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A (anyavilág 
postaiigyének javítása

Irtat Dr Fabinyi Tihamér
n. hir. kereskedelmi miniszter

Az 1933. évben Szegeden rendezett 
tanyakongresszus célja az volt, hogy a köz
vélemény és a hatóságok figyelmét a tanya- 
Világ ma is érezhető sokasok vérző sebére 
felhívja s hogy ezáltal ez a döntő fontosságú 
tanyai kérdés végre az érdeklődés homlok
terébe kerüljön. A kongresszuson elibém 
tárták azokat a bajokat, panaszokat és kéré
sekét, amelyek a tanyavilagban a postakéz- 
besités hiányosságára, késedelmes voltára, 
illetve annak javítására irányultak. Az egyes 
tanyák efszórt fekvése, a nagy távolságok, 
a sok helyütt még mindig járhatatlan utak s 
főként az ország nehéz gazdasági helyzete 
mindmegannyi akadálya u sürgős é6  alapos 
megoldásnak. De hátráltatja a kérdés egy
séges rendezését a tanyai életnek az egyes 
vidékeken uralkodó helyi : viszonyok szülte 
.különbözősége is, amely kötelezővé teszi a 
Helyzet tanulmányozását.alapos megismerését. 
Sablonos, egyforma berendezkedésekről e 
téren beszélni nem lehet, A berenjjeffkfirfgpek 
létesítése a kincstár részéről anyagi áldoza
tot, az érdekeltségek, elsősorban a 1anya- 
körzettel biró várósok és községek, de a 
tqnyai lakosság részéről is erkölcsi és anyagi 
tórtttJgatásfciivqn- A posta szűkös hitelkeretei 
miatt a kívánságok nagy részét egyedül meg
oldani rjrjem képes,.rá van lehál utalva a 
helyi hatóságok> és intézmények jóakaratú 
közreműködésére. Ezért arra határoztam el 
magamat, hogy magamat és a postát is rá-. 
kényszerítem arra, hogy ezzel a kérdéssel' 
havonta állandóan visszatérőié® foglalkozzunk 
ét minden hónapban- ,á postától bekivánt 
jelentések., a la p it  ^emélyesen is.meggyő
ződje (i1! ariql,vnfljar.8 ikerült-e í^.janyaiposte- 
viszonyok jrányuló ídrhetellen aka
ratomnak konkr^i' cselekedetek által érvényt 
.szereznem. .Tervem, az volt, , hogy -a .tanyai 
. postakézbcsitéat a helyi viszonyokhoz képest 
részben a kültelki kézbesítők felhasználásával, 
részben felvételi szolgálattal is 1 megbízott 
.tanyai- ^jJfaluzójjiratok berendezésével, to- 
vább$a kúltefüleK részeknek .a-poptoi 9 9 £rvqk 
bé{pő kézbesítési köizetébevaló bevonásával, 
vagyis/rendszeres postai kézbesítés beyjec&e- 
.tésévelfQgom jqegoldani. A feladás li^g- 
kfinnyitése tfégeU utasította m a postát, »hpgy 
a tony^központokon létesített iskolákfen 
•tanyai kézbesitpr ,«s .gyűjtőálbonás^Mt^ren- 
. djpie^n ^ ^  ;̂ ^öbhször .a, tanyai .tanupk -és 
iskolásgyermekek közreműködésével. 'E;,tani- 
•'fflk 'íígífanis^, önzetlen, értékes munkásai a; 
^yáfcértfrirolípek. -akik ezt *  . munkát js 
^ V ro e n ^ k J iá k  a tömérdekében. Veiűtf 
^tibtoáll̂ W^caken .levélfal vevő .jóik* másokat 
Iét^^fk,,alyheÍyekeni)e4ig. ah pl-az egyjes1 

{tanyák úgyszólván egysége«, összefogóidé-; 
jtift&tjlpét ,sképeznek, a^pastaggyoökségek 
fclál|K£a4 tól ..vsem ^cárkóaom e). Qifratnel 
,.<llanUhert<m>:<(jnMci)pBy a popta ^  
viszonyok ismeretébőljfakadó - törheteUan -el-! 
határozásomat a tanyái postaviszonyok meg-f 
4«W n^iráiitóban, lelkesedéssel /é?Mtybkorlati 
•Íre^Whw>{el iJÖlee»e át azélet& Jfaypflia; 
átlag 6 — 8  javítást e^zközöjtein-á JffnyflMiUg 
postaellálásáfeftO. r.ÚfWhpgy W vw íta eltelt 18 
hónap álátt 1 0 x6 —8 , vagyis 1 0 8 — 1 2 8  javítás

következett be ezen a léreri állandó és lan
kadatlan munkával. Örömödre szolgál ennek 
folytán, hogy ez újév alkalmával a tanya
kongresszus óta eltelt másfél év munkássá
gának eredményei között az egész országban 
sok helyen, igy többek között a szarvasi 
Érparti-szőlőkben, a ‘szarvasi VII. külkerülel- 
ben stb. postaügynökség létesült. Ezeken kivül 
helven tanyakörzetben tanyai, tizennyolcban 
faluzó levélhordójáralol, nyolcvannyolc tanya
központban pedig tanyai kézbesítő- és gyűjtő- 
állomást rendszeresítenem. Tizennégy tiszán
túli községben sikerült rábírni az elöljáróságot, 
hogy a külterületeken lévő tanyák címzettéi
nek szóló leveleket s az egyéb küldeményekről 
szóló értesitőiralokat saját kézbesítőikkel 
rendszeresen kivitessék. A további fejlesztés

Megfellebbezték a kereskedelmi érdek
képviseleti választást

Szarvason feltűnően sokan szavaztak és egy szavazólappal
több volt az urnában

érdekében elrendeltem, hogy a posta vezető
sége, mely a tanyavilág postai problémáit 
már eddig is nagy szeretettel és megértéssel 
kezelte, a tanyai lakosság postai ellátásának 
javítása iránt telt intézkedéseiről hozzám to
vábbra is havonta beszámoló jelentést tegyen. 
A posta ezzel a munkálkodásával a tanyai 
lakosság postai ellátásának javítása terén 
hatalmas lépéssel haladt élőt# A jövőben 
is a posta egyik kiváló feladatának kívánom 
tekinteni, hogy csonkahazánk összlélek- 
számának mintegy 2 0  százalékát képviselő 
tanyai lakosságot, a.megkezdett úton tovább 
haladva, új berendezkedések létesítésével s 
a már meglévők feljesztésével a kultúréletbe 
bekapcsolja.

A kereskedelmi érdekképviseleti 
választást megfellebbezték. A felszó
lamlást több .gyulaié? c í^a j kereskedő 
irta alá és a panaszukat azzal támasz
tották alá, hogy a választás a törvény 
előírása ellenére nem volt kellőleg 
meghirdetve és emiatt -több -helyén 
igen kevesen szavaztak le. A szarvasi 
kereskedelmi érdekképviseleti válasz
tást pedig aiért fellebbezték meg, mert 
itt még féltűnően sokan szaVaztak.

Zalaegerszegre helyezték át 
a szarvasi,postahivatal főnökét

IŜ arvasÉ tlsttélOl, baráítal, kartánwi érzékeny búcsút vettet 
a távoió j^lron Lajostól

A fellebbezést arra alapítják, hogy 
négyszáznegyvenriyolcan szavaztak le 
és .eniteik. dacára, a . legcsekélyebb cso
portosulás "sem"' volt tapásáalhatö a 
választási helyiség előtt, sőt egy sza- 
•vazócédulávál többet találtak az urná
ban, mint amennyit a leszavazottak 
jegyzéke feltüntetett. A gyenge és bántó 
érvek ajiapján a veálasztás az igeigoló- 
választiAany^elé ̂ riilüUgvancsaktmeg- 
fellebbezték az I. kerületi választást is.

