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A tanyai postakézbesités 
jelentősége
Irtat Dr* Tokay László

Párhét óta a szarvasi határ bármely ré
szén lakók részére kikézbesiti a m. kir. posta 
a küldeményeket. Teszi ezt a külkerületek tSbb 
pontján megszervezett postaügynökségek útján. 
Nagyon npgy jelentőségű és régóta mulasztott 
intézménye és nagyon régi vágya, követelése 
valósult még ezzel Szarvas tanyavilágának. 
Mert sok kérvényezés, felírat, leirat és átirat 
történt a lakosság és a hatóságok részéről, amíg 
ez az ügy a megvalósulásig jutott. E lap hasábjain 
is sok szó esett e kérdésről, a szarvasi tanya- 
világ egy és más problémájával egyetemben 
s talán e cikkeknek is volt része abban, hogy 
az Illetékeseknek ráterelődött a figyelme a 
tanyavilág eme égetően sürgős orvoslást igénylő 
bajára. Első látszatra talán nem is tűnik fel 
ennek az új intézménynek jelentősége a maga 
fgazi nagy horderejével. Ezt csak azok tudják 
valóban értékelni, akik életüknek legnagyobb 
részét tanyán élik le. Szarvason a lakosságnak 
kőrQlb^KU fele állandóan tanyán él, igen sokszor 
a várostól 15—20 km-re is. Mikor Jbedll az 
6&zl -es&zés, bizony sokszor hónapokig lehetei- 
fén a kocsival való közlekedés á feTázott főld- 
utakoo. Gyalog is rendkívül kinos ilyen nagy 
távolságokból a városba járni, nem csoda 
tehát, hogy a tanyai lakosok hónapokra el 
vannak vág*a a külvilágtól csaknem úgy, mintha 
csak Afrika*vdgy Délamerika belsejében élnének. 
Ma* a rádió és repülőgép korszakában, órák 
alatt jut el a hir a világ minden tájára, a 
repülőposta napok alatt kézbesíti a leveleket 
Nairobiba; Afrika belsejébe, vagy akár Szumátra 
snitfet&e is. Hihetetlenül hangzik, de mégis 
úgy van, hogy még tanyai postakézbesités nem 
v^Ui. például a hetedik és nyolcadik külkerüle- 
teknek lakói éppannyira nem vették hasznát 
áiföak a postaintéitnényfiek, amely posta nélkül 
ma már civilizált világ el sem képzelhető, 
mint ahogyan nem veszi hasznát a gyarmat! 
településektől és gócpontoktól távoleső néger, 
vagy. maláj bennszülött lakosság. Már pedig 
ma hírek nélkül, a világ folyásába való bekap
csolódás nélkül nemcsak kulturális életet, de 
különösen egészséges gazdasági életet nem lehet 
élni. Bz egyik óriási hátránya a magyar tanya- 
üitigóak nemzeti kultűrfejlődés és nemzet- 
gazdásági szempontból* Az elmaradás, sőt 
D4oadhat]uk igy is, hogy hátramaradás egyre 
kirívóbb lesz a mai gyors lendületű élet min
dén teréh a tanya és város között. A riagj' 
kSMftb&égékptdig egészségtelen gazdasági élétet 
teremtenek, amelyek előbb-utóbb a gyarmati 
éléjtbftl ismert kihasználtságot vonják maguk 
után a gazdasági életben. Nem közömbös tehát, 
sőt roppantul káros az ország közgazdaságára 
az, ha a lakosság egyik, vagy másik rétege egy 
má& réteggel szemben helyzeti hátrányba kerül. 
ÁHámí érdek ezeknek a bajoknak orvoslása: 
Sajoofe egyszerre« vagy éppen gyorsan, pénzügyi 
okokból is lehetetlen, de szem elöl téveszteni 
egy i pillanatig sem szabad. A tanyai kézbesítés, 
aittélyhek jelentőségét szinté mérlegélhf sem 
léhlet, csak egy lépés, nlégis csak egyetlen lépés 
a tanyavilág súlyos bajainak, problémáinak meg
oldása félé; mégis öróftimel kell fogadnia, mert 
különbségeket: kulturális és gazdasági térén 
mutatkozó, de emberi különbségeket van hivatva 
eltüntetni s az errevaló törekvés pedig haladást, 
fejlődést Jelent.

Békésig teszik hajózhatóvá 
a Hármas-Köröst

Értekezlet a  földmivetésügyi rhinisztéríurriban & 
Körösök hajózhátövá-tétéléről

(Saját tudósítónktól.) Kállay Mik
lós földmivelésügyi miniszter a múlt 
héten értekezletet hivott össze a Kö
rösök hajózhatóvó-tétele ügyében. Az 
értekezleten a miniszter másirányú el
foglaltsága miatt Mayer Károly állam
titkár elnökölt és resztvettek rajta á 
Körösvölgyi Vizhasznbáitó Társaság 
elnöke és választmányi tagjai, az ér
dekelt körösmenti ármentesitő társu
latok képviselői, valamint a minisz
térium szakelőadói. Az értekezlet ered
ményeként megállapították, hogy a 
Hármas-Körösnek Békésig, a Sebes-

Körösnek Körösladányig, végül a Hör- 
tobágy-Beréítyó csatornának Túrkev îg 
való hajözhatpvá-tétele mintegy 5 / 
millió pengő befektetéssel fog járnL 
A rendszeres forgalom számára igy 
nyerhető kereken 100 kilométeres Vi
záit egyetlen duzzasztógát és hajózás  ̂
zsilip építését teszi szükségessé, amit 
BékésszentandráS alatt óhajtanak meg
építeni. Ezekután még senki sem sejti, 
mikor kerül sor a gát-és zsilipépitésre, 
mert erre a célra nincs pénz, azonban 
valószínűleg a nehézségeket sikerülni 
fog a terv megvalósítása elől elhárítani.

Több országgyűlési képviselő vesz részt 
a Nemzeti Egység nagygyűlésein

Vasárnap délelőtt Öcsödön, délután Békésszentándráson 
mond dr. Tóth Pál beszédet

(Saját tudósítónktól.) A Nemzeti 
Egység öcsödi és békésszentandrási 
szervezetei vasárnap tartják meg a 
lakosság által oly nagy érdeklődéssel 
várt nagygyűléseiket. Öcsödön vasár
nap délelőtt tártják meg a gyűlést á 
községháza udvarán, Békésszentand- 
ráson pedig ugyanaznap délután. A 
nagygyűléseken több országgyűlési

képviselő is megjelenik, igy többek 
között az egész országban annyira 
népszerű Jánossy Gábor, valamint 
Váry Albert is. Délben az egyik öcsödi 
vendéglőben ünnepi ebédét rendeznek 
a járásba érkéző képviselők tisztele
tére. Öcsöd és Bélqsszentandrás ha
zafias érzésű lakossága nagy érdek-, 
lődéssel várja a gyűléseket.

