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Vasárnap délelőtt 
lesz a Nemzeti Egység 
szarvasi nagygyűlése

Dr. Tóth Pál országgyűlési képviselőnk beszámol 
az aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről

OKTÓBER 6.

írta: MIKLÓS VITÉZ

Szivetfacsaró, feledhetetlen dátum! Ma 
nyolcvanöt éve halt vértanúhalált az aradi 
síkon szabadságharcunk tizenhárom vitéz 
vezérlő tábornoka a magyar szabadság- 
harcért. Ez az égő seb, hosszú évtizedeken 
át fájdalmas, friss erővel tüzelt a nemzet 
lelkében. Ugylátszott, hogy soha csillapodni 
nem fog. Azután enyhült a jogos, keserű 
bosszúvágy. A nemzet lelkiismerete, a költő 
szemrehányóan jajdult fel:

Tehát beforrt a régi seb,
Dicső emlékük mind kisebb;
Megbosszúlatlan haltak ők,
Megváltoztak hát az idők !...

Bizony megváltoztak I Nagyon megvál
toztak, különösen az azóta lefolyt harmadik 
emberöltőben I A régebbi sek, a régebbi 
fiíyász valahogy mindig enyhül, elhomályo
sodik az újabb mellett, különösen, ha az 
utóbbi még mélyebb és fájdalmasabb! Ezt 
az újabb gyászt pedig nem is tudják- három 
komorcsengésű szóban összefoglalni, mint 
azt a régit, igy: Világos, aradi vértanúk!

Az új gyásznak ezer és ezer vérző, sikoltó 
neve van : Hatszázezer magyar hösihalott I ... 
Trianon I Országszétdarabolás ! Három és fél
millió magyaranyanyelvűVnagyar elszakitása! 
Magyar javak elkobzása 1... Kisebbségeknek 
tuzzel-vassal üldözése I . .. Székelyek erő
szakos eloláhositó hadjárata I ... stb. Gazda
sági világválság, rossz termés stb. stb. Való
ban éppen elég okunk van rá, hogy sohase 
Vigadjunk. Vagyha vigadunk: sirva vigadjunk! 
De mi sohasem tartoztunk a könnyen földre 
teperhető, szolgalelkű nemzetek közé. Kemény
kötésű, királyi faj vagyunk! Bármily véres 
és lesújtó is a tegnap s bármily nyomorúsá
gos és a reménytelen is a ma: mi tudjuk, 
hogy lesz még egy virradatos holnap is és 
az a holnap a miénk lesz! Mi tudjuk, hogy 
az aradi tizenhárom nem halt meg hiába és 
a Kárpátok mindörökre magyar fenyőlombjai, 
a Karszt hideg kősziklái, a zöld Isonzó és 
a kék Piave s a szelíd Adria hullámai nem 
borulnak reménytelenül hatszázezer magyar 
hős porai fölé I Keménykötésű, királyi faj 
vagyunk 1 A tizenhárom magyar tábornok és 
a világháború sokszázezer névtelen magyar 
hőse tudott büszkén és mosolyogva meghalni 
egy szebb magyar jövőért I Hát mink is tu
dunk érte koplalni, tűrni, szenvedni, össze- 
szoiitolt foggal és ökköllel, lobogó szemmel, 
dacosan felemelt fővel. Mert eszmei értelem
ben valahogy most már mindnyájan front
harcosok vagyunk I Az egész magyar nemzet! 
Gránitszikla... amelyet nem tanácsos igen 
sokáig fejszével tördelni és szuronnyal pisz
kálni 1 Mert a fejsze előbb-ulóbb visszapat
tan. És a szurony beletörik I Éz .. . lesz még 
ünnep a világon I Lesz I ...

(Saját tudósítónktól.) A Nemzeti 
Egység szarvasi pártja nagyszabású 
nagy-gyűlését vasárnap délelőtt 11 
órai kezdettel tartja meg a Vigadóban. 
A lakosság minden rétege által nagy 
érdeklődéssel várt gyűlésen dr. Tóth 
Pál, választókerületünk szeretett és 
illusztris képviselője nagy beszédben 
fog beszámolni az aktuális bel- és 
külpolitikai kérdésekről. A gyűlésen 
meg fog jelenni dr. Fayl Gyula vár

megyei titkár is, aki szintén beszédet 
fog mondani. Most, amikor utódálla
mainkban a magyarok üldözése fo
kozott méretekben tombol és pár kül
földi állam acsarkodása nemes törek
véseinket akarja elfojtani, különös
képpen szükség van az egységes 
akarású megnyilatkozásokra és éppen 
ezért Szarvas lakossága különös öröm
mel fogadja ezt a nagygyűlést is.

Kondoros-tanyából nem (ehet önálló község
Csak jegyzői kirendeltséget állítanak fel a népes Kondoros-tanyán

(Saját tudósítónktól.) ismeretes a Kon
doros közelében lévő Kondoros-tanya lako
sainak az a mozgalma, hogy Endrőd köz
ségtől elszakadva önálló községet alakítsanak. 
Hétfőn érkezett meg a belügyminiszter leirata 
a kondoros-tanyaiak felirati kérelmére. A

belügyminiszter a leiratban nem engedélyezte 
az önálló községgé való alakulást. Azonban 
elrendelte, hogy Kondoros-tanyán egy önálló 
jegyzői kirendeltséget mielőbb állítsanak fel. 
Ennek alapján egy segédjegyzői állás szer
vezéséhez és betöltéséhez járult hozža.

A Nemzeti Egység a magyar nép legnagyobb
szervezete lett

Vitéz Mairton Béla ügyvezető főtitkár nyilatkozata a Nemzeti Egység
grandiózus szervezetéről

(Saját tudósitónktól) A Nemzeti Egység 
Pártjának főtitkára, Vitéz Marton Béla or
szággyűlési képviselő a közelmúltban átvette 
a Nemzeti Egység országos szervezését. 
Lapnuk munkatársa ezalkalommal kérdést 
intézett a szervezés munkájára vonaitkozó- 
lag Marton Bélához, aki a következőket 
mondotta 1 „Amikor a Nemzeti Egység vezé
rének, Gömbös Gyulának megbízásából, — 
mint a párt ügyvezető főtitkára — vállaltam 
a Nemzeti Egység mozgalmának gyakorlati 
megvalósitását jelentő országos szervezet 
kiépítését, tisztában voltam azzal, hogy fel
adatom nehéz, de a nemzet jövője szem
pontjából nagyjelentőségű. Szemem előtt nem 
egy kicsinyesszempontoktól irányított pártszer
vezkedés lebegett. Azt akartam, hogy a 
Nemzeti Egység országos szervezete bástyája 
legyen az önálló nemzeti életet élő magyar 
nép széles rétegének. Élő bástyája az öntu
datos, de felelősségérzettől áthatott magyar 
életnek és erőforrása úgy politikai, mint 
gazdasági, valamint kultúrális és szociális 
téren Magyarország történelrtii elhivatottsá
gához méltó emelkedett szellemű, tudatos 
nemzeti életnek. A Nemzeti Egység mozgal
ma megvalósitotla a magyar nép legnagyobb 
szervezetét. Ez elérhető volt egyrészt azért, 
mert a magyar nép teljes bizalommal állt a 
Nemzeti Egység vezérének, Gömbös Gyulá
nak zászlaja alá, másrészt, mert a múlt ke
serves tapasztalatai megérlelték népünk lelké
ben a szervezettség feltétlen szükségességé

nek gondolatát. Ma már a Nemzeti Egység 
országos szervezetének minden tagozata 
tisztában van azzal, hogy az önzetlen köz
életi életnek az igazi — széles alapokra 
fektetett — magyar kultúrának pilléreiként 
kell őrt állniok á nemzet megpróbáltatásai
nak nehéz óráiban. És ha egyszer üt a fel
támadás órája, akkor is fent fognak maradni 
a Nemzeti Egység szervezetei, mert ezeknek
— társadalmi osztálykülönbség nélkül — né
pünk széles rétegeiben gyökerező és éppen 
ezért értékálló erődítmények katonáinak 
nemzedékről-nemzedékre őrködnie kell afelett, 
hogy felelőtlen akarriokok, vagy a nemzet 
testétől és gondolatvilágától idegen elemek 
soha többé ne uralhassák a magyar politi
kai, gazdasági és társadalmi életet. Ezekben, 
amiket mondottam, bent foglaltatik a Nemzeti 
Egység szervezeteinek úgy jelenlegi, mint 
jövőbeni munkája és célkitűzése. A magyar 
élet minden vonatkozásában hónapról-hónapra 
több tért kell nyerniök és több felelősséget 
kell vállalniok a Nemzeti Egység szerveze
teinek, mert csak a jogok és kötelességek 
harmóniája, az értékek és erők halmozása 
adhat egy erőteljes és győzelmes nemzeti 
életet." Marton Béla nyilatkozata ismét élesen 
rávilágított annak a nemzetépitő munkának 
jelentőségére és komolyságára,, amelyet a 
Nemzeti Egység mozgalmának szervezetei 
ma már az ország egész területén kifejtenek 
és amely munka lankadatlanul, sőt fokozott 
mértékben fog folytatód" a jövőben is.