Miron Lajos postafelügyelől. a 
szarvasi postahivatal köztiszteletben 
és meigbiec$ti£sben álló főnÖkétZql̂ - 
egerszsgrje . helyezték ,át . és a? ottani 
postahivatal weasetésére kapott1 meg-! 
4>izást; *Miroh - Lajos áthelyezése szol
gálati ‘érjdéJtbŐl löttéttt és a Tiögyfor-* 
gáJftú,;fíbifélm&s személyzettel dolgozó 
zalaegers^^gi ppstáfönöki megbiza^s 
Miron -Lajos rérlékes és hozzáástő 
rmmkésségénatk iriagas (helyréi jött 
legnagyobb Hílifcmferésfe. Szarvasi'nagy- 
szá^iü .tl$2télSi és bfiTőtai sző^öröan 
véftéktadomást Miron IjEgos .áthelye
zéséről, mert tévozásávBlregy jnaleg- 
•szivű, délofekedYŰ.mindenkihez köz- 
:itéHétt;lés?0$ziiitte tewtrés^ítflí öraiíiyitjské-

/sAÍkénjéből* £zawasfók*a ndomfekosao- 
qfeo&'trrdfe-völgyes, «Í8Émzinfii2aUba
Megy, Ühol ,<ihfttden tyfconw;

ieníL Az orsz

szépségekben gazdag Dunántúl egy 
szép városába, Zalaegerszegre 
ő és -elkíséri őt < ^  .szarva8Í »tÍ3ztvisew- 
iámiinak, barálaiiiak, kartórsainakdne- 
“Ifeg szerdete <és ITiinden jókivánsága.

Tiszteletére áthelyezése 
bői íkartáwai, a szarvasi postabívö^al 
személyzete keddein este az Arpádbáft 
búcsúbankettet 'rendezett, szerdán este 

édig á 'Némzeti Egyspg, á Polgfiifi 
iflr, és ,á ‘Polgári
jövé§zegyliÉt h m o s  vac&pr^íáíi böc^ii- 

xizptt 'iel saarvasi -DftrátaitQl. Az Acpftq- 
^anTendeaett.búceúvacsonánidr. Aszédi 
4nnre kir. vezető "Jbiró, vitéz ’Biki Nagy 
Imre 'községi főjegyző,' Fe.tóer’ Józséf 
:^p«r^-^(^4flips,Bártps Palev. 'lelkész 
<á»nLi8zka Gyula ny. ;Méy főfelüfiöfplő 
mondottak emelkedett és nifegbató be
szédeket. A 'Polgári Körben fendezétt 
'beínktflten e . Nemzeti

őrnagy



a Lövészegyesület, Orosz Iván lapszer
kesztő a Turul-Sportegyesület, Tákos 
Lajos ipartestületi jegyző az iparosság 
nevében búcsúzaik el Miron Lajostól.

*

A szarvasi postahivatal helyettes 
vezetésével Pásztor (Holub) Pál fel
ügyelő lett megbízva.

H Í R E K
A  revízió gondolata
Annak a külpolitikai kormányprogramnak, 

amelynek jegyében az ország az újesztendö 
kitárult kapujának küszöbét átlépte, gerince és 
pillére, etikai tartalmának értékmérője és egyúttal 
szuggesztiv erejű lendilö kereke a revízió gondo
lata. A nemzeti leiekből ki nem irtható és soha 
el nem sorvaszthatót a nemzet léttalajából fakadó 
gondolat ez. A revízió mszót, amely ezt a gon
dolatot kifejezni hivatott, érzésünk és hitünk olyan 
varázserejévé emelte a köztudat számára, amely
ben minden nemes és jogos nemzeti aspirációk 
elválaszthatatlanul, ötvözetszei'üen összeforrtak. 
Gyakran és hamar ki szoktuk ejteni a minden
napi életben ezt a nemzeti fájdalomtól megszentelt 
varázsigét, de szükséges, hogy amikor revíziót 
sürgetünk, egyfelfogáson legyünk afelől, hogy 
mit értünk ezalatt. Kell tehát, hogy a revízió 
fogalmát és célkitűzését úgy ist mint az újesz
tendö külpolitikai programjának lényegét befelé 
is, kifelé is állandó és hü megvilágításba he
lyezzük. Mi tehát a revízió célja ? Elsősorban, 
jogos területi igényünknek érvényesítése, a lehe
tetlen országhatárok békés módosításar elszakított 
véreinknek a nemzeti közösségbe való vissza
helyezése. Érvényesítése tehát azoknak a területi 
igényeknek, amelyeknek az egységes és ősi 
nyelvben és vérségi kapcsolatban azonos nemzeti 
kultúra, a lelkeket egybekapcsoló tradíciók, a 

néprajzi egység, a Kárpátok aljának meg nem 
hamisítható tökéletes földrajzi törvényei támasz
tanak alá. Ezekért a jogokért a magyar nemzet 
évszázadokon át tömérdek vértes aranyai áldozott. 
Ezek szolgálatában váltak ezrek és tízezrek mártir-

glóriás bujdosókká, hordozván mementóként a 
véres magyar sors keresztjét és inkább választva 
a földönfutó, mint a rab kenyerét. Ezek azok a 
jogok, amelyekről magyar soha le nem mondott 
és soha lemondani nem fog, mert ezek a jogok 
azok a nemzeti kincsek, amelyekért a magyarnak 
itt élni és halni keli Ezekért a jogokért hozzuk 
ma a revízió oltárán a szegénység áldozatát 
azzal az elhatározással, hogy nem adhatjuk el 
jogaink egy töredékét sem egy darab fehérebb 
kenyérért, mert ezek a jogok nem egy nemzedék 
jogai. Ezeket mi apáinktól örököltük és felelünk 
érettük a történelem itélöszéke előtt örökhagyó
inknak éppúgy, mint örököseinknek, ha azt nem 
akarjuk, hogy emlékünk megátkozott legyen. 
Második alkotó főeleme a revízió fogalmának 
és célkitűzésének a nemzetek egyenjogúsága. 
Aminthogy nem ismerünk Európa földjén nálunk 
magasabbrendü nemzeteket, úgy őszinte kész
séggel tekintünk másokat magunkkal egyen
rangúnak.. Igaz, hogy az utóbbi időkben mar 
alig esik szó komoly fórumok előtt „győztesekről11 
és „legyőzőitekről", a nemzetközi érintkezés terén 
azonban még mindig kísért annak a közel
múltnak átkos szelleme, amely egy pillanatnyi 
erőviszonykonjunktúrát örökéletünek akar kimun
kálni és hazug fikciókból erőszakkal igyekszik 
kikovácsolni a másodrendű nemzetek fogalmát. 
A mi revíziós célkitűzésünk ez ellen a beteg és 
átkos szellem ellen küzd és a hatalmi helyzeti 
energia helyébet amely változó, mint az áprilisi 
időjárás, a keresztény kultúra és a krisztusi 

humanizmus törvénykönyvének alapján kiuánia 
szabályozni a népeknek és országoknak egymás
hoz való viszonyát. Legszorosabban összefügg 
ezzel revíziós külpolitikánk harmadik alkotó 
főeleme, a kisebbségi jogok rendezéset illetőleg 
tiszteletben tartásaf Védjük a vallás, a kultúra 
és az anyanyelv szent jogát. Mert nem lehet 
például cseh nyelven iskoláztatni aztf aki ma
gyarul, tótul, vagy németül imádkozik, gondol
kodik és álmodozik. Egyforma jog, egyforma 

mérték egyforma teher az államok minden 
polgárának, akármilyen fempíomba járnak, akár
mi/yen nyelven imádják az egy Istent \ A ma
gyar revíziós törekvések célja az, hogy az igazi 
békének gondolata ebben a szellemben lengje 
át az újesztendőben a népeket és sorsuknak 
felelős irányitóit.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason január hónapban idősb Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újtemplomban 9 órától magyarnyelvű istentisz
teletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap dél
előtt fél 9 órakor kismise. 10 órakor nagymisc. Délután
3 órakor vecsernye. Köznapokon a szentmise reggel 
fél 8 órakor, Utániak délután 3 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson az ev. templomban minden hónap első 
vasárnapján van istentisztelet.

—  Kinevezés. Dr. Linderberger János, a 
nagyváradi róm. kát. egyházmegye meg nem 
szállolt részének apostoli kormányzója az 
Unió Cleri és a Hitterjesztési Egyesületek 
egyházmegyei igazgatójává Fetzer József 
pápai kamarás, szarvasi esperes-plébános, 
tanfelügyelőt nevezte ki. Ugyanakkor a Jézus 
Szive Szövetség és az egyházmegyei sziv- 
gárdák igazgatói tisztét is vele töltötte be. 
A magas helyről jött kitüntető kinevezések 
Szarvas esperes-plébánosának nagy egyházi 
értékeiről és elhivatottságáról tesznek bizony
ságot és azokat Szarvas katolikus társadalma 
nagy örömmel fogadta.

—  Halálozás, Fuss István, a Szarvasi Hitel
bank igazgatója 53 éves korában Szarvason 
elhunyt. A Hitelbank a szorgalmas tisztvise
lőt saját halottjának tekintette. Holttestét va
sárnap Kunszentmártonba szállították és ott 
temették el.

