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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. kér.* 
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé’ 

nyék ide cimzendők I Telefonszém: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*50 Pf 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.
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Meddig tűrjük még?
Irta : Ivánffy Tamás

Azt hittük, hogy 16 keserves esztendő 

megtanított már bennünket a huszadik század

ban nagy hirtelen ül megszületett „cseh-szlovák 

nemzet?!- összes elképzelhető perfidiáinak 

ismeretére. Szégyenkezve be kell vallanunk, 

hogy tévedtünk. Azt klsszük, hogy olvasóink 

igazat fognak adni, ha alábbiakban tudomást 

vésznek a perfidiának, a történelemhamisitá&- 

nak, a múlt meggyalázásának ama Csimborasz- 

szójáról, amely a Felvidék országos képviselő- 

testületének 1935. évi december lő-án tartott 

gyűlésén a — sajnos — magyar nevű Ország

nak, az országos elnöknek egy interpellációra 

adott válaszában megnyilatkozott. Akaratlanul 

is Cicerónak a hazaáruló Catilina ellen tartott 

vádbeszédének első mondata jut eszfinkbe 

Országh úr beszédének hallatára : „Még med

dig élsz vissza Catilina türelmünkkel ?“ Nyom

ban utána következő gondolatunk pedig : meddig 

tűrjük még ? . . .  A. beszéd előzményei röviden 

a következők: 1898-ban Kassán honvédszobor 

bizottság alakult és országos gyüjté9 eredmé

nyeként 1906-ban leleplezték a kassai gyönyörű 

honvédszobrot, mint az 1848—49-i nagy idők 

és a honvédcsodatettek szimbólumát. E szob

rot tudvalevőleg 1919-ben „ismeretlen tette

sek" (?) talapzatáról ledőntötték és a szobormű 

lepattant fejét eltüntették. Az emlékmű meg

maradt részét erre a kassai városi múzeum

ban helyezték el megőrzés végett. Időközben 

a múzeumot állami kezelésbe vették és ez év 

júliusában a honvédszobrot az országos hivatal 

parancsából a múzeumból elhurcolták, feldara

bolták és egy tömbbe olvasztották. Erre Kont- 

sek György, magyar nemzeti párti képviselő 

interpellációt terjesztett be a képviselőtestület 

országos elnökéhez és e vandalizmus megtor

lását követelte nemcsak a magyar kisebbség, 

hanem a szlovák nemzet nevében is, mert 

hiszen tudvalevő, hogy szabadságharcunk fo

lyamán e két nemzet fial vállvettve küzdöttek 

a szabadságért. No hiszen kapott is aztáh vá

laszt ettől az Országh nevű országos elnök 

űrt ól, de olyat, hogy azt kommentálni is szinte 

felesleges. Azt .mondja szószerint a kitűnő fér

fiú, aki még hozzá magas politikai hivatalos 

állást tölt be : »A háborút megelőző utolsó év

tizedekben a politizáló magyar nyilvánosság 

befejezettnek vélte a magyarosítás művét s 

győzelmének jeléül a régi határ mentén, a nem 

magyar lakosság lakta területeken (elsőbbségé

nek szimbólumait: turáni harcosokat, fantasz

tikus turulmadarakat s különböző honvédeket 

állítatott fe l/ Azt vitatja, hogy a ledöntés 

ténye nem volt tüntetés a magyar nemzet és 

nép ellen. Különböző történelemhamisltásdk'és 

gyalázkodások után a legcsattanóaabb beszédé

nek befejezése: .Ha az interpelláló arra hi

vatkozik, hogy 48-ban szlovákok is harcoltak

a honvédek oldalán s hogy azért azokat is 

megilleti a kassal szoborral kifejezett ünneplés, 

teljesen eltávolodik nézetünktől. Azok nem 

harcoltak eszmékért, sem saját, sem pedig ide

gen eszmékért s nem voltak hősök, csupán 

tudatlanságuk és idegen terror sajnálatraméltó 

áldozatai.- Felvetem immár a kérdést, hogy 

Csehszlovákia egyik magas állásban levő hi

vatalos képviselőjének rágalmai elhangozhat- 

nak-e úgy, hogy arra az összes illetékes körök, 

amelyeket meg sem kell neveznünk, de min

denekelőtt a magyar nemzet társadalmát irá

nyitó és a Magyar Igazságért, a revízióért és 

integritásért küzdő társadalmi egyesületeink és 

azoknak helyi szervei külön-külön és együtte

sen ne adják meg azt a választ, amelyet a 

törfénelemhamisitás, a hazugságoknak áradata 

minden becsületes magyar emberből, — de to~

.minden tőrténelemtudó és jóérzésű idegenből 

is kivált?! Országhnak lehetetlen nem tudnia 

azt, hogy a kassai honvédszobor felállítása 

minden politikumot nélkülözött, hogy a Felvi

dék megmagyarosodása — akárcsak az ország 

fővárosáé, (a 100 évvel ezelőtt bizony inkább 

német, mint magyar Pesté), — önkéntes és 

nem önkényes jelenség volt, hogy a cseh le- 

gionisták beözönlése előtt élő ember nem akadt 

a dicsőséges fejedelemnek, Rákóczinak váro

sában, aki rossz szemmel nézte volna a hon

védszobrot, hogy brutális magyar nemzeti po

litikáról beszélni a Felvidéken a hazugsággal 

egyértelmű, ugyanúgy, mint a rabszolgaságról 

és megaláztatásról való mende-monda, hogy 

Branyiszkó hőseinek utólagos lesajnálása és 

tudatlansággal való megvádolása tót nézőpont

ból is a nemzetgyalázás kritériumát meríti ki.

vábbmegyek: 48-as időinket világszerte dicsőítő.

Balkányi Kálmán előadása 
a Szarvasi Kereskedők Egyesületében

Grosz Marcell Iparkamarai elnök és Nádor Jenő OM KE titkár 
is részt vesznek az előadáson

Januér 26-án, vasárnap délután 3 
órakor rendezi meg a Szarvasi Keres
kedők Egyesülete, Árpád-szállóbeli he
lyiségében Balkányi Kálmán neves 
közgazdasági iró, az OMKE igazga
tójának előadását. Az egyesület áldo
zatot és fáradságot nem kiméivé igyek
szik ezen előadás rendezésével Szarvas 
minden társadalmi osztályból való kö
zönségének egy élvezetes és nivós, a 
ma érdekes és súlyos problémáit meg
világító előadást nyújtani Balkányi 
Kálmán által, kinek nemcsak jócsen
gésű ismert neve, de mély, szellemes

és nincs az unalomba pillanatig sem 
sülyedő előadásmódja, egy sokáig fe- 
lejtheletlen élmény és szórakozás ga
ranciáját nyújtja. Balkányi Kálmán: 
„Vidéki polgár 1936-ban", Nádor Jenő : 
„Vissza Ramseshez", Grosz Marcell: 
„Általános problémák" cimen tartják 
meg előadásukat. Az előadás teljesen 
díjtalan s az Egyesület kivétel nélkül' 
mindenkit — hölgyeket is — szívesen 
és örömmel lát vendégül. Az előadást 
megelőzően fél 1 órakor az előadó 
tiszteletére ebéd lesz, melyre szintén 
mindenkit szívesen vár a Vezetőség.

Szarvas idegenforgalmi és egészségügyi 
szebb jövője az ideális strand 

megépülésén fordul meg
Hogy lehetne $z6p9 nívós, dlcsó strandot felállítani 

minden nagyobb költség nélkOI

Aki nagyobb balatonmenti, vagy Duna- 

melletti helyeken megfordult Őrömmel látta az 

évről-évre előretörő fürdő és egészségügyi 

kultúra pompáit és gyönyörű eredményéit. 

