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Iparfejlesztés 
és mezőgazdaság

I r ta : M e g a y -M e lssn e r K ároly  o rsz.gyO l. k ép v .

Magyarországon erőteljes mezőgazda

ság nélkül nem fejlődhelik ki az egész ország 

egyetemessége szempontjából gazdaságos ipar 
és nem alakulhat ki egészséges kereskede

lem. Esetleges félreértések és félremagyará

zások elkerülése céljából e helyen is szük

ségesnek tartom leszögezni, hogy mi magyar 

gazdák nem vagyunk, mint ahogyan nem is 

lehetünk ipar- és kereskedőellenesek. Mi is 

hirdetjük az egyes termelési és foglalkozási 

ágak közötti harmónia szükségességét, de a 

mi megitélésünk szerint akkor lesz az egyes 

termelő és foglalkozási ágak között egészsé

ges harmónia, ha a vezető szerepet a ma

gyar mezőgazdaság tölti be. Ezzel szemben, 

tárgyilagosan meg kell állapitanom, hogy a 

magyar mezőgazdaság hatalmas válsággal 

küzd, olyan válsággal, amilyenre nem volt 

példa amióta európai színvonalra emelked

tünk. A föld és annak művelése megszűnt 

nyugodt életet adó foglalkozásnak lenni és 

a birtokos és a földmunkás, amely réteg a 

földben gyökerezve, ennek az országnak a 

legerősebb és legbiztosabb támasztéka volt, 

ma — birtokát csak formailag mondva ma

gáénak — vár egy jobb kort. Pedig nálunk 

a föld az alapja mindennek, ez táplálja vég

eredményben a városok fogyó lakosságét és 

legnagyobb fogyasztója magának az iparnak 

is. Ezért kell a magyar mezőgazdaság segít

ségére sietni. Rendes körülmények között 
amikor a rentábilis mezőgazdaságnak köz- 

gazdasági alapfeltételei megvannak, a mező- 

gazdaság fejlesztésében a termelő gazdának 

jut a legnagyobb feladat és az államhata

lomnak ebben az időben csak irányitó sze

repe lenne. Ma azonban amikor a nehéz vi

szonyok között a gazda a legnagyobb erő

feszítésekkel sem képes a bajokat legyőzni, 

előtérbe kell lépnie az államhatalom szere

pének és oda kell hatni, hogy a gazdaságos 

termelés előfeltételeként megteremtsük a meg

felelő közigazgatási atmoszférát, mert ma 

nyilvánvaló, hogy a gazda önerejéből nem 

tud felemelkedni ebből a rendkívül hatalmas 

válságból. Ezért szükséges, hogy egész köz- 

gazdasági politikánk tengelyébe a magyar 

mezőgazdaságot állítsuk. A kiegyezés utáni 

politikánk, egészen a háború idejéig, azt 

mondhatnám valósággal mezőgazdaságelle

nes volt, mert akkori államférfiaink, az ak

kori hiányokat igyekezvén pótolni, egyedül 

az iparfejlesztésben látták az ország boldo

gulását. Egész sereg intézkedést láttunk, me

lyek végeredményben mind az iparfejlesztést 

célozták, hiszen tudvalevő, hogy abban az 

időben igen szép iparvállalatok és gyárváro

sok létesültek. Maga Budapest is ennek a

politikának köszönheti szédületes fejlődését. 

Távol álljon tőlem, hogy Budapestnek, gyö

nyörű fővárosunknak szépségét kritika tár

gyává tegyem, azonban azok közé tartozom, 

akik Budapest fényében meglátják még a 

magyar falvak sötétségéi is és meglátják a 

sötétben az elmaradt kultúrát. Nekünk igen

is oda kell hatnunk, hogy ezt a kultúrát 

emeljük, mert — tapasztalatból mondhatom

— egész Európában nincs olyan különbség 

a városi és falusi lakosság közölt kultúra 

tekintetében, mint nálunk és félő, hogy ez 

a különbség azután más, világfelfogási tekin

tetben is fog jelentkezni. Rajta kell tehát len

nünk, hogy ezt a különbséget a magyar falu 

észrevevése révén megváltoztassuk. Éppen 

ez az egyik oka annak, hogy teljes mérték

ben bizalommal viseltetem a kormány iránt, 

mert igenis hirdeti és eddigi tetteiből is azt

látom, hogy a falusi népi politikát kívánja 

és fogja is folytatni. Hiszen a háborúelőtti 

politikánk következménye az, hogy igen sok 

olyan mezőgazdasági probléma nincs meg

oldva, amely már száz év előtt is a közlu- 

datban szerepelt. Nincs megoldva a szikes 

területek kérdése, a homokterületek feljaví

tása, a vadvizek levezetése, a Duna—Tisza 

csatorna, a tiszai hajózás kérdése, a falvak

nak orvossal, jó ivóvízzel való ellátása. Hogy 

csak egy példát hozzak fel: saját kerületem

ben, egyik községben egy tanyarendszertől 

14 kilométerre fekszik az első iható kút. Há

lás köszönetét kell ezért mondanom a bel

ügyminiszternek, aki észrevette ezeket a hi

ányokat és költségvetésében egy nagyobb 

összeget vett fel ennek a kérdésnek rende

zése érdekében.