—  Behelyettesítés. A járás főszolgabirája 
Békésszentandrás községben megüresedett 
állatorvosi állásba Harka Ödön kondorosi 
állatorvost helyettesítette be.

—  Névmagyarosítás. Viszkok István gimn. 
Vil. o. tanuló családi nevét belügyminiszteri 
engedéllyel - Verődre,. Kunstár -Pjálszarvasi 
születésű MÁV pályaőr, nagyszénási lakos 
és gyermekei nevét irKöváriM-ra, BrózikJenő 
szarvasig születésű, csanádalberti tanitó nevét 
„Csaba*4 névre változtatta.
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Édes kis Nórám I
Egy tragikus esemény adja a kezembe a 

tollat« hogy Neked írjak, aki nekem több vagy, 
mintha 6z édeshúgom volnál. Te jól tudod, hogy 
tiz év óta milyen nehezen vártam mindig a 
nyári vakációt, amely Téged hat hétre mindig 
hozzám repített. Most háromszorosan nehezen 
várom. Először azért : mert mindig nehezen vá
rom ! Másodszor azért: mert a műit nyáron, 
tanulmányaid miatt megfosztottál engem ettől az 
örömtől. Harmadszor pedig azért: mert ha valaha 
szükségem volt lelkileg egy gyöngéd és mégis 
erős lelki támaszra, akkor az éppen most van. 
Nekem csak erősítőre és lelki támaszra van szük
ségem. De erre nagyon-nagyon 1... Más vala
kinek azonban talán a fizikai élete függ tőlel 
Ez az élet pedig számomra kimondhatatlanul 
drága. Olyan drága, mint az életkedvem és a 
boldogságom ; a lelkinyugalmam, az életem I . . .

Édes kis Nórám I Lásd: a legváratlanabb 
és legtragikusabb idegrázkódás dacára is bizo
nyosfokú örömmel és relativ lelkinyugalommal 
fogtam az Írásba. Olyan 'enyhitőleg simogatta 
meg a telkemet az a gondolat, hogy a kis mentő- 
angyalomnak írok. És most újra kezdenek a 
gondolataim ősszekuszálódni. A szememet elle
pik a könnyek ... Meg fogsz vájjon engemet 
érteni 7 . . .  El tudok-e mindent mondani össze- 
fQggőleg 7. . .  Teljesited-e vájjon az én nagy- 
nagy kérésemet 71...

Hát látod: ilyen vagyok én I Egy félóra 
sirás. . .  De előttem fekszik édes kis arcképed. 
Elhallgassam, hogy sokszor összecsókoltam s

hogy olyan biztatóan mosolyogsz felém 71... 
Igen. most már újra nyugodtabb vagyok és szép 
sorjában mesélni fogom ezt a szomorú mesét, 
ezt a nagy kérelmet;

Mindjárt a tragédián kezdem.
Ma reggel Október bárót Victor őrnagy 

kardpárbajban leszúrta. A szúrás keresztül fúrta 
a baltüdőt. A sebesülést nem annyira a nagy 
vérveszteség teszi életveszélyessé, mint inkább 
az a körülmény, hogy a szúrás felszakitott egy 
háborús lőtt sebet is I . . . Úgy látom, hogy Dr. 
Keserű főorvos nem túlságosan' bizik a felépü
lésben. Engem pedig egyenesen és határozottan 
eltiltott a beteg látogatástól. Kénytelen vagyok 
belátni, hogy igaza van. Nem az én ideges szi
vem miatt. Azzal én most igazán keveset törő
döm*. De a sebesült nyugalma érdekében. Saj
nos : én roppant érzékeny kedély vagyok. És 
nem tudok senkire megnyugtatóig hatni. Leg
kevésbé egy súlyos betegre 1... Hiába akarnám 
tehát ápolni. Hiába áldoznám fel akár az élete
met is a felgyógyulása érdekében. C$ak ártanék 
vele. Csak felizgatnám őt. Ami végzetes lehetne!...

Édes kis Nórám I Nekem ebben a rideg, 
szívtelen nagy világban csak két jóbarátom, két 
bizalmasom, két édestestvérem van. Az egyik Te 
vagy, a másodunokahúgom. A másik Október 
báró, aki vérszerint még csak nem is rokonom. De 
lélekszerint annál inkább 1...

Milyen különös, hogy Tik ketten nem is 
ismeritek egymást, pedig a báró csak hat évvel 
ezelőtt költözött fel városunkból Budapestre, hol 
ügyvédi irodát nyitott. És a mi házunkhoz min
dig meglehetős sűrűn járt. A Te nyári vakációid 
idején azonban — szokása szerint — bizonyára 
a hegyekben vagy a tengeren csatangolt. Alig 
hiszem, hogy Pestről is ismernéd. Hiszen Te 
olyan visszavonultan élsz a tanulmányaidnak.

Milyen.különös, hogy Tik ketten nem is

meritek egymást! Tik kelten, akikre rá mertem 
bízni életem legszentebb, legszomorúbb titkát. 
Victor iránti változatlan és jól eltitkolt szerel
memet I . . .

Szerelmemet t . . . ügy érzem, hogy a mai 
napon halálosan meggyűlöltem őt, mert megölte 
az édes bátyámat I Alaptalan, ostoba és gonosz 
féltékenységből. Abban az órában sértette meg 
erőszakosan és jóvátehetetlenül, amelyikben tő
lem hozzá indult, hogy a kibékitó, a gyönyörű 
rózsalánccal fűzze össze csuklóinkat és szivein-: 
két. Hiszen ő is halálosan szeret engem és 
pokolimódon szenved. De dacos kutya. Vérebi

Hát ez rettenetes! . . .  Ebbe bele kell 
őrülni I . . .

Nórám édes t Tudom, hogy éppen ezekben 
a napokban teszed az utolsó orvosi szigorlato
dat. Vagy már le is tetted 71.. . Tudom, hogy 
átlagos emberimérték szerint ilyen életbevágóan 
fontos dolgodban Téged megzavarnom nem volna 
szabad . . .  De én Téged nem emberi mértékkel 
mérlek. Te kékszemű vagy, mint Pallas Athéné. 
És éppen olyan okos és jó is I . . .  Emlékszel 
hogy sokszor szoktalak „kis Athéné"-nek 'be
cézni 71.. .

Az Istennek valami különös űjjmutatását 
látom benne, hogy Október épen pár nap előtt 
ajándékozott meg engem egy készülő regényé
nek, — mert ő iró ember is — verses prológ- 
jával. Neki is van egy Athénéje. Nem kül5nös?l... 
A verset mellékelem.

Nórám I Drága, okos, jó kis kékszemű 
Athéném. A jó Istenre kérlek: jöjj, repülj mi
előbb hozzám I .. I Kimondhatatlanul vár és 
ezerszer csókol Heddád.

*

A Minorita-templom órája éjfél után egyet 
ütött. Hedda asszony megcímezte a levelet és 
ráírta : Express, ajánlva I

(Folytatása következik).



Szarvas közsóg tisztviselői
megrendültén tudatják, hogy szeretve 
tisztelt, sokra becsült megértő és jólelkű 
kartársuk

KOVÁCS MIHÁLY
ADÓELLENŐR

65 éves koróban Szarvason hosszú és 
súlyos szenvedések után meghalt.

1935. január 6-án kisértük őt utolsó 
útjára.

Emlékót 
kegyelettel megőrizzük I

—  Méltóságos lett vitéz Márky Barna Békés 
vármegye alispánja. Gyuláról jelentik: Békés 
vármegye köztiszteletben és közszeretetben 
álló alispánja, vitéz dr. Márky Barna szol
gálati éveinek megfelelően az V. fizetési osz
tályba lépett elő. Az előléptetés következté
ben vitéz dr. Márky Barna alispánnak jan. 
1-étől méltóságos cim jár.

—  Tanítói kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter a szarvasi állami elemi is
kolához özv. dr. Kollár Ivánnét helyettes- 
Innitói teendők ellátására kinevezte.

