakó 122.
Tusjak Jánosnál kitermelt akácfák eladók. Ifc 454.
Prjevara Jánosnak Hegyes-dűlőben levő 2 pótléka 

eladó. IV. 148,
Hicz Jánosnál vályogtégla és kútágas eladó. Zöld- 

pázsit 709.
Frecska Pál háza eladó. 1. 394.
Szólni Andrásnak Szappanos-zugban dinnyeföldje 

eladó. 1. 339.
Szikora János ó-temető alatti kenderföldje eladó. 

I. 460.
Springely András herepelyvát ad el.
Gyurik Györgynek szalmája, pelyvája és akácoszlopa 

van eladó. IV. 310.
özv. Bankó Pálnénál használt zsindely eladó. IV. 411.
Folytán Györgynél takarmányrépa eladó. IV. 1 1 1 .
Dolesch Józsefnél idei bor eladó, száz ölenként 

dinnyeföld kiadó. 111. 105.;



Gramofon^prifcftHPk ás  kfszQlékek

m á r k a '
rádiók kedvezőrészletfize-

STANDARD té*reű i n n i f a n i i  p 1Q.__lől kaphalók

„  világos, opál, gyöngyfény
TUNG S R  A M  ** a letJÚjobbDekaluinen-x u n u ü n n i  & neyú .mók beszerezheU5k

^  ^  ^  varógép-képviselet, új var-
S I N G E R r°gépek. alkatrészek

és olajok

Villamossági

aevekkel
találkozunk

cikkek és felszerelési 
áruknak jutányos áron 

juthat a birtokába

szucs
villamossági műszaki 

üzletében.

Javítás, fémcsiszolás, galvanizálás, 
rádlóópltés, tervezés.

— Előadás a magyar-turán kapcsolatokról.
Előző számunkban már jeleztük, hogy vitéz 
Horváth Béla székesfővárosi tanácsjegyző, 
kit Szarvashoz a Kontúr-család révén csa
ládi kötelékek is fűznek és akinek vitézi 
telke Szarvas határában van, november hó 
10-én, szombaton délután 3—6-ig az ifjúság
nak, 6-tól pedig a nagyközönségnek előadást 
tart gyönyörű vetített képek kíséretében a 
szarvasi Frecska-Mozgóban a török-magyar 
rokonságról. A képeket vándorlásai közben 
maga a szerző készítette, aki különben évek 
hosszú során át bolyongott az ős-haza vi
dékein. Az ifjúsági előadás belépődíját a 
népművelési bizottság 20 fillérben állapította 
meg. A nagyközönségnek szánt előadás je
gyei mérsékeltebbek lesznek a rendes mozi
előadások helyárainál. Az előadás tiszta 
jövedelmét az iskolánkivüli népművelési bi
zottság az előadó engedélyével a szarvasi 
tanyai olvasókörök könyvtára javára kívánja 
fordítani.

— Baleset az országúton. Jancsó György 
szarvasi fuvaros Csabacsűdről hazafelé jövet 
az endrődi út közelében vasárnap este a 
nyáriúton egy szembejövő kocsit akart ki
kerülni. Rosszul húzta n.eg a hajlószárat, 
mire a lovak a kőútra húzlak a kocsit, mely 
ekével és boronával volt megpakolva. Az 
árokban a kocsi felborait és a kocsiban ülő 
Jancsó és felesége kirepüljek az árokba. A 
járókelők siettek segítségükre és fo lytatták 

tovább útjukat hazafelé.

Mielőtt téli szükséglétét
beszerzi, tekintse meg piactéri

NAGY TÜZELŐANYAG- 
RAKTÁRAMAT.

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

fűrészelve, aprítva.

Száraz fenyőfa, dorogi, tatai, 
bagjasaljai, salgótarjáni darabos 
szenek, k o k s z* darabos lignit

szén, vasaló faszén.

P O N T O S A N  MÉRLEGELVE,
kívánatra házhoz szállítom i

BÜK A D O L F
Telefon-26. SZARVAS PIAC-TÉR. 

Győződjék megölesd versenyképes áraimról I

szezon előtt eszközöltesse

mm» DÁRIDÁ divaíszücsnél.
^Postával szemben.):

— Katolikus istentisztelet Öcsödön. Vasár* 
nap délelőtt 10 órakor Öcsödön róm Itat. 
istentiszteletet tart a községi ovodában dr. 
Domanek Pál szentszéki bíró, békésszent 
andrási plébános.