Beiktatták állásába a szarvasi származású
makói új lelkészt

Felemelő avatóünnepségen ünnepelték a makói és szegedi 
egyházak és egyesülések

Megírtuk lapunkban, hogy a köz- 
ségünkbeli származású Brachna Gábor 
kiváló fiatal ev. lelkészt Makó evan
gélikus egyházközsége hívta meg lel
készéül. Az avatóünnepséget vasárnap 
tartották meg felemelő keretek között, 
amelyen az új, szimpatikus és nagy
tudású lelkészt meleg fogadtatásban 
részesítették a makói és szegedi egy
házak és egyesülések. A meghitt ma
kói ev. templom zsúfolásig megtelt a 
küldöttségekkel, érdeklődőkkel és hí
vekkel. Szarvasról ott láttuk a lelkész 
hozzátartozóit: özv. Brachna Gábor- 
nét, Povázsay Pált nejével, Rohony 
Pál ev. tanítót nejével, Povázsay Pál 
főmérnököt, Opauszky Lajost és leá
nyát, Opauszky Lajos makói bank- 
igazgatót, Kondorosról Balczó András 
ev. lelkészt. Az avatóünnepséget isten- 
tisztelet előzte meg, amelyen Egyed 
Aladár főesperes iktatta be az új lel
készt, szép beszédében a lelkészi hi
vatásról és elhivatottságról értekezve. 
Ezután dr. Gerley Ferenc, a szarvasi 
származású, szegedi egyetemi tanár
segéd énekelt meleg, áhitatotkeltő ér

zéssel, majd Brachna Gábor mondotta 
el szép, gyönyörűen felépített beszédét 
a hallgatóság lelkében nagy hatást 
érve el. Istentisztelet végeztével egy
házi beiktató közgyűlés volt, amelynek 
keretében az egyházi, társadalmi és 
vallásos egyesületek kiküldöttei üdvö
zölték az új lelkészt, igy többek közt 
Nagy Károly ref. lelkész a református, 
dr. Csepregi Imre apátplébános a róm. 
kát.,. dr. Kecskeméthy Ármin rabbi az 
izr. egyházak, Klúg Béla vármegyei 
főjegyző a törvényhatóság, dr. Nikel- 
szky Jenő polgármester a városnevé
ben. Az üdvözlőbeszédekre Brachna 
Gábor közvetlen, mindenre figyelem
mel levő, frappáns és emelkedett be
széddel válaszolt, hitet téve a feleke
zeti és társadalmi béke és megértés 
mellett. A közgyűlés végeztével a Ka
szinó helyiségében bankettet rendeztek 
az új lelkész tiszteletére, amelyen szá
mos köszöntő hangzott el. Szarvas 
lakossága lélekben ott volt az iktató- 
ünnepségen és sok szerencsét, ered
ményes munkásságot kíván- az új ma
kói lelkésznek.

Emelkednek a közszükségleti cikkek árai
Részletek a vármegye alispánjának legújabb jelentéséből

A vármegye alispánjának most kiadott 
jelentéséből az alábbiakat közöljük : Augusz
tus hónap időjárása épenúgy, mint a meg
előző hónapoké mezőgazdasági szempontból 
kedvezőtlen volt. A vármegye területén má

jus vége óta számottevő és mezőgazdasági 
szempontból is jelentős eső nem volt. Az 
augusztus hónapban lehullott kisebb esők, 
a hosszantartó nagy szárazságra való tekin
tettel jelentéktelenek és eredmény nélküliek



voltak. A megkezdett kukoricatörés a megye 

egyes részein különböző, eredményeket mutat. 

