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H É TFŐ N LESZ A P Ó T V Á L A S Z T Á S
A S Z A R V A S I KERÜLETBEN
Á vasárnapi választáson3 párttal szemben
elértimponálóeredmény előrevetíti fényét
dr. vííéz

ZERINVÁRY SZILÁRD
hétfői nagy győzelmének
Szánalmas vergődés, meddő kísérlet a hitelét vesztett kis
gazdapárt erőlködése az ellenzéki pártok összefogása iránt
Egy dicsőségesen megví
vott, de az ellenfél tenger
nyi praktikája és hallatlan
erőlködése miatt csak fél
eredménnyel végzett csata
után hétfőn, f. hó 5-én új
rohamra indul a Magyar
Élet Pártja, hogy megbővtilten a sok száz megtért har
cossal, döntő csapást mér
jen a bomlás és züllésnek
indult kisgazdapártra s vég
ső diadalra vigye a zászlót,
melyet vt. Zerinváry Szilárd
dr emelt elsőizben magasra
ebben a választó kerületben.
A küzdelem kimenetele nem
lehet kétséges: a végső
győzelem mindig ott áll u.
is, ahol több a szív és na
gyobb a lélek, ahol úribb a
harcmodor s egyenesebb az
út, tisztább a szándék és
magasztosabb a cél, ahol az

igazság van és a meg nem
alkuvó, töretlen akarás.
A szarvasi választókerület
polgárságának nagy életis
kolát adott ez a múlt va
sárnapi eredmény, összesé
gében és egyénileg is. Az
első vonatkozásban meggyő
zött mindenkit arról, hogy
milyen lélekmérgező és nagy
kihatású lehet, végtelenül
fontos nemzeti kérdésekben
a korszellem meg nem ér
tése s hová vezethet ered
ményeiben a könnyelmű és
meggondolatlan elhatározás,
melyet nem a hon és faj
szeretet, hanem az egyéni
érvényesülés iránti makacs
vágy szül. De meggyőzött
sokakat, egyedeket is arról,
hogy kár pusztán könyörületesség és szánalomból
kitartani olyan elvek és

egyének mellett, kik már mostmár, amikor megszűnt
nem az általános emberi végre befolyásolni őt, 12
haladás, hanem saját egyéni éven át tett egyéni szolgá
érvényesülésük, anyagi elő latok örökös felhánytorgatányeik szolgálatába állították sával a letűnt múlt, tudni
ezrek és ezrek akarat-elha fogja a kötelességét s hétfőn,
tározását. Sokaknak keserű amikor á jövőért való rop
ez a rádöbbenés, de kellett pant felelősséggel a vállán,
ebben a szarvasi választó- állásfoglalásával
döntenie
kerületben, szükség volt reá kell : józan ítélettel csak
éppen azért, hogy ennek a arra az alapra helyezkedkörnyéknek minden rendű hetik, csak azt a politikát,
és rangú polgára is — éppen programmot és célkitűzést
úgy, mint országszerte min vállalja a magáénak, amely
denütt — megértse végre nek őszinteségéről az ered
és meghallja az új magyar mények győzték meg őt. Az
élet hívó szavát s odaálljon utóbbi napok közhangulata
a zászló alá, melyet a szebb, megállapíthatólag igy for
jobb, boldogabb, szociálisabb, málódik, ilyen értelemben
emberibb magyar élet lágy jegecesedik ki, látván -az
egész ország választópoígárfuvalma lenget.
És úgy érezzük, a szarvasi ságának bátor, nyilt szín
választókerület polgársága vallását s ennek alapján a
megértette a hivó szót s szive - lelkét megnyugtató

Ára 10 fillér
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Áki Szarvas fejlődését
a k a r j a : szavazzon

e r i nv á r y Sz i l á r dr a
Miért nem
aM
AGVARÉLET
lehetünk
mi ellenzékiek ?

Ha gyermekeid sorsát a szíveden viseled,
egyetlen választásod lehet csupán :

döntését, szemben a saját,
kicsiny pátríájabeli szánal
mas, lélekmardosó, tanács
talanság és tétovázásszülte
eredménytelenségében.
Ezek mellett van még egy
momentum, mely a Magyar
Élet Pártjának s igy vitéz
Zerinváry Szilárd dr.-nak a
megválasztását megerősíti és
biztossá teszi: a nyílt si
sakkal küzdelemre, végső
leszámolásra kényszeritett
kisgazdapárt azon meddő,
utolsó szalmaszáll kísérlete,
mellyel egy táborba igyek
szik hozni a tőlük lelkileg
messzetávol álló, velük való
viszonylatban óriási érdek
különbségű munkás törne*

geket is, amelyek pedig ed
dig csak kíuzsorázást, ki
használást, gyűlöletet, lené
zést tapasztaltak azoktól,
kik most tűnő ideológiájuk
további fenntartása érdeké
ben, megtagadva eddigi ma
gatartásuk és mivoltukat,
keblükre ölelni készülnek
azokat is, kiket eddig sem
mibe sem vettek.
De elkéstek mesterkedé
seikkel. A munkás töme
gek, épen úgy, mint az
egyéni kapcsolatok révén a
múlt vasárnap megtorpanás
ra kényszeritették, érzik és
tudják, hol a helyült s le
sújtotta, megsemmisítő fele
letetet adnak annak a párt

Tisztviselő Társunk ! Ha osztályodnak megbecsülést es
meg nem értett munkádnak becsületet akarsz szerezni,

a M a g y a r É le t e i 'v á la s z t o d
töredéknek, amelynek tű
nőben van immár a napja,
mert lelépett az ideális Gaál
Gasztoni útról s indok sze
mélyi összefogások és szö
vetkezésekkel útjába akar
állani az új magyar élet kiteljesedésének.
A hétfői pótválasztáson
egy párt győzhet csak; a
Magyar Élet pártja és egy

ember : vitéz Zerinváry Szi
lárd dr., mert mögötte va
lóban a szarvasi választókerület ezreinek akarata áll
egységesen immár megvonhatatlanul.
Minden más híresztelés
manapság, szánalmas vergő
dés, utolsó és reménytelen
küzdelem a politikai halál
lal.