Szarvas ilyen szempontból — sajnos — még 

csak gyerekcipőben jár, pedig a Kőrös pompás 

és változatos medre nagy környéken páratlan 

és eredetisége, valamint különleges alföldi 

szépségei mellett messzebb vidékeknek érdek

lődését is megérdemelné. Több alkalommal ta

pasztaltunk már ilyirányű mozgalmakat, fürdő

bizottság Is alakult, amely azonban több kisebb 

ügy elintézése mellett a körösi-strand kérdé

sét nem oldotta meg. A bizottság munkálko

dásának köszönhető a községi uszoda átreno- 

válása, az uszodai strand szép kiépítése és 

hogy alkotó munkára itt példát mutatott, hinni 

merjük, hogy a közeledő űj nyári évadra a 

körösi strand egészséges megoldására is módot 

talál, annál is inkább, mivel az olcsó, sőt nép! 

strandnak mondott Relly-strand megszűnt és 

ezáltal nagyon sokan elestek a fürdőzéstől Ez~ ; 

zél kapcsolatban egy lelkes és természetbarát 

olvágónktól életrevaló térvét kaptunk, ámft e 

helyen bocsátunk ajánlással és legnagyobb jó *1 

indulattal, a köz dolgai iránti nagy lelkesedés*



sel a bizottság, az érdekeltek és a nagyközön

ség rendelkezésére. A város érdemes vezető

sége a propaganda-bizottsággal együtt sürgősen 

alakítsa meg a Fürdő Egyesületet, amelynek 

élére a vezetőkön kivül tapasztalt és sok ha

sonló egyesületet látott vezetőt állítson. A más 

strandok mintájára a régi Relly-strand és a 

Mangol közötti részt megfelelően planiroztas- 

sák és annak bekerítésére vonatkozóan az elő

munkálatokat tervezzék meg. A bekerített 

részre minden szarvasi család egy előre meg

tervezett terv szerinti különböző ^zinűre 

festett kabint állíthasson évi bérösszegért (mond

juk 8—10 pengőért). Ezen összegekből a Fürdő 

Egyesület bérbeadható kabinokat építhet, a 

rendezési és bekeritési munkálatokat elvégez

tetheti, a gyermekek részére megfelelő torna

szereket és játékokat állíthatna fel. Az összes 

költségek a kabinok helybéréből kifizetődné

nek. Módot kellene találni jövedelmező büffé 

és csónakda felállítására is. Ha a röviden vá

zolt tervek alapján a tényleges strandélet 

alapjait megvetjük, úgy nemcsak a város la

kossága részéről növekszik majd állandóan az 

érdeklődés, hanem a szomszéd viznélküli váro

sok, sőt Budapest idegenforgalma is erre irá

nyul. Alkotni csak megfelelő tervek és akarat 

alapján lehet. A tervet átgondolás és kidolgo

zás végett ezennel átnyújtjuk és a város la

kossága nevében kérjük a bizottságot, hogy 

kövessen el mindent a megfelelő strand mielőbbi 

elkészítése érdekében, mert chez nemcsak 

Szarvas, de nagy környék lakosságának egész

ségügyi érdeke fűződik.

H Í R E K
A  javulás útján

Amikor nemrégiben a drágasági index és a 
statisztika adatai alapján az a megállapítás szű
rődött le, hogy lassan is. de javul az általános 
gazdasági hely hét, sokan szinte kárörömmel 
hirdették, hogy az elméletnek ellentmondanak a 
gyakorlati tények, maga a nehéz, küzdelmes 
élet. Pillanatig sem akarjuk azt állítani, hogy 
most már Magyarországon kielégítő a helyzet, 
de azt igenis valljukt hogy a kormányzat előre
látó és eredményes intézkedései a javulás (elé

segítették az általános gazdasági helyzetet. A 
gazdasági élei jelenségienek kisebb és nagyobb 
mozaikjai képet adnak az egészről, lehetővé te
szik a következtetést s ha mindezekből bizako
dás árad, az nem a rózsaszínű szemüveg ha
tása, hanem a realitások megnyugtató ereje, Ez 
az erő pedig már közelről kitapintható valóság 
s ha egymás mellé állítjuk a gazdasági élet né
hány fontosabb megnyilvánulását, joggal követ
keztethetünk az általános javulás felé mutató 
irányzatra, Elsősorban örömmel kell tudomásul 
venni, hogy külkereskedelmünk kiviteli feleslege 
1935-ben majdkeni 60 millió pengő volt s hogy 
az összforgalom 108 millióval emelkedett. Ezt az 
eredményi igazán azonban Csak akkor méltá
nyolhatjuk. ha tudjuk, hogy külkereskedelmünk 
összvolumenje az 1932-es 663 millióról 1935-ben 
858 millió pengőre ugrottt 200 millió tehát a 3 
év alatt elért emelkedés, ami a jelenlegi világ
piaci körülmények közölt s a rossz termésű évek 
alatt igen nagy eredmény. De vannak közelebbi 
eredmények is. Az ország legnagyobb várme
gyéjének, Pestvármegyének alispánja, évnegye
den jelentésében arról számol be, hogy a Pest- 
környékem 15—20 százalékkal csökkeni a mun
kanélküliség s hogy a mezőgazdasági lakosság 
vásárlóképessége —- az eferni csnpdsofe su/ío/ía 
vidékek kivételével, — észrevehetően növekedett. 
Idetartozik annak a jelentős ténynek a feljegy
zése is. hogy a magyar széntermelés és szén
fogyasztás szintén emelkedési mutál. Az általá
nos gazdasági viszonyok javulásának csalhatat
lan jele, hogy ezúttal már a mezőgazdaság 
szénfogyasztása is növekszik, mert mig az 1934- 
ben csak 95 ezer métermázsa volt, í935-ben 
meghaladta a 125 ezer métermázsát. A legbiz
tosabb jel azonban, ami arra vall, hogy ez a 
kimutatható javulás már elért a kisemberek, a 
legbizonytalanabb egzisztenciák életszintjéhez is, 
az a zálogházi statisztika. A postatakarékpénztár 
december havi kimutatása arról számol be, hogy 
a fővárosban a zálogházak forgalmában, az el- 
zálogosilások iélelszámát az év utolsó hónapjá
ban. a kiváltások száma körülbelül kétezerrel 
múlta felül. íme néhány szám, pár adat, mozaik, 
ami külön-külön és együttvéve bizonyítja, hogy 
az általános gazdasági helyzet javulóban van.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason január hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára lúlja eh

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap délelölt 
fél 9-kor kismise. 10-kor szentbeszéd és .nagymise. 
délután 4-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvába/. dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Áthelyezés. A vármegye alispánja dr. 

Szathmáry László közigazgatási gyakornokot 

az orosházai föszolgabiróságtól a szarvasi 

főszolgabirósághoz helyezte ót szolgálatiételre.

— Új orvos a Stefánia Szövetségnél. Dr. 

Lesiyán Goda György halálával a Stefánia 

SzőveIség szarvasi fiókjánál megüresedett 

orvosi állásra dr. Grósz Jenő orvost válasz

tották meg, illetve nevezték ki.

— Előadás a tuberkulózisról. A Szarvasi 

Nyugdíjasok Egyesületének helyiségében I. k. 

125. sz. (Benka Gyula u. és Deák Ferenc u. 
sarokház) e hó 26-án, vasárnap délután 5 óra

kor dr. Ribárszki Pál orvos „Tuberkulózis- 

címmel tart előadást. Az előadás nyilvános, 

melyre mindenkit szeretettel vár az Elnökség.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 80

Tutajainkon és csónakjainkon ilyen körül
mények között indultunk vissza a vizivadászatot 
is folytatva, Kairó felé, amit bizonyára sohasem 
értem volna el élve, ha utunk utolsó harmadá
ban egy gőzös fel nem vesz és sürgősen be nem 
szállít az itteni helyőrségi kórházba, ahová an
gol barátaim beprotezsáltak. Hat hét óta itt va
gyok és csodálkozom, hogy egyáltalán élek. Az 
orvosom ugyan azt mondja, hogy csak a jobb
karom marad béna, amelynek idegeit és izmait 
a vadállat a legsúlyosabban összemarcangolta. 
A maláriámról pedig azt mondja, hogy erős szer
vezetemmel feltétlenül kiheverem s egy hónap 
múlva már kutyabajom I De én soha nem sze
rettem az orvosokkal komázni. Most sem hiszek 
nekik . . .  Biztosan csak vigasztalni akarnak. Azt 
hiszik a nyavalyások, hogy félek a haláltól I . . . 
Nagyon gyengének érzem magam. Különösen eg>- 
egy hidegrázás után halálosan kimerült vagyok. 
És hidd meg: legkisebb célját, vagy értelmét sem 
látom az életnek. Valóban nem köt hozzá semmi. 
Csak egy 1 . . , Szeretném elnyerni a bűnbocsá- 
natodat, kedves jó Októberem, mielőtt meghalok 1 
Nézd, én nem vagyok poéta, mint te. Nem tudom 
magamat olyan szépen kifejezni. Én csak egy 
nyers katona vagyok, — vagy voltam. Tele lo-

t
bogó, vad indulatokkal. Ki tudja rajtad kivül, 
hogy a vad indulatok mögött talán nemesebb, 
szelidebb érzések is meghúzódnak ? I . . . A bűn
bocsánatodat szeretném elnyerni Októberem,egyet
len, legjobb barátom I Engedd meg, hogy még 
egyszer és utoljára igy mondjam. Hidd el, irtó
zatosan megbűnhődtem a bűnöméit, amikor téged, 
a leglovagiasabb embert, a legönfeláldozóbb ba
rátot ilyen rettenetesen félreismertelek és majd
nem megöltelek. Bár inkább te öltél volna meg 
engem I . . . De te sokkal jobb vagy 1