Szakértői becslés szerint katasztrális holdan

ként csövesen számítva a 8—10 mázsát nem 

fogja meghaladni. A szokatlanul nagy szá

razságot a cukorrépa erősen megsínylette, a 

répa levelei sárgulnak, gumója pedig egész 

apró maradt. A rossz gazdasági év a piaci 

árakban is érezteti hatását, amennyiben az 

elsőrendű közszükségletet képező élelmisze

rek árai ugrásszerűen emelkednek. Míg ta

valy augusztus hó végén 1 mázsa burgonya 

ára 6 P volt, ugyanezen minőségű burgonya 

ára az idén, ennek háromszorosára is fel- 

emelkedett. Ugyanilyen emelkedést mutatnak 

a többi kertgazdasági élelmiszerfélék is. Ez

zel szemben az állatárak erősen estek, ami

nek oka a takarmányhiány és ennek követ

keztében a takarmányárak emelkedése, mely 

körülmények arra késztetik a gazdákat, hogy 

állataikat piacra dobják és igy a kiteleltetés- 

sel járó kiadásoktól szabaduljanak. A takar

mányárak emelkedése azzal a következmény

nyel is jár, hogy a kövérjószág ára emelke

dik, minek megint következménye, hogy lé

nyegesen drágább lesz a közélelmezési szem

pontból elsőrendű fontossággal biró szalonna 

és zsír.

H Í R E K

Olcsóbbodik a pénz
A Nemzeti Bank főtanácsának azt a hatá

rozatát, mely a kamatlábat fél százalékkal, tehát 
az eddigi négy és fél százalékról négy száza
lékra szállította le. egyhangúlag úgy ítélik meg 
a gazdasági életnek erről a kérdésről a nyilvá
nosság számára véleményt mondó számottevő 
tényezői, hogy ennek jótékony hatása az egész 
vonalon várható. így nyilatkoznak a bankvilág 
képviselői, ezt mondják az iparosok és kereske
dők, a gazdák pedig különösen a gazdaadóssá
gok újabb rendezésének küszöbén fogadják öröm
mel a leszállított bankrátát. Ezek a bizakodó 
nyilatkozatok William Pitt egyik szellemes mon
dását juttatják eszünkbe, amely úgy szól, hogy 
a pénz a gazdasági élet gépezeteinek fűtőanyaga. 
mine'I olcsóbb a fűtőanyag, annál élénkebben 
működnek a gépek. Az o/csöbb pénz kétségkívül
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— Igen-igen I nos — folytatta szinte táma
dólag, — sőt két gyermeke is van !

. . .  Leültem egy székre és megtöröltem ve
rejtékező homlokomat. Tekintetem az ablakon át 
a kert egyik szobrocskájára, egy nagyszakállú, 
vigyorgó törpére esett. Hogy hátha ő adhatna 
valami magyarázatot. Vagy segíthetne. De a törpe 
annál csúfondárosabban vigyorgott rám. Dühbe 
gurultam. Fojtott hangon válaszoltam.

— Nézze Hedda I Legalább maga ne űz
zön velem rossz tréfát. Szükségem van még az 
ép. idegzetemre, amit az utóbbi hetek eseményei 
úgyis megviseltek! Ezt a kérdést egyáltalán nem 
értem. Nem értem! — emeltem fel kissé indu
latosan a hangomat.

— Akkor ketten nem értjük ; vagy talán 
többen sem, — felelte csendesen Hedda. Tehát 
maga előtt is eltitkolta?!

— Az Istenért, beszéljen világosan — ál
lottam fel idegesen helyemről. Amit eddig mon
dott, az előttem egy merőben idegen, rossz tré
fának tűnik fel. Október legényember és világ
életében is az volt I

— Biztos benne ? — kérdezte Hedda fel
csillanó szemmel.