H Í R E K

A  magyar nemzet 
revíziót akar!

A magyar kisebbségi javaslatról három
napos vita folyt a Nemzetek Szövetsége bizottsága 
ülésén. A vita anyaga elnyomott testvéreink jog
védelmének problémája volt. Azt kértük, hogy 
a tanács orvosolja a bajokat nemcsak azért, 
hogy véget vessen a magyar kisebbségek szen
vedéseinek, hanem azért is mert a Duna-medence 
békéje másként helyre nem állhat. Lényegileg 
tehát nem kértünk mástt mint a kisebbségi szer
ződések lojális végrehajtását, a vállalt kötelezett
ségek betartását, jóindulatú kezelését. A vitában 
a legraffináltabb eszközökkel vettek részt az ér
dekelt hatalmak és patronusaik. Massigli francia 
kiküldött olyan hangnemben szólt hozzá a ja
vaslathoz, mely nagyon hasonlít ahhoz a sze
rencsétlen hanghoz, melyet Barthou külügymi
niszter ütött meg budapesti útja alkalmából. Ez 
a nyilatkozás olyan volt, hogy valóban nem 
lehetett arra más válaszunk, minthogy — ez a 
hang felold minden válaszadási kötelezettség 
alól. A román fomegbizott formai okokból akarta 
mellékvágányra terelni az ügyet, mondvánt hogy 
a kisebbségi kérdés nem tartozik a bizottság 
elé. Jugoszláv kollégája viszont konkrét panaszok 
helyett általános szempontok szerint szerette 
volna kezelni az ügyet. Végül is Benes vezeté
sével ahhoz a szemfényvesztő módszerhez fo
lyamodtak, hogy ők is komolyan és becsületesen 
keresik a megértés útját. Benes szerint is a köl
csönösség és az arányosság elve alapján kell 
keresni a megoldást. Mikor aztán a magyar 
főmegbizott elfogadta Benes ajánlatát, pillanatok 
alatt új irányt vett fel a cseh taktika s egy 
agyafúrt körmondat végén ugyanott végződött, 
ahonnét évekkel ezelőtt elindult. Meg kell azon
ban di/apííanunfe, hogy e vitában két nagyhata
lom megbízottja követelte a kisebbségi szerződé
sek becsületes betartását. Aloisi báró felhívta a 
Népszövetség figyelmét arra, hogy fordítsa tekin
tetét ezen kérdés felé és minden államban más 
eszközzel vizsgálja meg a kisebbségi panaszokat. 
Anglia képviselője, Edén lord pecsétőr pedig a 
kisebbségi probléma fontosságát hangoztatva, 
annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
ez a probléma a bizottság elé tartozik. A több
oldalról megnyilatkozó rokonszerv és helyeslés 
mellett azonban a megdöbbentő cinizmus is 
jelentkezett. Az az éles elutasítás, mely francia 
részről ért bennünket, még a kisantant tónusát 
is felülmúlta. A főmegbizott tenorját pedig átvette 
a francia sajtó, úgyannyira, hogy a Muafaíos 
francia publicisztika a legfantasztikusabb, hamisan

Budapestről keltezett Prágában irt tudósításokkal 
igyekezett a helyzetet el mérgesíteni. Hát tessék ! 
Mi, akik a szerződések betartását követeljük, 
akik azt kérjük, hogy küldjenek ki vizsgáló- 
bizottságot, mely Magyarországon is, az utód
államokban is kivizsgálja a kisebbségek helyze
tét, akik panaszkodni merünk, amiért tesfoérein- 
ket üldözik, verik, akik mindössze el akarjuk 
mondani, hogy elvették nyelvüket, iskoláikatf 
egzisztenciájukat, lapjaikat, kenyerüket, hogy 
földönfutókká tették magyar testvéreink ezreit: 
mi vagyunk a bűnösök I Hát már azoknak sem 
szabad feljajdulni, akiket megütnek ? Hát már a 
jajszó és a panasz is bűn? Nem jobb lenne, 
ha a franciák és szövetségeseik nyíltan kimon
danák, hogy a trianoni szerződés papirrongy. 
Az egész magyar nemzet sürgeti, várja, követeli, 
az igazságtalan béke revízióját: történelmi cél
jainknak kezdetét és végét. De amig az egész 
szerződést nem téphetjük széjjel, addig mindenütt 
hangosan követeljük annak betartását. Követeljük, 
hogy nemcsak azokat a pontokat hajtsák végre, 
amelyek bennünket tönkretettek, de azokat a 
határozatlan rendelkezéseket is, melyek rabságba- 
vetett testvéreink számára védelmet jelentenek. 
Ezekért az eszmékért, ezekért a jogokért mi az 
igazság vértjével álljuk a harcot.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason október hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja cl.

Istentisztelek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót az újlemplomban magyarnyelvű istentiszteleteket 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap reggel 
fél 9 órakor kismise. 10 órakor nagymise. Minden hét
köznap reggel fél 8 órakor mise.

Református istentisztelet vasárnap délelőtt 10 
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van 
istentisztelet.

— Evangélikus tanítók gyűlése. A bánya
kerületi ev. tanilók a múlt héten Békéscsa
bán gyűlést tarlottak, amelyen a szarvasi 
evangélikus tanítóságot hat kiküldött tanitó 
élén Rohoska Géza orgonista-tanitó képvi
selte. A gyűlés alkalmával a szépszámban 
összegyűlt tanítók felvonullak a hősök em
lékművéhez, ahol Rohoska Géza mondott 
lendületes és hazáfiasságtól izzó beszédet 

j£s koszorút helyezett a szobor talpazatára. 

) — Uj gyakornok a gazdasági tanintézetben. 
A belügyminiszter Hordóssy Lajost a hely
beli Téssedik Sámuel középfokú gazdasági 
tanintézethez gyakornoknak kinevezte.

. . .  Már 5 éve
ismeretes Magyarországon is 
a sav- és szalamiákmentes

PERTRIX
anód és zseblámpaelemek

felülmúlhatatlan teljesítménye.

* - Mihály-nap Szarvason. A Mihály-nap 
Szarvason a leginkább megtartott névnap, 
mivel Szarvason igen sok a Mihály nevű 
egyén. A műit héten a Mihály névnap al
kalmával a városházán többek között Dauda 
Mihályt, a község érdemes biráját, dr. Sim- 
kovics Mihály jegyzőt, a községi adóhivatal 
kedvelt vezetőjét és Józsa Mihály főkertészt 
köszöntötték barátaik és tisztelőik nagyszám
mal. A szarvasi tanítóság körében is szere
tettel köszöntötték fel a Mihály nevűeket, igy 
Frankó Mihály, Melis Mihály és Lipták Mi
hály közszeretetben álló tanítókat.

— Hazajött Amerikából. Brachna Gábor 
szarvasi származású ev. lelkész hosszabb 
ideig amerikai tanulmányúton volt. A fiatal 
és tehetséges lelkész most hazaérkezett 
Amerikából és vasárnap az ótemplomban 
mondott értékes beszédet.

— Halálozás. Szabó János ny. postahiva
tali igazgató, a szarvasi Vajda Péter gimná
zium volt növendéke 68 éves koréban el
halt. Kiterjedt rokonság gyászolja.