. . . Testileg és lelkileg összetörve, a sir 
széléről fordulok hozzád édes barátom : bocsáss 
meg nekem, bocsáss megl Ha felgyógyulok, nem 
akarok soha többé sem a te, sem a többi volt 
barátaim szeme elé kerülni. De ha meghalok, 
teljesítsd kérlek az utolsó kívánságomat. Küldj 
kérlek egy marék hazai rögöt a síromra. Abból 
a szép országból, ahol a búzavirág nyílik és a 
pacsirta szól. És a hűs éjszakák enyhe álmot 
hoznak. Nem úgy, mint ezen a forró, komisz föl
dön I Hálám szerény jeléül úgy intézkedtem, hogy 
legyen tied a vadászgyűjteményem, melyet expe
dícióm alatt szereztem. Fogadd el tőlem jó szív
vel, édes barátom I

Mint látod, balkézzel irok. Már elég jól meg
tanultam. Esküszöm neked, hogy valami pokoli 
elégtételt érzek a felett, saját magam ellen, hogy 
ez a bűnös jobbkarom, amellyel leszúrtalak, örökre 
béna lett. Jól van ez igy 1 . . .

Nem irok tovább, mert nagyon fáraszt.

Gondolatban melegen elbúcsúzom mind
azoktól, akiket szereltem és megbántottam. És a 
tiédével együtt az ő bocsánatukat is kérem.

Isten veled édes jó Októberem I .. .Isten veled!

Sokszor és utoljára ölel, most már a sirig 
hű barátsággal: Victorod.

A szenzációs hír villámgyorsan terjedt el a 
városban, dacára annak, hogy csak két embert,
— Nórát és Mujkos bátyánkat — értesítettem tele- 
fonilag, Tannenberg tábornokot és Brenner fő
hadnagyot pedig egy-egy névjegyen, küldönccel. 
Alig győztem felvilágosításokat adni és a levelet 
megmutogatni. Az emberekben egyszerre meg
mozdult a s z í v  a vad és indulatos, de tragikus 
sorsú őrnagy iránt, aki pár hónap előtt még a 
gyűlölet középpontjába állott, de aki íme a rang' 
jóval, jövőjével, egészségével és az életével ve
zekel bűnéért, messze idegen ég alatt, minden
kitől elhagyatva, távol a búzavirágos hazai rög
től, amelyet annyira szeretett I . , .

Mindenki úgy érezte, hogy most ki kellene 
nyújtania a kezét a könyörtelen, távol Afrika felé, 
ahol a gyilkos kórral viaskodik valaki; valaki, 
aki egykor minden garázdasága és féktelensége 
mellett is melegszívű jóbarát volt; valaki, akinek 
délceg sarkantyúpengése nyomán egykor a lokál* 
patrióták büszkeségével fordultak meg az amberek 
az utcán:

— íme, a város hőse I . . . Európa legyőz
hetetlen pisztolylövő bajnoka I . . . A legköze
lebbi világbajnokság aspiránsa I . . .
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SZIVARKAH ÜVEiy T 
ÉS PAPÍRT

Nyári emlék
Orosz Iván versei

Göcsej

Kis falvak a dombok között, 
körbe virágpompás rétek, 
dús hagyomány, maradiság; 
a múltból őrzött emlékek. 
Füstőskonyhás, zsuppos házak, 
nyelv, a szokás, minden régi. 
Itt maradtak nagy csodának, 
magyar lelkek otthonának, 
mely a szép múltat regéli

A novai templom
ősi templom, elhagyatott, 
pusztuló emléktemető,
— a reménységnek hajléka — 
kopott fqjak, lyukas tető.
A magasban pazar freskót 
mos az idő kegyetlenül.
Tőrje tár az idők árja, 
a csüggedőt hittel várja 
s áll keresztje töretlenül.

Gógán-hegyen
Hegytetőről gazdag völgybe 
láthatsz, körül dús venyigék. 
Fákon alma, szilva, körte, 
gazdag, termő, áldott vidék. 
Oly jó most itt megpihenni, 
hosszú út után megállni, 
jó emberek között ülni, 
csendes hitben megbékülni 
s a holnap titkait várni.

A gazdaifjak ismét előadják 
a „Borcsa Amerikában1* cimű operettet

Szombaton este 8 órai kezdettel

A szarvasi Gazdaifjak Önképző
köre karácsonykor nagy siker és táb
lásház mellett adta elő a „Borcsa 
Amerikában" cimű 3 felvonásos lát
ványos és szépzenéjű operettet. A 
műkedvelő szereplők nagy ügyesség
gel szerepeltek, a jó rendezés nagy
ban alátámasztotta az előadás sike
rét. A közönség széles rétegeiben

tartják meg a műkedvelő-előadást

megnyilvánult közóhajnak engedve az 
egyesület szombatra, január 25-ére 
ismét meghirdette az előadást, amely 
iránt most is szép érdeklődés nyilvá
nul meg. Az előadás pontosan nyolc 
órakor kezdődik és az olcsó belépő
díjak mindenki számára lehetővé te
szik annak megtekintését. Az előadás 
után táncmulatság lesz.

A leventetiszti bál
ízléses meghívói, melyek Nagy Sándor könyv
nyomdájának elsőrangú és szolid munkáját di
csérik, már szélrepültek a szélrózsa minden irá
nyéba, megdobogtatva külünösen a kislányok 
és fiatal asszonyok sziveit«

Meghívó igénylések és reklamálások a báli 
irodában (Sziráczky-ház) eszközölhetők. Ezúttal 
is figyelmeztetjük a nagyérdemű közönséget, hogy 
a páholyigényléseket Korim Kálmán tanár, az 
asztaljegyeket pedig Marozsi László főoktató 
intézi el.

Itt közöljük a palotás-párok összeállítását, 
felállás szerint:

1. Thúry Manci—dr. Lestyan János. 2. Biki 
Nagy Irén—Litauszky Gyula. 3. Thúry Anci— 
dr. Gémes Szilárd. 4. Törőcsik Luli — Molnár 
György* 5. Willim Klári—dr. Csongrádi János. 
6. Kiss Margó—Regős János. 7. Podhradszky 
Márta—Lipták Mihály. 8. Rohoska Duci—Csaba 
Dezső. 9. Kelló Szilvi—dr. Kökényesi Pál. 10. 
Szvák Ica—Csaba Dezső. 11. Nagy Lídia—Tó
kos Lajos. 12. Moldvay Kiéli—Gyimesi Ferenc.
13. Brózik Sári—Bankó Pál. 14. Krón Tusi— 
Kugyela György.

Sok kedves hirt közölhetnénk még a farsang 
mindenkor legszebb és leghangulatosabb báljáról, 
de egyelőre beérjük az alábbi híradással:

A leventetiszti bálon, hogy a legmesszebb
menő igények is kielégítést nyerjenek, két első
rangú teljes zenekar is muzsikál. És pedig a 
Falusi-dzsezz és a Bogdán-féle cigányzenekar. 

Viszontlátásra hölgyek és urakl

Lakodalmi meghívók 
ÍZLÉSES KIVITELBEN KÉSZÜLNEK 

lapunk nyomdájában!

—  Igazgatóvá választották. Nagybánhegyes 

ev. egyházközség tanácsa a lemondás foly

tán megüresedett elemi iskolai igazgatói 

állásra a testület javaslata alapján egyhangú 

lelkesedéssel Balás Pál szarvasi születésű 

ev. tanítót, a jeles pedagógust és az egész 

községben nagy szeretetnek örvendő vezető 

férfit választották meg. A kitűntető bizalmat, 
Balás Pál földink megérdemelt sikerét és 

előrejutását szarvast rokonsága és nagyszámú 

baráti köre is nagy örömmel vette tudomásul-

A n yá k ! Ha azt akarják, hogy 
gyermekeik csontozata és fogai Jöl 
fejlődjenek állandóan BÁVIT kenye
ret adjanak nekik. Megakadályozza 
az angolkórt is. Kérdezzék meg or
vosukat !

N y i l t t é r
E rovat alatt ködőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Tisztelettel értesítem Szarvas nagyra- 
becsült vásárlóközönségét, hogy édesanyám

tól a könyv* és papirüzletet,valamint a Szarvasi 

Közlöny Nyomda- és Lapkiadó Vállalatot 

átvettem.

Kérem az igen tiszteit vevőközönség 
jóindulatú támogatását.