Olcsó kerékpárok!
Gyermekkocsik, mechanikai
javítások, villanyszerelés —
a legújabb tipusú r á d i ó k :

Sztrehovszky Márton

a
most folyó választás
során igen sokszor, különös
képpen, természetesen
az
ellenzék oldaláról, elhangzik
a kijelentés, hogy Szarvas
és a hozzátartozó községek
mindig ellenzéki magatartá
sukról voltak híresek. Mindig
negyvennyolcasok voltak s
soha egy húron a kormány
párttal nem pendültek. Ebben
tökéletesen igazuk van, köz
ségünk valóban negyvennyol
cas volt mindig, ámde abban
az időben értelme, magyar
értelme volt az ellenzékies
. kedésnek s nem divat volt
; csupán, hanem parancsoló
szükségesség, az ellenzékies
kedés élethalálharc, ha úgy
nevezzük. Miért ? Egyszerű a
magyarázata: azért, mert nem
volt az akkori közös kor
mányzatnak
egyetlen egy
olyan intézkedése sem, mely
bármily csekély mértékben
is figyelemmel lett volna a
magyarság egyetemes, nagy
é r d e k e i r e , életlehetősége,
é l e t a k a r á s a és az
élethez való jogosultságára.
Az
ellenzékiesség
akkor
szinte kötelesség, hazafiúi
erény volt és fokmérője a
haza és faj szeretetnek. Nem
csoda tehát, ha legkiválóbbjaink mindig az ellenzéki
padsorokban ültek, ha a
parlamentbe kerültek, mert
azok akkor is magyar szivük,
lelkűk s örökkön a szabad
ságért hevülő lelkiismeretük
szavát követték.
Később egyszer kétszer is
mét előfordult, hogy ellenzéki
hangok pendültek meg, de
mindig erőtlenül, mert nem
volt annak tartalma, belső
értéke tovább s nem volt

létjogosultsága az élen állók
kal szemben, kik természe
tesen szintén a haza javát
óhajtották előmozdítani, eset
leg más úton és más eszkö
zökkel.
Ma pedig bűn volna és
megbocsáthatatlan vétek ily
értelemben dolgozni. Ma, amikor nem az ellenzék a
magyar sorsproblémák lüktető
mótorja, amikor nem az
ellenzék sietteti a rendszerváltozást, s nem ő kiált quo
usque tandemet az önkultusz
és önérdek posványába sülylyedtek felé, nincs létjogo
sultsága a kifejezésnek s
nincs alapja a kákán csomót
keresésnek. Ma a kormányzat
az ellenzéki, ő jön újítások
kal, uj problémákkal, forra
dalmi reformokkal s a volt
ellenzéki tábor áll útjában
azok kifejlődésének. De váj
jon becsületes, tisztességes
magyar állásfoglalás ez, váj
jon magyar lovagiasság e
nem elismerni az ellenfél
eredményeit, erényeit és dia
dalát? Nem, a magyar em
ber ott kezd magyarnak szá
mítani, amikor — mert igy
ismerte meg széles e világ —
elismeri és felismeri a mások
erényeit talán sokkal hama
rább, mint a sajátjáét.
Ez a gondolkodás, ez a
mentalitás jellemezte mindig
a szarvasi
választókerület
polgárságát is. Volt itt tény
leg bőven ellenzéki képviselő,
de amióta' szabad magyar
ként szívjuk levegőnket e vér
és verejték öntözte drága
magyar hazánkban, elnémult
az örök negátió hangja itt is
helyet adott a tagadhatatlan
kormányzati eredmények lát

villamossági és mechanikai szaküzletében.

Szarvas.

Piac-tér.