—  Halálozás. Kovács Mihály, Szarvas köz
ség adóellenőre 64 éves korában Szarvason 
elhunyt. A tiszlviselősors őt is elérte. Még 
két hónappal ezelőtt ott ült az adószedő- 
pénztárban és a késő éjszakákba nyúló 
megerőltető munka nagyon megviselte. Ide
gileg összeroppant és amikor már féloldalára 
majdnem béna lett, a november negyedi 
adófizetések után betegszabadságra ment és 
súlyos betegségével azonnal ágynak dőlt. 
Huszonötévi községházi működését nem 
zárhatta be megérdemelt nyugdíjazással, 
mert ágyából nem kelt fel többé és kinos 
szenvedések után pénteken meghalt. A jó- 
•lelkütetű, munkájában mindig pedáns, a leg- 
megértőbb kartársi szellemet élő tisztviselő 
temetése vasárnap délután ment végbe óriási 
részvét mellett. A temetésen Kellő Gusztáv 
ev. lelkész mondott megható beszédet, Bar- 
tos Pál ev. lelkész pedig szép búcsúztatót. 
Kartársai, Szarvas község tisztviselői és az 
elöljáróság teljes számmal vettek részt temeté
sén és kisérték el utolsó útjára.

— Kitüntetések. A Zenebarátok Országos 
Egyesülete dalpályázatot hirdetett, amelyen 
mintegy tizenhatezer dalt bíráltak meg. A 
jelentősebb értékűeket oklevéllel tüntették ki. 
Az oklevelek most érkeztek meg Szarvasra 
is és Moldvai Béla közigazgatási jegyző nyúj
totta át a kitüntetetteknek: Garay Samunak, 
Hegyi Józsefnek és Jeszenszky Józsefnek.

—  A  Nemzeti Egység értekezlete. A szarvasi 
Nemzeti Egység szervezete vasárnap, január 
13-án délután 2 órakor a Polgári Körben, a 
községi választások ügyében, értekezletet tart.

— Az egyetemista ifjúság összejövetele. Az 
Országos Turul Szövetség szarvasi Szabolcska 
Mihály bajtársi törzse szombaton este az 
ipartestületben jólsikerült családias összejö
vetelt rendezett. A hangulatos és kedélyes 
összejövetelen Molitórisz Pál községi tiszt
viselő,, joghallgató mondott lendületes és ér
tékes megnyitót. A szépszámban összegyűlt 
közönség ezután kellemesen elszórakozott. v

—  Február 2-án lesz a Levente Tiszti-bál. 
M in t az előjelek mutatják az idei évad leg
fényesebbnek Ígérkező bálja, a Levente 
Tiszti-bál február 2-án lesz. A rendezőbizott
ság nagy lelkesedéssel fogott hozzá munkájá
hoz. A  hagyományos palotás tánc próbáit 
már megkezdték és különbözőbbriél-külön- 
bözőbb tervek vetődnek fel a rendezéssel 
kapcsolatban.

—  Népművelési előadás. A Kisgazda Kör 
részére megszervezett ismeretterjesztő előadás 
ciklus következő előadása vasárnap, január 
hó 13-án délután 2 órákor lesz a Gazdakör 
helyiségében. Előadó dr/U^onxiFerejicgazd, 
Jaoialéz^ti tanár. Az előadás tárgya : 
vényvédelm i szerek”.

Nagy érdeklődéssel várja a közönség 
a frontharcosok bálját

A  bált százhetventagú
A frontharcosból élén egy negyven- 

lagú szűkebbés százhetventagú tágabb 
körű rendezői gárdájával, már impo
záns mértékben előreveti sikerének 
fényét. Előre látható, hogy a január 
12-iki bál nemcsak a múltra, de a 
jövőre nézve is példát fog mutatni egy 
nemcsak családias jellegű, de elit- 
táncmulatság nívójára nézve is. A 
báliroda az Árpád-szálló 1. emelet 12. 
számú szobájában már permanenciába

rendezői gárda rendezi
lépett, naponta délután fél 6—7 órák 
között. Ettől eltekintve is, jegyek elő
jegyzése, pótlólagos meghívók igény
lése stb. tekintetében a rendezőség 
bármely tagja a közönség rendelke
zésére áll. Páholyjegyek igényelhetők 
Korim Kálmán gimn. tanárnál. Nagy
számú, fess táncos gárdáról gondos
kodás történt. Készüljünk a szezon 
legfessebb és leghangulatosabb báljára!

A kiüldözött magyarok javára teaestét rendez 
a Turul-Sportegyesület

Nagy érdeklődés nyilvánul meg
Minden magyar.szive összeszorult 

és keze ökölbe izmosodott a szerbek 
példátlan balkánizmusának írére, mely 
szerencsétlen magyar családok kiüldö
zésében nyilvánult meg. Ezrek lettek 
hontalanok a szerbek barbársága mialt 
és a magyarság szive azonnal meg
mozdult és az ország minden részében 
megindult az akció a hontalanná vált 
magyar testvéreink megsegítésére. La
punk Szarvason indított akciót és olva
só nk közölt igen szép számmal akad
tak jószívű lelkek, akik adományaikkal 
siettek a kiüldözöttek megsegítésére. 
Most a társadalom egy jelentős része,

a Turul jótékonycélú teája iránt
amely a Turul-Sportegyesület köré 
csoportosul, mozdul meg és önzetlen 
áldozatkészséggel, fáradságot nem is
merő igyekezettel egy jótékonycélú 
teaestély rendezését vették tervbe január 
19-én. A figyelmes rendezőség Szarvas 
lakosságát ezúton is meghívja a jóté
konycélú teaestélyre és mindenféle 
bejelentés, felajánlás, érdeklődés dr. 
Lehoczky János, dr. Podany Pál és 
dr. Donner Imre rendezőbizottsági ta
goknál eszközlendő. A teaestély iránt 
máris osztatlan érdeklődés nyilvánul 
meg.

—  Köszönetnyilvánítás. Az 1934. no.vember 
8-tól 1935. január 6-ig tartolt nőnevelési tan
folyam látogatói ezúton mondanak hálás 
köszönetét Wagner Géza gimnáziumi tanár 
úrnak és Fetzer József pápai kamarás, espe
res-plébános úrnak. Wágnér tanár úrnak kö
szönetét mondunk jóindulatáért, a fáradozá
sáért, mélyet érdekünkben löbbizben tanúsí
tott. Ő eszközölte ki — a Békés vármegyei 
Törvényhatósági Iskolánkivüli Népművelési 
Bizottságnál — tanfolyamunk engedélyezését 
s a tanfolyam ideje alatt is többizben meg
látogatott és buzdított' bennünket. Főtiszte
lendő esperes úrnak á leghálásabb köszö
nettel tartozunk azon Jóságáért, hogy a IV. 
kerületi róm. kát. iskola tantermét a tanfo
lyam céljaira átengedte és a tanfolyam tar
tama alatt a fűtést és-világitást a róm. kai. 
egyházközségnél kieszközölte számunkra. Mi 
a legnagyobb örömmel és megelégedéssel 
távozunk a tanfolyam^ helyéről s mindnyájan 
őszintén sajnáljuk, hogy már véget ért. Kér
jük a jövőbenis. A nőne vetési tanfolyam látogatói.

.—  Országos vásárok., A szentesi országos 
vásárt január 25. és 2í>-án. a dévaványait 
január 14-én tartják.

—  Levél a Szerkesztőhöz. (Beküldetett.) 
Kedves Szérkésztő Uram 1 Nagyon örülnék, 
ha Szarvas közönsége által oly nagyrabecsült 
lapjában panaszomat közzétenné. A közel
múltban egy szarvasi egyesület helyiségében 
családias összejövetelt rendeztek, amelyen 
számos vendég vett részt, közöttük sokan a 
város vezetőférfiai közül,, kiknek neveit a csa
tolt jegyzékben közlöm Önnel. Az illusztris 
társaság asztalokhoz ült és a kiszolgáló sze
mélyzet a kihozott italok árát azonnal köve
telte azoktól, akik természetesen sértésnek 
vették ezt a bizalmatlanságot és azonnal el
hagyták az eddig mindenki által nagyrabe
csült egyesület helyiségeit. Amikor a legelő
kelőbb fővárosi éttermekben éppenúgy, mint 
a falusi lacikonyhákban sem követelik etőre 
az italok árát, semmiesetre sem szabadna 
nálunk ilyen eseteknek — amelyek bántóan 
sértik meg a vendég érzékenységét — elő
fordulni. Hiszem, hogy e soraim után a tisz
tes egyesülés érdemes vezetői megváltoztat
ják a félreértésre okot adható rendszert — 
legalábbis az. egyesületet megtisztelő illuszt
ris vendégekkel szemben. Szarvas, 1935. ja
nuár 8. Aláírás: Iparosmester.
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A ff t  •• •• ffmukoszorus
A napokban találkoztam vele ismét. Hogy