— Operett-bemutató Szarvason. A Hadirok- 
köntak. Hadiözvegyek és Hadiárvák Szövet
ségének szarvasi csoportja november 11-én 
mutatja^ be lelkes műkedvelő gárdájával 
Andai Ernő hangulatos és bájos operettjét, 
az Első tavaszt. A szereplők közölt Szarvas 
legkiválóbb műkedvelői szerepelnek és az 
egyesület agilis vezetősége minden lehetőt 
meglesz a siker érdekében. A közönség nagy 
érdeklődéssel várja az operett előadását.

— Orgazdaságért 100 pengőre Ítélték. A
gyulai törvényszék az elmúlt héten tartott 
főtárgyálást Szarvason Székely Mór órás 
ügyében. Székely ellen az; volt a vád, hogy 
kiskorúaktól vásárolt lopásból származó arany
neműt. Székely tagadta, hoijy tudott volna 
arról, hogy az általa megvásárolt aranynemű 
lopásból származott. A törvényszék orgazda
ságban mondva ki bűnösnek Székelyt és 
jogerősen 100 pengőre ítélte.

— Országos vásár Vésztőn. A vésztői or
szágos vásárt október 3l-én, szerdán tart
ják meg.

— Anyakönyvi hírek* A szarvasi anyakönyvben ok
tóber 19—26-ig a következő bejegyzések történtek: 
Születtek; Hrncsjar János és Melis Mária fia János, 
Koszti Mibály és Kepka Judit leánya Erzsébet, Liska 
Mihály és Kozsuch Zsuzsanna leánya Erzsébet, Med
vegy Pál és Podobni Ilona leánya Erzsébet, Plesko 
Anna leánya Anna, Pientri János és Trabach Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, Laluska Ja nem és Kovács Erzsébet 
leánya Erzsébet, Rágyanszki György és Kasnyik Erzsé
bet fia Pál, Madács Mihály és Valkó Erzsébet leánya 
Erzsébet, Bchan Mihály és Palov Mária leánya Zsu
zsanna, Komár Mátyás és Vigh Etelka fia György-Lajos, 
Kiss Kálmán és Dankó Erzsébet fia halvaszületett. 
Liska András és Lestyan Mária leánya Erzsébel. Les
kan János és Szvák Erzsébet leánya Judit, Brecska 
György és Bohus Anna fia György. Klimaj András 
és Hanó Katalin leánya Anna. — Házasságot kötöttek : 
Borgulya János Osztás Zsuzsannával Liska János Jurák 
Judittal, Nycmcsok János Medvegy Erzsébettel, Nyem- 
csok Mihály Plachi Máriával, Hajduch János Búzás An
nával, Ailer Ádám Polonszlu Erzsébettel. Szűcs Sándor

Tóth Ilonával, Csipai Ferenc Fédorjak' Máriával, Hltíz 
István Szebegyinszki Máriával, Szmka György Hajduch 
Máriával, Hraeko Pál Szarvasi Erzsébettel, Brachná 
Mátyás Opauszki Máriával, Pljesovszki József Bertók 
Zsuzsannával, Varga Mihály Jansik Zsuzsannával, Ce& 
nak Mihály Kondacs Zsuzsannával, Szét Mihály Búzás 
Annával. Szabó-Antal János Jedticska Máriával, Grátik 
Pál Gyurcsik Annával. — Elhaltak : özv. Omitjak Ja* 
nosné 79, Szakács Mihály 25 napos, <>zv. Jjtócz Jánosn<£ 
75, özv. Jelen Pálné 79, özv. Sárkány Pálné 68 éves 
korukban.