Szombaton esté tesz 
az „Érdéi árvácska” előadása

Szarvas nagy é rdék lődésse lv árjaa  váltásos darab előadását

(Saját tudósítónktól.) A szarvasi evanfc. 
egyház jótékonykodó társadalmi egyesületei 
szombaton este ponlösan 8 órai kezdettel 
adatják elő jeles műkedvelőikkel Linder László 
csabai ev: lelkésznek ügyesen felépített és 
hangulatos vallásos sziművét: az „Erdei ár
vácskát." Az előadást a Vigadó színházter
mében rendezik meg a próbák lendületes 
menetéből már előre is'a legteljesebb erkölcsi 
sikerre lehet számítani. A közönség pedig 
nagy érdeklődéssel várja a darab előadását, 
melynek tiszta jövedelmét teljesen jótékony 
célra fogják fordítani. A színmű rendezését 
Orosz Iván végzi. A darab szereplői a köl 
vetkezők: Márton, erdész: Roszík ' János, 
Kató, leánya: Dispiter Juló; Jancsi, Kató 
vőlegénye: dr. Kökényesí Pál, Zólyomi, Jancsi 
apja: Molitórisz Pál,'Faragó, bibliás ember:

dr. Gémes Szilárd, Faragóné: Biki Nagy 
Irén, Böske, Faragó leánya: Réthy Margit. 
Zsófi: Jonowsky Margit, Mariska: Cserey. 
Sdrolta.llus: Kömlóvszky Mária Kató barátnői, 
öreg Jánosi: Bankó Sándor. Pintér: Nobik 
Ernő, Miska: Demeter András, Szomszéd- 
asszony: Szebedinszky Erzsébet, Julcsa,
cigányasszony: Mrsan Mária, Kétegelő; 
Holub János, Tériké. Zólyomi kisleánya: 
Schauer Bea, Palkó, iskolásfiú: Komár Pál.- 
Súgó: Toman János.

A kitűnő színdarabot vasárnap este 8 
órai kezdettel félhelyárakkal újra előadják, 
hogy így’mindenkinek a számára megtekint
hető legyen a kiváló darab, amelynek 
szombati, vagy vasárnapi előadásán lég1 
nagyobb valószínűség szerint a szerző is 
részt vesz.
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Jóteií hét
Már minden- város megrendezte a maga 

„hetét*- vagy „napját*, hogy ezzel nevezetessé
geit, vagy sajátos cikkeit nagyobb mértékben 
propagálja. Most egy olyan , hétnek a megren
dezése van küszöbön, amelyet nem kell propa
gálni, nem kell hirdetni, hogy sikere legyen. 
Ennék egyetlen propagandája maga a száraz 
tény lehet csak: Vannak ínségeseink, segítségre 
szorulók, akiken a „jótett hét* megrendezésével 
gegitehl akarunk. Elgondolását a szeretetünnepé- 
nek közeledése és az országszerte fenyegető téli 

. inség váltotta ki. Kiváltották azok a megtprodott 
arcok, amelyekre az örömtelén karácsony aggo
dalom vonalakat rajzolt. Azok a fásult gyermek
szívek, amelyeket szülőik nem - tudnak megor-: 
uendéztetni: nem tudják számukra biztosítani a 
kicsiny játékot, talán még, az elégsége? kenyeret 
sem. Kiváltotta elgondolását a. .mélyen érző 
szivek sugallata s a szeretet munkásainakt a 
cserkészeknek mindig segítő munkálkodása. Ők 
indították meg ezt a mozgalmat, ők rendezik 
meg országosan a „jótett hetet**, hogy segítsenek 
a szűkölködőkön s eltüntessék a haza testének 
ezt a tátongó sebét. Siessünk mindannyian 1 ki- 
csíny adományokkal azok segítségére, akik rá- 
§zprulnnk s. fogadjuk örömmel azokat, akik 
bekapcsolódva az országos mozgalomba, szivükön 
viselve ezt a nehéz ügyet, keresik a módot QZ 
eszközt, amelyen keresztül nyújtani tudnak 
valamit e» kitárt üres kezeknek. «

Gyógyszertári Inspekció
/A z  éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason november hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentisztelek
■v A  szarvjasi ey. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

íoK áz* öjtémplombari ITnágy<ar.''nyelvi! istéritisztefétctót* 
tartanak.

A íjzqrvasi róm. kát; templombai\ vasárnap reggel : 
féjt 9, ̂ Q^rkisrrijse, (0 .órakor, nagymise. Minden íiét- 
ItÖznap reggel fél 8 órakor .mise^ ^ ^

Református istentisztelet' vasárnap .délelőtt 10 
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján Vatí- 
istentisztelet. ' ' : "j

— Szarvasi lelkész Mezőtúron. Krón Ferenc 
szarvasi ev. árvaatya lelkész vasárnap dél-i 
elölt a » mezőtúri ev. templomban omondott 
beszédet, délután pedig az egyház állal ren
dezett reformádói-emlékünnepen> tartott érté- 
kesésá közönségre mély hatást tevő üni 
népi előadást/ . ,

*̂ Szaholcsk? emlékünnepély. A ■ szarvasi 
Öregdiékok'Szövetsége november 3-én, s zom- 
baton este 8;órc|i kezdettel a budapesti Áí- 
kotmány-étterejrn különtermében (Vilmos-csá- 
szár út 68) a szarvasi gimnázium egykori ki
váló tanttyényjinak, Szabolcska Mihály kői-; 
tőnek emlékezetére emlékünnepet rendez. 
Az ünnepélyen megnyitó beszédet Návay 
Aladár fog mondani. Baja Mihály debreceni 
ref. Jelkész, a Petőfi-Társaság tagja emlékei
ből ad elő, Bakó Olga Szabolcska-vérseket 
fog szavalni, Bánhidi Lajos pedig dalokat 
ad elő Fabúláné, Placskó Klári zongoraki- 
sérete mellett. ,

' — A Choyán Emlékhángverséhy. E nagysza
bású hangverseny méretei egyre jobban bon
takoznak ki, ‘ámint közelebb és közelebb 
jutunk november 17-éhez. A hangverseny 
illűsorát múlt -számunkban már hoztuk és a 
közéli napokban uccai falragaszok is jelzik 
majd e nívós * est műsorát. A rendezőség a 
jegyeket is kibocsátotta és azok előjegyzése, 
vagy megváltásba a gimnáziumi igazgatói iro
dában történik .délelőtt 9—12. és a hangver
seny napján esti 7 órától a pénztárnál.*Sze
mélyre szóló meghívókat a rendezőség nem 
bocsát ki.

Összejövetel Jánossy Gábor tiszteletére.
Szombaton este Szarvasra érkezik Jánossy 
Gábor; a celldömölki választókerület képvi
selője. hogy részt vegyen vasárnap áz öcsödi 
és békésszentandrási Nemzeti Egység nagy
gyűlésén. Az országszerte nagy közbecsüiés  ̂
nek örvendő országgyűlési képviselő tiszte-, 
letétje $zonibatonv novejgiber 3-áq este ,fé líl 
órai kezdetlel vacsorával egybekötött össze- 

jcfvéstjSt' rendésirtê  g polgári;Köfben- •

—r Ilytiflalî bayQnulás. Raksányi Elemér 
Pestújhely főjegyzője, szarvasi öregdiák. 35 
évi szolgálat után nyugdloníba vonult. Rak- 
sábyi Eierriért tíyugaiombavonulása alkalmá
ból a község polgársága rrieleg ünneplésben 
részesítette a táyozpl. .

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
Kohút György szarvasi gimn. tanuló, nevét 
„ Harmati“-ra, Brőzik Jánps szarvasi .születésű 
budapesti lakos, * BESs?KÁRT segédmunkás 
nevét pedig ^BánfalviVa változtatta á t

— Halálozás. Mecséry József i^v^ft^m-
■pénztári főtanácsos Orosházán hbágfcú szen
vedés után meghalt. Az .elhunyt szpprasi 
öregdiákban a SzÖSz egy lelkes tagjjat vesz
tette el. (: y?