Kiváló tisztelettel: 

Nagy Sándor.

. . . Brenner Kurt fáradhatatlanul lólott-fu- 
tott, konspirált és kapacitált. Én pedig természe
tesen Heddával és Nórával ültem össze alko
nyaikor, a kedves kis török szalonban.

— Hősies és szép dolog Feri bácsitól, hogy 
egy más világrészben is felkeresi nagybeleg ba
rátját és ellenfelét Ez reá valll — mondotta el 
nem titkolható büszkeséggel Nóra.

Hedda sápadt volt és a szeme különös 
tűzben égett.

— Nem is váriam tőle mást I — jegyezte meg.
— Kitaláljam-e Március, hogy maga viszont Ok
tóbert fogja meglátogatni űtrakelése előtt?

— Ezt valóban nem nehéz kitalálni I — 
vettem át a szót. — És szeretném, ha Október 
sok-sok magyar verőfényt és meleg kézszoritást 
vinne magával a szegény Victor betegágyához. 
Először, mert olyan távol és olyan nagy elha- 
gyatotlságban van. Másodszor pedig, mert ez a 
megbocsátás jele . . .

. . .  Nóra arcán huncutkás mosoly villant 
át. Mindamellett komolykodva szólalt meg:

— Van egy Ötletem I Ajánlom, hogy egy 
baráti csoportképet küldjünk Victor bácsinak. 
Úgy hiszem, nagyon megörülne neki I . . .

Hedda fehér arca egyszerre tűzpirossá szí
nesedett és hirielenül szükségesnek találta, hogy 
utána nézzen az uzsonna-teának.

Nóra ötlete azonban mindenkit meghódított, 
így történt, hogy másnap két külön csoport is 
Icfiényképeztetk magát. És pedig a tábomokék,

Brenner Kiírttal és Victor katonatiszt barátaival. 
Továbbá az Ányos-villa és a Március-ház. Az 
utóbbi társaságban Mi ĵkos bátyánk is, akit ugyan 
a katonák is hivtak magukhoz „képet csúfítani**, 
de aki inkább a szép hölgyekhez húzódott „ké
pet szépíteni". Az öreg urat az anyósom és dr. 
Keserű között helyeztük el, ami némileg lehű- 
tötte őt.

Brenner Kurt elővette minden irástudomá- 
nyát és egy szép levelet irt volt parancsnokának

Mélyen tisztelt őrnagy uram! Kedves Victor 
bátyám I

Azzal kezdem, hogy szívből gratulálunk 
expedíciótok sikeréhez, melyre nemcsak a tudo
mányos-, de a vadász-világ is felfigyelt. Büszkék 
vagyrnk rá* hogy ebben a diadalmas előretörés
ben, a Te részeden a legyőzhetetlen magyar ener
gia és a félelmetes magyar fegyver is dicsőséggel 
szerepelt. Annál nagyobb sajnálattal hallottuk 
azonban, hogy veszélyes duellumod volt egy 
rosszul nevelt berber-oroszlánnal. Fontos azon
ban az, hogy mégis Te hoztad el az ő bőrét és 
nem megfordítva. Szívből kívánjuk Neked, hogy 
jelen soraink már friss, jó egészségben találja
nak. Tudjuk, hogy a trópusi lázt az ilyen vas
szervezet pár hét alatt játszva legyőzi.

Irigyeljük Októbert, hogy Hozzád repülhet, 
lázat gyógyítani. Repülnénk mink is szívesen, ha 
lehetne I De nálunk is láz van I Tudniillik lázas 
szeretettel várunk Téged haza, kedves Vidor bá
tyám I Gyere mielőbb és csillapítsd le az egész

helyőrség és az egész város lázát I Addig is, ha 
megengeded, betolakodom Hozzád a rózsaligeted 
felügyelőjének és kertészének . . . Most bizony 
ottan lesz egy kis rendbehozni való . . . De rendbe 
hozzuk . . .

A viszontlátásig is mély tisztelettel üdvözöl 
és szeretettel ölel hűséges katonád:

Brenner főhadnagy.
A levélre még a következő utóiratok ke

rültek:
Victor! Tyere haza magadat, minden meg 

fan pocsátva. Ölel Tannenbeig.

Mujkosházy bátyánk, aki ügyes karikatúra- 
rajzoló volt, pompás tol Irajzot kanyaritott a levél
papírra. A képen Victor őrnagy duhajkodott egy 
cigánybanda előtt,amelyik a megszakadásig húzta. 
Szöveg a kép alatt:

„Masirala, masirala tretá regiraenia . . .  T
Mujkos bátyád.

. . . Elérkezett az én Pestre menetelem napja 
is. Másnap hajnali indulásom előtt összeszedtem 
a Vidomak szánt leveleket és fényképeket. Utol
jára Heddéékhoz mentem. Ekkor már volt egy 
kézitáskára való „szeretetadományM-om Vidor 
számára, levelekből, fényképekből, préselt virá
gokból, konyakból, magyar szalámiból. A közös 
csoportképen kívül Hedda és Nóra egy doboz 
száraz süteményt küldöttek és egy nedves mohba 
ágyazott pompás ibolyacsokrot. De Nórán látszott, 
hogy valahogy nem elégíti ki a küldemény . 
Töprengett. . .  (Folyt kdv,)
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Ezertiz személy foglalkozik Békésszentandráson 
keleti szőnyegszövéssel

1922-ben egy Erdélyből menekült jegyző nejével vetette meg 
a békésszentandrási szönyegszövészeti háziipar alapjaitA szív csődbe jutott

Annak ellenére, hogy minden rossz és jó tu
lajdonságunk az ideg és agydúcokból indul ki, 
mégis szeretjük az örök költészet nyomán a jó 
tulajdonságok központjául a szivet megtenni. 
Érdekes történetek, mondák és legendák, verse- 
zetek beszélnek a szivjóságról, a sziv örök tit
kairól és szépségeiről, amely él, mégpedig má
sokért, a jóság és szépség érzeteinek központ
jaként s ha kel) meg is szakad bánatában. A 
mai világban, amikor úgy érezzük, hogy sok
minden nincs úgy ahogy kellene, ma amikor 
úgy látjuk sokszor, hogy valami őrületfelé szá
guldó érzés vezeti az embereket a sorsok és 
gépek vad hajszájában, amikor sok-sok régi szép 
dolognak a csődjéről beszélünk, sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy sok anyagi és szellemi 
dolgok és irányzatok között a régi jó sziv is 
csődbe jutott. Most olvasom a csöng rád megye
iek szomorú jelentését. A magyar alföldi nyo
morból utolsó vészkiáltást küldtek Csongrádról, 
minden bizonnyal minden alföldi nyomorgó cse
lédek, földmunkások, nincstelenek és éhezők 
nevében a tőke uraihoz, a bankokhoz és kar- 
tellekhez, a posztó, textil és bőrgyárakhoz meg
segítésért. De a pénz önzésének durva falaiba 
ütköztek a kiáltó szavak. A puszta szavai pusz
tákba vesztek és nem találták meg az örök 
sziv húrjait. A megkeresésekre, a könyörgő sza
vakra a-kartellek társadalma még csak nem iá 
válaszolt. Egy gyár 5 kilós szövetcsomagol, egy 
másik pedig 50 pengőt küldött az Alföld sze
gény éhezőinek, rongvos, jobb sorsolt érdemes 
magyar lakosságának megsegítésére. Azt hiszem, 
hogy ez a morzsának sem minősíthető adomány 
nagyon kevés lesz ahhoz, hogy a magyarok bé
kéjét, az egymásközötti társadalmi harmóniát 
szolgálja. Lázár asztaláról lehulló morzsákon 
sok ssegény élt egykoron, de ugylátszik ma már 
a lehulló morzsák se jutnak el a rászorultakhoz. 
A vér és arany Ady énekelte élet tragédia most 
még jobban, mint a mindég aktuális, az önzés 
Ć9 nemtörődömség szörnyű emberietlen érzései 
a sziv csődjét igazolják és amikor az ember 
a sok bajba, buba, igazságtalanságba, önzésbe 
gyűlöletbe beleszédül kutató aggyal és változást 
hozni nem tudó akarással és minden földin fe
lülemelkedő eszménnyel, úgy hull bele a sok 
porba, sárba látva a Törvény és Igazság eszmé
inek elhullását, akkor elszeretne fordulni minden
től örökre, ami már nagyon is földi lett a föl
dön. A sziv elvesztette a költészetét, az önzés 
vitustánca a pusztulás örvénye felett magával 
ragadja az emberiséget, hogy csak elveszhetünk 
mindnyájan. így csak az idegen célok ördögi 
eredményeivé válunk lassan a sok égi küldön
cök, próféták, szentek és mártírok hiábavaló 
tanításai és pusztulásai után. Minek az erkölcs, 
a hit, a vallás, minek a mózesi törvény és tiszta 
ész szava, ha minden másként van és emberi 
kis piszkos dolgok önzéseitől feketülnek a szép
ségek és jóságok tiszta őszhangzatai. S O S . . .  
Mentsétek megy lelkeinket I — kiáltották a 
csongrádiak és a süllyedő hajóhoz nem küldtek 
segítséget a jólétben tobzódó, az élet árait dik
táló kartellek. Mentsétek meg lelkeinket 1 — 
hangzott el a nagy ínségek panasza, de a sziv 
elfelejtette, hogy a test megmentésével jár a lé
lek megmentése. A vidéki jajjongó sikoly bele
hullt a téli ködök, a szívtelenség szürke szomoiú 
ködébe. A megoldatlan problémák kibogozásá
hoz nem akar a társadalom segítséget nyújtani. 
Mi, akik itt élünk a megvetett vidéken és szi
vünket tépik a panaszok, mi szomorodottan 
állunk meg e szavak mellett. A mi kezeink, 
erőtlenek és csak egy szebb jövendőbe vetett 
bizodalommal, szavaink melegével igyekszünk 
a gyógyító, a sebeket hegesztő utakat keresni és 
építeni a szebb magyar életet az igaz, önzetlen 
és szívből jövő kilátások és ígéretek felé.