— A Színházi Élet szenzációs, üj száma. A 
Színházi Élet új számában Szomory Dezscf 
számol be a Toscanini estről. Hatvány üti 
a hét színházi és mozieseményeiről referál. 
Darabmellékletként pedig Bródy Sándornak 
feledhetetlenül szép színdarabját a Tanítónőt 
közli.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi a községi adóhivatal, hogy mindázötí 
adózók, akik az együttesen kezelt közadótartozásailnt 
f. évi november hó 15-ig teljes egészében lefizetik a f. 
évre előirt adótartozásuk után 2 százalékos kamattérí
tésben részesülnek. Vagyis ha az adózó terhére az 
1934. évre 100 P évi előirás történt úgy csak 98 P-t 
kell az adótartozásra készpénzben kifizetnie 2 P pedig 
kamattérítés cimén fog javára íratni. Közhírré teszi to
vábbá a községi adóhivatal a lakosságnak, hogy a f. 
évre előirt adótartozásuk utolsó negyedévi részletét f. 
évi nov. 15-ig kamatmentesen fizethetik. Ennélfogva 
felhívja a községi adóhivatal az adózó lakosságot, 
hogy adótartozásaikat f. évi nov. hó 15-ig feltétlenül 
fizessék meg. mert ennek elmulasztása esetén ellenük 
a végrehajtási eljárás folyamatba fog tétetni, ami újabb 
költségeket jelent s ezáltal adótartozásuk csak emel
kedni fog. Figyelmezteti és nyomatékosan felhívja az 
Elöljáróság mindazon adózókat, akik adótartozásukkal 
hátralékban vannak, hogy ezen hátralékos adótartozá
sukat most már soron kivül fizessék be a községi édo- 
szedőpénztárba, mert amennyiben azt elmulasztanák, 
úgy ellenük a végrehajtass eljárás a legszigorúbban .fo
lyamatba fog tétetni a lefoglalt ingóságok a hatósági 
raktárba be fognak szállitatni és árverésen el fognak 
adatni: Különösen figyelmezteti a községi adóhivatal 
mindazokat, akik kamatmentes részletfizetést nyertek 
vagy ingatlanuk védetté van nyilvánítva, hogy a már 
esedékessé vált részleteiket haladéktalanul fizessék be 
a községi adószedő pénztárba, mert ennek elpiulasz- 
tása esetén a kamatmentes részletfizetésüket elvesztik, 
védettség ükét veszélyeztetik, ami súlyos anyagi kárt jelent.

Szarvas, 1934. október 18.
KÖZSÉGI ADÓHIVATAL.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jő minő

ségben csak az ország legnagyobb lak- 
berendezésé üzletében vásárolhatunk. Kedvező 

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

Békéscsaba, Andrássy út 25.



Vasrúctdál verté fl^yon egy béres 
a csendesen alvó idős gazdát
-A gyilkos ügyét most tárgyalta a gyulai törvényszék 

é s a  tárgyalást elnapolta
■ :{Saját tudósítónktól.) Ez év júliusában em-

beriden kegyetlenséggel véghezvitt rablógyilkosság 
történt a szarvasi határban fekvő Inkey-Káka- 
pusztán. A gyikossággal. vádolt Plentrí Pál kon
dorosi születésű 18 éves béres ügyét most tár
gyalta a gyulai kir. törvényszék Unghváry-tanácsa. 
A vád szerint a fiatal legény megölte munka
adójának, Csicsely Pál szarvasi kisbirtokosnak 
az apósát, Nagy-Szklenár Györgyöt és 21 pengőt 
rabolt el tőle. A fiatal legény hónapokon át 
rendesen viselte magát munkaadójánál aki előtt 
gazdája nem egy alkalommal kijelentette, hogy 
apósa, Nagy-Szklenár György, a 70 éves idős 
ember nagy jómódban éj és lakáséban is 
nagyobb mennyiségű pénzt őríz. A nehéz anyagi 
viszonyok között élő legény a hallottak alapján 
vérszemet kapva, elhatározta, hogy ha alkalom 
adódik, akkor elrabolja az idős gazda értékeit. 
Júliuŝ 8-án szabadságot kért és kapott gazdájá
tól, hogy Kondorosra megy nagyszüleit látogatni. 
Csicsely Pál tanyája a szarvasi határban, Kon
doros közelében van, azonban a legény befelé 
indult a városba, m ĵd Káka-puszta felé vette 
útját és 12 kilométeres gyalogolás után meg
érkezett Nagy-Szklenár György tanyájához, ami
korra már teljesen kialakult előtte a rablás terve. 
Amikor odaérkezett, már késő este volt, de ezt 
az. időpontot nem tartotta alkalmasnak az öreg 
megtámadására és ezért bement az istállóba, 
ahol lefeküdt a szalmára és elaludt. Korán haj
nalban már talpon volt és az istállóban talált 
vasrúddal és baltával felfegyverkezve indult el 
rémes tette keresztülvitelére. Az ajtón nem tudott 
bejutni, mert az idős rosszulhalló öreg jól magára 
zárta, ezért a konyha ablakot feszilette fel, be
mászott azon és igy bejutott a szobába, ahol 
csendesen aludt az öreggazda, óvatosan az 
ágyához surrant és egy hatalmas, majdnem kar
vastagságú vasrúd dal fejbevágta egymásután

— Filléres-gyors megy Budapestre. Vasár
nap filléres-gyors indul Szarvasról Buda
pestre. A vonat Szarvasról 6 óra 14 perckor 
indul és Budapestre érkezik 10 óra 20 perc
kor, Vissza este 23 óra 15 perckor indul és 
hétfőn hajnalban 3 óra 10 perckor érkezik 
meg. A "menetjegy 3*60 pengő. Nem dohány
zók részére külön kocsit tartanak fenn.