Olvassa lap u n kat!
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tán az öröm, megelégedés s
ennek folytán a töretlen hű
ség kinyilatkoztatásának. Ez
volt a helyzet eddig.
S mégis akadnak, akik
más hangokat mernek meg
pendíteni, pedig érezniök
kell, hogy ma különösképpen,
nincs okuk az ellenzékieske
désre s az otromba, durva,
legszentebb ideálunk az uj
magyar életet sértő viselke
désnek el kell végre tűnnie
a magyar közélet porondjáról,
mert nincs ember, ki közel
állana hozzájuk elsősorban
lelkileg.
De nem álhat meg köze
lünkben ez sem, ki tisztán a
való életet nézi, az elért
eredményeket és produktu
mokat. Ki gondolt volna még
pár évvel ezelőtt is a mező
gazdasági munkások kötelező
öregségi biztosítására, segíté
sére, ki merte volna elkép
zelni is a munkásbéreknek
állami beavatkozással a tisz
tességes nívóra való feleme
lését, ki hit pillanatig is a
zsidók hatalmi térfoglalásának
megfékezésében, ki álmodott
annyi közmunka, állami gyámolitás és segítésben, mint
aminőt az elmúlt esztendők
ben megkaptunk, de ki mert
volna legtitkosabb gondola
tában is bizni abban, hogy
katonailag egyenrangúak le
szünk csakhamar szomszéda
inkkal, s ki érezte, mily
közel van trianoni sírkövünk
eltávolítása. Senkisem. És
lám mégis és máris meg
vannak mindezek.
Kérdeznéd Testvérem, mi
ért. A felelet megint nagyon
egyszerű. Mert a feladata
magaslatán áll a kormányzat,
amely céljául elsősorban a
dolgozó magyarság, e légtörzsökösebb történelmi réteg
megerősítését tűzte ki.
Az ellenzékieskedés ezért
nem indokolt minálunk, ezért
tört előre mindenütt elemi
erővel, mindent elsöprő len
dülettél a Magyar Élet Pártja,
mert érzi mindenki, hogy
ha élni akar, ahhoz a tábor
hoz kell állania, mely a
munka és építés és nem az
örök tagadás és rombolás
szellemében hívja csatlako
zásra az embereket.
S hogy ezekből a fent fel
sorolt eredményekből, melyek
azok, miket mi magunk
szarvasiak is érzünk, nem
kell különösképpen bizony
gatni és felsorolni. De nem
kell ezekután azt sem tanú
sítani, miért nem lehetünk mi
ellenzékiek. Miért fog győzni
megsemmisítő fölénnyel a
Magyar Elet Pártja, annak
zászlóvivője: vitéz Zerinváry
Szilárd, mert bennefoglaltatik
az elmondottakban minden.
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Magyar kézbe akarja adni a magyarföldet a
M agyar

Élet

Pártja !

Áz első titkos választás

m é r le g e
a szarvasi kerületben
Vasárnap szavazott az or
szág először, a hosszú esz
tendőkön át annyiszor és oly
sok formában követelt titkos
választójog igénybevételével.
Országos viszonylatban, de
itt helyben is csalódást ho
zott 1 Csalódást éppen azok
nak, akik eddig a legjobban
áhitották, akiknek vesszőpa
ripája volt parlamenti szerep
lésük és programbeszédeik
során egyaránt. Nálunk, a
szarvasi választókerületben is
nagy meglepetést hozott. A
választási küzdelemben résztvett ellenzéki jelöltek mind
egyike azzal
kacérkodott
ugyanis, és abban bízott,
hogy a titkos választójog
hosszú esztendők után végre
minden külső befolyás és
beavatkozás mentesen meg
hozza számunkra azt a döntő
többséget, amelytől eddigi
bukásaik alkalmával — állí
Zerinváry
Szarvas
. 1806
Öcsöd
. *884
Békésszentandrás 561
777
Nagyszénás .
Csabacsűd .
202
Összesen:

4252

Maga a választás csend
ben, minden zavaró momen
tum nélkül, a polgárság di
cséretre méltó fegyelmezett
sége jegyében zajlott le.
Vasárnap reggel pontban 8
órakor kezdődött meg csak
nem valamennyi szavazókör
ben s tartott egész nap, sok
helyen a késő éjjeli órákig,
helyenként pedig benyúlt a
hétfő hajnalba is. Az ered
mény hire már a kora dél

tólag — a nyilt választásos
szavazás ütötte őket csupán
el. Másként történt. Befolyás
és beavatkozásmentes volt a
szavazás, az igaz és tiszta is,
csak az eredmény lett kissé
más, minden ő praktikájuk,
egyéni és családi, társadalmi
s kitudja még miféle terrorisztikus ténykedéseik dacára.
S ha a Magyar Élet Pártjá
nak jelöltje: dr vitéz Zerin
váry Szilárd nem is szerezte
meg vasárnap a megválasz
táshoz szükséges részarányt,
az a három párttal szembeni
imponáló fölénye, mely az
alábbi részletes kimutatásból
élesen kitűnik, biztos záloga
a hétfői pótválasztás sikeré
nek.
A választás részletes ered
ményeit, községenként és
pártonként részletezve az
alábbiakban közöljük;
Csicsely Tóth
1227
1325
440
121
179
55
107
123
55
82
1529

2192

Tepliczky
1787
346
274
140
133
2687

előtti órákban elterjedt s az
az ellenzéki pártok hatalmas
visszaeséséről számolt be és
bár abszolút többséget az
óriási mértékben előretört
MÉP sem tudott felmutatni,
nincs és nem is volt kétség
senki lelkében az iránt, hogy
a pótválasztáson csak egy
párt, a Magyar Élet Pártja
kerülhet ki győztesként Ze
rinváry Szilárddal az élén.
Na, de majd hétfőn!

Kiskereskedő Testvérünk!
Ha a magyar kereskedelmi élet vezetését a magad és
gyermekeid'kezében akarod tudni, a M agyar Életet választod

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy

csizma, cipő, szandál és papucs

k é s z í t ő m ű helyemet
a róm. kát. újiskola (Piactér) helyeztem át. Ahol mindenféle láb
beli a legjobb anyagból készen kapható. Rendelést és javítást
vállalok.
Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását:

Kun Pál csizma-, cipő- és papucskészitö.