ÖRÖKSÉG
Sinka István verse

Még talán a szépapám szépapja 
véste magának. S ahogy faragta,, 
öregbokortól s ihlettől kába 
volt bizonnyal. És vésett a fába: 
dombsort, halk fákat, házat, venyigét 
S 'körül az öblön valamelyikét ' 
tán e képeknek amikor véste, 
biborszin őröm s alkotó kése 
láza hajtotta úgy, hogy itt és é 
holt fában dobbant a szívverése, 
így volt bizonnyal. És a szépapám 
tűnődve babrált egy-egy figurán, 
mig végre kész lett, kész e ritka mű: 
fából dfszpohár, mibe ónedü 
s május mámora varázsolt tavaszt

És venapám, a kemény zord paraszt
— ha víg cimborák közt búja elmaradt — 
ivott belőle... őszi fák alatt
táncolt, ivott... s avult a vén pohár,
amióta meg főröl-főre száll, '
egyetlen jussként apáról-fira ̂  1
— hát még kopottabb: . . És lenn a sírba 
már apám csontját is szétrágta a szú... 
Egyetlen örököm: ősi mélabú
s e fapohár, melynek tőrt kelyhén 
á csend mereng csak, mint őseim telkén

— Az orosházi út bejárási szemléje. A Nagy

szénás— Orosháza—szarvasi törvényhatósági 
út Szarvastól 3 kilométerre terjedő szakaszé; 
nak helyszíni bejárását kedden tartották meg, 
amelyen a vármegye képviseletében dr. Páh- 
czél József Vármegyéi főjegyző jelent meg*.

Tartós ondolálási
(DAUERWELLE)

eszközöl a legmodernebb eljárással 
(villanyáram nélkül)

IMGKUND
(A fürdővel szemben;)

SZE R E N Á D
Regény;' írta: MÁRCIUS -... r>;.
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? báró egy pillanattal *’ később' már a 
párkányon ölelkezett q vén mujkossal. Azután 
felcsavárta a villányi š niégegyszer keáélyésen1 
megropogtatta pongyolában levő házigazdáját.

— Nézd öreg! Ma este megemlékeztünk 

rólad. Muzsikával jöttünk hozzád és hoztam 
egy üveg tokaji konyakot Is. Vén mint a fe
jed és tüzes, mint a szived. Húzzál csak egy 
kortyot, belőle! . . .  Úgy,... n i! .. . Most pedig 
töröld ki a bűbájt a szemedből és öltözzél, 
vén tolvaj. Villámhárítóra vpn szükségünk; 
mert nagyon szőrszál-hasogató rendőreid 
vannak '... Törvényhatósági joggal1 felruházott 
szabad királyi város,. . .  éjjeli csendháboritás... 
hol az engedély?l..; stb, stb. — . .. Azt a 
kapukulcsot pedig dobd csak ki az én Március 
fiamnak ... Úgy, helyes I, ; Látod, milyen 
jóképű társaság I . . És milyen szépen sut á 
hold a kertre, a fákra 1 .. És milyen szépen; 
szivhezszólóan muzsikálja odakint az Elemér.

— Éj van, csend és nyugalomnak

és szaporábban kezdett pislogni.
... — Hm! íjaij A.t^ .keilvedért még egy 

korfyöll,"Hoigy v̂ ééznétek meg mindannyian ! 
, I^y rátörni agyani^aii^ékésjplvó ppjgarra! .. . 
' No nem bánom haíí éyertek oe mindnyájain ... 
. cigányostul I ,. .

— Azt nem! — védekezett Október! 
Majd máskor! Most a szép asszonyokhoz 
megyünk muzsikálni!..'. No kész vagyáé 
már vén salabakter ? !... Igyekezzél! nem 
vagy menyasszony 1:.. No még a kardodat,... 
a tökfödődet!.. .J$o még - egy kortyot * az 
egészségedre!.: .  így... ni 1 Induljunk apám..;

Így történt, hogy rendőrkapitányi asz- 
szisztencia méllett'müzsikáltuk végig a várost. 
A réndőrök feszesen tisztelegtek és öröm- 
villanytüzek lobbanták fel az alvó ablakok 
mögötti Hedda asszony erkélyéről még egy 
szál rózsa is lerepült hozzánk, széles ívben. 
Október kapta el és mindjárt fel is tűzte, 
így muzsikáltunk végig már vagy 8—10 házat, 
mikor Tannenbergékhez is eljutottunk; annak 
megállapítása mellett, hogy a tábornok vala
hogy' ügyesen eltűnt közülünk, már az 
elinduláskor és csak leendő; vejét' hagyta

közöttünk zálogban.
Itt kedves meglepetés várt. ránk,'.mert 

az első nóta elhangzása után há’zikabátjában 
és sapkájában az öreg hős joviális arcá jelent 
meg az. ablakban : . ..

: ,— Unglaublich:.&o was !, Persze! niér 
megint lumpoljátok magatoknak és csináljátok 
ribillión az egész városban, he-hé-he! Alsó: 
gyertek be Kinder, ide a dohányzóba. Fogtok 
kapkodni egy-egy csésze forró feketét, hogy
kijózanodjatok magatokat I __ Te Kurt fiam,
amig a fekete beérkezik magát, mehetsz 
muzsikálni és sóhajtozni magadat az Erzsiké 
ablakod'alájá! . . .

. . ,  Innen egy félóra múlva mentünk 
tovább, felvillanyozva. Akkor már Brennei 
főhadnagy szive felelt is égett egy tűzpiros 
rózsa és a vitéz huszárral madarat lehetett 
volna fogatni.

Hál még mikor Vidor őrnagy villája 
elé értünk és ott egy 18 tagúi rezesbandaj is 
jelentkezett Októbernél! ....

— Báró! könyörgött a huszár: : itt add 
ét nekem a vezénylést I

— Parancsolj! — előzékenykédett- Ok
tóber, szokásos módszerével könnyedén tó
tárva a kaput. (Folyt, köv.)



BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya
udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
ésvlzgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

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

— Sirköavatás. Kegyeletes emlékünnepély 
keretében avatták fel vasárnap délután a 
szarvasi ótemetőben Plenczner Lajosnak, a 
szarvasi ev. gimnázium egykori kiváló taná
rának síremlékét. Az avatáson a családtago
kon kivül megjelent a gimnázium tanárikara 
és ifjúsági cserkészcsapata, valamint Plencz
ner Lajos sok tanítványának egy kis cso
portja. Kellő Gusztáv ev. lelkész kegyeletes 
és felemelő beszéd keretében avatta fel a 
szép sírkövet, majd Raskó Kálmán gimná
ziumi igazgató visszaemlékező beszédben 
hozta el a gimnázium tanárikarának, tanuló
ifjúságának kegyeletét. A volt tanítványok 
nevében dr. Salacz László ügyvéd helyezett 
el koszorút Plenczner Lajos sírjára.

— Sportvacsora éremkiosztással. A szarvasi 
Turul Sportegyesület agilis vezetősége jólsi
került sportvacsorát rendezett vasárnap este 
a Polgári Körben, amelyen nagyszámban 
vettek részt a tagok és a lelkes sportbarát 
közönség. Vacsora végeztével vitéz Biki Nagy 
Imre községi főjegyző lendületes és értékes 
beszédet mondott a test és lélek kapcsola-' 
tárói és a sport fontos nemzeti hivatáséról,

-kiosztotta-a-.bajnoksági érmeket a mű
ködő tagoknak. Ezután Szöllősi B. Imre a 
Turul vezetősége nevében megköszönte a 
közönség pártfogását, majd táncra perdült a 
fiatalság és a kora hajnali órákig maradt együtt 
a legjobb hangulatban.

