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— Kinevezés. Dr. Nagy Kálmánt a szarvasi 
kir. adóhivataltól Jászberénybe helyezték ét. He
lyébe Vitális János oki. közgazda lett kinevezve.

— Nagy érdeklődés nyilvánul meg a törvény
hatósági Választások iránt A vasárnapi törvény- 
hatósági bizottsági tagválaszlások iránt nagy ér
deklődés nyilvánul meg a lakosság körében. A 
Nemzeti Egység szarvasi szervezete a polgári 
pártokat egy táborba hozva együttes listával in
dul a választási küzdelmekben. A listák egybe
állítása a lakosság legteljesebb megelégedésével 
találkozik, mert a polgári pártok listáján minden 
társadalmi állású egyén szerepel, ami által mind
egyik társadalmi osztály képviseletet nyer a vár
megyénél. Szarvas hazafias és a szebb magyar 
jövendőben bizó lakossága nagy lelkesedéssel 
és önmagában bizó hittel néz a választások elé.

— Mig a fuvarozónál járt kirabolták a laká
sát. K. Tóth Andrásné öcsödi baromfikeres
kedő a mull héten, egyik este egyik társéval 
együtt Bálint József aulófuvarozóhoz ment 
át fuvarügyének megbeszélése végeit. K. 
Tóth Andrásné nem sokáig volt oda, mert 
a lakást nyitva hagyni nem akarta sokáig, 
mivel egy évvel ezelőtt már kirabolták. Most 
is sietett haza és aggálya valóra vált, mert 
a lakást teljesen szétdúlva találta és az 
ágyába rejtett 500 pengőnyi pénzének hűlt 
helye volt. Az esetről azonnal jelentést 
tett a csendőrségen, mely a legszigorúbb 
nyomozást azonnal bevezette,

A Szarvasi Közlöny hirdetései 
a legeredményesebbek! 
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A Nemzeti Egység listája győzött a vármegyei 
virilis megyebizottsági tagválasztáson

Százhatvannyolc megyebizottsági

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap tartották 
meg Gyulán, a vármegyeházán a törvény- 
hatósági megyébizottsági virilis tagválasztá
sokat, amelyen 168 megyebizottsági tagot 
választottak meg. A választáson százszáza- 
lékig a Nemzeti Egység listája győzött, amely 
az egész megye hazafias lakossága körében 
nagy örömöt keltett, A választáson járásunk
ból a törvényhatóságba a következők jutottak 
be rendes tagnak. Schwarz Gyula Csabacsüd. 
dr. Geist Gyula Kondoros, Felzer József 
Szarvas, Borgulya Pál Szarvas, dr. Oláh

tagot választottak vasárnap Gyulán

Antal Öcsöd, , dr. Fischbein Soma Szarvas, 
Deseő Jenő Öcsöd, dr. Készt Ármin Szarvas, 
Géczy Dezső Szarvas, Kovács György Kon
doros, dr. Lestyán Goda György Szarvas, dr. 
Domanek Pál Békéssszentandrás, Hunya 
András Szarvas, Kovács Libor Szarvas, Ku
lik Sándor Öcsöd, Galáth János Szarvas. 
Póttagok: Kacskovics Aladár, dr. Gerő Osz
kár Csabacsüd, vitéz Tepliczky János, dr. 
Déri Ármin, dr. Szemző Imre, Donner Imre, 
Ribárszky Pál, Dauda Mihály és Weiczner 
Gáspár Szarvas.

Súlyos szemsérülést szenvedett 
ólomöntés közben

Egy szarvasi iparos balesete

(Saját tudósítónktól.) Ifjú Pável 
József szarvasi pékiparos, aki jelenleg 
szüleinél: Piros József pékmesternél 
lakik, a napokban egy kés megjaví
tásához ólmot öntött. Amikor a forró 
ólmot beleöntötte a kés nyelébe, az 
kicsapódott. A tüzes folyadék arcán 
és mellén apró lyukakat égetett ki és

szemébe is behatolt, amitől látását is 
elvesztette. Azonnal kihívták dr. Placskó 
Soma orvost, aki gyógykezelés alá 
vette a súlyosan megsérült iparost. A 
gondos gyógykezelésnek tudható be, 
hogy kétnapi vakság után Pável Jó
zsef lassan ismét visszanyerte látását. 
Állapota javulóban van.

— Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 
szarvasi szervezete december 2-án a Polgári Kör 
helyiségében választmányi ülést tart. -

— Filmelőadás a Leve'iitezenekar javára. A 
szarvasi Levente Egyesület december hó 14-én 
filmelőadást rendez az egyesület zenekara ja
vára. A filmelőadásra a Császárvadász cimű 
háborús tárgyú és egyéb sporlfilmeket hoznak.

— Befejezték az adóösszeirásokat. Szarvas 
község területén az adóösszeirásokat befejezték.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyvben 
nov. 16—23-ig a következő bejegyzések történtek. 
Születtek: Fehér Lajos és Kelement Etelka leánya 
Etelka-Ágnes, Moravcsik József és Slajchó Juli
anna leánya Margit-Éva, Radvány Béla és Tóth- 
Maconka Mária leánya Éva-Mária-Erzsébet, 
Hruska Mihály és Szeljak Judit fia Mihály, Krajcsi 
János és Papp Mária leánya Julianna-Veronika, 
Polyjovka Mihály és Ganyecz Judit fia Mihály, 
Trnyik Mária fia Mihály, ifj. Roszik János és

Janúrik Judit fia Pál, Tóth Pál és Rózsa Etelka 
leánya Erzsébet, Janúrik Pál és Litauszki Erzsé
bet leánya Judit, Richter László és Horváth 
Terézia leánya Terézia-Erzsébet. — Házasságot 
kötöttek : Petrovics Pál Hruska Annával, Szilágyi 
Pál Kasik Erzsébettel, András János Nyemcsok 
Annával, Pimiller Pál Szirony Erzsébettel, Galáth 
György Gyebnár Máriával, Csicsely János Szmka 
Erzsébettel, Galáth Jánps Darabos Judittal, No* 
vodomszki György, Brachna Máriával, Szopka 
János Nagy Annával, Kondacs János Brusz- 
nyicki Zsuzsannával, Uhljar János Antal Zsu
zsannával, Antal Pál Tóth Annával, Sovány 
György Styecz Judittal. Gyekiczki György Sovány 
Judittal, Bjenyik Mihály Dudás Judittal. — El
haltak : Králik György 6 éves, Král Márton 84 
éves, Jancsó Pál 72 éves, Bohnyjat Mihály 52 
éves, Tusjak János 53 éves, Oravecz Mihályné 
Nagy-Szklenár Mária 39 éves, Osztás János 60 
éves, Szappanos Mihályné Katrenák Judit 75 
éves korukban.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

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

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út 25.



C&éndés utazás Szarvastól Szegedig és visšža
Miért jó a  villamoson váló utazás és Szeged milyen szép nagy falu

Áz egész városon vészmadárként Qll a 
ködös sötétség, s lepelként borított mindent a 
csend. A városban csak itt-ott pislákoltak á 
mécstől gyengén megvilágított ablakok s itt talán 
egy halott felett virTeszlanak, ott egy súlyos beteg 
embertársunk életlángjait ápolják, emitt a későn 
érkező utas, amott a távozni készülő gyújtotta 
meg egy pillanatra a fény tadó forrásokat.

Én is utaztam Szegedre, ebbe a minden 
ízében sajátos magyar metropolisba. S e közel 
négyórai utazás alatt egész életre valót tapasz
taltam. Szomorú, lehangoló tapasztalatok voltak 
ezek. Két óra 23 perckor indult vonatom. Két 
őrekor indultam, hogy a negyedórás utat komó
tosan legyem meg. Negyedhárom után pár perc
cel tettem kezemet a sötét váróterem dérlepte 
ajtókilincsére. Benyitok. Az volt a benyomásom, 
hogy egyedül vagyok s igy egy kis ideig nyu
godtan gondolkozhatom. Tévedtem: az ajtó
melletti pádon egy fekvő emberi alak vonalai 
bontakoztak ki lassan előttem. Leültem, gon
dolkoztam. mert a fekvő alak egyenletes Ievegő- 
véltésa nem zavart. Pár perc még, s felgyúlnak 
az állomás ivlámpái s egy 25-ös Tungsram izzó 
vigan árasztotta el sugaraival a várótermet is. 
Megelevenedett a pályaudvar s az ezáltal okozott 
zsivaj fölébreszlette a pádon alvó földműves- 
asszonyt is. Kitörölte szentéből az álmosságot s 
azonnal ostrom alá vett jelentéktelen, ügyetlen 
kérdezősködéseivel: Hová tetszik utazni a
fiatal úr?