S z e lj egyzetek
Választási kartell
Ámbár maga az az undok
szó: kartell, gazdasági kife
jezés és fogalommeghatáro
zás, az utóbbi időkben igen
gyakran halljuk képletes be
széd során is, olyan társulá
sok jellegének kidomboritásánál, melyeknek célja szin
tén a tömegek
bizonyos
mértékű és vonatkozású ki
használása,
nyilvánvalóan
önös érdekek biztosítása és
jogosulatlan
előnyszerzése.
Megjelenési formája hova
tovább bővül s szaporodott
eggyel a múlt vasárnapi vá
lasztás lezajlása után is. Ar
ról van szó éppen, hogy a
kibukott ellenzéki akarnokvezérek egy táborba szeret
nék hozni a MEP-el szemben
tartózkodó állástfoglaló sza
vazópolgárokat, hogy szám
beli túlsúlyukkal megadásra
kényszerítsék a Magyar Elet
Pártjának a választás előtt
igen-igen lebecsült -táborát
s biztosítsák a kisgazdajelölt
megválasztása révén maguk
és pártjuknak azt az előnyt,
amely az ő maradi felfogásuk
szerint
minden bizonnyal
visszahárul reájuk. Ha az
efféle megnyilatkozási formát
általanosságban paktumnak
mondják, nagyon ráillik a
kartell szó is, nemcsak azért,
mert tömegek megtévesztése,
illetőleg választási kihaszná
lása jelenti, hanem azért is,
mert keveseknek juttatja és
érdemtelennek az esetleges
eredmények abszolút kihasz
nálási jogát.
Milyen szerencse, hogy ez
nálunk nem következhetik be,
s milyen boldogító érzés
lenne tudni a többi gazdasági
vonatkozású kartellek hasonló
eredménytelenségét.

Temetések rendezé
sét, exhumálását,
halottszállitást zárt
autóval vidékről
a leggyorsabban és olcsón vállal

Szathmóry László
temetkezési vállalkozó —
Szarvas, Kossuth-tór.
M
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KOMÁROM— KASSA— UZSO K
ezen az úton halad tovább a
M A G Y A R ÉLET PÁRTJA

A választások

— Elkobzott és gazdátlan
fegyverek, ürmértékek és
mérlegek stb. folyó évi jú 
nius hó 19 én délelőtt 8
órakor a járási főszolgabí
rói hivatalban készpénz fi
zetés ellenében nyilvános
árverésen eladatnak. Fegy
verekre csak előzetesen ki
váltott és az árverés előtt
felmutatandó fegyverválási
engedély alapján lehet ár
verezni.

Pünkösd első és másod
napján az egész ország
területén lezajlottak. Jól
eső örömmel olvassuk a
napilapokban, hogy a Ma
gyar Elet Pártja 80 száza
lékos döntő győzelmet ara
tott. Ez a döntő győzelem
fényesen bizonyítja, hogy
a magyar nemzet mennyire
egységesen áll a magas
— A gazdagság ára mindöszkormány akarata és az el
sze 3 pengő. Ennyibe kerül a
következendő reform törek
vések megvalósítása mel m. kir. államsorsjáték egy egész
sorsjegye és 1.50 P-be egy fél.
lett.
Próbáljon szerencsét, húzás június

*
—
Pótválasztás. IsmereAPRÓHIRDETÉSEK
tes olvasóink előtt, hogy a Apróhirdetés egy S7Ó 3 fillér, vastagabb
pünkösd első napján meg betűvel szedve 6 fillér. Legkisebb hir
detés dija 30 fillér.
tartott országgyűlési kép
Ili.
ker.
280 számú ház eladó.
viselőválasztásnem járt
Van
benne
korcsma helyiség, fű
kellő eredménnyel, emiatt
szer és borbély üzlet.
139
június hó 5 én, hétfőn pótBencsík Andrásnénak Csabaválasztás lesz dr. vitéz Ze
rinváry Szilárd hivatalos csüdün 11 hold szántóföldje el
Valkovszki dűlőben Rafaj
MÉP jelölt és vitéz Tep adó
boltos mellett. Értekezni lehet a
liczky János független kis tulajdonossal
Békésszentandrás
gazdapárti képviselőjelöltek Piactér 318 házszám alatt. 131
között.
A
szavazások
Egy jó meneteld szabóüzlet
ugyan a z o n
helyeken, felszereléssel együtt eladó. Ugyan
ugyanazon szavazatszedő ott egy SHB segédmotoros ke
küldöttség előtt és a már rékpár is eladó Bencsík szabónál
. 132
ismert módon, vagyis tit Békésszentandrás.
kosan mennek ismét végbe.
III. ker. 223. sz. 32 hold ta
A szavazások a négy is nyával haszonbérbe kiadó. 2 hold
136
mert helyen héttőn reggel Kákán eladó.
8 órakor kezdődnek és va
Zöld hitelt folyósít
lószínűleg este 6—7 óra
a Szarvasi Takarékpénztár,
körül végződnek be. Ha
mint a Futura föbizományosa
ezen időre az összes sza
Kiadó azonnalra két szoba,
vazók leadják szavazatai
kat, akkor egy órán belül konyha és mellékhelyiségekből
udvari lakás, I. kerület 44.
a szavazóhelyiségek elnö áiló
szám alatt.
125
ke, kitűzheti a zárórát. Fel
1. ker. 106* számú ház elköltö
kérjük mindazokat a pol
zés miatt eladó.
128
gártársakat és polgártársKettöszobás, konyhás és mel
nőket, akik pünkösd első
napján vagyis első válasz lékhelyiségekből álló lakást keres
HanzQ Pál cukrász.
127
tás alkalmával már a sza
Két bútorozott szoba kiadó
vazati jogukkal, éltek, szí
111. kerület^237._szám alatt 123
veskedjenek a most jelzett
Örményzugban 15 kisholdszántó
időben is pontosan meg
akár több darabban is eladó. Bőjelenni az urnák előtt is vebb felvilágosítást nyújt Dr Csileadni szavazataikat. La csely Mihály ügyvéd.
74
punk mai számában meg
Litauszky György II. kerület
jelent vezércikkben rámu Kiss
Mihály-utca 187. számú ház
tattunk arra, hogy Öcsöd eladó.
'
144
község hazafias érzésű la
Szentesi-ut mellett Szarvastól
kossága dicséretre méltó 1 km-re 5 kishold szántó eladó.
módon viselkedett, mert a Érdeklődni lehet dr. Král Pál
leadott szavazatok nagy ügyvédnél.
143
többsége a Magyar Élet
Radvánszky Iván II. kerület
Part hivatalos képviselő je Nagykunsági-utca 58. szám alati i
löltje, dr. vitéz Zerinváry ingatlan irodájában eladó 20 hold
•
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Szilárdra esett s igy biz szántó föld.
tos, hogy most pótválasztás
Eladó ház IV. kerület 509. sz.
alkalmával, amikor már alatt, Qilyan Györgynél.
146
nem négy, hanem csak
két képviselő jelölt man
Zöld hitelt folyósít
dátuma között kell válasz
a Szarvasi Takarékpénztár,
tani, községünk választópolgárai és polgárnői **gy mint a Futura fübizoqányosB.
szívvel lélekkel a Magyar
Kákán, szentandrási úti iskola
Élet Pórt célkitűzéseit fog mnlleit 16 hold tanyával és 4
ják támogatni s igy előse hold külön eladó. Érdeklődni II.,
148
gítik dr. vitéz Zerinváry 211 szám alatt.
Szilárd hivatalos jelölt fé
Felesbérletet, vagy haszonbérle
nyes győzelmét. Polgártár tet keresek tanyával 50— 100
sak, polgártársnők csele holdig. Taskó Károly Csabacsfid.
kedjünk.
Egy utcai pados szoba, konyha,