hogy nem, a szürke délutánban nem ismertem 
meg. Éles északnyugati szél süvített be az utcába 
az állomás felől, én munkahelyemre siettem az 
ebédutóni újságolvasás után és — szégyenlem 
bevallani — nem ismertem meg. Pedig régi 
ismerősöm már. Igaz, hogy még csak egy alka
lommal adtam néki munkát, amikor tavaly a 
februári vásárban vett bugylibicskámat élesitleltem 
meg vele* de azelőtt és azóta is többször benézett 
hozzánk is valami műköszörülni valóért. Sajnos, 
durvább késeinket házilag szoktuk köszörülni, 
finomabb köszörülésre váró marykűrollóink pedig 
mielőtt hozzájutnának, rendszeresen elvesznek, 
borotvám nincsen, mert mióta csak szakáit érzek 
az államon, mindig önborolvakészülékkel szépit- 
getem magam. De azért jó ismerősöm, mert ha 
munkát nem is igen tudok neki adni, mégis 
sokszor megálltam kis talicskaszerű műhelye előtt 
az utcán, el*elnézegeltem a köszörűkő csillogó 
szikráit, amik az utca forgatagában szerteszóród
tak és hótborzongatással vártam, amikor a finomra 
fent borotvát a hüvelykújjának körmén próbálja 
ki. Sokszor elbeszélgettem vete, mint ahogy el 
szoktam beszélgetni a halásztelki halászismerő
sömmel, aki a kölönböző halfogási műveletek 
elmagyarázása közben operaáriákat szokott el- 
dalolgatni a csendes estékben, mert hogy hát 
egykoron a kolozsvári Nemzeti Színház tagja 
volt őkelme; vagy ahogy elszoktam beszélgetni 
a kákái gulyásokkal és csikósokkal sok-sok földi 
dolgokról olt kinn a szarvasi határban. A mű
köszörűs is ilyen barátom, nem is tudom hova 
való, mert nem akartam ezt megkérdezni soha 
tőle, tudván, hogy igy magábazárt titkaival előttem 
rejtélyesebb marad. Meg hát mi közöm is hozzá. 
De hogy nem ismertem meg a múltkor, először 
magamra haragudtam, de most már azzal vigasz-, 
talom magam, hogy hát az ő hibájából történt. 
Mert amint kiléptem a kapun, a hideg téli 
délutánban, a zúzmarás gömbakácok sora végén 
ott az utca elején egy kerékpárost láttam a 
járdán felém jönni. Amikor feltekintettem és 
megláttam, gondoltam, hogy nem lehet valami 
kellemes ilyenkor biciklizni, mert könnyen lefagy 
az ember praclija. Mentemben azután többször 
a lábom elé néztem, mert a cipőm talpa gumiból 
van a spórolás miatt, de hát a tartós (dolognak 
is kell hogy legyen hibája, mert igen csúszós. 
Így, nehogy a földdel kerüljek érintkezésbe, mint 
a múltkor egy őszi este, gyakran néztem a 
járdát, mint aki cigarettacsikkeket keres. És amint 
felpislantok, ismételten olt egyhelyben látom az 
én biciklistámat. Már az előbb köszönésre is 
készültem, mert minden biciklista, aki a járdán 
rohan végig, szorgalmasan köszön mindenkinek, 
de hiába, az én biciklistám csak egyhelyben 
motollál. Ki lehel ez,és mi van vele — gondol
koztam. Hát amint közelebb megyek — Istenem, 
Uram.-— a bicikli tetején az.én régi ismerősömet, 
a pirosképű, marconabajúszú műköszörus isme
rősön* pillantom meg, "-aki a. biciklire szerelt 
Köszörűkcről, egy ollóköszörülésével szórja a 
szikrákat szerteszét. Képzeljék el, már ő is mo
dernizálódott. Ósdi, nehézkesfargoncája helyett' 
ő is biciklire kapott és átkapcsolható szerkezettel 
a kerékpárt köszörűvé szerelte ét. Ha végez a 
munkával, átkapcsolja paripáját és köríayefi 
tovább áll. Ezt az ötletességet! No, de hát min
dig is csodáltam őt̂  mert Kát nem egy közön
séges ember ő, hanem műköszörűs lenne (vagy 
mi). így., hát megbocsáthatja . nékem* hogy nem 
ismertem meg* én pedig várom, hogy: mikor 
robog be kösiorüléáre átkapcsol hatói Bablléjén, 
vagy mikor száll lé a sötét téli felhőkből mű
köszörűs repülőgépén a házunk elé. Ezt váróm 
tőle, hiszen ő e modern gépkorszaknak az 
embere.

— Forgalmiadó panasznap. A gyulai Pénz
ügyigazgatóság kiküldöttje e hó 14-én tárt 
hivatalos napot Szarvas községházán, nftely 
alkalommal forgalmiadó ügyben pianaszát 
vagy kérelmét mindenki előadhatja.

Ahol a dicsért tárgyat udvariasságból 
azonnal ajándékba adják

Dr. Fertig Lothár riportja Brazíliából, az indiánok országából
Aíegrete, 1934. december hó.
Santosban kishajóra szálltunk s ezen 

utaztunk Rio-Grandeig, mely egy földnyelv 
legdélibb részén fekszik. Itl elbúcsúztunk az 
Atlanti Óceántól és egy édesvízi természetes 
csatornán tettünk meg 12 órás utat Porto- 
Alegreig. Nagy tonnatartalmú hajók nem is 
tudnak ide bejárni s ez Porto Alegre fejlő
désének hátrányára van. Ez Rio Grande do 
Sül állam fővárosa s neve magyarul azt je- 
jenli „vidám kikötő0. Rendkívül eleven és 
kedves város, sok német lakja s kár, hogy 
nem egészen a tenger mellett fekszik. Öb
lébe öt folyó torkollik. Innen indulnak a 
vonalok be az országba, Rio do Sulba, mely 
Brazília legdélibb állama s egyedül maga 
olyan nagy, mint Nagymagyarország.

A vasútvonalak keskenyvágányúak s a 
vasúti kocsik építése hasotílit az otthoni ét
kező kocsikéhoz, fából vannak s az Euró
pába exportált quarache fából készülnek, 
mely az itteni szomszédos chaco terület ex
port cikke. (E területért.vivja harcát három éve 
Bolívia és Paraguay). A vasúti kocsik ülései 
a nagy meleg miatt gyékényfonatúak és át
fordíthatók. A vonatod elég lassan haladnak, 
ami nem is csoda a keskeny vágányok és 
nagy kanyarulatok miáll. Annak dacára, hogy 
a vasútvonal a legtöbb helyen campon, tehát 
sik vidéken vezet, rendkívül sokat kanyarog, 
aminek az az oka, hogy a belga társaság, 
amelyik az építési engedélyt kapta, kilométer 
szerint lelt fizelve. Éjjel a legtöbb helyen 
nincs közlekedés. Csak egy vasút vonalán 
van éjszakai járat és ^zen éjjeli járatok oly 
modernek, hogy akármelyik európai állam
ban megállanák a helyüket. E szerelvénye
ket Brazília Chicagóból teljesen készen ká
véért vásárolta. Az éjszakai vonat csaknem 
csupa hálókocsikból áll; ezek használata 
lényegesen olcsóbb, mint odahaza, š rénd- 
kivül ízlésesek, tiszták és higiénikusak. Az 
ország szivéig az utasok képe majdnem min
denütt olyan, mint minden európai vasúton, 
mig azután egyszerre' minden megváltozik.

Elhagyva a koloniális vidéket, ahol ke
veri német, brazil és olasz a lakosság, tiszta 
brazil vidékre ér az ember. S itt már az 
utasok karaktere egészen más. Öltözködésük 
is lényegesen elüt az Jeurópaitól s a viselke
désük is A ruházatuk nagyon hasonlít az 
északamerikai cowboyéhoz. Széleskariméjú 
kalap, a sambrino, rendkívül bő nadrág s a 
nyakban csomózott kendő. Nagyon udvaria
sak és szolgálatkészek: Brazil szokás, hogy
ha dicsér valaki valamit a holmijuk közül, 
azt rögtön felajánlják. A minap is egy bete
gem gyöngysorát dicsértem s-a válasz az 
volt, hogy rendelkezzem vele. Nem tudom, 
mi lett volna, ha tényleg el is kérem:

Itt a camp vidéken lehet rendkívül sok 
indiántipust látni. Aniták dacára, hogy at 
indiántörisek az állam északi részén tanyáz
nak, az itteni leszármazottak még lalán job
ban magukon viselik 3ja tipys jellegét. Ezek 
ugyanis a nemes quarany törzs leszárma- 
zottjaL" Neveik és a* helységek nevei is mind 
ezen eredetet, mutatják.