Kérdéseire elmondom, hogy Szegedre uta
zom. mi ügyben. Kierőszakolja belőlem szeged
béli lájékozotlságomat is. Elmondja, hogy ő is 
Szigegybe utazik, a katonai kórházba, ahol pár 
hónapja bevonult fia fegszik tüdőgyulladásban 
és visz neki egy kis hazait. Elmondatja velem 
százszor áz útirányt a kórházhoz, ezerszer kikéri 
véleményem gyalog menjen-e. vagy a számára 
elképzelhetetlen „villanyoson**, Ígéretet csikar ki 
ki belőlem* arra v̂onatkozólag, hogy elkísérem

oda. Mindent megígérek, mert Untatnak naiv 
kérdései s szinte felbosszant tudatlansága, el
maradottsága. A végén is elhatározza, hogy gya
log teszi meg az utat a kórházig, mert 28 fillér 
sok a „villanyosra-

Szeged—Rókus utazásunk végállomása. 
Kiszállok, de asszonyomat nem találom sehol. 
Beülök az éppen induló villamoskocsiba s elfe
lejtem, hogy volt egy ulitérsam is Szegedig.

Délután fél kettőre elvégzem ügyes-bajos 
dolgaim Szegeden s kimegyek a Szeged-Rókusi 
állomásra, hogy a kél óra után induló vonattal 
hazautazhassak. A jegypénztárnál egyszer csak 
megszólal egy ismerős hang: A fiatal úr is most 
jön haza, milyen kellemetes. nem megyek egye
dül. A fenti mondatot — oldalt nézve látom — 
a reggel velem utazó néni darálja felém. Sze
reltem volna a későbbi vonattal utazni, de je
gyem már megvallottam . . .  mit legyek ? Felszál
lók. Végtelenül ragaszkodó úlitársam ugyanabba 
a kocsiba szállt s mellém telepedett.

Megindult belőle a szóáradat: „Nem gon
doltam, hogy Szeged ilyen nagy falu . . . milyen 
komótos villanyoson utazni, csak ne volna olyan 
benzinszaga... De naivságánák, s elmaradott
ságának csimborasszója csak most következett: 
Hálásan köszönök a fiatalúrnak, mert azt mon
dott. hogy villanyoson utazzak: igy sokkal töb
bet látlam. Hogy-hogy néni ? Hát igy láttam a 
házakat alapjuktól a tetejükig, gyalog menve 
nem láttam volna az emeletet.

Kellemetlen volt számomra ez az epizód, 
mert a fülke tele voll környékbeliekkel, akik ha
talmas hahóiéban törtek ki az asszony eme be
mondására. Fájt az eset, de megvigasztalódtam 
Mert a szarvasi Bezinai-szőlőkbe nem megy még 
villamos, hogy a mi tanyai lakosaink megismer
jék a kukorica tetejét is necsak az alját. De 
igy van ez jól és remélem, az én útitársam is 
rá fog jönni, hogy holiig tanulunk mindnyájan 
ezekben a cudar időkben is. Bágyonl János