Egyes választókerületek hó 6-án.
ben pótválasztások lesznek,
— Halálozás. Daróczi La
szerencsére csak kevés he
lyen. A kevesek között sze jós volt zsigeri földbirtokos
repel sajnos mi választó neje Váradi Lidia életének
70 ik évében a debreceni
kerületünk is.
belgyógyászati klinikán el
Olyan időket élünk, ami hunyt.
kor cselekedni kell s vi
— Vasárnapokra megen
gyázzunk, a 12-ik órában
vegyünk, hogy akarunk va gedték a kamillaszedést. A
lamit s akaratunk célja kereskedelem és közleke
nem lehet más, mint egy désügyi miniszter megen
ségbe tömörülve csatlakoz gedte, hogy a május hó
28-ára, es junius 4 éré
ni a már eddig kivívott fé
eső vasárnapokon a kamil
nyes győzelemhez.
laszedés, válogatás, rostaMa nem szabad különb lás és szállítás ipari és ke
ségnek lenni a falu, avagy reskedelmi munkálatot ea városban lakó emberek gész nap végezhetők le
szabad akaratának meg gyenek.
nyilvánulásában, egyesül
— Bár gazdag lehetnék fo
nünk kell, ez fogja jelen
hászkodik
sok enber. Ez a vágy
teni az akarás, a célkitűzés
elérését, ez fogja jelenteni nem elérhetetlen. Egy három,
a Magyar Élet Pártja to vagy másfél pengős államsorsjegy
vábbi győzelmét, ez fogja sok boldogságot valóra válthat.
hitében megerősíteni hiva Közeledik junius 6-a, a húzás
ideje, vásárolja meg sorsjegyét.
talos jelöltünk vitéz dr. Ze
rinváry Szilárd törhetetlen
— Félárú utazás Szegedre.
akaratát, hogy egészen a
Május
dl-tói féláru ked
mienk legyen s a mi érde
vezménnyel lehet Szegedre ;
keink oda adó harcosaként
szívvel és lélekkel kiált utazni, a XI. Szegedi Ipaií
Vásár alkalmából. A vasár
hassa : „Uj magyar életet
junius 8-án nyílik. A féláru
akarok** í
utazáson kivül az ország
minden részéből filléres vo
—
Országos vásár. Tisza-natok is indulnak a Szegedi
földvár községben a leg IpBti Vásárra.
közelebbi országos vásár
f. évi junius hő 4 én (va
Zöld hitelt folyósít Alkalmi vétel. Eladó ame
sárnap)
lesz megtartva.
rikai szekrényes gramofon
Vészmentes helyről min-. Szarvasi Takarékpénztár,
(Victor)
lemezekkel. Meg
denféle jószág felhajtható.' minta Futára föbizományosa.
tekinthető Stefáni (Számosvölgyi)" műszerész üzleté
ben, Machán ház.
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Munkás Testvérünk!

Ha emberhez méltóbb életrevágyói és nem
akarsz tovább rabszolgasorsban élni: egy
utad van csupán : a M a g y a r É l e t

Ozv. Kepenyes Jánosné IV, ker.
517. számú háza, és II. ker. 257.
szám alatt egy üzleti ajtó és
kirakat rollóval eladó. Érdeklődni
IV. ker. 517. szám alatt.
150

speiz azonnal kiadó. III. ker. 80.