Az egyik itteni íjfrtérvárosban él egy 
ilyen indián leszánkázott, aki a politikai 
életben itt megbecsülhetetlen. Ugyanis több 
politikai' ellenfelet és -kellemetlen egyéniséget 
Küldött mér a' másvilágra felsőbb parancsra 
s igy maga is abba a-kellemetlen helyzetbe 
került,'hogy'rmint sok. piszkos titok tudója, 
nemcsak az ellenségeitől, hanem politikai 
barátaitól is rettegnie kell. Várja a sorsát, 
de a végzetei késleltetni egy fegyveres test
őrséget szervezett, a maga személyes védel
mére, öt marcona férjből s maga is egy re
volver helyett állandóan kettőt visel. Külön
ben a kinézéae is imponáló, mert hatalmas 
termetű ember, vállig^rő sörénnyel.

A carnpjvidék sivár és unalmas, csak 
a naplementék felejthetetlenül szépek. Min
denütt 4-^5000 állalbjpi álló legelésző marha- 
csordák Vbgy^jühok: A folyók mentén renge

teg kócsag s más vizimadarak és falkákban 
legelésző slruccok. Ezek szelídek, 10--12 
méterre megvárják az embert vagy pedig 
versenyt szaladnak az autóval.

Északon vannak a kolonizálás alatt álló 
őserdők. Minden telepesnek méterről-méterre 
kell az erdőt meghódítania. Itt fölségesen 
szép és gazdag a növény- és állatvilága. A 
camp maga mezőgazdaságra alkalmas terü
let lenne, ha nem látogatná meg majdnem 
minden évben a területet a mezőgazdaság 
legádázabb ellensége : a sáska. A múltkori
ban egy autóutunk alkalmával hét kilométe
ren át haladtunk sáskafelhőben s ha az autó 
nem lett volna csukható, úgy a berepülő 
sáskáktól lehetetlenné vált volna a vezetés. 
Egy ilyen sáskajárás alatt a vonatok <‘3—4 
órai késéssel érkeznek, mert az agyontapo
sott millió sáska miatt lehetetlen a tovább
haladás. Zajjal jár, amikor éjjel rágják a fák 
leveleit s másna*p szomorú képet mulatnak, 
a fák teljesen kopasz ágai.

Nagy ellensége a veteményeknek a 
hangya, amely itt Brazíliában hihetetlen ká
rokat okoz. A 10—15 méteres vonalban fe
kete a föld a hangyáktól s mindegyik han
gya magával cipeli a nálánál 10—20-szor 
nagyobb zöld levéldarabot. A vándorhangyák 
már hasznosabbak. Ezek házról-hézra jár
nak. Egyszerre lepik el a házat s akkor 
minden fekete és minden mozog. Pár óráig 
tart az egész s vándorolnak tovább, de ez a 
pár óra elég, hogy minden bogarat és petéi 
elpusztilsanak. Az erdőkbe rajvonalban jön
nek s ilyenkor minden bogár és kis állat 
nyugtalanul menekül előlük. Sok mindent 
lehetne még irni úgy az állat, mint a nö
vényvilágról, valamint az itteni szokásokról, 
de ezekről majd máskor. Pr. Fertig Lothár*

1 ’ ................
—  Pályázat a szarvasi postaküldemények 

szállítására. A szegedi postaigazgatóság pá
lyázatot hirdetett a posta küldeményeinek a 
postáról a vasútra és viszont naponkénti 
szállítására és a csomagoknak a házakkoz 
való kézbesítésére. Bővebb felvilágosítás és 
a pályázat feltételei a szarvasi postahivatal
ban kaphatók meg. A pályázat beküldési 
határideje január 31.

—  Ötvenéves az öcsödi Függetlenségi Kör.
Az öcsödi Függetlenségi Kör, amely hosszú 
évtizedeken át oly fontos szerepet töltött be 
Öcsöd község kultúrális, társadalmi és poli
tikai életében, most tölti be fennállásának 
ötvenedik évfordulóját. A jubileumot január 
20-án nagyszabású ünnepség keretében ülik 
meg, melynek rendezési előmunkálatai mér 
megkezdődtek.

Ingyen szerelem
a nálam vásárolt módéra 
és olcsó CSILLÁROKAT. 
Asztali állólámpa, valamint 
éjjeliszekr ény *límpa olcsón 
kapható. 

VILLANYSZERELÉST olcsón vállalok. 
Díszes rojtos ernyők,tulipán* 
ernyők olcsó áron. 

Komplett zseblámpa elemmel 88 fillér I
Friss zseblámpa-elem. — 
Telepes rádiók nagy vá
lasztékban.

Rádiócsövek! Hálózati rádiók 1
Részletre. Bemutatás ingyen

DANKÓ (Árvaház.)



Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak a rokonoknak Szarvas 
nagyközség érdemes elöljáróságának és 
lisztvijelőkarának, s mindazoknak, kik 
KOVÁCS MIHÁLY, kedves férjem, édes
apánk, nagyapánk végtisztességén meg
jelentek, ezáltal fájdalmunkat részvétükkel 
enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is 
hálás köszönelünket. A GyásIol6tesaláa

—  Könyvtáradományozás. A kultuszminisz
ter a szarvasi iskolánkivüli népművelési bi
zottság kérelmére a Szarvas-környéki olvasó 
körök részére, ismét egy tanyai típusú könyv
tárnak alapjait képező könyvcsoportot ador 
mányozott, melyet a vezetőség ezalkalommal 
a Hosszúdon Magyar Olvasó Körnek enge
dett át és annak gondozását Hanzó Mihály 
ev. tanitó, a könyvtár kezelőjére bizta,

—  Ismeretterjesztő előadás. A szarvasi is
kolánkivüli népművelési bizottság téli elő
adásainak sorozatában csütörtökön, január 
hó 10-én a Szarvasi Munkás-Otthon Szövet
kezetben Páter Károly gazdasági tanintézeti 
tanár tartott nagy hallgatóság előtt tanulsá
gos előadást: „A különböző talajok ismer
tetése" cimen.

—  Elefántcsontszin a divat. Ilyenre hangol
ják a korszerű lakás falait, mennyezetét, még
& világításban is ezt a szinhalást keresik. 
Azt mondják a lakások szakértői, hogy az ' 
ilyen háttérben élnek, ragyognak teljesen a 
bútorok. Az izlés teteje azonban az elefánt
csontszin függöny. Mint áttetsző felhőfátyol 
borul az ablakra a nemessuhogású, könnyű 
^crüfüggöny. Ezt a legdivatosabb függönyt 
tízéves jubileumának diadalmas ajándéka 
gyanánt tűzi fel előfizetőinek otthonában a 
Tündérújjak. Az ajándékfüggöny a páratlan 
finomságú hímzett világokkal az elefántcsont- 
-szinű tüllanyagon valóságos költemény. A 
kockás tüll, a kihimzéshez való MEZ-fonal, 
a minták, melyek nyomán az egész függönyt 
díszekkel látja el a kézimunkázó nő, mind 
tökéletes harmóniát alkotnák. Aki a 150x260 
cm nagyságú függönnyel vágyálmát akarja 
megvalósítani, az sietve előfizet a Tündér- 
újjak Magyar Kézimunka Újságra, melynek 
êgész évi előfizetési áráért P 14'40-ért nem

csak a folyóiratot indítja meg a kiadóhivatal, 
hanem nyomban átadja vagy elküldi az 
•ajándékfüggönyt is. (Budapest, IV., Szervita
tér 3.) Kérjen mutatványszámot.

Gramofon-lemezek és készülékek.

M A R K A [
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üzletében.

Javítás, fémcslszolás, galvanizálás, 
rádlóépttés, tarvazés.