— Siremlékavatás. Lányi Gusztáv, gimná
ziumunk egykori kiváló tanárának és Anna 
lányának fehérmárvanyból készített síremlé
keit az Ó-temetőben vasárnap détután 5 

órakor avatta fel a hálás kegyelet. Az ün
nepi szertartást Rohoska Géza iskolájának 
növendékeiből alakított gyermekkar éneke 
vezette be. Az avatóbeszédet Kellő Gusztáv 
ev. lelkész mondotta. A gimnázium és an
nak tanárikara nevében gyönyörű szavak 
kíséretében Korim Kálmán vallástanár, az 
ev. egyfiáz nevében Szelényi János igazga
tólelkész, a Protestáns Nőszövetség képvise
letében Ruttkay Sándorné és a Szövetség 
központja megbízásából Kellő Gusztávné ko- 
szorúzták meg a két síremléket.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS
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— Szégyeld magad Pjuki, hogy tábor
noki rangod és hatvanéves korod létére 
fényes nappal berúgva jössz haza az utcán 
és itthon skandalumokat rendezel I Erről 
majd le foglak szoktatni! Egyelőre háromnapi 
szobaáristomot kapsz, hogy szégyenkezésedet 
kiheverjed és idegeidet rendbehozzad. Ter
mészetesen, azalatt szépen feküdni fogsz, 
mint egy beteghez illő. Már indulhatsz is a 
szobába vetkőzni. Kapsz egy jó hidegvizes 
lemosást is; ez használni fog. Dohányoznod 
persze egyelőre nem szabad, mert az igen 
árt az egészségednek. A dolgaim és a lá
nyom dolgainak az elintézését pedig leszel 
szives a jövőben is kizárólag reám bízni! 
De mintha egy kis lázad is volna?!... Mu
tasd a homlokod !. . .  Persze: határozott 
hőemelkedés I... Szegény barátom I Talán 
nem is annyira ittas vagy, mint inkább be
teg l No, gyerünk azzal az ágybabújással,

hideg vizes horogatással és berbateával, de 
sürgősen !...

, És a méltóságos asszony már csengetett 
is az inasnak ..,

Ilyen előzmények után történt, hogy 
másnap délben Brenner főhadnagy teljes 
díszben megjelent a tábornokéknál és tisz
telettel megkérte Erzsiké kezét.

A tábornokné angyali szelídséggel jelen
tette ki, hogy ez a kérdés csak harmadsor
ban tartozik reá. Előbb a papa, azután a 
leánya nyilatkozzanak I ...

Az ágyban fekvő hős tábornok egy 
rémült pillantást vetett elbűvölő szelíd mo
sollyal belépő feleségére és a mély tisztelettel 
kipirulva hajlongó főhadnagyra.

— Ahogy te gondolsz Nyuszikám! — 
nyöszörögte. Ugylátszik azonban, valami 
furcsa fényt látott fellpbbanni a Nyuszikám 
szemében, mert észnélkül folytatta:

— Igen, igen I Neked adom Kurt fiam. 
Csak jól megbecsüljél magadat és őtet!. . .

Azután a piruló Erzsiké is előkerült.

— Beszéljen L édes fiami biztatta 
Brennert jóságosán Tannenberg mama.

Pe a vitéz huszár egyetlen árva szónak 
sem volt ura, csak tágranyilt szemmel, szé
dülten nyúlt azután az illatos, fehér kis kéz 
után és nagyon rajta felejtette ajakát.

— Igen? !... Kérdezte végül.
— Igen I — nyújtotta oda Erzsiké a 

másik kis kézéi és az ajakát is...
A tábornok már aznap este makk- 

egészséges volt, sőt a családi vacsora előtt 
szivarozott és vidáman sörözött is Bren- 
nerrel.

Másnap pedig megjelentek a következő 
tudósítások:
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| ' TANNENBERG ERZSIKÉT j
I eljegyezte |

| brennenbergi BRENNER KURT 1 
I huszárfőhadnagy i
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Október báró elégedetten dörzsölte a 
kezét.

— Áldásom rátok gyerekek! — mon
dotta.

* (Folyt, köv.)



Nagy érdeklődéssel várja a lakosság 
az ev. egyháztársadalmi szervezetek előadását

A szorgalmas műkedvelők az „Erdei árvácska" cimü 
vallásos müvet fogják előadni

(Saját tudósítónktól.) Á szarvasi 
ev. egyház egyháztársadalmi szerve
zeteinek együttes rendezésében no
vember 1., 2. és 3-án a Vigadóban 
kerül előadásra Linder László békés
csabai ev. lelkésznek vallásostárgyú, 
hangulatos és lélekemelő színműve, az 
„Erdei árvácska". A szorgalmas mű

kedvelők nagy igyekezettel készülnek 
a darab előadására, a próbák seré
nyen folynak és az előjelekből Ítélve 
pompás és minden tekintetben kifo
gástalan előadásban kerül a közönség 
elé a kedves színdarab. Szarvas la
kossága máris nagy érdeklődéssel várja 
a darab előadását.

Nem szüntetik meg 
a szarvasi községi faiskolát

Szarvas lakossága nagy megnyugvással fogadja, 
hogy a nemrég kiadott miniszteri rendelet 

faiskolánkra nem vonatkozik

í j  hölgy fodrász üzlet !
Tisztelettel értesítem a mélyentisztelt 

hölgyközönséget hogy II. kerület, BELICZEY 
ÚT Í6. SZÁM ALATT (Katz-féle házban)

női fodrásztermet
i • ' s . i . . :

nyitottam, ahol,a legkényesebb igényeket is 
kieLégilő kiszolgálásban részesítem nagyra- 
becsült vendégeimet.

Sziv.es pártfogást kér

Fabó János
nöi-fodrósz.

ha|yágást manikűr !

—: Kegyeli , staféta, A kegyeleti stafétát 
október o-jánv a szokásos útvonalon ezév- 
ben is megtartják derek atlétáink a Levente 
Egyesület főrendezésében. A Gimnázium, 
Gazdásági Tanintézet és a SzUTE—Bocskay 
kdm̂ binált '10-es csapatai n)ost is résztvesz- 
nék‘ és az elsőségért ‘ elkeseredett küzdelem 
várható. Az indulás két kategóriában törté
nik1 és pedig: 1. Táriintézeték r {gazdászok, 
diakok). II: Társadalmi egyesületek (levente, 
SzUTE—Bócskay^.’ A rendezésben mindkét 
kategória résztvesz és elhatározta a rende
zőség, hogy a következő években az aláb
biak lésznék. á[ főréndiezők : 1935. Gimnázi
um, 1936. Góz&asági Tanintézet, 1937-ben 
SzUTE, esetlég a Turul, vagy Bocskay. I—11. 
csapatok éréíüdijazést kapnék mindkét ka
tegóriában. Szöges cipőben futni nem szabad. 
Startféf 12-kór ár hidnéf.

— Az. Öregdiákok hazafias ünnepe. A SzÖSz 
október 6-Sn, szombaton este fél 8 órai kez- 
d^t^l Budapesten, V., Vilmos császár út 68. 
szám alatti Alkotmány étterem különtermé- 
beri az aradi vértanúk megdicsőülésének 
8$. évfordulója alkalmából ünnepélyes ösz- 
ŝ ejöve|eU rendez. Az ünnepély! dr. Raffay 
§4 ĉ]q{. ejpö̂ * nyitja meg, majd dr. Antálfia 
Antal mond emlékbeszédet. Németh János 
szavalni fog.

K ü l ö n ö s  u í a k
' fria r BÖCZEI SŽ. JÓZSEF 

£|űzöin a kenyérszagú gondol 

amely sáros'is, vérei ís. Hess i 

í ::tralsÖvilió; ez 

Sfeemdm tükrét- sűrű fátyollal 

v [eltakarom, 

fye lásson, ne izgassa 

az unalomig látott kép 

A  vidd éléi ez.~

Zsilipeket túzok fel 

Ateöuk 'gondolellolyam zúg el.

Ez mim vtsztíi ár r&vetl magát 

az ćjelrc, "a' vU iira ' ~ 

íek ile 'fo lyam  ez.*'

Rűjlft egy fehér hajó száguld 

a íy o rs  'képzetet. 'Utazom:

M dy , zöld tengerek idć török 

k ć k 'ć j  alá, ' 

amelyen a nap-egynagy kerek 

: —  - tl&nö- 

Ahol az é) félelmetes sötétjében 

Isteni keres a félő lélek 

Utazom. A sűrű természetben 

keresek állandó tanyái, 

ahol nem csörög a lánc, 

nem suhog a korbács, 

nem gyilkol ű  munkoláz, 

s nem mérgez a tudás 

Ahöl” *  pénz nem-életcél.