Urak! A  BÁVIT kenyér állandó 
fogyasztása rendbehozza a savas 
gyomrot ás rendes bélmQködést 
okoz.

Az Országos Munkaközvetítő Iroda jelen
tése szerint Békésmegyében az elhelyezésre váró 
mezőgazdasági munkások száma október hónap
ban 21.221 volt. Az egész országban Békés
megye vezet a munkanélküliek tömegében. — 
Szörnyű és kétségbeejtő e szám a tél kezdetén, 
amely azóta feltétlenül csak emelkedett, mert a 
mezei munka azóta teljesen befejeződött, sőt a 
sovány nyári keresetei a legtöbb helyen már 
fel is élték.

A hatóságoknak a legégetőbb és legfon
tosabb teendőjét e munkanélküli, de dolgozni 
akarók elhelyezése képezi és csak nagyon ke
vés község, vagy város van abban a szerencsés 
helyzetben, hogy valamilyen munkaalkalom 
nyújtásával foglalkoztathassa a munkáskezeket. 
Ily szerencsésebb helyzetben van Békésszení- 
andrás községe is, ahol a keleti (perzsa) sző
nyegszövéssel most 1010 (Egyezertiz) egyén fog
lalkozik és’a beszerzett adatok szerint hetenként 
körülbelül 3700 pengőt keres. Nem sok ez a 
kereset, de mégis, amikor semmiféle munkaalka
lom sem kínálkozik, annyi hogy legalább a 
család mindennapi kenyere biztosítva van.

Érdekes a keleti szőnyegszövés meghonosítá
sának története e községben.

1919-év február 17-en az oláhok elől Hunyad- 
megyéből menekült Farkas János jegyző nejével 
Békésszentandráson telepedett meg, mert ott 
nyert a jegyzői irodában beosztást. 1922 őszén 
Farkas Jánosné 10 leányt vett maga mellé és 
megtanította őket a keleti szőnyeg készítésére. 
Amikor a lányok már hónapokig dolgozlak 
Farkas Jánosnénál és munkában szépen előre
haladtak, Farkas János jegyző felkérte a község 
akkori főjegyzőjét, Péteri Józsefet, hogy tekintse 
meg a felesége iskoláját. A főjegyző meg is 
tekintette azt és elvolt ragadtatva attól amit lá
tott. Mindjárt arra gondolt, hogy a szegény nép- 
osztály leánygyermekeinek e munkálatok széle- 
lesebb bevezetésével téli háziipari foglalkoz
tatást lehetne biztosítani. Gondolatát közölte dr. 
Konkoly Tihamér vármegyei főjegyzővel, aki 
személyesen nézte meg Farkas Jánosné iskolá
ját és azt ajánlotta a látottak után, hogy Far- 
kasné üzeme nagyobbitásához a vármegye fő
ispánját kell megkérni, hogy valamilyen támo
gatást szerezzen.

Serlegavató ünnepély
Január 5-én este a kondorosi nagy ven

déglő dísztermében szépszámú, lelkes közön
ség részvételével folyt le a szarvasi járás 
leventeoktatói kara által alapított s „a járás 
legjobb raja” által a múlt év június havá
ban először elnyert pompás kivitelű ezüst 
serleg ünnepélyes átadása és átvétele. Ennek 
eszközlése végett a szarvasi járás testnevelési 
és népgondozó kirendeltségének vezetője 
személyesen jelent meg Kondoroson, a járás 
vezető főoktatójának kíséretében, aki a ki- 
rendeltség megbízásából buzdító szavak kísé

retében adta át a serleget és alapitó levelet 
dr. Pokorny Tibornak, a Kondorosi Levenle 
Egyesület agilis elnökének, ki lelkes és meg
hatott szavakkal üdvözölte a kirendeltség 
vezetőjét és tett fogadalmat a serleg szep
lőtlen megőrzésére és a további hazafias 
munkára. Az ünnepélyes aktus alatt a pom
pás, nyertes leventeraj feszes „vigyázz" ál
lásban állott a színpadon Bukovinszky főok
tató és Déri szakaszparancsnok parancsnok
sága alatt. A nagy gonddal és művészettel 
összeállított műsor legszebb száma egy fel
tűnő szép élő — illetve beszélőkép volt, 
amelyben a kondorosi műkedvelők tudásuk 
javát adták. De igen szépen szerepelt a 
Szarvasi Levente Regőscsoport (Bankó, Bankó, 
Várkövi) és a szarvasi leányraj és egy atlé
taraj is, tűzrőlpattant, jól betanult palotás 
táncával, mely nagyon tetszett. A kaszinó 
helyiségében külön meleg, családias ünnep
séggel avatták fel a serleget, tokaji óborral 
is, a kirendfeltség, a levente elnökné és el*

A vármegye főispánja ekkor Brandt Vilmos 
volt, akit Péteri főjegyző hivatalosan értesített 
Farkas Jánosné üzeméről é9 kérte a főispánt, 
hogy nézze meg azt. Brandt főispán 1923 már
cius havában ki is ment Békésszentandrásra, 
órákat (öltött el az üzemben és gyönyörködött 
az ott készült és készülés alatt álló szebbnél- 
szebb, tökéletes színezésű és kivitelű szőnye* 
gekben és ennek hatása alatt ígéretet tett arra, 
hogy Farkas Jánosék e vállalkozását a legmesz- 
szebbmenően támogatni óhajtja. — Erre Péteri 
főjegyző Farkasék nevében azt a kérést terjesz
tette elő, hogy a szőnyegszővéshez szükséges 
és Magyarországon be nem szerezhető gyapjú
nak Sveizből beszerzésére vámkedvezményt és 
ha lehetséges, egy megfelelő helyiség ^építésére 
államsegélyt eszközöljön ki. A főjegyző terve az 
volt, hogy minden évben október végétől május 
elsejéig mint háziipari foglalkoztatás lenne üzem
ben a vállalat és nyáron szüneteljen az, nehogy 
a mezőgazdasági munkától elvonják a női 
munkaerőt.

A főispánnal a főjegyző hamarosan Buda
pestre utazott Farkas János kérvényével és a 
minisztériumban, illetve a Futura gyapjuosztályán 
kieszközölték a szükséges mennyiségű gyapjú 
vámmentes behozatalát.

Érdekes itt megemliteni, hogy a szegedi ke
reskedelmi és iparkamara, ahova tájékoztató 
felvilágosításért fordult a főjegyző, nem tartotta 
életrevalónak a keleti szőnyegszövéssel való 
foglalkoztatást, különösen azt háziiparkénl űzve. 
mert nem tartotta versenyképesnek a külföldiek
kel, de még a nagyobb városokban már létesült 
ily vállalkozásokkal szemben sem.