— CASS—Turul 3:0 (0:0). L oszt. bajnoki mér* 
k5z£&» Az elmúlt vasárnap a Turul Sarkadon játszott 
bajnoki mérkőzési az ottani cukorgyári csapattal, mely
től 3 :0  (0:0) arányú vereséget szenvedett. A mérkőzés 
igen kemény volt és sok durvulással tarkított. A Turul 
vereségéhez nagyban hozzájárult az a körülmény is, 
hogy Gyurisán 11-t a biró feleselés miatt kiállította. — 
Vasárnap délután a Turul Szarvason játszik bajnoki 
mérkőzést a Gyulai AC-al. Szép és kemény küzde
lemre van kilátás.

— Bocskay—Mezőtúri MÁV 5 :2  (3 :0). Barátságos. 
Biró Szappanos. Az elmúlt, héten kedden a Bocskay 
megbízottja, aki az egyesbirói határozat ellen a feleb- 
bezést vilte Szegedre azt az utasítást kapta Fürst al- 
szövetségi főtitkártól, hogy a vezetőség értesítse a me
zőtúri MÁV-ot az október 21-iki mérkőzés lejátszásáról. 
A Bocskay természetesen megtette az előkészületeket 
a bajnoki mérkőzésre, azonban csütörtökön meglepe-

hatszor szerencsétlen; áldozatát. Az idős ember 
azonnal meghalt, mivel fejéi «  vasrúd által 
okozott iszonyatos1'ütések szétloccsantották és 
felismerhetetlenné tették. A gyilkos azután a 
ládában, a szekrényben és az ágyban kutatni 
kezdett a pénz után, de csak 21 pengőt talált 
az egyik ládában egy zsebkendőbe kötve. A 
pénzt magához vette az elvetemült legény és 
visszament munkaadójának tanyájába. A gyil
kosságot természetesen még aznap felfedezték 
és a gyanú rögtön a fiú felé irányult, aki a 
csendőrök előtt be is ismerte vadállatias csele
kedetét. Bevallása után elvezette a csendőröket 
is abba a kukoricásba, ahol a lopott holmit 
elásta, amit hiánytalanul ott meg is találták. A 
vizsgálóbiró előtt a legény azután azt vallotta, 
hogy gazdájának felbujtására követte el szörnyű 
tettét, hogy az hamarabb hozzájusson örökségé
hez. A nyomozást természetesen ezen irányban 
is megindították, de később ezt félbehagyták, 
mert bebizonyosodott, hogy ezt .csak saját bű
nének mentésére mondotta az elvetemült béres. 
A most szombaton megtartott főtárgyaláson a 
csendőrök előtt tett vallomását megismételte a 
gyilkos és teljes részletességgel adta elő szörnyű 
cselekedetének minden részletét. Csak akkor tört 
meg a fiú, amikor az elnök megmutatta a fiúnak 
a meggyilkolt emberről készített fényképet. Véde
kezésében a fiű nagy nyomorára hivatkozott és 
hogy emiatt követte el véres tettét. A bíróság 
több tanút hallgatott ki ezután, majd a tárgyalás 
folytatását elnapolták, mert oly adatok merültek 
fel, amelyek valószínűsítették, hogy a fiatal- 
legénynek valaki segített a rablógyilkosság elkö
vetésében. A bíróság azt határozta, hogy a le
foglalt vasdorongot és baltát daktiloszkópiai 
vizsgálat végett Budapestre küldi fel és a vizs
gálat befejezése. után kerül csak sor a tárgyalás 
tovább folytatásárâ