Pestszenterzsébeten fogták el 
a szarvasi kovácsműhely tolvaját

A szarvasi csendőrség bravúros nyomozása 
és sikere

Magyarország nyugodt életét, bel
ügyi biztonságát, az egész világon 
irigyelt konszolidált viszonyait a min
dig mindenre figyelemmel levő kor
mányzatok mellett a magyar csend
őrség éber figyelmének, humánus 
gondolkodásnak, nagy tudásának és 
biztonsági szervezetének köszönhetjük. 
A békességet, a polgárok nyugalmát, 
a törvény tiszteletét, az igazságosság 
győzelmét, a rossznak, erkölcstelennek 
megfékezését szolgáló közbiztonsági 
munkát a magyar csendőrség kezében 
erősnek és biztosnak érezzük és jól
eső érzéssel fogadjuk, hogy egy-egy 
bűncselekményre a detektivtörténeteket

felülmúló mesterfogások által fény 
derül és beigazolódik csendőrségünk, 
pótolhatatlan fontossága és páratlan 
ügyessége. Pár hónappal ezelőtt a 
szarvasi határban valaki kirabolta 
Gaál Mihály kovácsmester műhelyét. 
A szegény iparosember legszüksége
sebb szerszámait vitte magával a 
betörő és a szarvasi csendőrség fárad
hatatlan munkásságának tudható be, 
hogy. a tettest a szarvasi csendőrök 
most Nagy Imre 29 éves köröstarcsa- 
munkanélküli lakos személyében Pest
szenterzsébeten elfogták. A tolvajt 
Szarvason hívták és a vizsgálatot 
azonnal megindították ellene.

—  Egyházi statisztika. A szarvasi ev. egy
házközség kimutatása szerint az 1934. évben 
született 410 gyermek, konfirmált 448. Há
zasságot kötött 167 pár. Meghalt 344 egyén. 
Az iskolásgyermekek száma 2029. Az egy
házba betért 10, kitért 13. Az egyház tag
jainak lélekszáma 22.160.

—  Afrikai kutató előadása Szarvason. Krene- 
dits Jenő mérnök szerdán a mozi termében 
a szarvasi iskolák összes növendékeinek sa
ját felvételű filmjein bemutatta Afrika azon 
részeinek lakóit, állat- és növényvilágát, me
lyeket két évvel ezelőtt egy expedícióval járt be.

—  Kézimunka-kiállítás. Szarvason, január 
hó 4-én. lezárult nő nevelési tanfolyam veze
tője, Hoffman Anna oki. tanítónő vasárnapon 
január hó 6 -án, Vizkereszt-napján a krakói 
róm. kát. iskolában a növendékek kézimun
káiból szép kiállítást rendezett, melynek kö
zel 2 0 0  mintaszerűen elkészített tárgya a 
komolyan végzett munkát, a szakszerű ve
zetést és a példás csínt igazolta. A kiállítás
nak a jelzett napon sok nézője volt és mind
annyian csodálva szemlélték a két havi taní
tásnak az eredményét. A tanfolyamot a hely
beli iskolánkivüli népművelési bizottság a 
szegényebb népqsztály leányainak és asszo
nyainak továbbképzése végett szervezte meg, 
hogy egyesek az itt elsajátított ismereteket 
családjuk körében értékesíthessék, mások 
pedig esetleg itt szerzett kézügyességükkel 
kenyérhez is jussanak. A tanfolyamon szor
galmukkal és kiváló kézügyességükkel a kö

vetkezők tűntek k i: Bárány Mihályné, Fabó 
Judit, Kiss Györgyné, Laurinyecz Mária, Palyó 
Pálné, Varga Mária, Bliznák Anna, Csabai 
Péterné, Hegyi Jánosné, Kovács Andrásné. 
Korbely Mihályné, Laurinyecz Jánosné, No- 
vodomszky Jánosné. Potoczky Pálné, Szol- 
jar Mihályné, Uhljar Pálné és Istvánné, Tóth 
Pálné és Benyó Györgyné.

— Színészek Öcsödön. A Kamara színtársu
lat, mely jelenleg Békésszentandráson szere
pei szép sikerrel a jövő héten Öcsödön 
tartja meg előadásait.

— Új község a szomszédságban. A belügy
miniszter megengedte, hogy a közeli csong- 
rádmegyei Nagymágocs és Derekegyháza 
községek külterületi részei önálló községgé 
alakuljanak. Az új nagyközség, melynek la
kói legnagyobbrészt szarvasi telepesek lesz
nek, a Kiskirályság nevet veszi fel.

—  Levente-oktatói kinevezések. Hermándy 
Géza vármegyei testnevelési felügyelő Öcsö
dön Dutkon László ref. tanítót, Mérei János 
magántisztviselőt, vitéz Pápai Imre gazdál
kodót, Noszvagyi Lajos kerékgyártót az öcsödi 
Levente-Egyesület ifjúsági oktatóivá, Tóth 
Imrét, Csikesz Istvánt és Molnár Istvánt se
gédoktatókká kinevezte. A megbízó levelek 
átadása a közelmúltban történi meg ünne
pélyes keretek között. Az eddigiek közül a 
leventeoktatás alól felmentették dr. Gábor 
István segédjegyzőt, vitéz Borbély Antal föld
művest és Szeleczky Imre vasúti altisztet.

—  Anyakönyvilhirek. A szarvasi 
anyakönyvben január 4—11-ig 
a következő bejegyzések történ
tek. Születtek!: Palyov János és 
Lukács {Erzsébet fia György,
Huszárik Mátyás és Sovány Zsu
zsanna Ha János, Nyemcsok 
Mihály és Kohút Anna leánya 
Anna, ifj. Yalach Pál és Krátkí 
Anna fia Pál, Krajcsovics István 
ésZPetykó Mária fia István. —
Házasságot kötöttek: Jurák Mi
hály Valach Máriával, Bracsok 
István Máté Piroskával. — El
haltak : özv. Antal Mihályné 
Lustyik Anna 74 éves, Kiss 
István 52 éves, Bencsik Mihály 
53 éves, Fábri György 3 hó
napos, Kiszely Judit 1 1  napos,
Szlovák János 31 éves, András 
Ilona 21 éves, Schlesinger Dá- 
vidné Fischer Malvin 30 éves.

— Fiam a dme Haraányi Zsolt 
új fregényének, melyet az Uj 
Idők az idei jubileumi észtén* 
dejében kezdett meg.

(
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—  Kikezbesítík a csomagokat is. A szegedi 
postaigazgatóság rendelkezésének megfele
lően valószínűleg február elejétől a Szarvas
ra érkezett csomagokat a posta fogja kikéz- 
besiteni a cimzellek lakására. A kihordásért 
kézbesítési dijat fognak szedni.

—  Állandóan csökken az analfabéták száma. 
Az 1920. évi népszámlálás szerint az ország
ban minden hatodik ember, a most megtar
tott népszámlálás adatai szerint minden tize
dik ember analfabéta, ami az általános mű
velődés javulását mutatja. Huszonöt várme
gye közül ily szempontból Békés vármegye 
a hatodik helyen áll és a megye járásai 
között a szarvasi járás első helyen, mivel a 
gyulai járásban 15 százalékkal szemben ná
lunk csak 5'4 százalék az analfabéták szá
ma. Ez a szám a járási tanítóság buzgalmát 
és népünk higgadt, tanulnivágyó szellemét 
bizonyítja.

—  A Szarvasi Közlöny és Tükör együttes 
előfizetése. Harmadik évfolyamába lép most 
megjelent új számával a magyar középosz
tály legkedvesebb folyóirata a Tükör. Érde
kes művészi kuriózumot tár fel Rexa Dezső 
a régi Pest-Buda eleiéről, elbeszéléseket, ver
seket, humoros történeteket Bodor Aladár, 
Nagy Lajos, Fenyő László, Szilnyai Zoltán, 
Marconnay Tibor, Szegedi István irtok ebbe 
a számba, melynek páratlanul gazdag kép
anyaga a világ minden tájáról, a divat, a 
film legújabb eseményeiről számol be. A 
Tükör új évfolyamára ezennel együttes elő
fizetést hirdetünk lapunk előfizetőinek. Az 
együttes előfizetés kedvezményes dija, mely
nek ellenében a helyi sajtó nélkülözhetetlen 
hírszolgálata és a legszebb képes havi folyó
irat pazar füzetei, aTükör által nyújtott minden 
kedvezménnyel együtt állnak rendelkezésre, 
a következő: egy hóra 106, negyedévre 
3*26, félévre 6*52, egész évre . 12*72 P. Az 
együttes előfizetés olcsóbb, mint ha lapunkra 
meg a Tükörre külön-külön fizetnek elő, de 
az együttes előfizetők is teljesjogú tagjai an
nak a nagy szellemi közösségnek, amely e 
nagy magyar folyóirat körül szives-örömest 
csoportosul.

—  Megszűnt Öcsödön a sertéspestis. A leg
utóbbi vármegyei jelentés szerint Öcsödön a 
sertéspestis megszűnt.