Mig e tárgyalások folytak, ja békésszentand
rási származású Baghy Lajos, aki kereskedelmi 
akadémiát végzett és elegendő tőkével rendel
kezett, többször megtekintette Farkasék üzemét, 
Látta annak életképességét, már azért is, mert 
elegendő olcsó munkaerő áll rendelkezésre, — 
budapesti tőkepénzes barátaival társulva nKeleti 
Szőnyegipar Részvénytársaság" címen, Farkaaé- 
kat vállalkozásának megnyerve, megalapította 
az uj vállalatot, amelynek igazgatója Baghy 
Lajos, az üzemvezetői pedig Farkas János és 
neje leltek. — Egy érdeklődő. —

(Folytatjuk.)

nők és az egyházak képviselői. Hangulatos, 
meleg tó’sztok is hangzottak el és spontán 
ünneplés központjába került az aranyos lelkű, 
örökifjú, kedves Keviczky Laci bácsi is. A 
jókedvű tánc is reggelig tartott. A kirendelt
ség legőszintébb köszönetét és elismerését 
fejezte ki, nem hallgatva azonban el, hogy 
végtelenül sajnálta, hogy a kondorosi intelli
gencia egy feltűnő részének nem volt mód
jában megjelennie a lélekemelő ünnepségen.

— A Színházi Élet új számának 20 érdekes
sége ; 1. Nagy Endre cikkei Halmi Arthurról, a 

világhírű festőművészről. 2. Hatvany Lili kri

tikája a hét két nagy premierjéről. 3. Szép 
Ernő cikke a legcsúnyább pesti színésznőről.

4. Hollywoodi pletykák. 5. Ki az azEIeanor 
Powell? 6. Hevesi Sándor zenekritikája. 7. 

Szalay Karola látogatása a jég primadonnái

nál. 8. Firkalogia. 9. Dekobra novellája. 10. 
Karinthy Frigyes Szőke Szekál Íról és Szőke 

Szakáll cikke Karinthy Frigyesről. 11. öt 

nagy pesti bál képekben. 12. Fendrik Ferenc 

novellája. 13. Képes sport-ujság. 14. Guthy 

Böske divat tudósításai. 15. Bús Fekete László 

regénye. 16. Lakatos László háromfelvoná- 
sós színdarabja: A KIRÁLYNÉ. 17. Kotta

sláger: „Te vagy a csillagom az égen*4 cimű 

tangó. 18. Rádióvilághiradó. 19. Kézimunka 

iv. 20. Boldog Ifjúság gyermekujság. A Szín

házi Élet ára 60 fillér. Előfizetési dij negyed

évre 6*50 P. Kiadóhivatal: VII., Erzsébet k-út 7.



Nyolc évet kapott gyilkosságért 
egy fiatalkorú béres

A z itölet ellen fellebezössel éltek a Kurtához

Még 1934 év julius 8-án reggelre 
virradóra vérbefagyva találták meg 
kákái tanyáján Nagy Szklenár György 
84 éves szarvasi gazdálkodót. A 
tettes baltával támadt az egyedüllakó 
idős gazdára és az ütések a fejét 
teljesen szélroncsolták. A nyom elő
ször a gazda fiára irányult de később 
a nyomozás során egy fiatalkorú bé
resre terelődött. A vádlott bérest még 
annak idején letartóztatták, majd a 
mull évben megtartott főtárgyaláson a

gyulai kir. törvényszék felmentette. 
Fellebezés folytán az üg igy került a 
szegedi tábla elé, amely a múlt hé
ten tárgyalta a fiatalkorú béresgyerek 
ügyét. A tábla a törvényszék Ítéleté
vel szemben bűnösnek mondotta ki 
a bérest vétséggé minősülő gyilkos
ságban és rablásban s ezért nyolc 
évi fogházra Ítélte. Az ítélet nem jog
erős, mivel ellene fellebezéssel éltek 
a Kúriához.

— „A nóta vóge“ másodszor. A Hadirokkan

tak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos 
Szövetségének szarvasi csoportja február hó 
9-én a Vigadóban közkívánatra újból előadja 

a Szilveszterkor oly nagy sikert elért „A nóta 
vége*4 cimű kitűnő operettet. Az előadás 

iránt már is nagy érdeklődés nyilvánul meg.

— Tarka-est. A szarvasi állami elemi iskola

a decemberben elhalasztott tarka-estet január 

26-án tartja meg 3 órai kezdettel. Minden 
érdeklődőt szívesen lát és szegényei részére 
adományokat kér. *

— Még ünnepnap sincs békességünk. (Bekül
dött levél.) Tekintetes Szerkesztőségi Több 
alkalommal láttam, hogy a közönség pana
szainak jóindulattal adnak helyet becses 
lapjukban, ezért bátorkodtam felkeresni so
raimmal és kérni, hogy a köz nyugalmát 
szolgálni akaró soraimat szintén közölni szí
veskedjék. Az én panaszom sokak nevében 
-a koldulok és kéregetők ellen szól, akik már 
vasárnap se hagynak békét az embernek. 
Nem elég, hogy egyes kereskedők a vasár
napi ünnepet se méltányolják és még akkor 
is felkeresnek számláikkal — kortünet — 
•de most vasárnap is egy fertőző betegek 
részére gyűjtő, magát tanárnak kiadó egyén 
házalta végig a várost a különböző cigányok 
között, akiknek már nem elég a szombati 
kéregető nap se. Az ünnepnek adjuk meg a 
tiszteletet azzal is, hogy ne háborgassuk 
egymást anyagi dolgainkkal, de azzal is, 
hogy a jótékonycélú gyűjtők is e napon száll- 
janak magukba, pihenjenek egy kicsit és el
mélkedjenek. Talán arról is, hogy mi lenne, 
ha valaki a rendőrnek adná ét őket. Nem-e 
lenne baj az iratokkal és engedélyekkel. 
Nagyon szépen köszönöm soraim közlését 
és azzal zárom panaszomat* hogy a köz 
panasza orvoslásra talál és vagyok tisztelettel

Aláírás.

— Háziasszonyok. Megjelent a Dr. Oetker 

gyár ötödik kiadású fényképes ünnepi recept
könyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen 
és bérmentve küld: Dr. OETKER A. Táp* 
szerművek Budapest, Vili., Conti utca 25. 

Sütőpor és vanilincukor ára most levelen

ként 12 fillér.

— Az államvasútak igazgatóságának rendelete 

a protekció ellen. A M. Kir. Áliamvasútak 

igazgatósága a minisztertanács kifejezett 

hozzájárulásával szigorú rendeletet adott ki, 
amely súlyos pénzbírsággal, ismétlődés ese

tén pedig fegyelmi eljárással sújtja azokat a 

tényleges szolgálatban álló vasúti alkalma

zottakat, akik akár előléptetésük kérdésével 
kapcsolatban, akár bármely más szolgálati 

ügyükben közbenjárók közreműködéséi veszik 

igénybe. Minthogy pedig az illető alkalma
zottak tapasztalat szerint rendesen azzal vé

dekeznek, hogy a közbenjárásról tudomásuk 

nem volt, a rendelet értelmében ez a hivat

kozás nem mentesítheti őket a büntetés alól. 

A MÁV igazgatóságának ez a rendelete a 

vasúti szolgálati pragmatikáról szóló Vasúti 

Szolgálati és llletményszabályzatai kifejezet

ten eltiltják a vasúti alkalmazottakat a külső 

közbenjárók igénybevételétől, egyúttal pedig 

intézményesen szabályozzák a vasúti alkal

mazottaknak szolgálati úton irásbelileg érvé

nyesíthető törvényes kérvényezési és panasz

jogát. Az államvasútak vezetősége ezenfelül 

módot nyújt arra, hogy az alkalmazottak ké

réseiket és jogos panaszaikat a vonalakat 

beutazó igazgatók, üzletigazgatók, sőt maga 

a MÁV igazgatóságának elnöke előtt közvet

lenül is előadhassák. Az államvasútak igaz

gatóságának ez a rendelete a vasúti szolgá
iéiban elengedhetetlenül szükséges szigorú 

rendet és fegyelmet ilyen téren is biztosítani 

kívánja.

— Ingyenes nyelvtanfolyam. A helybeli Gróf 

Bolza Pálné Leányegylet ajánlatot kapott a 

fővárosban működő „Univers" Nyelvoktató 

Társaságtól, hogy az egylet tagjai részére 
szakemberek vezetése mellett angol-német- 

francia órákal ad, ha az egyesület a tanfo

lyam céljaira a köri helyiséget díjmentesen 
átengedi. Tandíj nincsen, csupán tankönyv 

használat címén minden hallgató havonként

1 — 1 pengőt fizet, melynek ellenében a hall

gatók a nyelvtanuláshoz szükséges tanköny

veket a tanfolyam tartama alatt díjmentesen 
használhatják. Jelentkezni lehet e hó végéig 

Láposi Kornélia polgári iskolai tanárnőnél, 
a léányegyesülel ezidőszerinli elnökénél (II. 

kerület 110. szám alatt).