nagy lendítő erő. Az olcsóbb pénz vállalkozá
sokban igyekszik elhelyezkedni, mert ha a ka
matteher kisebb ű vállalkozás kevesebb kocká
zattal jár és,a léfelé kalkulált nyereség is ele
gendő arra, hogy az esetleg kölcsönvett vállal
kozási folyótoké árát, tehát a kamatot fedezze. 
Ezért láthatjuk világszerte azt, hogy a kamat
láb csökkenése a vállalkozási kedvet és készsé
get fokozza. Ez annál inkább természetes jelen
ség,, mert a bankráta rendszerint azokban az 
országokban morzsolódik fokozatosan lefelé, me
lyekben a gazdasági élet terén szilárdulás van 
folyamatban. Nálunk is ez a helyzet. A Nemzeti 
Bank kimutatása szerint az államnak a bank* 
bán kezelt folyó pénztőkéje a tavalyi állapottal 
szemben ötven százaléknál nagyobb fiövekedést 
mutat, n bankbetétek a főváros vezető pénzinté
zeteiben nyolcvanhétmillióval emelkedtek. Ha pe- 
dig az utolsó békeévnek, az 1913. esztendőnek 
pénzgazdasági helyzetét hasonlítjuk össze a mai 
állapottal, azt látjuk, hogy pénzintézeteink betét
állománya semmi csökkenést nem mulat. A régi 
Magyarország 1918 milliós betétösszegével szem
ben ma 1283 millió a betétek összege, ami a 
csonka országhoz viszonyítva inkább emelkedést, 
mínf csökkenést jelent. A Nemzeti Bank tehát a 
a kamatláb leszállításával az eleven élet köve
telményeinek és törvényszerűségének tett eleget. 
Ugyanennek a törvényszerűségnek természetes 
következménye a várhatóan fokozódó tőkekép
ződésen kívül a munkaalkalmak számának nö
vekedése iparban, kereskedelemben és a mező
gazdasági üzemekben egyaránt. Minthogy pedig 
agrárállam vagyunk, ahol a gazdasági élet moz
gásának a barázdáknál kell elindulnia, minde
nekelőtt azt kell vizsgálnunk, hogy mit várhat 
a bankráta leszállításától a mezőgazdaság. A 
pénz olcsóbbodásától várjuk éspedig joggal az 
újrendszerű agrárhiteleknek, az úgynevezett céh
hiteleknek kialakulását. Nyolc százalékos kama
tot például ma a gazda nem bírna el és ilyen 
drágán nem is merné igénybe venni a céhhitelt. 
A négyszázalékos bankráta azonban lehetővé 
teszi a gazdának is azt, hogy üzemében köl
csöntőkével vállalkozzék például hizlalásra vagy 
befektetésekkel járó kereskedelmi növények ter
melésére, A kamatláb leszállítása tehát fokozni 
fogja a vállalkozási kedvet nemcsak az iparban, 
hanem a mezőgazdasági üzemekben is. Remél
jük tehát, hogy az olcsóbb pénz a mezőgazda
ságban is élénkíteni fogja azt azt a gazdasági 
vérkeringést, amelynek hatása az iparban és a 
kereskedelemben is észlelhető lesz. Ez ugyanis 
nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is ter
mészetes következménye annak, ha a gazdasági; 
élet motorának föüzemanyaga, a pénz tényleg 
olcsóbbodik.

— Hát honnan veszi az ellenkezőjét ? I 
Ezt az ostobaságot! — kiabáltam rá idegesen.

A szép asszony szeme könnybelábadt.

— Azért ne faljon fel 1 Onnan veszem, 
hogy Október maga mondta. Még is mulatta a 
családja arcképét.

— Bocsásson meg Hedda ! — csókoltam 
kezet bűnbánólag. Hiszen tudja, hogy még gon
dolatban sem akarom megbántani. De ez a meg
lepő, újabb probléma teljesen kihozott a sod
romból. Hogy miért, azt talán mondanom sem 
kell. Mindkettőnknek egy nagyon kedves, titkos 
álma foszlik szét vele. És mindketten intenziven 
érezzük, tudjuk, hogy ők ketten — Nóra és Ok
tóber. — Engedje meg kérem, hogy most távoz
zak. Le kell higgadnom és gondolkoznom kell; 
amire mosl képtelen vagyok. Engedelmével azon
ban holnap ugyanebben az időben visszajövök. 
És beszámolok elmélkedésem eredményéről és 
a nézetemről.

Az utcán a postással találkoztam.
— Már másodszor keresem a szerkesztő 

urat — mondotta. Van egy ajánlott levele.
A borítékon örömmel ismertem fel a báró 

jellegzetes írását. Azonnal felbontottam a leve

let, mely igy hangzott:
— Kedves barátom ! Budapestről hosszabb 

időre való elutazásom órájában még egyszer 
hálás szívvel mondok köszönetét neked és mind
nyájatoknak, akik olyan jók voltatok hozzám. 
Egyben restelkedve kérek bocsánatot egy szóra-

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes sgolgá- 

látol Szarvason szeptember hónapban ifj. Céczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tói, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise. 10-kor szentbeszéd és nagy- 
mise, délután 4 órakor lítánia. Hétköznapokon fél 8 
órakor kismise.

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

\ ------
— Beiktatták hivatalába a békésszentandrási 

plébánost. Vasárnap délelőtt fényes papi se

gédlettel iktatta be hivatalába Békésszent

andrás új plébánosát Borbás Pált Fetzer 

József pápai kamarás, esperes-plébános. A 

díszes ünnepségen dr. Schauer Gábor fő

szolgabíró és Sinka Ferenc békésszentandrási 

községi főjegyző élén résztvett a községi 

elöljáróság is, valamint a volt békésszent

andrási plébános dr. Domanek Pál is.

— Eljegyzés. Walfisch Klárikét (Szarvas) 
eljegyezte Hernádvölgyi Gyula (Budapest). 
(Minden külön értesítés helyett.)

— A Vajda Péter gimnázium új áll. felügyelője.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 

Szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter Gimnázium 

1935—36. tanévi hivatalos látogatásával és 

az állami főfelügyelet gyakorlásával dr. Kis

parti János szegedi kir. tankerületi főigazga

tót bizta meg.