— Hazafias színmüvek szavalókórusra. „Nem I 

Nem I Soha 1“ Igazságot Magyarországnak 1“ 
„Talpra magyarEzeken a címeken most 
jelent meg három hazafias tárgyú, egyfelvo
násos szinmű. melyet Tiboldi József, iskolák, 
dalárdák, cserkészek, leventék és műkedvelő 
egyesületek számára irt. A színdarabok je
lenlegi helyzetünket bemutatva a jog, az 
igazság és a szabadság diadalát hirdetik, s 
ebből kifolyólag rendkívül alkalmasak arra, 
hogy a jobb jövőbe vetett hitet megszilárdít
sák, a csüggedők lelkében reményt, bizako
dást ébresszenek s polgártársainkat élniaka- 
rásra, nemes fölbuzdulásra és önfeláldozó 
cselekedetekre serkentsék. Mindhárom szin
mű könnyen előadható, lelkesítő, nagyhatású 
darab. Mindazonáltal nem olcsó hatásvadá- 
szatra, hanem komoly, céltudatos nevelésre 
hivatott maradandó alkotások. Fiú- és lány
iskolákban egyformán használhatók s úgy 
az elemi, mint közép* és felsőfokú iskolák
ban, valamint műkedvelő egyesületekben is 
előadhatók. Egy füzet ára 2 P. Megrendelhető 
a szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben 
ucca 11. és minden könyvkereskedésben.

— Országos vásárok. A gyomai országos
vásárt november 9-én, 10-én és 11-én, a 
kunszentmártonit november hó 11-én tart
ják meg. ' •

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

Csendes séta 
áz elpihent szarvasiak 
békés birodalmában
Az ősz zengi monoton dalát a korhadó fejfák 
r és a  pusztuló kőkeresztek között

(Saját tudósítónktól.) A buja és forró nyár 
után eljött a méla1 j ősz ezerszinű borongós-ködös 
hangulatával. Későp virrad a ködös reggel, korán 
pihenőre tér délutánként a napsugár, máskor 
meg egész nap borús-ködös a természet és az 
ősz szomorú, lel kék re ülő hangulatát csak a 
dércsipett lombok szinpompái szinesitik. Itt az 
ősz és jön a tél. Az őszi nagytakarítások is 
befejeződtek már mindenhol és ilyenkor október 
végén lassan megelevenednek a temetők is, A 
múltra visszaemlékéző lelkek, a kedveseket el
vesztett szivek sebei az ősz bánatos hangulatában 
újra felfakadnak és az elmúlás idején a vissza
emlékezések bánatos szépségei gyűlnak ki. Csi
nosítják 4 már, tisztogatják a legtöbbször egész 
éven át elhagyatott sírokat. Friss virágok kerülnek 
a sirhantokra, koszorúk a fejfákra, majd gyertyák 
emlékeztető fényénél keresnek a napi gondok 
után most ellágyuló szivek vigaszt a régi bána
tokra és a jelen sokgondos szenvedéseire.

*

A szarvasi elpihent hallottak békés birodalma 
is forgalmasabb lett az utóbbi napokban. Az 
időtől szétterjengett sírokat feltöltik, sok új kő- 
kereszt, kerítés került az elhunytak porhüvelyei 
fölé. A gyönyörű és sokszínű ősz zengi monoton 
dalát a korhadó fej fák és a pusztuló kő keresztek 
között. Az örök élet birodalmában is az elmúlás 
az űr. Sok fejfáról nehéz már kibetűzni a régi 
véséseket, feliratokat. Kidőlt kövek jelzik az idő 
kérlelhetetlenségét és a régi parcellákon elterjengő 
veteményeságyak pedig az idő mindent el feled
tető kegyetlenségéről dalolnak rapszódikus éne
keket. A szarvasi akácerdős, messzi vidéken 
ritkaságázámbamenő < temető -telve van ilyenkor 
október végén lágy és. vigasztaló hangulatokkal.

*

Jöjj velem jó embertársam az öregtemetőbe. 
Nézzünk körül a halál birodalmában. Álljunk 
meg egy-egy fejfa, sírkereszt előtt és emlékezzünk 
emberekre, családokra, akik eltűntek mellőlünk 
és akiknek már csak halvány emlékezete él 
sokakban. És hányán voltak olyanok, kiknek 
már a nevük is idegen. A temetőt bekerítő gát 
egyik festői hajlatában két régi sírkő fogad. Az 
egyik kidöntve fekszik a két sudár akácfa aljában. 
Rajta a felirat: Itt nyugszik egy 81 esztendős 
öreg nemzete8 és vitézlő záborái Zéborszky Péter 
úr 9 esztendős ártatlan nemes Hellebranth Ka
rolina unokaleányával, kiknek egyikében a 
háladatos leánya és veje jóatyát, másikában pedig 
fejlődni kezdett reményöket a kesergő szülők 
siratják. 1824. és 1830."

*

A már múzeális értékű és kidöntött kő ki 
tudja mikor talál vandál gazdára. Es közbe még 
sok kő ágaskodik ki a veteményesföldből, köztük 
az 1831-es kolera 365 halottjának emelt pusz
tulásnak indult emlékkövével. A gát oldalában 
feljebb egy kies elhanyagolt sir van. Valamikor 
egy egyszerű fakerítés övezte, ma már csak a 
kő áll egyedül hirdetve, hogy Hamaliár Márton 
ev. püspök fekszik a sirhant alatt e szavakkal: 
„Occidit, at luceat. Martinus Hamalidr super-

intendens. Dominus. Natus 1751. die 11. november. 
Obiít 1812. die 3. augustusi

m
Hisszük, hogy a kegyelet a kedves hely 

megtartásával rövidesen legalább egy egyszerű 
fakerítéssel övezi a sirt, mint hogy a megmozdult 
nemes emberi érzés a nagy költő. Vajda Péter 
sírját díszítette fel most erős és díszes vaskerí
téssel. A nagy Tessedik sírja állandóan gondozott 
a gazdasági tanintézet vezetőinek szeretetteljes 
jóvoltából. £ nagyok sírjai körül pedig a név
telenek és elfeledettek százai, ezrei pihennek 
besüppedt hantok, korhadt fejfák alatt. Itt-ott egy 
erősebb fejfa, kereszt hirdeti még az elhúnyt 
életrajzi adatait, az újabb parcellákban pedig 
gondos kezek és emlékező szivek figyelme látszik.

*

A szokványos búcsúzó és kegyeletes em
léksorokon kivül találunk sirverseket is. Az arra- 
vetődő vándor, ki a természet szépségein túl, afc 
emberi ész alkotta megnyilvánulásokat is kutatja, 
feljegyezheti a következő sorokat a kövekről ;

„Halkan száll itt a madár,
Szellő is sóhajtva jár.
Harmat hull a fű közé.
Apa-anyja könnye öntözé 
Magzatainak nyughelyét/

Más.
„Mint a letűnő nap 

Elhaló sugára.
Emléked szór fényt 

Éltem alkonyára r

Máshelyen pedig-a következő sorok ragadják 
meg a szivet.