A S g Ö e tt í ls  csnk születés,

“  á  Jp iS W  «edfly?8eoyházén. A med- 
gvégegyházai ey. egyházközség 'egy hitoktato 

fl^st^szervezett ésnarra" Liska Fe- 
ren^n a;‘Ízarvasi származású íjeles ev. lel- 
készt hívld‘rtieg. Liska Ferenc mór el is 
f<̂ pij|̂  új hivatalát.

— jtofinet H^lás köszönetét mondok : az 
egyhqz lélKesz í̂nek, tisztikarának, a főgim- 
na^n^i tjfiáfíkárának.a Protestáns Nöszö- 
vágeg ygzefefeftnek. tagjainak/1 kik megje
lenésükkel. virágaikkal,' kégyélfeltel adózlak 
drága atyám s nővgxem síremlékeinek fel-

» » íé iin f- ....*........... ... j w t & s s -

(Saját tudósítónktól.) Multheti lapszá
munkban megemlékeztünk egy miniszteri 
rendeletről, amely a községi faiskolák meg
szüntetéséről szól. E rendelet szerint Békés 
vármegyében csak az orosházi és a szeg
halmi községi faiskolák maradnak meg. 
Szarvas lakossága nagy megdöbbenéssel 
fogadta a hirt és lapunk szerkesztőségéhez 
számos érdeklődő fordult azzal, hogy a 
szarvasi községi faiskola, is a megszünteten
dők között van-e? Ezügyben mi azonnal 
Józsa Mihályhoz, a községi faiskola vezető
jéhez, a közismert nagytudású főkertészhez 
fordultunk, aki megnyugtatott bennünket. 
Nyilatkozata szerint a miniszteri rendelkezés 
a szarvasi községi oiszágoshirű faiskolára 
nem vonatkozik, mivel a községi faiskola; 
mint közüzem működik, ez a rendelkezés 
pedig a közüzemekre nem vonatkozik. Szarvas 
lakossága nagy megnyugvással veszi ezt tu
domásül, mivel óriási érték "marad meg igy 
a község tulajdonában. Ha a rendelet a 
szarvasi faiskola-üzemre is vonatkozna, úgy

mintegy 200 ezer pengő értékű vagyon menne 
veszendőbe, nem számítva azt, hogy az* 
üzem 30 állandó munkásnak és családjának 
nyújt megélhetést, azonkívül százakra rnegy 
az időszaki munkásoknak a száma, akik 
időnként ott dolgoznak. A faiskolában most 
is 250—300 ezer facsemete van és ezek az 
ország minden részébe eljutnak, mivel a 
szarvasi faiskola csemetéi az egész ország
ban közismertek és kelendők. A szarvasi 
faiskola nagy községi és nemzeti vagyont 
képvisel, amiért méltán aggódott minden 
nemesgondolkodású, értékeinket megbecsülő 
ember. Ha pedig hozzávesszük mindezekhez 
a szarvasi faiskola óriási fontosságét a* kör
nyék gyümölcstermesztésének megjavításában 
és általánossátevésében azáltal, hogy olcsó 
és elsőrangú, sokszor díjtalanul nyújtott gyü
mölcsfákkal áll a lakosság szolgálatára, úgy 
ezen közüzem értéke szinte felbecsülhetetlen, 
melynek pusztulása további megmérhetetlen 
károkat okozott volna az egész környék 
gazdasági életében.

— Október 6-ika nemzeti ünneppé lett. Még
a múlt évben a kormány nemzeti ünneppé 
nyilvánította a 13 aradi vértanú kivégzésé
nek napját. Eszerint a nemzeti gyásznapot 
most is munkaszünettel fogja a magyar
ság megünnepelni.

— Tanulmányi kirándulás. A szarvasi Vajda 
Péter gimnázium növendékeinek 50 tagból 
álló csoportja dr. Weidlein János és Wag
ner Géza tanárok vezetése mellett csütörtö
kön a Nemzeti Munkahéttel kapcsolatosan 
a fővárosban rendezett mezőgazdasági kiál
lítást és a lakihegyi nagy rádió-adót te
kintette meg. A diákcsapatot e napon külön 
kultúrvonat szállította Budapestre.

— Országosvásár A tiszaföldvári országos 
vásárt október 7. és 8-án tartják meg.

— Elmarad a frontharcos találkozó. Október 
6-ára, Budapestre tervezett országos. front
harcos találkozó elmarad, mivel a belügy
miniszter annak megtartását nem engedte meg.

— Október 6. Öcsödön. Az öcsödi népmű
velési előadások keretében október hatodi
két méltó keretek között ünneplik .meg Öcsö
dön. Az előadást a községháza dísztermében 
rendezik meg és azon dr Molnár Jenő jegyző 
fog beszédet mondani.

— Vármegyei búzakiállitás Gyulán. Békés 
vármegye közönsége október 14—20 napjain 
a gyulai Göndöcs-kerti pavillonban várme
gyei búzaversenyt rendez. Az évenként 
megrendezendő kiállításokat a nagyobb .tö
megek előtt való bemutatás végett célszerű 
lenne minden alkalommal más községben 
megrendezni.

S Z E N Z Á C I Ó S  eredmény
az ú j t í p u s ú  

2 + i 
és 

4+1 li>W J t d fi
r á d  i ó k é s z ü l é k .

AMERIKA- és EURÓPAVÉVÖ mind a kettő.
Rádiót VESZ, CSERÉL, ELAD

SZARVAS (ÁRVAHÁZ)-

s nem rang és hivatali bér. 

Ahot nem kJcálnyes a szokás, 

hanem egyszerű, természetes 

és önmagáért All.

Ahol az -élei vizéből 

mindenki szabadon Ihat.

A munka szükséges szabod 

[mozgás, 

A szerelem az érzelmek

[kertjében 

nem elrejtett s féltett virág 

Ahol az erkölcs főtörvénye 

valóban a szeretet.

Isten, mindenki-és minden iránt 

Ahol a-halál nem erőszakolt 

reklám'áldomás, 

vágy unott riembánás, 

hahóm -csak égy cséndes

[álszálló'állomás 

.Igy keresi képzeletem a földön 

a boldogság helyéi 

Utazik lassan vagy sebesen, 

de belefárad s kedvéi vesztve 

kelletlenül visszatér, 

s a gyűlölt, eldobott 

gondgúnyába bújik 

Lehullott szememről a fátyol 

és az iszonyú kép maga

[elé vonszol



Ahol a munka dala zeng 
és boldogok 

a dolgozó magyar kubikosok
Kirándulás Halásztelekre 

a munka alkotó és könnyletörlő hazájába
(Saját tudósítónktól.) Halásztelken már 

kiégett tarlók, porzó szántások, sokszinben 
pompázó jegenyék és füzesek igazolják, 
hogy már benn vagyunk az őszben és ha 
le is kivánkozik a kiránduló válláról a kabát, 
mégis ősz van, a vénasszonyok nyara. Az 
ökörnyálak búsan szállnak a légben csillogva 
a nap sugarától, ott lenn pedig a Körös túlsó 
oldalán, a vadregényes árterületben pedig 
még mindig folyik a nagv munka. Még min
dig 500—600 kubikosmunkás dolgozik és az 
ideiglenes pontonokon nagy zajjal gördül
nek át az egylovas kubikoskordék százai, 
zaj, kiabálásokkal tarkítva. Gyönyörű látvány: 
állni a gát magaslatán és lenézni a Körös- 
medrén át sürgő kordékra, a munka tom
boló pompájára és hallgatni onnan fentről a 
munka örökszép dalát.