Várakozáson felüli nagy győzelmet arattak 
a szarvasi Bocskay SE birkózói

További munkájuk Szarvas sportéletének fellendülését jelentheti

A szarvasi Bocskay SE birkozógárdája 
vasárnap este 8 órai kezdettel rendezte meg 
a közönség szép érdeklődése mellett bemu
tatkozó birkozóversenyét, az Ipartestület áru- 
csarnokában. Ezalkalommal a Kunszentmár
toni TE jóképességű csapatát látta vendégül, 
amelynek súlyos vereséggel kellett elhagynia 
a verseny színhelyét, A birkozóverseny ren 
dezősége a figyelmet erősen lekötő versen, 
szüneteit hanghatásokkal igyekezett feléién 
kitenir amennyiben rádióval felerősítve, gra
mofonlemezeket forgattatott. Mér délután 6 
órakor megkezdődnek a mérlegelések, ame
lyek eredményeként 4 súlycsoportban 11 
kunszentmártoni és 14 szarvasi birkózó in
dult. Légsúly: 3 KTE, 3 Bocskay, pehely
súly : 3 KTÉ, 3 Bocskay, könnyűsúly: 3 
KTE, 3 Bocskay, kisközépsúlyban 2 KTE és
4 Bocskay birkózó indult. Majd megtörtént 
a birók és zsűritagok kijelölése. Pontosan 
este 8 órakor megkezdődnek a menetek s 
mér ö VWBeny ötején kitflrrik* a Sž0rVágjak 
ežos felRéaízültségé. A' főbb mint \fSi6ní: oraig 
tártó v<

kerül sor az eredmények kihirdetésére s az 
éremdijak kiosztására. A szarvasiak fölénye 
csak itt tűnt ki valóban, mert a kunszent
mártoniak csak egy második helyezést tud
tak a maguk számára biztosítani. A  verseny 
a következő eredményekkel zárult. Légsúly: 
1. Bukovinszky Emil, 2. Roszik György, 3. 
Ujfaluczky Győző. Pehelysúly: 1. Roszik Mi
hály, 2. Laurenczy Barna, 3. Zvara János. 
Könnyűsúly: 1. Litauszky Mihály, 2. Paulo- 
vics István, 3. L. Kovács Károly. Kisközép- 
súly : 1. Laurenczy János, 2. Tóth János(KTE), 
3. Kun József. A verseny hónapok óta tartó 
előkészületek s erős tréningek munkáját iga
zolta. A tréningek a Bocskay részéről Im- 
grund Ferenc és Laurenczy Jenő felügyelete 
mellett Bukovinszky Emil és Laurenczy 
Barna vezetése Blatt folytak, a látottak után 
megállapíthatjuk : a IegfegYelmezettebben s 
igén eredményesen. A birkózók minden di
cséretet megérdemelnek lelkes és fejlett tech- 

. murtkffiükért. Toyáf&bí munffijyűk* élé 

nagy várakoieááísal tekiftíunk, mert ež váro
sunk Hanyatló sportéletének erőteljes íendu- 

. # __ r ___  , ___  letét adhat.
mindvégig szép volt és igazi 

Jezétet nyújtott. Tizenegy óra utón

— CsAK-Torul 2:1 (0:0). I. o. bajnoki. Biró: 
Szijjárfó. A Turul vasárnap a bajnoki tabella második 
helyezet tjével mérkőzött Csabán és 2 : 1-es minimális 
go terén y ú vereséget szenvedett. Az első félidő CsAK 
fgfénrtyeí. de gól nélkül lelt e!. A második félidőben 
Gyurisén II. büntetővonalon belül kézzel érintette a 
fabdá! és a ll-est berúgják. Később Gyurisán 1. ki
egyenlített. azonban a mérkőzés vége felé Sajbcn meg
szerzi a győztes gólt csapatának. — A Turul vasárnap 
délután 2 órai kezdettel idehaza játszik bajnoki mér
kőzést a Békééi TE-el.

— A Bocskay pechje eggyel szaporodott. A Bocskay- 
nak az utóbbi időben alaposon kijutott és ez a pech
sorozat vasárnap eggyel szaporodott. Már szombaton 
kezdődött a kellemetlenség, amikor a BISE értesi tte 
a Bocskayt, hogy nem küldi cl csapatát a mérkőzés

lejátszására. Erre a Bocskay vezetősége a szabadna
pos kondorosi csapattal lépett érintkezésbe és már 
Hieg is állapodtak a december 16-ra kiirt mékŐzé$ 
előrehozásában (az alszovetség utólagos jóváhagyási 
mellett), amikor a BISE táviratilag értesítette a Bocs
kayt, hogy mégis csak eljön Szarvasra. A békésiek el 
is jöttek és látszott, ho£y szurkolnak, mert különféle 
kifogásokat emeltek a mérkőzés megkezdése előtt és 
láthatólag húzták az időt. A biró azonban a pályát 
alkalmasnak találta a mérkőzés lejátszására és 2 óra
12 perckor a kapuválasztást ejtette meg. majd egyne
gyed 3-kor meg akarta kezdeni a játékot, ekkor azon
ban a békési csapat vezetője ez orvost követelte. Sze
rencsétlenségre a Bocskay pályaorvosa nem volí itthon 
és a helyettesítésre felkért orvos még nem érkezett ki. 