„A Jóság volt 
Lelkének fénye, mint arany 
Ömlött felénk
— S mi árvák lettünk T

*

Egy régi sírkőről pedig alig tudjuk kibetűzni 
ezeket a különös bölcs szavakat:

.Utas megállj, nyugodtan olvasd e sorokat, 
Hogy ki vagy, az egykot én is valék.
Mi én vagyok, az te is leszesz,
E hant mely engem, az Téged majd betakar. 
Egy rmatyánkot imádkozzál érettem 
S vedd ezért köszönetemT

A sirhant alatt pedig Níchlas János 1854-ben 
elhúnyt egyén pihen, ki Sopronból való volt.

*

A régi sárga köveken érdekes faragásokat 
látunk. Többhelyen ugró szarvas diszlik, más
helyen olajágat tartó kéz, hol meg méhecskék. 
Ahol nincs múzeum* ott a múltnak sokasok 
töredékes hagyományát a templomok és a 
temetők őrzik. És őrzik az elhunytak békés 
álmát és a szivek, kegyeletét. Temetőben ha 
jársz embertársam, sohase félj le. A halottak 
oly jók, nem bántanak senkit. Csak az emberek 
rosszak ott kinn az élet szörnyű nagy vásárában, 
ahol oly gyakran szenvednek a jók és az 
igazak is.

— Előkészületek a Katalin-estre. A Katalin- 
est előkészítéséről, kiszivárgott hirek szerint, 
az ezévi valódi művészest lesz. Andor Tibor 
az Opera táncművésze, Vági Dezső opera
énekes, Takácsy Dénes énekművész, Privler 
Gyula zongoraművész és egy gordonkaművész 
már eddig megígérték közreműködésüket. Az 
előkészületek még folynak.

— Reformációi emlékünnep. A Protestáns 
Leányegyesület alapszabályaihoz híven az 
idén is kedves missziós délután keretében 
áldoz vasárnap délután fél 5 órai kezdettel

t a díszteremben. Közének után ima. Marsai 
' Emmike énekel Mrsan Mária szaval. Az

énekkar vallásos énekeket ad előt Rohoska 
Jenő karnagy vezetése mellett. Az ünnepi 
•beszédet Fürst ErVin orosházai lelkész mondja. 
A vendégszónok a fiatalabb lelkészgárda ki
válósága, akinek beszéde elé nagy várako
zással nézünk. A közéneket Borgulya Endre 
tanitó kiséri.

—■ Missziói előadás. Meyner indiai misszio
nárius esperes 14 napi magyarországi tartóz
kodása alkalmából november 10-én városunk
ba érkezik. Ilt 10. és 11-én vetített képek 
segítségével bemutatja a misszió munkáját. 
Előadására már most felhívjuk olvasóink fi
gyelmét. Az előadás időpontját és a részle
teket jövőheti számunkban hozzuk.



AUTÓ

malom

golyós- és görgöscsapátgyak- 
kalműködik a legbiztosabban.

Raktár bármely,,méretbeH

^ D đ P k o l l đ l  (Árvahiz)

,.i RaffaySáüdor B̂ kés vármegye, örökös 
törvéoyhaióságitaflja. • Dr. Raffay. Sándor ■ bá- 
nyakerületi evangélikus püspököl Békés vár
megye örökös, törvényhalósági tagjává vá
lasztották.

— Szénás túzifaktildeniények kirakodása. A 
kereskedelmi miniszter megengedte, hogy a 
szén- és tűzifaküldemények a rendelteiési 
állomásokon a vasúti kocsikból további in
tézkedésig vasárnap és kíván király napján 
is egész napon iát .kirakhatok ćs az állomé-

Mte^íibtéíőly,el^llUhptók legyenek.
— Készül az öcsödi egészsógvédöJiáz. Öcsö

dön felállított egészségvédő-ház munkálatai 
már bafejezéshez közelednek. Az épületet 
ünnepség keretében fogják rendeltetésének 
átadni.
:,>TT̂ VetilWtkápea .előadj a ipagyar őshazáról. 
Horváth Béla fővárosi tanácsjegyző ai kul
tuszminiszter felkérésére Budapest után a 
vidéknegyes városaiban is vejitett képekkel 
kisért előadásban számol be ázsiai ? útjáról. 
Így ̂‘városunkban az Iskolánkivüli Népműve
lési Bizottság égisze alatt november hő 10-én, 
szombaton délután 3—6-ig az ifjúságnak és
6—9-iĝ  a nagyközönségnek tart* előadást a 
Mozgó terméberi. A neves előadónak az ország 
számos, városában nagy érdeklődést kiváltott 
előadására,ezúton hiyjuk fel olvasóink szi- 
\}es, figyelmét. Az ifjúsági előadáson a jegyek 
é*a'2Ü:i*Hér, az esti előadáson pedig 20—80 
fillérig.

Kapható: Meftner Sam a
fűszer- és v^gyeskerefikedésében. Szarvason.

— Az Első tavasz Szaryason. Nagy előké- 
■sžuletek folynak a szarvasi rokkantak egye-̂  
.sületében az Elsőtavassá cimű hangulatos \ 
'operett* előadására: A^ddrabot a Vigadóban \ 
^november 11-én, vasárnap adják elő. ?

— Rövidesen elkészül át öcsödi vashid. Az( 
öcaödi vashid :épitési.ímunkálatai befejezés-1 
hez közelednek. Pár hét̂ g a forgalom még! 
az ideiglenes fahidon bpnyolódik le. A fahíd j 
faanyagát az egyik kunszentmártoni fakeres-' 
kedő már meg is vásárolja.

— Ünnepélyek a reformáció évfordulóján. A 1
protestáns világ legnagyobb ünnepét váro
sunkban is bensőséges áhítattal ülték meg. 
Az ünnepélyek sorát a Lulhér-tanitónőképző- 
intézet kezdte meg, mely már vasárnap, 
október 28-án délelőtt fél 12 órakor rendezte 
meg nyilvános ünnepélyét a gimnázium torna- 
.csarnokában. Korim Kálmán vallástanár 
magasan szárnyaló ünnepi beszéde, Bokor 
Magda V. é. n. és Kollár Ida IV. é. n. sza
valatai mellett vitéz Szomjas . Frigyes tanár 
vezetésével a tanitónőképző énekkara négy 
gyönyörű énekszámmal szerepelt a szépen 
összeállított műsoron. Az ünnepély napján 
délelőtt 10 órakor az újtemplomban rendezett 

, ifjúsági istentisztelet szónoka Bartos Pál ev. 
lelkész. volt. Délután fél 5 órakor a gimnázi
umi ifjúság rendezte meg a maga hagyomá
nyos ünnepét az intézet tornacsarnokában. 
Itt Korim' Kálmán vftUáslanár megkapó 
ünnepi beszéde, Bartos György VIII., Bárány 
József VII. o. növendék szavalatai képezték 
a műsor gerincét, melynek keretet az; ifjúsági 
énekkar, Láng János tanár vezetése mellett 
jó összhangban előadott négyszólamú énekei 
és Bartos György, Méitner József és Tótfalusi 
Pál VIII. o. tanulókból .képezett hegedű-trió 
klasszikus koncert-darabjai adtak.