*

A Körös egyik kies kanyaréban két 
uszályhajó vesztegel. A munkavezető mér
nökök és munkafelügyelők lakják ezeket. 
A „Gyula" nevű uszályon mosolygósarcú, 
fiatal mérnök fogad bennünket, aki meleg 
vendégszeretettel mutatja meg az uszály 
otthonias berendezését és vezet végig a 
munkálatokon. A kora hajnaltól késő estig 
dolgozó munkástömegek munkától izmos 
karokkal tolják a talicskákat, ám mégis bol
dog mosoly van minden arcon. Dolgozhatnak. 
És van-e ma ennél nagyobb boldogság? 
Dolgozni! Pénzt keresni és kenyeret adni a 
családnak. A munka örök szépsége ragyog 
ezeken a koravén munkásarcokon, az öregek 
gondbarázdás homlokán.

*

Az árterület egyik részében egész kis 
falu épült ki. Faházak, istállók. Itt laknak a 
munkások. A lassan lehúzódó alkonyatban

itt is, olt is tüzek villannak fel. A gondos 
asszonyok vacsorakészitéshez fognak. Itt 
krumplit hámoz egy fiatal lány, ott halat 
pucolnak. Halászlé készül vacsorára. Hangos 
jónapotok és jóesték zengnek bele a munka 
áldott zajába és a színen gyorsan átsuhanó 
százányi verébraj röbben át fülsértő csicser
géssel, majd a Körös vizében vígan lubickoló 
kacsák hápogása töri át a nádak szellőtől 
suttogó monoton énekét. A Bolza-major felé 
hazatartó csorda vezérbikájának kolompja 
is fel-felbúg és egy jegenyén varjú károg. 
Kár. hogy már ősz van, kár, hogy jön a 
tél... kár... kár...

*

Kár, hogy nemsokára itt a tél és nem
sokára vége a munkának. Hazamennek az 
ötszáz kubikosok és a hosszú téli éjszakákon 
■visszaálmodják a boldog halásztelki munka
napokat, a nehéz, áldott munkát, a csodás 
alföldi hajnalokat és tűzpiros alkonyokat. 
Hazafelé indultunkban már igen besötétedett 
és amikor az újonnan felhordott magas gát 
robusztus pompázatából visszatekintünk a 
lassan elpihenő táborra, boldog örömmel 
gondolnak arra, hogyha nemsokára meg is 
szűnik a munka, jövőre újra folytatni fogják, 
mert még sok föld vár a kivájandó kilomé
tereken a szarvasi, szentandrási, öcsödi, 
endrődi kubikosokra. A kis pihenőhelyek 
tüzei is felgyúlladnak és az egyik kis sátor
ból tilinkószó zendül fel. Művészies közvet
lenséggel feltörő hangok nagy magyar bána
tokról sírnak) é& a magyar puszták édes szava, 
a lágy furulyaszó egész hazáig kisér.

4*

Halásztelek ma kaz alkotó és könnyeket 
letörlő drága munka Jiazája.. .

— Sok a darázs, a katicabogár és a moly
lepke. A mostani, meleg ősz különös sajá
tossága, hogy a darazsak és a katicaboga
rak igen elszaporodtak. A darazsak a kam
rákban tesznek igen jelentős károkat, mivel 
a befőttes üvegek fedölemezeit kilukasztják, 
amitől a befőttek romlásnak indulnak. Az 
idén a molylepkék is igen elszaporodtak, ami 
szintén a hosszas és nagy melegnek tud
ható be.

— Ménvizsgálatok. A vármegye alispánja a 
köztenyésztésre szánt magánmének vizsgá
latának idejét a szarvasi járás északi része 
részére Szarvason október 17-én reggel 8 
órában, a déli rész részére pedig Kondoro
son október 18-án reggel 8 órában állapította 
meg. A szarvasi fedeztetési állomást egy 
ménnel szaporítani fogják, eszerint Öcsödön
3, Szarvason 18 ménló lesz.

— Országos vásár Szarvason. A szarvasi 
országos vásárt október 12., 13. és 14-én 
tartják meg. A vásárra mindenféle állat fel
hajtható.

— Nagyszabású filmelőadás. Pénteken, okt.
5-én fél 6 és 8 órakor nagyszabású előadást 
tart a Frecska Mozgó. Színre kerül a „Fegy
verre!44 cimű 10 felvonásos dráma, amely a 
filmművészet remeke. Igen ajánljuk a kö
zönség figyelmébe.

— Szarvasi felszólalás a bércséplökért. A
vármegye törvényhatósága a múlt héten köz
gyűlést tartott, amelyen Tóth György, szarvasi 
törvényhatósági bizottsági tag is felszólalt és 
kérte a vármegye főispánját, hogy járjon el 
a kormánynál a bércséplögéptulajdonosok 
érdekében, hogy azokat is oly kedvezmé
nyekben részesítsék, mint amilyenekben a 
gazdák részesülnek,

— Két pengőért a pocsolyába. A szarvasi 
kórház mellett egy tónak is beillő pocsolya 
terpeszkedik. Különösen a környékbeli lako
sok kacsái, libái örüjpek ennek, nemkülön
ben az arra vetődő, kies hangulatot kereső 
festőművészek. Vasárnap délután a tavacska 
partján egy kiöltözötc nagyobb társaság be
szélgetett. A vizre is, ráterelődött a szó és 
hogy-hogy nem az egyik fiatalember ajánl
kozott, hogy ő két pengőért hajlandó az 
ünnepi ruházatában, szépen kifényesített ci
pőben átkelni áz ifíl&bb sárnak, mint víz
nek tetsző pocsolyán. A többiek azonnal 
összeadták a pénzt és fiatalbarátunk neki is 
indult a térdenfelül érő viznek és borzalma
san elcsúfított nadrággal és felismerhetetlen 
cipővel jött ki. Szerencséje, hogy bele nem 
fordult a felzavart pocsolyába. Hiába ma is 
vannak még élelmes  ̂emberek.

— Orosházi diákok futballcsapata Szarvason.
Szombaton délután áz orosházi mezőgazda- 
sági iskola futballcsapata Szarvasra jön és a 
Horthy-sporttelepen 3 órai kezdettel mérkő
zik meg a szarvasi Tessedik Sámuel közép
fokú gazdasági tanintézet tanulóinak futball
csapatával,

— Tűzrendészeti felülvizsgálat. Dévényi 
Lajos vármegyei tűzrendészeti felügyelő a 
napokban Szarvason  ̂ Öcsödön és Békés
szentandráson tűzrendészeti vizsgálatot tar
tott. A felügyelő mindenütt a legteljesebb 
rendet és fegyelmet találta.

— Engedély meghosszabbítás. A kereskede
lemügyi miniszter a hatvani cukorgyárnak 
Kondoros állomástól a Bolza majorig enge
délyezett keskeny nyomtávú lóüzemű gazda
sági vasút építési és üzemi engedélyét 1935. 
évi december 31-ig meghosszabbította.

— Ne öntözzünk a vízvezetéki ártézikút vi
zével. (Beküldetett). Tekintetes Szerkesztőség I 
Tisztelettel kérem, szíveskedjenek ezen so
raimat becses és a város lakossága által 
közkedvelt lapjukban közzétenni. Ezen leve
lemben meg szeretném kérni azokat a szarvasi 
lakosokat, akik a kúttársaságok vízvezetéké
vel bírnak, hogy az alapszabályok szerint 
ne használják a kút vizét locsolásra, mert 
ezáltal a távolabb lakóknak ivásra se jut 
belőle. Mert esős idők alkalmával mindenütt 
van viz, ha nem csurog csepeg, de amikor 
szárazság van, akkor az éjszakai órákban 
is hiába lesi a távolabb lakó kúttulajdonos 
a vizet, nem kap belőle, pedig ő is ugyan
úgy megfizette a költségeket, mint más. Sok 
helyen meg még pumpákkal is elszívják más 
elől a vizet, ami csak súlyosbítja a helyze
tet. Egy kis belátást kérünk mi, távolabblakó 
háztulajdonosok és akkor, ha ez meglesz, 
úgy a bizony már gyengén működő kutak 
mindnyájunk szükségletét biztosíthatják. Ki
váló tisztelettel: Aláírás.

— Helyettesítés. Szarvas község iskolaszéke 
az orosházi-úti községi iskola tanítójának 
egyéni helyettesítésével Hanó János okleve
les tanítót bízta meg.

— Az öcsödi vásár forgalma. A közelmúlt
ban megtartott öcsödi vásár forgalma kielé
gítő volt. Eladásra került 383 szarvasmarha, 
157 ló, 90 juh. 524 sertés. A községi bevé
tel 1400 pengő volt.