—  Adótörlést kapnak az aszálykárt szenve
dett gazdák. A nyári rendkívüli szárazság 
miatt a szarvasi határban is nagy károkat 
szenvedtek gazdáink. Egyes részeken 40, 
más helyeiken 70 százalékos volt a kár. Az 
aszálysújtótta gazdák megsegítése érdekében 
kiadott miniszteri rendelet értelmében még 
árinak idején bizottság vizsgálta felül az 
aszálykárokat é$ egyharmád, máshelyeken 
fteft’g kétharmad résznyi kárt állapított meg.

A felvett jegyzőkönyvek és kimutatások alap
ján ezek a gazdák adólörlésl kapnak. 
Szarvas határában kért szenvedett gazdák
nak összesen 48.130*32 P adót törölnek az 
1934. évi kivetésből.

—  Halló az olcsó és jó lap. A Halló leg
újabb számában szenzációs riportokban szá
mol be Zilahy Irén a budapesti karácsonyról, 
a szilveszteri éjszakáról, Gombaszögi Ella 
színészi bravúrjáról és az új bemutatókról. 
Gyermeklap, kotta, film, rádiórovat és 24 
oldalas teljes Európa-műsor egészítik ki a 
lapot, melynek ára változatlanul 10 fillér.

—  Privát vágásokat és húsfüstölést jutányos 
áron vállal ifj. vitéz Tóth János, IV., 487. 
Telefon: 91.

— Köszönetnyilvánítás. A csabacsűdi ág. h. ev. egy
házközség ezúton is hálás köszönetéi mond a temp
lomi csillárra befolyt nemes és kegyes adományokért: 
Chován József lelkész 15 P, Kasnyik Pál gondnok 6 
P, Darók József 5 P. Varga Mihály, Babinszki Pál 
1 — 1 P. Laukó János 94 f, 1934. nov. 25-iki ofera 64 f, 
Brusznyiczki Pál, Pelyván András, Kasnyik György, 
özv. Kasnyik Mihályné, Maczik Márton 50—50 f, Lo
vász János 40 f, Kovács Mátyás 30 f. Jelen Pál, 
Jansik Mihály, N. N., N. N., N. N. 20—20 f, ifj. Kozsuch 
János. Kozsuch Judit 15— 15 f. Oravecz György. Val- 
kovszki András, Molnár Pál, Polonszki Mihály, $7.vák 
János 10— 10 f. Folytaljuk.

N y i 111 é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Felhívás
Felhívom mindazokat, akik néhai Ko

vács Mihály adópénzlári ellenőrtől kölcsönöket 
felvettek, hogy nálam a községházán azonnal 
jelentkezzenek annál is inkább, mert az 
adósok névsora nálam van és mielőtt a peres 
lépéseket megtenném, saját érdekükben el
várom őket.

Szarvas, 1935. január 10.
Füchsl M iksa adótiszt.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gő z-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 

Kiszplgálási dij csak 10 Pillér.

a csabacsűdi Lusztig-féle legelő
ből 48 hold. Érdeklődni lehet a 

kiadóhivatalban

•fjSEtélettél meghívom nagyrabecsiilt vevőimet, Szarvas város vásárolni óhajtó 
l^ö^hségéi és kedves .bi^átaímat. Tekintsék meg dúsan felszerelt raktáramat, 

^yetelkénysizer nélkül, afyplRozölteken kívül szakmámhoz tartozó cikkekből 
Is nagymefthyiséggel rendélkezem. Néhány cikkemnek közlöm tájékoztató árait:

Hálózati ifcdió . Ö5-—  p -tö l 
K ris tá lyo s rá d ió  2 * 5 0 P -tő I

Csillár 
Telep e s rádió

9-50 P- tö l 
3 5 —  P- tö l

A  legtöbb rádióm  vészi »B U D A P E S T  II.« te.
Gyári képviseletem van: ORION,STANDARD,PHILIPS és EK A hálózati rádiókból, 
MELYEKET RÉSZLETRE IS ÁRUSÍTOK EREDETI GYÁRI ÁRON.

Rádiókban vétel,csere)eladás.Készpónznél nagy árengedm ény
.Viílamszereiések, javítások jótállással, elfogadható áron. Minden 'komoly ajánlatot tartok. 
Sportcikkek, korcsolya: és vivofelszerelések. HOClPÖJAVITAS F ILLÉB ES  ÁRON 24  ŐRÁJN BELÜL.

Kerékpárok átfestését, pucolását és javítását m ár; most rt&gyon ötösön végzünk!

Mindenkit szívesén Iátok.:

S Z T R E H  O V S Z  É Y  ’ fÜ 4 ' f l ' f  <6' *1
------------  SZARVAS. PIAC-TÉR. telefon : 59. ------------

Vidéki újságot olvas az ország lakos
ságának 88 százaléka! Vidéken él az 
Ország lakosságának 88 százaléka!
A leghatalmasabb fogyasztóterület a 
vidék! Csak a vidéki lapok útján jut
hat el a vidéki fogyasztóhoz!

Az észszerűen dolgozó kereskedő, iparos, 
gyáros, vállalkozónak ma mér nélkülözhe
tetlen ' a vidéki lapokban való hirdetés!

A vidék a fogyasztás legértékesebb piaca, 
a k í ná l a t  egyre nagyobb mérvben 
terjeszkedik a vidékre. Ha a vidéki nagy
közönség minden rétegéhez hozzá akar 
férkőzni, vegye igénybe a vidéki sajtó 
óriási nyilvánosságát, ez a propaganda 
új és értékes összeköttetéseket hoz létre 
és a hirdetésbe fektetett csekély tőke 
sokszorosan megtérül.

Kérje még ma díjmentesen

Erdős József hirdetési iroda
(Budapest,VI..Teréz körút 35.Tel. 125-58.) 

vidéki hirdetési propagandákról 
szóló prospektusát.

Ritmikus tornát1'tĆSm
gramofonomat lakására küldöm.

Kisebb gyermekeket
• játékrendszerrel, nagyobbakat akrobatikus 
tornára tanit a budapesti „Fodor“-leslnevelő 
intézet volt tanára és a Közgazdasági 
Egyetem volt segédvivómestere.

Meghívást OzmaD vivómester cimre kérek.

Helybeli gabonaárak
Búza 1570 — —*—
Tengeri 12*— — 12*50
Árpa 12 50 — ---
Zab . 12’ - -  -  -
Tökmag 16*50 — — —
Lucerna . . . 160"— —170* —

P U B L I K Á C I Ó

Szvák Mihály föidje eladó. T. IV. 150. —■ Szarvasi 
lakos csuk áSzarvasi Közlönyt olvassa ! — Peres Pálnak 
lovaskocsi, szecskavágó. cks. öoronája eladó. 1. 602. —  
Prima sertések eladók. 111. 71. — Eladó *"11. 233. sz. ház. 
Maczik Pél háza zöldpázsiton eladó. T. V. 151. — Dr. 
Dávid László Szappanosban lévő dinnyeföldje eladó.

— Dinnyeföld és Csipkár-soron szántóföld eladó. IV. 
116. — E ladó '11.136 sz./há?. r^-:Ozsgyan Andiáqnak 
Furugyban háza földdel eladó. Medvegy György tanyást 

.kertes. 411. 40: — : Búrószaln>a\ elqdó. 111*, 172. Dina 

M ihálynak földje tanyával eladó. V. 41. Abszóloh Fe
renc földje csabacsűdi útoa eladó. IV. 129. Kútáges.. 
kútgém eladó VII. 492. -  Takfcrmábl eltfdó VII.
— Szalma eladó JJ., 206. — uíe*s a háza.'ha pénteken 

• nem veszi meg a Szarvasi Közlönyt.

A P R Ó m W P E T É S E K

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. -Legkisebb hindetés 4ijö;5JO fillér. * . *

' Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON V  kiíctóhtviftal 

Nagy Sándor könyv- és-papirkereskedése. I.. Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tnnitó.

. M a n g o lb a n 3 0 0  □ - ö r s z ő lő v e lb e ü lte té Ö  fo ld  

és II., 237. s z á m ú  a d ó m e n tes h á z  e la d ó .

... Három-, vagy kétszobás lakást keresek. 
Cim a kiadqban. . ,

. Eladó a csabacsűdi
48 Hold. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

, k é r , lffi. sz^iityú \láz s z a b a d k é z t ő l  .elftdp.

. 'Borsói 4?ereigek m e ^ é te f lr e , "bármily m eny-  

p y is é g b e n . É r d e k lő d ő k  je le n tk e z z e n e k  a  ki- 

a d ó h iv a t a lb a n .  . t _________________

felelős sze rke iiio V Iilfa ilí V* f c W í  s * W ö í i

Lapkladivil. 
lalat nvomdátfban, lH Horthy M ilüfo 9. sziau