— Nyagtáxis* A kondorosi ev. templom orgonájának 
megújitsára beérkezett, adományok folytatólagos köz
lése : Búzában: Melis András 31, Trabach Mihályné 
10. Sztvorecz György 20, ifj.T Unatyinszki Mihály 51, 
Kovács Pál és fia 43, Kugyelka,■ Pál 20. Kovács Mihály
10. Katyjak János 8, Antal Pál .29, Komár Pál .10, 
Roszik György 5, Valach István 12, Kunstár György 30,

' Szekere András 7. Miklya Pál 15, Jelen Pál 20. Visz- 
kok György 10, Terhes Mihály 45, Csicsely György; 52, 
Gyurcsan Mihály 23, Szebegyinszki . János; 8. Veles 
János 10, özv. Kóczi Andrásné 3, Sonkoly Mihály 12, 
Skorka János 30, Süveges Mátyás 10, Trabach György 
30, Özv. Farkas Pálné 30, ifj/ Vajgely János 10, Vajgely 
János 10. Kozsuch Mihály 25.-Szeljek István 25, Kiss 
.György 15. Becskereki :Gézáné25, Brusznyiczki György 
6, Bankó János 18, TusjakJaaosné 5. Varga János 17. 
Kepenyes Pál 16, özv. Szrnlrn Mihályné 20. Bobvos 
Mátyás 10. özv. Csicsely Jánosné 7, Szcdmohráczky 
János 10, Pecsenye János 40, Hrivnák Mihály 10, Ga
láth Mihály 20, Lestyan András 10, Zvara János 14, 
Ocsenás András 10, Melis István 30, Vitális György 15, 
ifj- Belopotoczki György 26i;j&órkány János 15, Sárkány 
György 15 és Varga János '30 kg. búzát.

E ladók  igen kedvező fizetési feltételek
mellett az alábbi ingatlanok :

Szarvason a Kákahalomban. 11. kker.. .380. 
sz. alatt lévő 1 kaL Hold 489. D-öl területű 
szántó; a Roszik-dűlőben fekvő 4 kát. hold 
407, D-öl területű szántó ; a 11. kér. 214. 

..sz. lakóház: a ll..kec 565.-sz.. lakóház és 
egy krakói felépítmény felerésze.

Csabacsüdön 55 kát. hóid szántó tanyával és 
gazdasági épületekkel.

Békésszentandráson a GBdénylapos végén 13 
kát. hold 155 D-öl szántó tanyával és 
gazdasági épületekkel; a Furugyzugban 
2 kát. hold 1.03 G-öl szántó; a Dinnyés
laposon 1 kát. hold 1224 G-öl- szánló; a 
Csicsó-dűlőben 4 kát. hold 1511 D-ö! 
szántó és a békésszentandrási 575 sz. ház 
felerésze. 1

A mézőtúri határban Peres-dűlőben lévő 2 
kát. hold 493 D-öl területű szántó.

Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztár
inál; Szarvason.

Kaliforniai pajzstetíttól Maeiries1 

Gyümölcsfát
Magastörzsü és bokőrözsát 
Díszfát 
Díszcserjét 
Évelő vir&got 
Gyökeres szőlövesszőt stb
bármilyen mennyiségben igen olcsón szállít

Unghváry Jóxsef
faiskolája

CEGLÉD.
Budapesti iroda VI. Andrássy ut 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

— A konyha művészete. A Színházi Élet új 
száma egy igen érdekes és igen hasznos 
új rovattal gazdagodott, a Konyha i Művé
szetével. Ifj. Szaczelláry Győrgyné, a pesti 
társaság előkelő ésismert .' tagja szerkeszti 
ezt az új rovatot. Hatvannégy oldalas :Rádió- 
világhiradó, 32 oldalas. Gyermekujság és 
kézimunka melléklet egészíti , ki a/Színházi 
Élet új számát amelynek ára 60 fillér. Elő
fizetési dij egynegyedévre 6'50 pengő..Kiadó- 
hivatal : Budapest, VII., Erzsébet körút 7.

P U B L I K Á C I Ó
Bér lók Pálnál árpaszalma $ladó; IV.- 134.
Kuruc Mihály Zöldpázsiton levő'házában lakás van 

kiadó. Krakó 80.
Húsz hold föld felesbe kiadó. Jelentkezni Községháza 

48. sz irodában.
Brachna Zsuzsán »a 8 hold földje új tanyával :dadó, 

T. II. 125.
Kepenyes András örök. 1. 164. háza eladó.
Kasuba Mihály szappanoszugi gyümölcsöse*:eladó. 

Jel. Dr. Salacz Aladár ügyvédnél. ,
Lestyan Mihálynál Kákán akácfa oszlopok eladók. 

T. 11.337.
Ciyléczki Mihály tanyást keres. IV. 89.
Sonkoly Pál fejésre tehenet vállat 111. 132.
Darida Andrásnál ponyva és.. .akácoszlopok eladók. 

1. kér. 221.
Trágyát keresek megvételre Mangolbac-szállítással. 

Cim Községháza 48. iroda.
Tusjak Lajos IV. 226. sz. háza eladó.
1. 220. sz. ház eladó.
Ábrahám Pál 1. 349. sz, háza eladó.
Ozv. Bankó Pálnénál használt zsindely eladó. II. 411. 

. Szeljük Mihálynénál egy kazal szalma eladó. 111.362. 
Magyar Jánosnak ótemető és Hatház alatti kender

földje eladó. I. 500.
Eladó U. 259. sz. ház.
Janurik Jánosnál tengeriszár és kettőseke eladó. 

T. VI. 135.
. Eladó L 408. sz. ház. *

Pribelszki Pálnál szalma, vasborona, kútgém eladó. 
Olvassa a Szarvasi Közlöny „Publikáció** cirtifl ro

vatát. Mert benne mindazt megtalálja; omitmás hirdető
helyeken hallgat

‘MtKOEH
szombat;  :
M IH D B N Ü If



Gramofon-lemezek készülékek.

M A K K A
rádiók kedvező részlelfize-

S T A N D A R D  '^már
p  ,0.— t5l kaphatók

[
_ világos, opél, gyöngyfény

‘T lIN G  S R A M  0  ® legújabb Dekalumen-
X  t l W a i i f l i ' l  „évű izzók beszerezhetők

[
varógép-képviselet. új var-

S I N G E R  rógépés'otjokré3zek

más c
cikkek és felszerelési 
áruknak jutányos áronv u iam o ssag i julhal a birlokébo

nevekkel
talál^niBnk szucs

villamossági műszaki 
üzletében.

Jav ításf fémcsiszolás, galvanizálás, 
rádióópités, tervezés.

— Templomi ünnepély Szarvason. Vasárnap 
•délután a szarvasi újtemplomban templomi 
ünnepélyt rendeztek nagy érdeklődés mellett. 
Szelényi János igeolvasást és imát mondott, 
az V. és VI. osztályos tanulók egyesített 
énekkara lendületes énekszámokat adott elő 
Rohoska Jenő vezénylése mellett. Borgulya 
Endre orgonista művészies orgonajátékkal 
•adta elő Bach: Erős várunk korálját, majd 
egy fiú- és leánykar énekeli felemelően Ro
hoska Géza vezénylete mellett. Bartos Pál 
-alkalmi költeményét Plentri Gyula, Skita 
István, Kondacs András, Rohoska Lajos és 
Kondacs Lajos tanulók szavalták el. A temp
lomi ünnepségen egybegyűlt összegeket az 
ev. templomok tatarozási alapjára és a sze
gény gyermekek segélyezésére használják feL
v — Ismeretterjesztő előadás. A .. szarvasi 

gazdasági tanintézet tanárikara álta] az Isko- 
l£nkivüli Népmivelés keretében a szarvasi 
Kisgazda Körben megindított ciklus második 
előadása vasárnap, november 4-én délután 
2 órakor a Kisgazda Kör helyiségében lesz: 
Előadó Kachelmann Curt tanár, aki ézálka- 
lommal az állati szervezet felépítését és mű
ködését ismerteti népies nyelven.