— Új tanerő a tanitónökepzö-intózetben. A 

helybeli Luther tanitónőképző-intézet felügye

lőbizottsága pénteken, szeptember hó 13-án 

tartott gyűlésén a dr. Benkő Katalin távozá

sával megüresedett magyar-német tanszékre 

Zsolnai Etel okleveles középiskolai tanárt, 

Zsolnai Vilmos a nyíregyházai Kossuth gim

názium igazgatójának lányát választotta meg. 

Az új tanerő szerdán foglalta el állását.

— Hivatalvizsgálat. Dr. Kiss László várme
gyei árvaszéki elnök csütörtökön délelőtt 
Szarvason a közgyámi hivatalban hivatal
vizsgálatot tartott. Az árvaszéki elnök mindeht 
a legnagyobb rendben talált és elismerését 
fejezte ki Podani Samu közgyámnak.

kozoltságomért. Ugyanis, mikor azon a kedves, 
borozgató délutánon nálad voltam s fényképal
bumodat is végignéztem, egy pár fényképet ki
emeltem belőle, hogy jobban megnézhessem. 
Közben azonban saját zsebemből is kiszedtem 
valami iratokat. így történhetett, hogy az itt mel
lékelt — egy előttem ismeretlen, bájos fiatal 
mamát és két gyönyörű gyermeket ábrázoló — 
fénykép valahogy az én irataim közé keveredett 
s akarva nem akarva magammal hoztam. itt 
küldöm vissza, de arra kérlék, ne mondd el sen
kinek szórakozottságomat, mert nem szerelném, 
ha jóbarátaim azt mondanák: „Október már 
öregszik. Kezd paralitikus lenni !“

Még valami másért is bocsánatodat kell 
kérnem. Hosszú évekig nem láttuk egymást és 
nem is leveleztünk. Időközben én családot ala
pítottam s jelenleg egy szép és jó asszony bol
dog férje és két nyermek neveletlen apja vagyok. 
Magam sem tudom, hogy az ottlétem alatt ho
gyan nem került közöttünk szóba ? Bizonyára 
más érdekesebb és izgalmasabb események von
ták el tőle a figyelmünket. Most hossabb időre,
— üdülés, erdőüzemi ügyek stb, — távozom 
Budapestről. Ha visszatérek, értesitlek. És talán 
lesz még egyszer alkalmam arra is, hogy kis 
családomat nektek bemutassam. Addig is. a höl
gyeknek kézcsókjaimat küldve, aranyfürtű kis 
báránykádat csókolva, téged szeretettel ölel :

Októbered.



OLCSÓN csillárt, izzólámpád 
asztalilámpákat, falikarokat,

gramofonlemez P 150-től 4 P-ig 
művészlemez 4 pengőtől felfelé

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.
Kigyulladt egy autó a kondorosi országúton

Égő fáklyaként robogott az éjszakában a kigyulladt autó

— Diszeinökök ünneplése. A Szarvasi Nyug
díjasok Egyesülete a két megválasztott disz- 
elnökének, dr. schreckenfelsi Schauer Gábor 
főszolgabírónak és dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselőnek szombaton este az egyesület 
helyiségében összegyűlt tagok és az egyesület 
barátainak jelenlétében, társasvacsora kere
tében, ünnepélyesen adta át az egyesület 
agilis elnöke Némethy Samu nyugalmazott 
polgári iskolai igazgató az egyesület díszok
levelét, melynek értelmében diszelnöknek 
választották meg. A díszoklevél átvételét elő
ször dr. Tóth Pál városunk közszeretetben 
álló képviselője, a tőle megszokott, szépen 
felépített lendületes szavak kíséretében kö
szönte meg az egyesületnek a belé helyezett 
bizalmat. Egyben Ígéretet tett, hogy az egye
sület által való megtisztelés az rá nézve 
egyszersmindkötelezettségnekvaló elvállalása, 
az egyesület érdekeinek előmozdítása végett, 
melyet szerény tehetségéhez képest minden 
igyekezetével honorálni is kiván. Ezután 
Ribárszky Pál nyugalmazott főmérnök köszön
tötte az ünnepeiteket és az ünnepélyen meg
jelent községünk szeretett főjegyzőjét és a 
község biráját. Dr. Schauer Gábor főszolga
bíró emelkedett ezután szólásra. Beszédében 
vázolta a nyugdíjasok helyzetét és ezen 
újonnan alakult egyesület megalakulásának 
szükségét, hiszen minden egyes aktiv tiszt
viselőnek előbb-utóbb ide kell jönnie rang 
különbség nélkül, ezért minden oldalról tá
mogatni kell ezen új egyesületet, hogy az a 
kitűzött célnak mindenben megfeleljen. Egy
ben hálás köszönetét mondott a belé helye
zett bizalomért és kijelentette, hogy minden
ben lelkes támogatója lesz az egyesületnek. 
Ezután vitéz Biki Nagy Imre mondott köszö
netét a község elöljáróinak nevében az őket 
ért megtisztelésért és kérte az egyesület ve
zetőségét, hogy továbbra is teljes bizalommal 
legyen Szarvas község vezető emberei iránt, 
mert egy ilyen újonnan alakult és több mint 
170 tagot számláló egyesületnek ki kell venni 
a részét Szarvas politikai és társadalmi irá
nyításában is. Végül Némethy Samu elnök 
üdvözölte a megjelent hölgyeket és kellemes 
szórakozást kívánt. Az ünnepi vacsorán egybe
gyűltek késő éjszakai órákban vidáman el
töltött esttel lettek gazdagabbak.