A biró az előirt 20 perces várakozást rendelte el. a

békési vezető azonban nem volt hajlandó éit megvárni 
és 2 óra 22 perckor kijeléntétte. höfcy nem hajlandó 
bajnoki mérkőzést játszani, mire a bíró lefújta a még 
meg sem kezdett mérkőzést. A békésiek, húzódozása 
a vereségtől Való íélélemi-e engedett . következtetni ; és 
mindenbe belekapaszkodtak, csakhogy ne kelljen nekik 
bajnokit játszani. Még akkor sem akartak játszani, ami
kor,már orvos is voll a pályán. Megállapithaűúk. hogy 
a BISE-nek sportszerűtlenségért nem kell a szomszédba 
menr.i. De ha bajnokit nem is játszottak, nagynehezen 
rá lehetett Őket venni barátságos mérkőzés lejátszására. 
A barátságos 1:0 (1 ; 0) arányban a Bocskay győzel
mével végződött. A gólt Korbely rúgta. Erneszt t helyi 
biró jól vezette a mérkőzést. — A Bocskay vasárnap 
áz alszovetség utasítására nem megy Sarkadra bajnoki 
mérkőzést játszani a Világossággal. Mint értesülünk, a 
december 16-ra kiirt KTE—Bocskay mérkőzést fogják 
lejátszani Szarvason vasárnap délelőtt egynegyed 11 
órai kezdettel.

— Egy érdeklődőnek. Jól van informálva I 
A Bocskay november 11-én, amint azt lapunk 
múlt heti számában is közöltük Gyomán ját
szott, de nem a GySC-el, hanem a GyTK-al 
s nem 1:1, hanem 3:3 gólarányú döntet
lent ért el.

— Mit olvassunk ? Aki utoljára nevet. Irta : 
Rulh Alexander. Fordította: Cavallier Jó- 
zsefné. Éppen vendégek ülnek Sir Gervaise 
asztalánál, amikor a komornyik a füléhez 
hajol és a telefonhoz hívja. Az „Evening 
Mail“ hírrovatának szerkesztője értesíti a 
vasúlkirályt, hogy a titokzatos Jack öt perc
cel ezelőtt beszélt vele telefonon. Szokása 
szerint most is előre bejelentette, hogy a 
Londonból délután hat harminckor Wake- 
field felé elindult vonatot este kilenc óra 19. 
perckor Corsely Bridge közelében fel fogja 
robbantani. Nehéz tiz perc telik el a merény
lőtől bejelentett vasúti katasztrófáig, majd 
megszólalt a rádió szpíkere : „A Grand-North- 
West expresst felrobbantották.. “ Ez a 
mindvégig eleven életet éreztető regény a 
Palladis félpengős könyvei között jelent meg. 
Kapható Szarvason Nagy Sándor könyvke- 
resdésében.

Helybeli gabonaárak
Búza 15*— — —
Tengeri 10*— ---- ’—
Árpa 12’— —‘—
Zab 11*50
Tökmag 17 — — 18'—
Lucerna 100 — —140 * —

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 gyökérfonatű röleltaanyág, felsze
relve szintén kedvező feltételek mellett kész
pénzárban megrendelhető.

APRÓHIRDETÉSEK
. Háromszoba, konyha és éléskamrából állí> 

utcai lakás kiadó. Érdeklődni lehet özv. Blaskó 
Dánielnénéí lí. Gróf Cséky A. út 69.

Csinosan bútorozott uccai szoba kiadó 
özv. Bácskáménál, Petőfi uccá 97.

. Első kiosztásban egy fél hold legelő örök 
áron eladó. Érdeklődni lehet a kiadóban.

. Eladó egy zenekari cselló jutányos árban. 
Megtekinthető a Vitális-féle üzletben.

I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.

. Borsót keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. Érdeklődök jelentkezzenek a Ai- 
adóhivatalban.___________ ______________

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

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