— Október végére kész lesz a Kondoros— 
endrödi út. A Kondoros—Endrőd—Mezőtúr 
közötti műút építése október végén befeje
ződik. Az útépítésnél sok járásunkbelí lakos 
kapott munkát.

— Határmegállapitás Öcsöd és Kunszentmár
ton között. Öcsöd és Kunszentmárton között 
az első határmegállapitás 1710. évben történt 
meg. Résztvettek ebben a kincstár részéről 
Than Ádám-Jánoskincstári prefektus, Schmied 
János szentesi harmincadszedő és Gallos 
Mihály kincstári tiszttartó, a jászkun terüle
tek részéről Országh Mihály, mint a kerületi 
főkapitány megbízottja. Ezen határmegálla- 
pitásról az 1732. évben megejtett határjárási 
jegyzőkönyv emlékézik meg.

— Chován emlékhangyerseny Szarvason. A 
Szarvasi Öregdiákok Szövetsége már az el
múlt évben tervbevette, hogy a fővárosi 
Chován emlékhangversenyt Szarvason Cho
ván szülővárosában megismétli. A hangver
senyt akkor a SzÖSz sok közbejött akadály 
miatt nem tudta megrendezni, de a hang
verseny tervét nem ejtette el és ime most 
arról értesülünk, hogy dr. Horváth Dezső a 
SzÖSz titkára vette kezébe annak ügyét és 
a rendezés érdekében összeköttetésbe lépett 
a szarvasi gimnázium tanárikarával. A hang
versenyt a rendezőség november 17-ére' ter
vezi. Részletes programja is kezünkben van 
és azt annak esedékessége hetében közöl
jük is. A bevezetőt dr. Raffay Sándor a 
SzÖSz elnöke mondja. A nagyszabású. . ni - 
vós hangversenynek műsorán sok zenei, 
előkelő név szerepel, úgy minálunk, mint. a 
fővárosban nagy érdeklődés mutatkozik.

Kapható rMeitner Soma
fűszer- és vegyeskereskedésében, Szaryáson,



HOL van szeretet ? ■ . . . AHOL béke van !
HOL van béke? . . . ,
HOL nincs gond ? . . .
HOL van pénz 7 ......................AHOL nyeremény van t
HOL van nyeremény? . . . AHOL osztAlysorsJegy van !

Számtalanszor beigazolódott, hogy mindazoknak, akiknek osztélysorsjegyük van. joggal 
ábrándoznak, reménykednek, mert sokan nyernek és egyszerre gazdagok, boldogok lesznek.

Ma már alig van ember, akinek ne volna legalább egy sorsjegye. A haui költség- 
vetésben már úgy szerepel a sorsjegyért járó összeg, mint pl. cukor, gyufa, cigaretta, 
fürd:, mozi, újság, szappan, stb.-re szóló kiadás.

Szegény, gazdag, kereskedő, iparos, ügyvéd, orvos, mérnök, művész, gazda, föld
műves, lisztviselő, ügynök, alkalmazott és munkás mind részt vesznek a m. kir. osztály - 
sorsjátékban, mert a jelenlegi gazdasági és kereseti viszonyok mellett ez célszerű, hasznos 
befektetést nagyon okos dolog és a boldogulásnak egyik előfeltétele*

Az új sorsjáték október 20*án kezdődik. A főnyeremények 300.000 pengő, 200.000 
pengő, 100.000 pengő, 50.000 pengő stb., stb. okvetlen kisorsoltalak és készpénzben 
fizettetnek ki. Az is köztudomású, hogy minden második sorsjegy nyer, mert 84.000 sors
jegy közül 42.000-et, tehát a felét feltétlenül kihúzzák.

A hivatalos árak egész sorsjegy 24 pengő, fél 12 pengő, negyed 6 pengő, nyolcad 
3 pengő (tehát mindenki viszonyaihoz mérten vehet részt) — az összes főelárusitóknál, 
kik hivatalos játéktervet ingyen és bérmenlve küldenek kívánatra mindenkinek.

Tehát szerencse f e l ! — Aki mer az n y e r!
Űj sorsjáték . . .  új reménység!

— Jólsikerült a Dalárda nyilvános összpró- 
bája. A Szarvasi Dalkar vasárnap este az 
Iparlestülelben igen jólsikerült nyilvános össz- 
próbát reneezetf. A szépzsámban összegyűlt 
közönség nagy tetszéssel fogadta különösen 
a dalárda együttese által előadott, pompás 
összhangba hangolt, lendületesen elvezényelt 
diaiszámokat, melyek betanítása Rohoska 
Géza karvezető érdeme. A műsorban ezután 
rövid jelenetek és szólószámok következtek, 
mindegyike megérdemelt sikert aratva : Pálkó 
Kató, Fábri Kató, Radvánszki Juckó, Litau
szki Anci. Kapuszta Ferenc, Kiss Mihály, 
Vitéz Pál és Klimaj Mihály szerepeltek ked
vesen, ügyesen.

— Községi faiskola a csabai kiállításon. Bé
késcsabán a jövő héten kertészeti kiállítást 
rendeznek, amelyen a szarvasi községi ker
tészet is résztvesz gyümölcs- és díszcserje- 
csemeléivel, valamint cserepesvirágaival.

— Népkönyvtár felavatás. A helybeli isko- 
lánkivüli népművelési bizotlság Wagner 
Géza ügyvezelő elnök javaslatára megkereste 
a kultuszminisztert, hogy a szarvasi tanyai 
köröket népkönyvtárakkal lássa el. A bead
ványnak meg volt az eredménye és az első 
könyvtár még június hó folyamán megérke
zett. A bizottság ezt a könyvtárt a sirató-be- 
zinai magyar olvasókörnek juttatta. A nép
könyvtár ünnepélyes átadása szombaton dél
után 6 órakor történt meg a siratói ev. isko
lában. Az ünnepélyt a kör vezetője, Lelkes 
Pál tanitó nyitotta meg, majd a könyvtárt 
Wagner Géza ügyvezető elnök avatta fel 
és adta át rendeltetésének. A nagyszámban 
összegyűlt tagokhoz aztán dr. Tóth Pál or
szággyűlési képviselő szólt és ezt az alkal
mat is felhasználta, hogy átvegye e tanya- 
körzet lakóinak panaszait és a legcélraveze
tőbb módon jóvátegye sérelmeiket. Az ün
nepélyt Pataki János igazgatótanitó beszéde 
után az olvasókör vezetőjének a szavai 
zárták be.

— Megkezdték működésüket a külkerületi 
póstaügynökségek. A szarvasi postahivatal ér
tesíti Szarvas község közönségét, hogy ok- 
óber hó 3-ától kezdődőleg a külkerületi 
tanyai) gyűjtő és kézbesítő állomások mű
ködésüket megkezdték. A kézbesítés kiterjed 
i közönséges postai küldeményekre, vala- 
nint az összes könyvelt küldeményekről a 
óstahivatal által kiállított értesítő és elis-

mervények kézbesítésére, tehát mindenfajta 
küldemény feladható. A díjszabás a helyi 
forgalomban (levél 10 fillér, levelezőlap 6 
fillér, stb.). A kézbesítés egyelőre hetenként 
kétszer szerdán és szombaton történik, igy 
.a küldeményeket legalkalmasabb kedden és 
pénteken postára adni.

— Új postaépület Kondoroson. Kondoroson 
a főutcán új épületet emeltek a póslahiva- 
talnak. A csinos és lakályos postaépületbe 
a napokban fog beköltözni a postahivatal 
személyzete.

Mielőtt téli szükségletét
beszerzi, tekintse meg piactéri

NAGY TÜZELŐANYAG
RAKTÁRAMAT.

Állandó készlet: száraz-, bükk-, 
gyertyán-, cser-, tölgy hasábosfa 

fűrészelve, aprítva.
Száraz fenyőfa, dorogi, tatai, 
bagjasaljai, salgótarjáni darabos
szenek, koksz, darabos lignit

szén, vasaló faszén.

PO NTO SAN MÉRLEGELVE,
kívánatra házhoz szállítom!

B Ü K  A D O L F
Telefon 26. SZARVAS PIAC-TÉR.

Győződjön meg olcsó, versenyképes áraimról!