— Lemondott a tisztségéről, Dr. Lehoczki 
János szarvasi községi jegyző a Szarvasi 
Turul-Bocskay Sportegyesületnél viselt főtit
kári tisztségéről lemondott.

— Megsemmisített választás. A szarvasi 
községi iparostanonc-iskola felügyelőbizott
sága még a nyár folyamán megválasztotta 
három évre az iskola oktatókarát. A belügy
miniszter a választást alaki okok miatt meg
semmisítette és új választás kiírását rendelte el.

— Szüreti- és újoncbál. A szarvasi földmű
ves ifjúság szeptember 28-án este 8 órai kez
dettel az Erzsébet-ligeti pavillonban nagysza
bású szüreti- és újoncbált rendez. Belépődíj 
80 f. Mamák nem fizetnek. A zenét Pecsenya 
György közkedvelt fúvós- és vonószenekara 
szolgáltatja.

Vasárnapra virradó éjszaka külünös 

autószerencsétlenség történt a kondorosi or

szágúton. Mezei Mihály és Bordé János gyu

lai lakosok a tulajdonukat képező teherautón 

Budapestről húsz vaskályhát szállítottak Gyu

lára, az egyik vaskereskedő részére. A kály

hákat szalmába csomagolták és az eddigi 

megállapitás szerint a szalma az autó kipuf

ogójából kipattanó szikrától meggyulladt. 

Pillanatok alatt tüzet fogott az autó is, amint 

Kondorost elhagyta és égő fáklyaként robo

gott az éjszakában. Amikor a soffőr észre-

— Történelmi lelet a szomszédos Kiskirály- 
Ságon. A szomszédos Kiskirályság mellett a 
múlt héten a munkások ásás közben ülő
helyzetű csontvázat találtak, majd amikor 
tovább folytatták a kutatást, egy templom 
romjaira is rábukkantak. A község elöljáró
sága értesítette Csallány Gábort, a szentesi 
muzeum tudós igazgatóját a leletről, aki 
azonnal kiutazott a helyszínre, utasítást adott, 
hogy az ásatásokat hagyják abba, mert ő 
maga fogja a további munkálatokat irányítani. 
Csallány igazgató a további ásatásokat meg
kezdte s ha a leletet teljesen feltárják, akkor 
kerül sor annak pontos megállapítására, hogy 
a lelet milyen korból való.

— Megjavítják a fürdő kéményét, A közel

múltban egy vihar alkalmával megsérült a 

szarvasi községi fürdő kéménye is. Az elöl

járóság elhatározta a kémény megjavittatását, 

amihez rövidesen hozzá is fognak.

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

vette a tüzet nyomban megállította az autót 

és hozzálátott a mentési munkához. Azon

ban minden igyekezete hiábavaló volt, mert 

a kocsiban felhalmozott nagymennyiségű szá

raz szalma pillanatok alatt elhamvadt, és 

ennek következtében a kocsi is a tűz mar

taléka lett. A nagy teherautó teljesen meg

semmisült, a rajta levő kályhák megrongá

lódtak. A kár mintegy nyolcezer pengőre te

hető. A kár biztosítás révén megtérül. Az 
autótűz ügyében a. vizsgálat megindult;

— Bérmozgalom a szarvasi szabóiparosoknáL
A szarvasi szabósegédek bérmozgalmat in

dítottak, melynek alapján órabéreik emelését 

kívánják és követeléseiket már el is juttatták 

az illetékes helyre. A megbízottak tárgyalásai 

a napokban meg is indulnak és remélhető

leg békés elintézéssel.

— Országos vásár. A békési országos vásárt 
szeptember 27-, 28- és 29rén, a tiszaföldvárit 
október 6-án tartják meg.

— Elemisták, polgáristák, továbbá I.f II„ III.
és IV. osztályú gimnazista tanulók korrepe
tálását olcsón vállalom. Cim a kiadóhivatalban.