— Liszt'Ferenc emlékünnepély. A Szarvasi 

Kereskedelmi Szakiskola vasárnap, január 

19-én délelőtt II órakor, háziünnepély kere

tében emlékezett meg a halhatatlan zene
költő halálának 50 éves fordulójáról. Az ün

nepély a Hiszekeggyel kezdődött. Utána Fa

ragó Vera növendék Vörösmarthy Mihály 

emlékversét szavalta el. Madj Mold Ilona a 

szakiskola tanárnője Liszt Ferencről irt tanul

mányát olvasta fel. Az ünnepélyt a Himnusz 

rekesztette be.

— Óriási érdeklődés a új FECSKE szivar- 

kapapir és hüvely iránt. A nagyszerű papiros 

gyártásánál egészségi szempontok dominál

tak és hogy semilyen ártalmas anyagot nem 

tartalmaz, azt hizonyitja a minden doboz

ban található intézeti hivatalos bizonyítvány.

\ —  Egy hét a szarvasi iskolánkivüli népmű
velés munkájából. 1. Ismeretterjesztő előadások: 
(január 24-től január 30-ig) 1. A Szarvasi 
Munkásotthon Szövetkezeiben kedden, január
28-án esti 6 órakor dr. Uzonyi Ferenc gazd. 
lakadémiai tanár: A konyhakerti növények 
betegségeiről. Ugyanitt csütörtökön, január 
30-án esti 6 órakor Benczúr Béla tanár: A 
gazdasági életformákról. 2, A kereskedőalkal
mazottak egyesületében szünet. 3. A róm. 
kát. elemi iskolában vasárnap, január 26-án 
délután Privler Pál igazgatótanitó: Hasznos 
madarainkról és azok védelméről. 4. Az ipa
ros ifjak önképzőkörében szünet. 5. A m. kir. 
áll. polg. leányiskolában vasárnap, január
26-án délután 4 órakor Privlerné Szrnka E. 
tanárnő: Az erdőről. 6. A Szarvasi Ipartes
tületben szerdán, január 29-én esti 7 órakor: 
A gazdálkodás különböző módjairól. II. Tan
folyamok: 1. A szarvasi Méhészkörben: Né- 
methy Samu ny. igazgató és Podany János 
tanító előadásában 1935. október havától 40 
hallgatóval* egy gyakorlati méhésztanfolyam.
2. A Sirató-Bezinai Magyar Olvasókörben: 
Lelkes Pál és Pataki István tanítók közremű- 
södésével 31 hallgatóval egy közismeretter
jesztő kurzus. 3. A krakói róm. kát. elemi 
iskolában, Hegyi József tanító irányrtása mel
lett 30 hallgatóval egy analfabéta tanfolyam.

— Művészet az iparban. Orosz Iván író. la

punk főszerkesztője csütörtökön este igen 

szép érdeklődés mellett „Művészet az ipar

ban*4 címmel tartott tanulságos és élvezetes 
előadást a Szarvasi Iparosifjak Önképzőköre 

helyiségében. Orosz Iván nagy körültekin
téssel vázolta a művészet és ipar örök kap
csolatait és tanulságos eredmények leszűré

sével mutatott utat a vidéki iparosságnak a 

kézműiparosság szebb és boldogabb jöven
dője felé.

Hölgyek 1 A  BÁVIT kenyér ál
landó fogyasztása rendbehozza a 
gyomor- és bélműködést, ezáltal 
szép arcbőrt csinál. Táplál és nem. 
hizlal.

— Kémény-tüz. Breitner Sándor ésZsigmond 
szarvasi házának egyik kéménye a múlt hét 
péntekjén kigyulladt. A tűz terjedését idejé
ben megakadályozták, a kár jelentéktelen.

— Betöltik a harmadik községi orvosi állást
A járás főszolgabirája meghirdette a harma
dik községi orvosi állást. Pályázatok február 
5-ig adhatók be.

—  Bonyodalom egy lezárt stradház körlll. 
Múlt héten szombaton hire járt, hogy az egyik 
körösparti strandház épületében egy ismeret
len férfi felakasztotta magát Azonnal értesí
tették a csendőrséget is, a standházat ki is 
nyitották, azonban semmi különösebbet sem 
találtak a télen elhagyatott helyen.

—  Búcsút mondott, az életnek, de meggondolta 
magát. Egy közismert szarvasi fiatalember a 
napokban elhatározta, hogy itthagyja ezt a 
keserű árnyékvilágot és megválik életétől. 
Megírta búcsúlevelét is és eltűnt. Három nap 
múlva azonban ismét jelentkezett. Ügy lát
szik rájött arra, hogy mégis csak szép az 
élet, legyen az bármily keserű is.

—  Országos vásárok. A legközelebbi szen
tesi vásárt január 31. és február 1-én, a kun
szentmártonit február 9-én, a vésztőit január
29-én tartják meg.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben január 17-től január 24-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek: Mitlyan Mi
hály és Kovács Julianna fia Mihály, Lustyik 

Pál és Trnyik Zsuzsanna fia Pál, Vaskor 

György és Horváth Rozália leánya Zsuzsanna, 

Kopcsjak Mihály és Nándori Erzsébet fia Pál, 

Bancsal Pál és Hanó Erzsébet fia György, 

Szekretár Mihály és Czimrák Erzsébet leá
nya Anna, Szilágyi Imre és Szilágyi Anna 

fia Pál-Imre, Török István és Búzás Judit 

leánya halvaszületett, Podani János és Son

koly Mária leánya Erzsébet. Házasságot nem 

kötöttek. Elhaltak: Bracsok Piroska 14 napos* 

özv. Dina Jánosné Vlacskó Ilona 79, Sándor 
Mihály 82, özv. Szabovik Istvánná Kunstár 

Judit 78. özv. Kisgyurka Jánosné Szeljak 

Erzsébet 36 éves korukban.



„O RIO N“ rádiókészülékek
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éllomásnév-skáléval, 
lengőnyelves hangszóróval

speciális kapcsolással 3 hullámhosszra, 
dynamikus hangszóróval

rövidhullámú résszel, 
nagy színváltó síkskálávaL 

elektrodynamikus hangszóróval

és a többi ORION készülékek szintén kaphatók legolcsóbban:

teljes fadingkiegyenlités, néma beállítás, 
hangszin- és hangerőszabályozó

S T B  FÁ N I N Á L, Árpád-bazár 5. szám.

—  Közsolgálati alkalmazottak új arcképes 
igazolványainak kiállítása az I936 évre. A köz- 

szolgálati alkalmazottak és ezek igényjogo
sult családtagjaik új arcképes igazolványai
nak kiállítását a szegedi üzletvezetőség 1936 
január l-től február 29-ig végzi és ezideig 

az 1935 évre érvényesített arcképes igazol
ványok érvényben mkradnak. Az új arcké

pes igazolványok puha, kartonlapra nem 

húzott új keletű, eddig fel nem használt vi- 

zitzkép küldendő be. Hátlapjára az igényjo- 
gosúlt nevét rá kell vezetni. Feleség és 

gyermek csak abban az esetben igényjogo

sult, ha a családfő utánuk családi pótlékot 

élvez. Kérvények záradékolását vármegyei 

ténylegeseknél az alispáni, községi igényjo- 

sultaknál a főszolgabírói községi és feleke

zeti iskoláknál a tanfelügyelői hivatal végzi. 
Az állami tényleges és nyugdíjas családfők 
és feleségeik után a 16 pengő térítési ösz- 

szeget az állam vállalja, mig a 8 pengő té

rítési és 2 pengő új igazolvány kiállítási di

ját a családfő postai befizetési lappal a 

szegedi üzletvezetőség 12095 csekkszámlára 

lartozik befizetni. A családtagok (gyermekek) 

után esedékes 24 pengő térítési és 2 pengő 

uj igazolvány kiállítási összeget az igényjo- 

sűlt tartozik a fentiekhez hasonlóan saját

jából fizetni,

— Közgyűlés. A Szarvasi Nyugdíjasok 

Egyesülete e hó 25-ént szombaton délután

2 órai kezdettel tartja ezévi rendes közgyű

lését az egyesület helyiségében 1. kér. 125 

szám. (Benka Gyula utca és Deák Ferenc 

utcai sarok ház) ahová tisztelettel meghívja 

ez összes tagjait. Tárgy. 1. Elnöki megnyitó,
2. Múlt ülés jegyzőkönyvének ismertetése.

3. Ügyvezető elnöki jelentés, 4. Számvizs

gáló bizottság jelentése és a felmentvény 

megadása, 5. Könyvtárnoki jelentés, 6. Ital- 

mérési ügy letárgyalása, 7. Költségvetési 

előirányzat letárgyalása, 8. Beérkezett ügy

iratok letárgyalása, 9. Számvizsgálók meg

választása, 10. Számvizsgáló bizottsági elnök 

választása. 11. Egy választmányi póttag vá

lasztása, 12. Indítványok.'