Szarvasra érkezeti HARX grafológus

A napokban véltük a hirt, hogy újból 
Szarvasra érkezett és megkezdte működését 
Harx a valamennyiünk előtt előnyösen ismert 
grafológus? írásszakértő. A hír vétele után 
azonnal felkerestük III., Jókai Mór utca 142. 
szám alatti lakásában, hqgy körülnézzünk 
egy kissé abban a szobában, amelyben HARX 
a rendkívüli képességű grafológus analizálja 
az emberek Írását s ebből állapija meg az 
illető ember mivoltát, tehetségét, tudását, jó 
és rossz tulajdonságait, múltját, jövőjét és 
életkörülményeit. Alapjában véve tudományos 
munkát végez, mert ő a grafológia tudományát 
műveli, amelyen keresztül megismerteti min
denkivel önmagát, s ezzel .elősegíti jövőbeni 
boldogulását. HARX az írásból, a lélek tük
réből olvas ki és Iát meg mindent. Aki meg 
akarja ismerni önmagát, tisztán akarja látni 
jövője kialakulásét, s előre tudni akarja mi
ket tartogat még számára a sors: keresse
fel HARXOT lakásán s mindezeket csekély 
összegekért bocsátja rendelkezésére. Kézírá
sát, nemét, születési évét, havát, napját jut
tassa el hozzá s mellékeljen ehhez 50 fillért

HARX hűen fogja zártboritékban a sorsren
delte eseményeket visszajuttatni. Ha bővebb 
analízist akar keresse fel lakásán, ákol 1 
pengő ellenében tájékoztat mindenkit 
mindenről.

— Meghívó. A Szarvasi Vivó és Tennisz 
Klub október 7-én, vasárnap délelőtt 11 óra
kor, az Árpád kávéház különtermében tartja 
évi rendes „közgyűlését. Tárgysorozat: Elnöki 
megnyitó. Ügyvezető elnöki jelentés. Szám
adások bemutatása. A számvizsgáló bizott
ság jelentése. A felmentvény megadása. Az 
új tisztikar megválasztása. „Terstyánszky“- 
emlékverseny előkészítése. Esetleges indít
ványok.

— Ádám a Színházi Életben. A Színházi 
e heti számának meglepetése, hogy Ádám 
cimen ismét egy férfiaknak való kis újsá
got ad mellékletképpen. Darabmellékletül e 
héten a Színházi Élet a Belvárosi Színház 
„Az oroszlán** című újdonságát közli, kotta- 
mellékletén pedig Josef Schmiedt legnagyobb 
slágerét Ein Lied geht um die Welt cimű 
dalt közli. Előfizetési dij egynegyedévre 6*50 
pengő.

BOTORT
legolcsóbban és megbízható jó minő

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

fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

STEIN
BÚTORÁRUHÁZ
Békéscsaba, Andrássy út 25.



Ai ev. ianitónóképző igazgatósága
régi típusú használt, de jökarb'an lévő

ÖNTöTTVÁSRÁtYflAKAf
keres megvételre,különböző nagyságon.

— Uj tanítónő* Holéczy Mária nyugdíjazá
sával az állami elemi iskola megüresedett 
tenitónői állására özv. Kollár Ivánná, Simon 
Márgitot nevezték ki.

— Halálozás. Nagy csapás érte Kondoros 
ifjú év. lelkészét, Balczó Andrást: édesanyja 
ozv. Balczó Györgyné, Kergyik Judit elhalá
lozott 69 éves korában. Temetése nagy rész
vét mellett csütörtökön délután ment végbe. 
A temetésen a kondorosi ev. egyház nagy 
küldöttséggel vett részt, a felügyelővel három 
tanítóval és volt lelkésze, Keviczky László
val együtt. A gyászbeszédet Szelényi János 
izarvasi ev. lelkész tartolta meghatóan. 
Brachna Gábor szegedi esperes! s. lelkész, 
mint a kondorosi lelkész barátja és iskola
társa magyarnyelvű, felemelő búcsúbeszédet 
mondott a gyászháznál.

— Sorsjegy nélkül nincs reménység ! Sors
jegy nélkül, se kis, se .nagy, se főnyere
ményt nem nyerhet! SÖRSJEGY NÉLKÜL 
nincs alkalom, nincs lehetősége, hogy má- 
röl-hölnapra gazdag legyen. Pedig mily jól
eső érzés a nagy remény, hogy egyszerre 
jómódú, vagyonos lesz. Most itt az alkalom 
október 20-án kezdődik az új sorsjáték. Óri
ási összegek nyerhetők ezen kitűnő intéz
mény húzásainál. Mindenkinek és minden 
egyes sorsjegynek egyforma az esélye, te
hat JÓ SZERENCSÉT I Rendeljen még ma 
égy sorsjegyet, bármelyik főárűsitőnál, fizetni 
Van ideje legkésőbb a húzás előtt.

— Vírágbaborult áz orgonafá. Katrenyik 
András szarvasi lakosnak Érpartalatti sző
rökben levő háza kertjében egy orgónabokor 
(eljesén vírágbaborult. Az egész környék 
nágy érdeklődéssel jár a ritka látvány meg
tekintésére.

— Képkiállitás Szarvason. Koffán Károly 
szarvasi festőművész, a fiatal magyar festő
művészgárda egyik kiválósága a Szarvasi 
Kaszinó termében legújabb műveiből kép- 
kiállitást rendez. A fiatal és tehetséged mű
vész Párizsba készül és elutazása előtt ezen 
kiállítással búcsúzik el szarvasi barátaitól, 
tisztelőitől. A kiállítás vasárnap, hétfőn és 
kedden lesz nyitva reggel 9—12-ig, délután
2—5-ig. Az érdeklődőket ezúton hivja meg 
a művész a kiállításra.

— Kilakoltattak egy szarvasi családot. A 
szarvasi Szövetkezel! Hengermalommal szem
ben a szöllőskertek elején az országúton 
egy kilakoltatott család holmijai láthatók. Egy 
szegény asszony nem tudván a lakbért fizetni, 
családjával az utcára került. Napközben el
elkóborol lakás után, de estére ismét a bú
toraihoz veti a sors, amelyekre hű kutyája 
vigyáz. Ilyenkor azután befekszik a lefekte
tett szekrénybe, amiből ágyat hevenyész 
össze, magára csukja az ajtót és úgy várja 
be a hajnalt, hogy továbbfolytassa lákástke- 
reső útját. Ezalatt pedig a kutya hűségesen 
vigyáz nemcsak a szegényes bútorokra, ha
nem a kis házinyulacskákra is, amelyek ví
gan játszadoznak a pokróccal betakart asz

tal alatt. Most még szép az idő, melegek 
áz éjszakák is, de mi lesz a szegény asz- 
szónnyal, h hű kutyával és a kis nyuszikák
kal, ha beáll az eső és a hideg. Emberek ... 
ez nem fáj nektek? Emberek, meg kell mu
tatni, hogy emberek vagyunk. Segíteni kell 
azon ö szegény, árokparton tengődő asz- 
szonypn.

— hírek, A szarvasi anyakönyvben 
szeptember 28-tól október 5-ig k koveíkező bejegyzések 
történtek. Születtek: Gáspár János és Sovány Judit fia 
lstván-Mihály, Rácz János és Zuba Zsuzsanna fia Mi
hály, Óvári Pál és Medvéi Judit fia Pál, Piliszki János 
és Bodrogi Jusztina fia László-Islván, ifjú Janúrik Pál 
és Szklenár Anna leánya Anna, András János és 
Osztroluczki Judit leánya Zsuzsanna, Kovács Pál és 
Szél Erzsébet fia Pál, P. Nagy Imre és Finta Krisztina 
fia Imre. — Házasságot kötöttek: Hrabovszki Pál 
Litauszki Zsuzsannával, Jencsó János Litauszki Erzsé
bettel. Ponyiczki Pál Pavlik Erzsébettel, Árvái István 
Brandt Etellel, Sonkoly András Csilik Mariával, Szilágyi 
György Molnár Annával, Hicz János Molnár Máriával. 
Borgulya András Furár Zsuzsannával, Medvegy Pál 
Tóth Zsuzsannával, ifjú Kondacs Pál Lestyan Zsuzsan
nával, Kozsuch Mihály Belopoloczki Erzsébettel, Rácz 
KárolyOláh Annával,Baginyi Ferenc HegedüsKaroIinnal. 
Elhaltak : Krsnyak Jénosné Sinkovicz Erzsébet 69 éves, 
Janúrik Mátyás 29 éves, Hipszki Mihály 14 éves. 
Miklósi Mihály 5 hónapos. Kasuba Pál 5 éves. lvanics 
Ilona-Olga 9 hónapos, özv. Balczó Mártonná Hrncsjár 
Judit 76 éves, Gombár Mária 82 éves, özv. Balczó 
Györgyné Kergyik Judit 68 éves, Benyó Istvánné 
Opauszki Zsuzsanna 69 éves, Czimrák Mária 21 éves, 
Litauszki András 43 éves, Radics Széréna-Emilia 5 
hónapos, Radics llona-Hermina 5 hónapos korukban.