— Értesítés. Tisztelettel értesítjük a nagy

érdemű érdekelt közönséget, hogy a  m. kit. 

iparügyi minisztérium által a segéd munkaidő 

és munkadij rendezése, továbbá a létmini

mum emelkedése folytán az alábbi ÍQzon- 

dijakat áilapitottuk meg. Sacco-öltöny L oszt. 

25, II. oszt. 20, III. oszt. 16 pengő. Ezen árak 

csupán mint munkadij értendők. — Teljes 

tisztelettel a Szarvasi Férfiszabók Szakosztálya.

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

iskolaszerek.. tanszerek
előírásos irkák, füzetek, kottapapírok, rajzfüzetek és tömbök, írótollak, tollszárak, mindenféle színű 
irónok, kréták, tinták, tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radírgumik, rajzszögek, szivacsok, körző
készletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festék

szekrények és tolltartók stb. iskolatáskákban nagy választék I

1\T A C l V  Á 1\T O  O  könyv« és papírkereskedésében,
1 N - H . U I  v J / i l N L ' U t f . a  gimnázium közelében



H E T E N K É N T
h ja : OROSZ IVÁN

Legenda a cifra szűrről
„Van otlhon egy cifra szűröm . . .“ kesergi 

a háborús dalban a fogoly magyar és a szibé
riai pusztaságok észvesztő határtalanságában és 
csontfagyasztó hidegében, amikor érzi, hogy 
üzent érte a halál, hazagondol és lelkiszemei 
meglátják azt a cifra szűrt, amit a kunsági vagy a 
békési határban hordott egykoron. Könnyes lesz 
a szeme a sok hazai motívum, művészies egy
befoglaló mintázás láttára és zokogásba fullad, 
amikor a szép-szűrt öccsére testálja. A magyar 
nép lelke mindig álmodozó, magasbavágyó és 
művészi magaslatokat is elérő volt. Amikor még 
nem tudta mi az olajfesték és a paletta a kon
dás, nem tudta, hogy mi a gipsz a juhász, bo
tokra, dobozokra faragta ki leikéből fakadt érzé
seit és szivéből előtört meglátásait, kukoricabél
ből, sárból formálta ki nemcsak a bikák, pulik, 
tehenek alakját, de merész képzeletű álmainak 
hőseit is a birkanyakú szellemet, a hattyúderekú 
tündért, akikről oly sok mese szólt egykoron, 
síkon, dombon, hegyen, völgyön, mocsaras-lápos 
tájakon, szép magyarhonban. De a technika és 
a kultúra hideg máza eltörölte a meséket a ju
hászok, kondások szivéről, belevágott durva hang
jaival a falusi legények dalttermő leikébe és új, 
de korcs, civilizált, de léleknélküli életet termelt 
ki a magyar vidéken is. A háború mindent fel
forgató borzalma kihatással volt a magyar életre 
is és sok egyéb dolgok mellett a könnyű éleire 
való hajlandóságot is kifejlesztette. A kondás 
cifra szűr helyett gummiköpenyt vásárolt, leiké
től távolálló mű- és jazzdalokat énekelt szép. 
nekivaló magyar nóták helyett. Vanstemplil járt 
csárdás és tangót lejtett a palotás helyeit. De 
nem is kellett sok idő, alig pár év vagy egy 
évtized és megcsömörlött ettől a nagy civilizáci
ótól és annak termékeitől, amely a fővárosi asz
faltromantikát akarta becsempészni a madárdalos, 
illatos virágos, füves-fás mezők, rétek, hegyek, 
lankák örökszép romantikája helyébe. A népnek 
ez az eltévelyedése természetesen sok eleddig 
virágzó ipart itélt halálra. Azonban az élet és a 
magyar őserő rájött arra, hogy a cifra szűrt he
lyettesítő gummikabát csak egy nyáron tart el 
és nem a legmegfelelőbb védelem a vihar, eső, 
szél és hideg ellen. Rájött arra, hogy a fazeka
sok bögréi, tálai, ibrikéi, köcsögei jobban tartják 
az ételt hidegben melegebben és melegben hi
degebben, mint a cinkmázas gyári portéka, mely
nek mázától olyan könnyen kaphat a gyerek 
vakbélgyulladást. Rájött a szerelmes legény és 
lány szive, hogy nem neki költődlek az orfeu
mok trágár vagy kétértelmű slágerei és amikor 
kelten üldögélnek a muskátlisablak alatti kis ló- 
cácskán a holdvilágban fürdő akácos utcán bi
zony megint csak a régi dalok járnak vissza 
ajkaikra. A két jármos ökör után ballagó öreg- 
béres ajka is visszatéri a már szinte elfeledett 
nótára és a fonóban is újból a régi cigány mu
zsikája sir fel a jasszos jazz helyett. És az öreg 
szinte már kihalóban levő iparok, a szűcs, a 
fazekas, a kötő-szövő, bábos-mézeskalácsos ipa
rok is újra felélednek, mert szükséges hozzátar
tozói lettek ismét az igazi magyar életet. A cifra 
szűr romantikája ismét a régi fényében csillog, 
mert a juhász, kanász gummikabát helyett ismét 
a szűr felé hajlott gazdag szivével, mert nemcsak 
azt vette észre, hogy tartóssága és jósága miatt 
megfelelőbb, de megismerte rajta azokat a cifra- 
Ságokat, amiket a művészi lélekkel áldotl utolsó 
szűrszabómester nagy éhitattal, lelkének dús el
gondolásaiból, jóságának tisztaságából, az alföldi 
tavaszi rétek virágaiból, az elködlő titkos déli
bábokból, pacsirta dalából, szivárvány színeiből 
hozott össze ősi primitívségével a magyar falusi 
tanyai emberek gyönyörűségére, idegenek bámuló 
csodálatára. Utolsó szarvasi szűrszabómesterünk, 
az ezüsthajú, aranyszívű Kresnyák Samu bácsi 
cifra szűrei váltották ki bennem ezt a hangula
tot. ezeket a sorokat és amikor útón-útfélen 
mindenféle munkám között elibém villannak cso
dálatos elgondolásai, pompás szűrháti képének 
örökszép vonalai a régi múltba gondolok, amik
nek szépségei csillognak ezeken a szűrvarráso
kon és a jövőre gondolok, amelynek szebb szí