—  Nagy a készülődés a varrodákban. Ilyen
kor farsang elején mindig nagy a készülődés, 
tervezgetés, kivitelezés a szarvasi varrodák
ban, a lányosházaknál. Szorgalmas kezecs
kék a hangulatos elgondolások alapján a 
legkülönfélébb jelmezek elkészítésén fára
doznak, hogy a kereskedő alkalmazottak 
hagyományos és minden évben fokozódó 
siker mellett lefolyó álarcos és jelmezbálján 
megérdemelt sikert érjenek el és változatos
ságukkal nagyban emeljék a bál jellegét A 
szarvasi Kereskedőalkalmazottak Egyesülete 
ezévi jelmezes bálját február 8-án rendezi 
meg, amely iránt máris nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a szarvasi fiatalság körében.

' új szövetségi futballbiró Szarvason. Kli- 
maj Sándor szarvasi .szabóiparos az elmúlt 
év őszén Szegeden sikeresen vizsgázott mint 
játékvezető. Az új futballbirót a birószövet- 
ség tagjai közé felvették és a tavaszi fordu
lón friár ki is lesz küldve bajnoki mérkőzé
sek vezetésére.

— Már február 2-án elsöosztályú bajnoki 
mérkőzés lesz Szarvason. Az idei berlini 

olimpiai játékokra való tekintettel a tavaszi 

bajnoki forduló lejátszását már február 2-án 
kezdik meg az elsöosztályú csapatok. A 

Déli Labdarugó Alszövetség megejtette a 

sorsolást, mely szerint elsőosztályú csapatunk 

játékrendje a következő: Február 2-án

TuruI-BSE—MAFC Szarvason, február 9-én 

MTE—Turul-BSE Mezőkovácsházán, február 
16-án Turul-BSE—MÁV Szarvason, február

23-án CsAK—Turul-BSE Csabán, március

1-én ETC—Turul-BSE Eleken, március 8-án 

GyTE—Turul-BSE Gyulán, március 15-én 

Törekvés—Turul-BSE Csabán, március 22-én 

Turul-BSE—Textil Szarvason, márciu 29-én 

OTK—Turul-BSE Orosházán, április 5-én 
Turul-BSE—TTC Szarvason, április 26-án 
GyAC—Turul-BSE Gyulán, május 3-án Tu

rul-BSE—CASS Szarvason, május 10-én 
BTE—Turul-BSE Békésen. A másodosztályú 

csapatok sorsolását még nem ejtették meg, 

igy a másodosztályú bajnoki mérkőzések 

előreláthatólag február közepén kezdődnek.

A szarvasi kir. jbiróség, mint telekkönyvi hatóság. 
7640/1935. tkvi szám.

Árverési hirdetmény,kivonat
lfj. dr. Virág Gyula végrehajtatónak Pápai Ferencné 

végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 1300 
pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a 
szarvasi kir. járásbíróság területén levő. Öcsöd község
ben fekvő s az űcsödi 2383 sz. betétben A. I. 1—2 
sorsz. s 8214 és 8215 hrsz. a. foglalt 2 hold 88 négyszög
öl Horgasér dülőbeni szántóra és 17 négyszögöl Veresegy
házi felsőcsatornára 2013 pengő 50 fillér kikiáltási ár
ban, C 1 alatt özv. Maróti Benedekné szül. Lukács 
Eszter javára bekebelezett haszonélvezeti és kikötmé- 
nyi joggal terhelten elrendelte.

Az árverést 1936. évi február hó 18« napján délelőtt 
9 érakor Öcsöd községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Szarvas, 1935. évi október hó 28-án.

vitéz dr.Zerinváry s*k.
kir. járásbiró.

A kiadmány kiteléül:

Oláh s. k.
irodatiszt.

Hirdetmény
A házicselédek jutalmazása tárgyában az elöljáróság 

a következőket teszi közhírré: Elismerő oklevélért és 
pénzbeli jutalomért folyamodhatik a munkaadó olyan 
hűségesen szolgáló, érdemes és becsüles házicseléje 
részére, aki példás magaviselettel legalább 25 évet 
töltött egy munkaadónál, A munkaadó a folyamadványt 
írásban a községi elöljáróságnál, a 19. ajtószám alatt 
1936. évi február hó 29-áig nyújthatja be, amikor is a 
jutalmazandó hatósági erkölcsi bizonyitványa is kivál
tandó és az egy munkaadónál töltött szolgálati idő 
cselédkönyvvel igazolandó. A folyamodványok a Fő
ispán úr Öméltóságához .chtizendők, de a fentiek sze
rint az elöljáróságnál nyújtandók be.

Szarvas, 1936. január 17.
Moldvay Bél*

jegyző.

A szarvasi járás föszolgabiréja. 78/1936.

Pályázati hirdetmény
Békésvérmegye Szarvas nagyközségben — nyugdí

jazás folytán megüresedett lll.-ik községi orvosi állásra 
pályázatot hirdetek. Az állás javadalmát képezi a 
62.000/1926. B. M. rendelet alapján a X.-ik fizetési 
osztály 3-ik fokozata szerinti készpénzfizetés, az V. 
lakbérosztály szerinti lakbér, az időközben csökkentet 
összegben továbbá az orvosi rendelőért évi 144 P. és. 
ez időszerint 540 P-ben megállapított utiáltalány, vé
gül a meghatározott látogatási és műtéli dijak. A pá
lyázati kérvényhez csatolni kell az 1883 évi I. tc.-ben 
illetve az 1908 évi XXXV11I. te. 7. §-ában előirt képe
sítést. valamint az eddigi működést, vagy alkalmazást, 
erkölcsi és politika megbizhatóságott igazoló okmányo
kat, továbbá a születési anyakönyvi kivonatot. A köz- 
szolgálatban álló pályázók kérvényeiket felettes ható
ságaik útján terjesszék elő, amely esetben elégséges a 
hitelesített törzskönyvi lap csatolása. Felhívom mind
azokat, akik a fenti állást elnyerni óhajtják, hogy kel
lően felszerelt kérvényeiket 1936 évi fcbréár hó 5-ig 
annál is inkább adják be hozzám, mert a később 
beérkező pályázati kérelmet figyelembe venni nem fo
gom. A választás kitűzése és megejtése iránt külön 
történik intézkedés.

Szarvas, 1936. évi január hó 10-én.

Dr. Schauer Gábor
főszolgabíró

Helybeli gabonaárak
Búza . . . . 17 20 -
Tengeri morzsolt 15- -
Árpa (új) 15 -  -
Zab 15 50 -
Lucerna . 150'---
Tökmag . . . . 28 -  -

P U B L I K Á C I Ó

Szövőszék és tengeriszár eladó Ili, 319. III. 29 
sz. ház portájának fele eladó. — Gyepszéna eladó. 
Jelentkezni halásztelki pályaőrnél. — Dinnyeföld és 
ház eladó 11. 356. — Ház eladó. II. 286. — Törck 
eladó, VI. 275. — Szörhalmon legelő eladó. 1. 163. — 
Ház eladó, II. 522. — Eladó 111, 242 sz. ház. Jelent
kezni 11. 208. — Két hold föld Rózsáson eladó I. 553.
— Ház eladó, III. 452. — Tengeriszár eladó, III. 192.
— 17 hold föld tanyával eladó, V. 265. — Legelő el
adó. I. 116. — Törek, pelyva, szalma eladó, II. 97. — 
Dinnyeföld Szappanosban eladó. I. 143. — Kukorica- 
szár eladó, IV. 354. — Borbélynál, vendéglőben, kávé- 
házban, egyesületében, otthonában, mindenhol a 
Szarvasi Közlönyt követelje.

APRÓHIRDETÉSEK
i

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 
6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON e kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, L, Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

• Eladó kövesút mellett egy cserepes ház IL 
kér. 522. Érdeklődni lehet ugyanott.________

■ Kiadó lakás III. kerület, 68. szám alatt. 
Azonnal beköltözhető. 

. Ügyes leányokat 30—40 pengő havi jöve
delemmel felveszek. Cim a Kiadóhivatalban 
megtudható.

-Üzemképes baromfikeltető-gép eladó. Ér- 
deklődni lehet a kiadóhivatalban._________

F eleifa cxcrkeiztS ét IdaM NAGY SÁ ND O R

NyoaaioH a Szarvasi KSxlSajr ayoafo fa LaplMAvil* 
lalat oyoadijibaa, L lUrtky M lklfa mi 9. n lik .