152

Háromszobás lakás
180. szám alatt.

kiadó LL,
149

Gombár Mihálynak II. külker.
76/2. szám alatti 5 hold földje
tanyával a kórházi düllőbenjárda
mellett eladó. Érdeklődni a hely
színen.
151
Nyomatott MUller Károly könyv
nyomdájában Szarvas, L &er. 13.
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HAZAM EGYEK
A hegyek élnek, illatoznak,
A tavasz beszökött a völgybe,
A lágy szellők dalokat hoznak,
Tündérvilág hullt le a földre.
A bezöldiilő fák alatt
Az Ikva patak felkacag.
Szebb ez, mint a tündérálmok
És én mégis hazaszállok.

7. oldal.

Iparos Testvérünk!
Ha részese akarsz lenni egy boldogabb
magyar jövőnek és kívánod, hogy a
magyar ipar is megkapja a maga méltó
helyét választásod csak egy lehet :

Á fodrászipar
sérelmei
a kamara előtt

Az utóbbi időben a fod
rászipar részéről úgy a vá
rosokban, mint a közsé
gekben mind sűrűbben ke
rülnek panaszok a kereske
delmi és iparkamara elé,
I. szavazókörben : Szavazóhelyiség : Központi-iskola I,
amelyek a fodrászipar vál
Otthon — látok egy apró kisfiút,
kér.
19.
Szavaz
az
I.
belker.
1—267.
házszámig.
ságos
gazdasági helyzetét
Aki, ha csillag földre hullt,
ismertetik. A gilette-penge
II. szavazókörben : Szavazóhelyiség : Garai iskola I. k.
Elámulva, elbámulva nézett.
269. .Szavaz az I. belker. 268—757 hízszámig.
gyárak nyomasztó verse
Emlékszem most. . . magamról be
III. szavazókörben : Szavazóhelyiség: községháza II. k.
nye miatt a férfifodrászat
szélek.
1. sz. Szavaz a II. belker. 1—256 házszámig.
ujabb és ujabb kört vészit,
A Körösparton csodálva álltam,
mert a közönség a minő
IV. szavazókörben: Szavazóhelyiség : Reményi Gyula
A habok közül csodákat váriam,
iskolája II. kér. 419 sz. Szavaz a II. belker. 257—
ségi kiszolgálás helyett
És lefekvéskor remegve kérdtem,
572
házszámig.
megelégszik az olcsó giletteEljön-e a vizikirály értem ?
penge használatával, illető
V.
szavazókörben
:
Szavazóhelyiség
:
Árvaház
III.
kér.
Emlékszem . . . nőttünk . . .
163. Szavaz a III. belker. í —220 házszámig.
leg az önborotválkozással.
Eni lékszem minden apró kisdologra,
Amig a kormány kölönféle
VI. szavazókörben: Szavazóhelyiség: Dankó János is
A gimnáziumra, faragott padra,
kolája III. 245. Szavaz a III. belker. 221—468 ház
szociális rendeletekkel mó
Emlékszem, május délután ott —
számig.
j
dot talált arra, hogy más
Minden kisgyerek, hogy kivágyott.
iparágakban a nagyipar
VII. szavazókörben: Szavazóhelyiség : Szakács György
Emlékszem...egyszer..,harmadikba'
versenyét korlátok közé
Ceruzám húszszor megfaragva —
szorítsa
és a gyári terme
Megírtam első versemet.
lési
költségeket
a kisipar
Beléadtam a lelkemet.
termelési
költségeivel
va(S nekem — tetszik mindég azóta,
Nehéz a M agyar élet?
lamennyire
paritásba
hozta,
Pedig hiába — gyenge kis nóta)
Szavazz a M agyar Élei Pártjára, szavazz a gillette- pengegyártó nagyHatodikba' észrevettem,
vállalatok között folytatott
dr. v ité z .
Hogy szomszédba a preparandia,
árverseny következményeit
Zsebpénzemből virágot vettem,
a fodrásziparosságnak teljes
Esendő ám az embernek fia.
mértékben viselnie kell. Azok
Emlékszem számos ünnepélyre,
könnyebb lesz a magyar sors!
az existenciák, akik az ál
Amikor lázban, tűzben égve —
datlan harcban kidőltek,,
Hogy szavaltam, szavaltam én . .
iskolája IV. 220. Szavaz a IV. belker. 1—397 ház
beszüntetik üzletüket és
S a szivem--titkos-sejtekén
számig.
iparigazolvány nélkül há
Úgy érzem soha szebben nem fogok,
VIII.
szavazókrben
:
Szavazóhelyiség;
IV,
kér.
óvoda
zalva,
filléres kiszolgálási
(Pedig rosszak voltok a hangsúlyok)
árak mellett tengetik éle
IV. kér. 259. Szavaz a IV. belker. 398—668 ház
Hogy ballagtunk feketében egyszer,
tüket. Ezekhez járul még a
Koszorúsán, közelgő kereszttel.
számig és Krahó.
munkanélküli
segédmunká
Búcsúztunk. A templom integet.
XI. szavazókörben : Szavazóhelyiség: Rohony Gábor
sok csoportja, akik ugyan
A sok diák könnyezve lépeget.
iskolája IV. kér 379. Szavaz a tanya I. és tanya
csak tásk^z va járnak házrólEmlékszem... érettségi... bankett..
II.
kerület.
házra. Az ezen egyének
S a kisdiákból fiatalember lett.
X. szavazókörben: Szavazőhelyiség : állami elemi iskola
által lerontott kiszolgáltatási
És kit a sors hozzá vetett.
árak miatt a még meglévő
III. kér. 118. Szavaz a tanya III. kerület.
Igyekszik lebírkózni az életet.
iparosok
sem tudják a fel
XI. szavazókörben: Szavazóhelyiség : Janowsky-iskola
Messze-messze az Iva-parton
emelt
munkabéreket
és re*
II. 248. Szavaz a tanya IV. és tanya VI. kerület.
Vigyáz reám az otthonom.
zsiterheket viselni s ez ál
XII. szavazókörben: Szavazóhelyiség: Róm. kát. közp.
A gesztenyefákat ide hallom,
talános gazdasági összeom
iskola II. kér. 45. Szavaz a tanya V. kerület.
Akáctól hüs a homlokom.
lást jelentene a szakmának.
Ha fátyol testtel jő az este,
XIII. szavazókörben : Szavazóhelyiség : Iparostanonciskola
Sietteti ezt a folyamatot,
Délután, ha álmodom,
hogy
az adóhatóságok nem
III. kerület 180. Szavaz a tanya VII. kér. 1—515.
Zúg a Körös messze-messze,
vesznek
tudomást a fod
házszámig.
Megálmodom az Otthonom.
rászipar
válságos
idejéről
XIV. Szavazókörben : Szavazóhelyiség: Rohony Pál isko
és
a
nagy
közterhek
vál
Sopron, 1939. május 12-én.
lája IV. kér. 15. Szavaz a tanya VII. kér. 516—644.
tozatlanul nyomják a ki
házszámig és tanya VIII. kerület.
MEDVEGY ANTAL
existenciákat.
ev. teológus.
A kereskedelmi és ipar
kamara ezeknek a pana
szoknak alapján komoly
—
Norvég testnevelő tanár
vizsgálat alá vette, hogy
Szarvason. Dahle Sigurd az
milyen panaszok és lehe
osloi testnevelési akadémia
tőségek nyílnának, illetve
tanára egy hét óta a
volnának szükségesek a
szakma gazdasági helyze
szarvasi gimnázium meg*
tének enyhítésére. Az ér
hívására tartózkodott és a
dekeltek meghallgatása ugimnázium növendékei előtt
tán a kamara az illetékes
mutatta be az atlétikai ujabb
kereskedelem- és közleke
irányait, technikájőt és mód kapható a M U l l 0 r ^ c é g n é l
désügyi minisziériummal ke
szereit. Dahle bejárta Eu
res összeköttetést és igyek"
szik
olyan rendelkezések
rópa minden nagyobb fő
A meg nem alkuvó keresztény jobboldal
meghozatalát
biztosítani,
városát. Hazánkba az at
egyetlen politikai tábora a
amelyek a fodrászipar égető
létika tanulmányozása vé
M agyar Élet Pártja 1 problémáinak megoldására
gett jött eh
alkalmasok.