— Olvasókör áthelyezés. A szarvasi Közép
halmi Magyar ÖÍvasókör október hó 21-én 
megtartott rendkivüli közgyűlésén egyhangú
lag elhatározta, hogy helyiségét V. külkerület 
204. szám alpi IV. külkerület 195/1. szám alá 
helyezi át Antal János héjába. Köri össze
jövetelek vannak hetenként kedd, péntek és 
vasárnap esténként.

Mielőtt téli szükségletét
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, koksz, darabos lignit

szén, vasaló faszén.

P O N T O S A N  MÉRLEGELVE,
kivánatra házhoz szállttom I

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

Győződjék meg olcsó, versenyképes áraimról!

i y

szezon előtt eszközöltesse

n »  DÁRIDÁ divaíszűcsnéL
Eposlával szemben.)=

A szarvasi tanulóifjúság a hősök temetőjében
és nagyjaink sírjainál

■ ■
Nagy halottaink emlékezete mlndszentek ünnepén

(Saját tudósítónktól.) Szarvas polgár
sága ezidén is kegyeletes bensőséggel ün
nepelte meg a maga és a város nagy halot
tainak emlékét és ebből az ünneplésből fe
lekezeti különbség nélkül mindenki egyfor
mán kivette a maga részét. Az ünnepségek 
súlypontját a Hősök Temetőjében, a Vajda 
Péter és Tessedik sírjánál rendezett megem
lékezések képezték. E három helyre tanári 
vezetés melleti a város összes középfokú is
kolái : a gimnázium' a gazdasági tanintézet, 
a tanitónőképző és a polgári iskola növen
dékei kivonultak, de ezek mellett többezer 
főre tehető annak az embertömegnek a szá
ma, mely az ünnepségeken végig jelen volt. 
A Hősök Temetőjében , kezdődött a kegyele
tes aktus, melyet a tariitönőképzőintézet 
énekkara vitéz Szomjas Frigyes tanárral az 
élén vezetett be. Az emlékbeszédet Bartos 
György gimn. VIII. o. tanuló mondta. Innen 
a menet Vajda Péter síremlékéhez vonult,

mely körül már ott diszlik a gimnázium és 
a SzÖSz áldozatkészségéből emelt vaskerítés. 
Az emléknél Nyiri Zoltán VIII. o tanuló 
megemlékezése és Bárány József VII. o. ta
nuló szavalata hangzott el. Előbbi a gimná
zium. tanárikéra és ifiúsága, vitéz Balogh 
Lajos a gazdasági tanintézet nevében helye
zett koszorút a nagy költő sírjára. Az ünnep
ségek befejező állomása Tessedik Sámu$t 
sirja volt, melynél a gazdasági tanintézet 
ifjúsági énekkara Rohoska Jenő karnagy ve
zetése mellett egy énekszámot adott elő és1 
vitéz Balogh Lajos IV. é. növendék Tessedik 
alkotó szelleméről, munkásságáról és annak 
napjainkig terjedő kihatásáról beszélt. A ve
rőfényes, langyos, gyönyörű őszi nap és a 
halottak szelleméhez húzó titokzatos erő a 
lakosság ezreit vitte ki az. elmúlás birodal
mába és a fájó kötelesség, alig láttunk sirt 
gondozatlanul. Szivbemarkoló meghatottság
gal áldozott városunk halottai emlékének.

— Megnyílt a községi gőzfürdő. A múlt héten 
üzembehelyezték Szarvas gőzfürdőjét, amely 
egészségi szempontból fontos hivatási tölt 
be a környék életében. A szarvasi fürdő 
meleg hévvize nagyon sok reumatikus be
tegnek hozta meg már a gyógyulást és amikör 
sokan idegenben, hagy 'périzáldözátökka! 
keresik gyógyulásukat, sokszor csak inkább 
az elterjedt hírek alapján, különös fontosság
gal bir a szarvasi melegvíz gyógyereje, amely
hez olcsón hozzájuthat mindenki bérletváltás
sal. Szarvas közönsége évről-éyre jobban 
rájön a fürdő nagy fontosságára és hisszük, 
hogy most is legteljesebb pártfogásával 
igyekszik honorálni a község elöljáróságának 
a fürdőmegjavitásával és üzem behozásával 
megnyilatkozott jóindulatát.

— Vármegyei segély. Békés^ vármegye tör
vényhatósága Kereszlurszky György szarvasi 
lakosnak elhullott lova pótlásához 80 pengő 
segélyt szavazott meg.

— Szarvasi elemisták dicsérete. Szerdán dél
után dr. Sörös Miklósné,.a .Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt központi titkára tartott előadást 
a budapesti rádióban „Képek az ifjúsági 
vöröskereszt életéből * címmel. Előadásában 
megértéssel emlékezeti meg a szarvasi állami 
elemi iskola vöröskeresztes csoportjairól, 
amely:. a / szokásos munkálatokon kivül tél- 
időben. karácsonykor a 'madarak részére is 
madáreleségekkel megrakott fát szokott ki
tenni és minden évben elzarándokol a Nagy
magyarország középpontjához, ahol a régi 
határok visszaállításáért mondanak áhitatos 
imát.

legolcsóbban és megbízható jó minő
ségben csak az ország legnagyobb lak

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

Békéscsaba, Andrássy út 25.



Megtámadta, és Kirabolta régi ,l$m^rős^t 
,u;. á Szarvasi 6rszr J " ' ‘ " : s"

fegyházra ítélték él az útonállóbetörőt

országúton, sőt "Kovács Újvári kerék- 
párját is mágáHöz vette. A gyulai tör
vényszék Bartók Mihályt hétévi fegy- 
hézra, segédkező tettestársát pedig 
dologházra Ítélte el. A rablási bűn
ügyét most tárgyalta a szegedi Ítélő
tábla és Bartólc büntetését hét évről 
ötre szállította le,.

(Saját iudósitónktól.) Bartók Mi
hály Kovács Sándor nevű barátjával 
er. év tavaszán kóborlás közben a 
s^axv^si országúton találkozott Újvári 
István békéscsabai napszámossal, régi 
ispvsroséyé]. A békésen.. Csaba felé 
tartó embert a két férfi megtámadta; 
súlyosan megsebesítették, majd kira? 
bolták és otthagyták vérbefagyva az

Megvadultak a lovak 
és a vetőgép halálrazúzta a bérest
Egy öcsödi szárm azású béres tragikus halála Csépán

kapta Szvoböda Jánost és halálra 
zúzta. Amikor kiszedték a gép alól 
félhalott volt. karjai-lábai össze voltak 
törve. Azonnal kocsira tették, hogy 
orvoshoz szállítsák, de párszáz méte
res út után a szerencsétlen béres iszo
nyatos kínok között kiszenvedett.