tésszerücn az alszovetség értesítette a Bocskayt, hegy 
a mérkőzést mégsem lehet lejátszani, mert nincs mód
jukban az egycsbiró ítéletét felfüggeszteni. Igy történt 
azután, hogy a bajnokinak hirdetett mérkőzésből ba
rátságos lett — A mérkőzési szép, napsütéses időben 
játszotta le a két csapat. Az első félidő első 10 percé
ben a vendégcsapat erős rohamot intézett a Bocskay 
kapu ellen eredmény, nélkül és ezzel aztán be is fe
jezték offenzivájukat-merl a Bocskay lendüli támadásba 
és nyomasztó fölénnyel játszott egész a félidő végéig. 
Ebben a félidőben három gól esett a következő sor
rendben: a 15. percben Kulasák ügyes csellel meg
téveszti a kapust és a tisztán álló Szentpéterynek ad, 
aki a meplepett kapus mellett gólt lő. A 18. percben 
Szentpétery váratlanul kapura küldi a labdát és a 
másfelé kalandozó kipus helyeit az egyik hátvéd kéz
zel fogja a labdát. 11-es, melyet Kiss II. értékesít. A 
35. percben Korbely szökik meg a védelemtől és erős 
lövése a vetődő kapus kezéből a hálóba perdül. A 
második félidőben a Bocskay újra a támadó fél és a 
3. percben Szentpétery közelről védheletlenül küldi a 
hálóba a labdát. A MÁV csak lefutásokkal kísérlete
zik és körülbelül a 15. percben sikerül gólt elémiök. 
A 30. percben Korbely újra áttör a védelmen és meg
szerzi a Bocskay ötödik gólját A MÁV a félidő utolsó 
percében szerzi meg második gólját egy messziről lőtt 
labdával, mely az elmélázó Wéber mellett lassan 
pottyant a hálóba. —1 A Bocskay Vasárnap — ha 
egyáltalán a csigamódra mozgó . szegedi alszovetség 
ügyét elintézi — Gyomán játszik bajnokit a GyTK-al.

« j Hirdetmény
Az elöljáróság értésig a Jcpz$ég £§kQáí- 

sógátrihogy>a"gőz-'-és-kádfürdőt folyó évi 
október hó 27-től üzembe helyezi. A gőz- 
és meleg kádfürdő heteinkéAt- 3 J napön ; át 
lesz üzemben és pedig minden héten szom
baton, vasárnap és hétfőn. A fürdőrend és 
fürdőhasználati dijak további rendelkezésig 
a következőkben óllapittatik meg: szombaton 
délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak  ̂délután 1- 
től 5-ig nők, 6—9-ig férfiak részére. Vasárnap 
délelőtt 7—12-ig férfiak, délután 1 —5-ig nők, 
délután 5—7-ig nők, délután 7—9-ig férfiak 
részére. Hétfőn délelőtt 7—12-ig férfiak, dél
után 1 —5-ig nők, délután 6—9-ig férfiak ré
szére. Gőzfürdő használati dija személyen
ként 70 fillér, 10 szelvényből álló bérlet 4 
pengő. Vasárnap délután 5—7-ig és 7—9-ig 
tömegfürdés 26 fillér használati dij mellett a 
szegényebbsorsú lakosság részére. Kád hasz
nálati dij egy személyre 80 fillér, 10 szel
vényből álló bérlet 6, pengő.

Szarvas, 1934. október 24.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 1550 — 15*60
Tengeri . . . .  9'— — 920
Csöves tengeri . . 7‘— — —
Á r p a ...........1250 — —
Zab ...........11- -  -  -
Repce.................20'------- ’—
Lucerna . . . .  130'— —150*—

KÓCZY divatárukereskedő 
közleménye (Luther-árvaház)

Férfiöltöny-, felöltő-,-raglánkelme az ösz- 
szes hozzávaló bélésekkel, úgyszintén front
harcos-, cserkész- és leventeruha-kelme anya
got 4 havi lefizetésre szállítok, nem részlet,, 
hanem készpénz árakkal. Továbbá roletta- 
vászon és gyökérfonatú roleltaanyag, felsze
relve szintén kedvező feltételek mellett kész
pénzárban megrendelhető. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

^  FIGYELEM! £
^  Ócska PAPLANJÁT ne dobja ell ^  
^  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 Á L  END RÉN É -+ >
^  II. kér. Bem utca 210.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1.. Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Városközepén kövesút mellett levő ház 
9, helyiséggel, udvarral, nagy kerttel eladó. 
Ujtemplomköz, II., 259.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.

. Eladó az I. kér. Vajda Péter utca 220. sz.' 
ház. Érdeklődni lehet a Szarvasi Hitelszö
vetkezetben.

. 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.

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

Stefáninál LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!
RÁDIÓ eladás KEDVEZŐ fizetési féltételek mellett 

KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.
VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. 

Bárkinél olcsóbban szerelek és javítok,
Ú j t íp u s ú  S T A N D A R D  rád ió k é s zü lé k e k !

Áraim olcsóságáról és áruim minőségéről győződjön meg!

Zománcédények versenyképes árban kaphatók
Árpá<l«bazár 5. szám. STEFAN Ittál.  ̂ Árpádsbazár 5. szám.