a

M a g y a r

f e l e t

Ki hol szavaz Szarvason ?

Magyar Testvérlink.!

Zerinváry Szilárdra

Az uj evangélikus
ÉNEKESKÖNYV
p e g a m o id - és
b ő rk ö tés ekb en

8 oldal.
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Anyakönyvi hirek
Születtek : Tmovszki Mátyás és
Hodálik Zsuzsanna leánya Zsuzsanna-Erzsébet, Ladnyik Pál és
Pljesovszky Maria leánya Mária,
Molnár András és Balta Mária
fia András, vitéz Csatai György
és Litauszki Zsuzsanna fia JánosIstván, Opauszki István és Jasák
Zsuzsanna leánya Zsuzsanna-Mária, Kondacs András és Janurik
Katalin leánya Katalin, Styevó
Mihály és Folytál Mária leánya
Mária, Furár György és Pekárik
Zsuzsanna fia János, Brusznyicki
Mátyás és Nyemcsok Erzsébet fia
György, Bakulya Mihály és Nagy
Szklenár Erzsébet fia Mihály,
Mlinár Mihály és Pribelszky Judit
fia Mihály, Benkó János és Kohut Zsuzsanna fia János, Darida
Géza és Pribelszky Mária fia
Géza-Rezső, Árvái István és Pá
linkás Judit leánya halvaszületett,
Korbely János és Melich Mária
fia György, Szvák András és
Tóth Mária fia András, Mucha
János és Rátz Erzsébet fia György,
Kasik György és Mrsan Mária
leánya Maria, Pribelszki György
és Bakulya Katalin fia György,
Nyemcsok János és Gregus Mária
leánya Judit, Hrncsjar Sámuel és
Poljoka J. fia Sámuel-Sándor, ifjú
Prjevara János és Kepenyes Má
ria fia György, Sztruhár János és
Sápszki Erzsébet fia András, Bor
Zsigmond és Sinka Krisztina le
ánya Évá-Ilona, Szilágyi István
és Balázs Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna , Kis István és Kozsuch,
Zsuzsanna leánya
Zsuzsanna
Trábach János és Kovács Judit
leánya Judit, András Pál és An
tal Zsuzsanna leánya Judit, Kuruc
János és Gombár Anna
fia
György, Filyó J^nos és Ribár
Mária fia János, ifj Rideg János
és Kusnyar Judit leánya Erzsébet,
Kereszturszki István és Oncsik
Mária fia István, Sellei Pál és
Vágási V. Balogh Zsuzsanna fia
János, Korbely János és Gerhát
Ilona leánya llona-Erzsébet, Skorka
András és Vityaz Anna fia György,
Vaskor Mihály és Demcsák Mária
leánya Zsuzsanna-Erzsébet, Szeleczky Vilmos és Weszter MáriaGizella fia Győző-Vilmos-Kornél,
Gyulavári György és Mráz Erzsé
bet fia Pál, Gyuricza Miklós és
Almási Eszter fia Miklós, Fekecs
Gergely és Pap Mária-Magdolna
fia Gergely-István-Mátyás, Med
vegy Mihály és Krajcsovicz Er
zsébet leánya Anna, Farkas Pál
és Bógyis Judit leánya Mária, dr.
Ugrin László és Dósa Irén leánya
Mária-Brigitta-IIona, Frankó Má
tyás és Kulasák Mária fia Mihály,
Rafaj Pál és Juhos Erzsébet le
ánya Mária, Klimaj József és
Sinka Aranka fia József, Mucha
Pál és Kovács Judit fia János,
Szakáll Mihály és Bagi Erzsébet
fia Pál, Czesznak Pál és Bakulya
Zsuzsanna fia Pál, Ganyecz Pál
és Bajnocki Márta leánya Mária
és két törvénytelen leány.
Házasságot kötöttek : Winterniiz Sándor Steinfeld Margittal,
T óth. Feienc Bobvos Annával,
Rucsai Mihály Juhász Erzsébettel,
Bokros Imre Valastyán Judittal,
Paksy Tibőr Podani Juliannával.
Uhljar János Sulyinszki Annával,
dr. Koltay Lajos Fodor Máriával,
Kornidesz Lajos Fodor Erzsébettel.
Elhaltak: Sutyinszki Anna 8
hónapos, Litavetz János 75 éves,
Lészenyiczky János 69, Kovács
Györgvné Gyekiczki Anna 33 éves,
özv. Csabai Pálné Behan Erzsébet