(Saját tudósítónktól.) A múlt héten 
Szvoboda János öcsödi születésű me
zőgazdasági béres Paczolai László 
csépai földtulajdonos földjére huzatta 
két lóval a vetőgépet. A lovak az 
úton valamitől megvadultak és maguk
kal rántották a vetőgépet, amely el-

— LefatoHik a megóvott kegyeleti stafétát. Az októ
ber 6-i kegyeleti stafétát, mint ismeretes, o társabalmi 
egyesületek, részéről a SzUTE megóvta. Az óvásnak 
helyt Judoit a rendezőbizoltság s a versenyt november 
lréQ'.'Cg&tdcfökon délben futották le. A starthoz a Le
vente-Egyesület és a SzUTE-Bocskay-kombinált csapatai 
állottak. A versenyen a Levente-csapat győzött

— A gazdáazék Orosházán. A szarvasi gazdasági tan
intézet ifjúsági futballcsapata szerdán délután Oroshá
zán'mérkőzött az ottani* felsőmézőgazdaságiiskola csa
patával. A szarvasi gazdászok 1:0 (0:0) arányban győz
tek Az orosháziak igen durván játszottak. A gól az 
utolsó percekben esett . . . .

— Toudszverseiiy Kondoroson, Az elmúlt napokban 
a kondorosi tenníszezők versenyt rendeztek, amelynek 
értékes dijait dr. Geist Gáspár földbirtokos adományozta.

— Gy&oit a kondorosi futballcsapat* A Kondorosi TE 
a sarkad* Világosság csapatát a vasárnapi mérkőzésen 
7:1 ahányban győzte le.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben október 26—31-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Pribelszki Pál és 
LustypkAnna fia Mihály, ifjú Majernyik 
György és Vaskor Mária fia Pál. Házasságot 
kötöttek: Hraskó Járws Darida Judittal,
Nyémcsök PS! Pádiá Zsuzsannával, Glém- 
boczki András Komár. Máriával, Lustyik Pál 
Szmka Máriával, Szakács István Sápszki 
Erzsébettel, Trabach Pál Adamov Zsuzsan
nával, Pljesovszki Pál Brachoa Katalinnal. 
Mikolay Tamás Kiss Olgával:1 Elhaltak: Lita- 
vecz Pálné 23, Csicsely Pál 77, Blaskó Dá
niel 46, Kriska Mihály 51, Balog Teréz 4 hó
napos, Rácz János-Béla 7 éves, Kondacs 
Anna 46 éves korukban.

— Értesítés. Higiénikus, pontos, Ízléses 
kiszolgálás Imgrundnál. Ugyanott tartós on- 
dolálás, vas* és Vizondolálás és fejmosás.

— Pénteken tárgyalják Szegeden a „Bocskay" 
felfüggesztési ügyét. A Magyar Labdarugók 
Déli Alszövetségének elnöksége a hét folya
mán értesítette a Bocskay SE elnökségét, 
hogy a fellebbviteli bizottság pénteken tár
gyalja Bocskaynalí dr. Uhrin András egyes- 
biró felfüggesztő ítélkezése ellen beadott 
fellebbezését. Ha a fellebbviteli bizottság jó- 
akaratúíag hozza még döntését — ami nem 
is lehet kétséges, hisžen az égyesület még a 
hivatalos lapban megjelent egyesbirói döntés 
elölt rendezte tartozását — úgy a csapat 
már vasárnap valószínűleg bajnoki mérkőzést 
játszik vagy a KTE-el, vagy az OFC-al.

— GyAC—Torol 1 : 0 (1: 0). I. octi. bajnoki. Biré Lázi.
A nagy érdeklődéssel várt GyAC—Turul bajnoki mér
kőzés vasárnap délután a bajnok gyulai csapat győ
zelmével végződött A Turul választott kaput igy a 
GyAC inditotta meg p játékot és az első félidő legna
gyobb része igen tetszetős mezőnyjátékkal telt el. 
Mindkét részről szép jtásszjátékot produkáltak a játé
kosok. A vendégcsapat nyugodt, szinte kényelmes já
tékén ̂ meglátszott, hogy biztosra veszik a győzelmet. 
Az első gól a félidő 32. percében esett a kitűnő tu
dású Fodor révén. A második félidő is inkább a gyu
laiak fölényével folyt )e és körülbelül a 35. percben 
Fodor a szezon legravaszabb gólját lőtte: kornervo- 
nalról csúsztatta a léc alá a labdát A Turul csatárok 
nem sok munkát adtak Mareknak. — A Turul vasár
nap Mezőtúron játszik bajnokit a régi riválissal : a 
MAFC-al.

— GyTK—Bocskay ,1*0 (0:0). Barátságos« Biró 
BdeBrth. A Bocskay‘vasárnap Gyomán játszott ba
rátságos mérkőzést ahol — mivel a biró más megol
dást nem talált— egy büntető 11-essel vesztesként 
kellett elhagynia a pályát. A mérkőzés egyébként durva 
volt. Heimfárth bíróról a játékosok szinte tudomást 
sem* vettek s igy nen^csoda, hogy a mérkőzés bot
ránnyal végződött Heimfárth ;nem futballbirónak való. 
Gyomén ez év távaszán még cifrább dolgok is történ
ték, mint a vasárnapi/Ők ezt már megazoklák.

feÉEHÓ elad&sKEDYEZŐ Nzetési feltételek mellett 
KEKÉKPÁti-javitás és eladás részletre.

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

Áxaiai olcsóságáról és inrim minőségiéről győződjön meg!

Zoméncedények versenyképes árban kaphatók
Árpátkbszár 5+ szán* S T fi F Á N l^ fl 1« . Árpá4*fe«cár 5.

Hirdetmény
Az elöljáróság értésig a község Jpkos? 

ságát, hogy a gőz- és JiédfürdSt ífelyó évi’ 
október hó 27-tol üzembe helyezi. A gőz- 
és meleg kádfürdő hetenként 3 nappnr #  
lesz üzemben és pedig hiifrdén hétfeft szom
baton, vasárnap, és hétfőn. A fürdőrend és 
fürdőhasználali dijak további rendelkezésig 
a következőkben állapittatik meg: szombaton 
délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak, délután 1- 
től 5-ig nők, 6—9-ig férfiak részére. Va&émap 
délelőtt 7—12-ig férfiak, délután 1—5-ig nőkr 
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 . . . . . 15 30 -  15 40
Tengeri . . . . 9— -  920
Csöves tengeri . . 7'50--- -
Árpa . . . . 12’--- - -
Zab . . . . ir-----
Tökmag . . . . IS'----- --
Lucerna . . . . 130'--- 150-

KÓCZY divatárukereskedő 
közleménye (Luther-árvaháx}

Férfiöltöny-, felöltő-, ragián kelme az ösz- 
szés hozzávaló bélésekkel, úgyszintén front
harcos-, cserkész- és leventeruha-kelme anya
got 4 havi lefizetésre szállítok, nem részleg, 
hanem készpénz árakkal. Továbbá rolettaJ- 
vászon és gyökérfonatú rolettaanyag, felsze  ̂
relve szintén kedvező feltételek mellett kész
pénzárban megrendelhető.

X  FIGYELEM! }
+  Ócska PAPLANJÁT ne dobja el! ^  
4  Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l  ^  
+  Újak készülnek, úgy pehelyből, 0  

gyapjúból, mint vattából. Épp úgy 0  
+  vállalom Új paplanok' készítését, 0
+  vitAl ENDRÉMÉ 4 )
^  11. kér. Bem utca 210.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedje 

6 fiHér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivaMt 

Négy Sándor könyv- és papirkéreskedése, 1., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla laniló.

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

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

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

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

■ IV., 461. számú ház eladó és azonnal^ 
beköltözhető.

A Szarvasi Közlöny hirdetései
a  legeredményesebbeké
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