— Elveszett csélédkönyv. Özv. Domokos 
Károlyné öcsödi lakos házicselédkönyvél is
meretlen helyen és módon elvesztette. Meg
semmisítették.

Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva. 
KOPSTE1N Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy ut 25 szám.

— OTK--Torol 2:1 (1:0). Bírói Kandiba. A Turul 
vasárnap Orosházán vereséget szenvedeti az OTK-tóI, 
noha az orosházi csapat a második félidőt csak kilenc 
emberrel harcolta végig. A vereséghez nagyban hozzá
járult az, hogyKlenk nem ment el a csapattal (az öcsödi 
barátságos mérkőzés fontosabb volt neki) és az is. 
hogy Galáth a 11-est nem birta értékesíteni. — Vasár
nap idehaza játszik a Turul a békéscsabai MÁV-val. 
A mérkőzés erős küzdelmet igér.

Bocskay MTK 4 lO (I iO). Biró í Szíjártó. Ide
ális futballidőben elég szépszámú közönség előtt szép 
győzelmet aratott a Bocskay a mezőberényi csapat 
felett. Az első félidőben a Bocskay állandó ostrom 
alatt tartotta az MTK kpput, azonban gól csak a 22. 
percben esik, amikor is Kiss II. ideálisan leadott lab
dájával Fazekas I. áttör a védelmen és védhetetlenül 
a hálóba lő. Szünet után némi MTK fölény alakult ki, 
de a Bocskay újra átveszi a játék irányitását és a 30. 
percben büntetővonalon belül fautolják Fazekas I.-et, 
a 11-est Kiss II. értékeli. A 39. percben Brjezsnyik 
beadott labdáját a kapós elvéti és a szemfüles Melich 
az üres kapuba tolja a labdát. Két perc múlva Kiss 
II. a szélről beadott iveit labdát a 16-ról kapura fejelte 
és az erős labdát a kapuban álló Földesi már csak 
beljebb tudta segíteni a hálóba. Szijjártó Szarvason 
ritkán látható eréllyel tartotta kezében a mérkőzést.
— A Bocskay vasárnap Medgyesegyházán játszik baj
nokit a Kinizsivel.

— KTE—Kinizsi 3 :3  (3:1) Biró Kiss. Kondoroson 
a KTE a Kinizsivel döntetlenül mérkőzött. A játék 
végig erőeiramú volt. -  ̂ Vasárnap Kondoroson KTE— 
M. MÁV bajnoki mérkőzés lesz.

— Futballmérkőzések Öcsödön. Az öcsödi Kinizsi 
szeptember 23-án a békésszentandrási Hunyadit meg
érdemelten 1:0 (0:0) arányban győzte le. A mérkő
zést Kántor vezette le a közönség négy megelégedése 
mellett. — Az elmúlt vasárnap pedig Szarvasról egy 
kombinált csapat rándult át Öcsödre barátságos mér
kőzésre. A mérkőzés a szarvasiak javára dőlt el 5: 1 
(3:0) arányban.

ÁRAK!
KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.

VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. 
Bárkinél olcsóbban Szerelek és javítok,

Új tipusú S T A N D A R D  rádiókészülékek!
Araim olcsóságáról és áraim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Árpátbbazár 5. szám* S T E FÁ N lenál. Arpádibazár 5. szám.

— Kitüntetés. A budapesti háziipari kiálli- 
táson Placskó Boriska szarvasi úrleány sző
nyegei bronzérmet nyertek.

— Nyugtázás. A kondorosi ev. templom orgonájának 
javítására befolyt adományok folytatólagos nyugtázása : 
Maczik Pál 10, Holmik Istvánné 6, Bobvos György* 10, 
Pljesovszki János 5, Török János 1. Süveges Pál 5, 
Zvara János 10, Szrnka János 5, Süveges Györgyné 
5, id- Gyurik Mátyás 4, Turcsányi Sándorné 4, Macik 
Tamás 5, Gyuris György 1, Gerhát György 5, Sonkoly 
Györgyné 1 pengő. Búzában pedig: id. Gulyás János
50, Jancsó Pál 16, Arnóczki Mátyás 31, Pribelszki 
György 50, Hicz János 59, Lestyan János 50, ifj. Korbely 
János 11, Gyurcsan Mihály 6, Vaskor Pál 50, Brusz- 
nyiczki János 8, Csicsely Pál 6, Simo Mihály 9. Kon
dacs Mihály 22, Bandzsal János 44, Gulyás Mihály
51, Unatyinszki János 19, Tusjak András 37, özv.
Szenteszki Andrásné 64, Kurlik György 71, Jurák 
György 10, Jelen János 93, Povázsai János 57, ifj. 
Kondacs György 50, Belopotoczki György 37, Han- 
zely Pál 54, özv. Gajdos Györgyné 6, özv. Kondacs 
Jánosné 20, Maginyecz István 50, id. Sutyinszki Pál
50, Terhes Márton 50, özv. Kovács Mihályné 32,
Brusznyiczki Mihály 10, ifj. Maczik Pál 5, özv. Lancsa 
Györgyné 59, özv. Hantos Pálné 14, Behan András 20, 
Roszik János 8, Juhos András 56, Kugyela Mihály 26. 
Kugyela György 15, Kondacs György 33, Dián Pál 10, 
Lestyan János 21, özv. Hanzely Mátyásné 59. Kovács 
András 47, Gálát Isiván 11, ifj. Gulyás János 5. özv. 
Szirony Györgyné 14, ifj. Böbvos György 8, Kozsuch 
Pál 50, Kozsuch Mátyásné 5, Harsányi Lajos 50 kg. 
Búza összesen 16*73 q és 67 pengő. J(Folytatjuk).

Helybeli gabonaárak
B ú z a .......... 15 30 -  15 30
Tengeri . . . .  9'— — —’—
Csöves tengeri . . 6'50 — — —
Árpa . . . . . .  13'----1350
Zab .........1T— — —
Repce.................19'-------- '—
Lucerna . . . .  110'— —130*—

KÓCZY divatárukereskedő 
közleménye (Luther-árvaház)

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

^  FIGYELEM! X
+  Ócska PAPLANJÁT ne dobja el t J  
^  Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l  ^

: újak készülnek, úgy pehelyből, ^  
gyapjúból, mint vattából. Épp úgy 

^  vállalom Új paplanok készítését. ^  
Á  v i t A l  e n d r é n é  +

II. kér. Bem utca 210. ^  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

APRÓHIRDETÉSEK
. Elveszett egy stopperóra csütörtökön 

délután a sportpályán. A becsületes megta
láló adja be lapunk kiadóhivatalába, hol kellő 
jutalomban részesül.

• Középkorú gyermekgondozónő, kitűnő, több 
éves bizonyítványokkal, kicsiny gyermekek 
mellé, szerény fizetéssel ajánlkozik. Kuricz 
Fáni, Árpád-szálló.

- Pelyván Andrásné 10 hold földje csabai 
út mellett eladó. Vevő jelentkezzen Csaba- 
csúdön Pelyván Andrásnál. •

■ Két padozott szoba, szaletli stb. mellék-
helyiségből álló udvari lakás I., Benka Gyula 
utca 97. szám alatt azonnal kiadó. Értekezni 
lehet ugyanott.___________ _________ ■

■ Kétszobás lakás a Robitselt-telepen kiadó. 
Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztárnál.

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

. IV., 461. számú ház eladó és azonnalraí 
beköltözhető.