63 $ve$ korukban.

Szebb, jobb magyar hazát
akarunk, ezért
dr. vitéz Zerinváry Szilárdra
szavazzun
A nép Ítélete döntött
A pünkösdi választás
eredménye a jobboldal fé
nyes győzelme. A Magyar
Élet szarvasi jelöltje 1500
szavazattöbbséggel került
ki a választásból de mert

kázásba. Ez a választás
döntő bizonyítéka az Eckhardt-féle Független Kis
gazdapárt csúfos kudarcanak.

a Tiszamarosi egyéni ke
rületben elsöprő győzelmet
aratott felette vitéz Várady
László MÉP-jelölt, aki e

napokban kerületünket is
A párt nagyrésze a csók- meglátogatta.
A Független Kisgazdapárt
egy néhány tizeddel alatta lyás disszidensekkel no
maradr a törvény által* kö vemberben kötött fegyver- vezéreinek és jelöltjeinek
után othagyta szilárd elvi alapjaira és tán*
vetelt 40 százaléknak, közte barátság
és az Echardt-féle Füg Eckhardtot. Kipróbált hivei: torithatatlan meggyőződé
getlen Kisgazdapárt között a csizmás falusi gazdave sére a legjellemzőbb mégis
hétfőn pótválasztásra kerül zetők sorra faképnél hagy az, hogy a Kisgazdapárt
ták a kartellsajtó
által jelöltjeként indult harcba a
majd sor.
Az ország egész terüle ünnepelt pártvezért és csat régi csáklyás-liberális po
tén kü önben már lezej ot- lakoztak a Magyar Élethez litika legjellegzetesebb alak
Ezek után a Független ja : Berki Gyula is. Az a
tak a választások és a
Magyar Élet eddig 180 Kisgazdapárt csak úgy kí Berki, aki nem is olyan ré
mandátumot nyert, tehát sérelhette meg a választási gen a „8 Órai Ujság"-ban
győzelme fölényes. Ezzel küzdelmet, ha óriási tömeg a következőképen véleke
szemben az Eckhardt-féle ben vett fel listáira fővá dett Eckhardtról : „Jobban
Független
Kisgazdapárt rosi és vidéki derék fiská tenné Eckhardt, ha a maga
lisokat, akik mögött még s ö t é t politikai múltjával
mindössze 14 és a Szódéi
demokrata Párt csak 5 utolsó sorban kaptak he foglalkozna bűnbánóan és
mandátumhoz tudott hoz lyet a még ottmaradt kis a saját háza előtt söpörne".
Mindenki emlékszik Eck
gazdák.
zájutni.
Mi sem bizonyltja éke hardt bizalmas elgondolá
Máskor ilyen eredmény
nél az ellenzék azt szokta sebben a párt felbomlásét saira, melyek a hitlerizmus
bevezetés
felhozni és ezzel magát vi és Eckhardt eszméitől való magyarországi
gasztalni, hogy a választás undort, minthogy ő régi sét célozták, természetesen
terrorral, presszióval, lélek- kerületében: Miskolcon meg az Eckhardt ur kormánymérgezéssel folyt; most ez sem kísérelte a fellépést és rajutásával.
az egy kifogásuk sem le
hét, mert a választás az ő
Kisgazda Testvérünk !
általuk követelt titkosság
Ha verejtékes nehéz munkádnak á teljes gyümölcsét
jegyében ment végbe.
te
magad akarod élvezni és gyermekeid jövőjét
A titkos választói jogtól
biztosítani,
nincs más választásod, mint a Magyar
ók nagyon sokat reméltek
Élet, mely a testvéri összefogást és valamennyi
és ime, a népakarat hová
orientálódott ? Belecsömörtársadalmi osztály egyenlő megsegítéséért küzd 1
lött az Eckhardt-féle takti*

Lapos fenekű csónakok, guruló üléses regatták, szandolinok
k é s z í t ését és
javítását vállalja :
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