neit mi színezzük fiatalok szóval, szívvel, tollal, 
rajzzal, álmokkal, vágyakkal, mindenféle mun
kákkal. Kresnyák Samu bácsi gazdag örökségül 
hagyta érettségit és felsőbb iskolákat járt fiára 
ezt a mesterséget, tudományt és művészetet, aki 
félredobva minden más életpályát, őseinek so
rába állt be szellemi tudásával, iskolázottságá

val és szárnyaló lélekkel és készíti a mesteri, 
művészi szűröket őseinek, atyjának nyomdokain.* 
A halódó ipar új lendülete magasban szárnyal 
és az utolsó szűrszabómester munkájának nyo
mán nemcsak a régi színek tobzódnak, de az 
új emberebb és magyarabb jövő szépségei is 
csillognak a szűrszabóipar feltámadását is hirdetve.

Egy szarvasi cigány furfangos üzlete 
az orosházai vásáron

Kehes lovat akart eladni, amit avas-szalonnával gyógykezelt

A multheti orosházai vásáron ismét hal

lattak magukról a hires-neves, megyeszerte, 

sőt az egész Alföldön jól ismert szarvasi ló- 

kupec-cigányok. Az orosházai vásáron tizen

öt álpasszussal felhajtott lovat állítottak elő 

és lett nagy riadalom a cigányok közölt. Kü

lönösen a micigányaink értik ezt, de abban 

is nagy mesterek, hogyan kell a tüdőbeteg 

lovak kehességét mesterségesen 2—3 napra 

elmulasztani. Beléndekmagot és avasszalon

nát adnak a lónak és az ilyen kikúrált ló

2—3 napig nem kehes és még a lóhoz értő 

ember sem tudja rajta megállapítani a beteg

séget. Állatorvos előtt azonban semmit sem 

ér a cigány-kupecek mesterkedése. Még azt 

is megteszik a furfangos cigányok — mint 

azt az egyik szarvasi lókupec is tette épen 

az orosházai vásáron — hogy falujabeli is-

merős parasztemberre bízzák a kehes ló 

árulgatását, hogy nagyobb legyen a vevők 

bizalma. A lóárusitó paraszt azután a saját 

nevelésének tünteti fel a lovat és erősiti, 

hogy makkegészséges. A szarvasi cigány jó

formájú, egészségesnek látszó, kehes lovát 

majdnem megvette egyik tekintélyes oros

házai gazdálkodó, aki nem sokalta a tóért 

kért 260 pengőt, de a vételár kifizetése előtt 

állatorvossal akarta megvizsgáltatni a lovat, 

mire a cigány visszahúzódott az üzlettől és 

semmi pénzért sem akarta eladni a lovat. 

A gazdálkodó felhívta a gyanús cigányra a 

csendőrség figyelmét. A csendőrök faggatá

sára bevallotta, hogy beléndekkel és avas 

szalonnával gyógykezelte a lovat. Csalás kí

sérlete cimén feljelentették.

— Baromfiórtékesitö bizottságokat állítanak 
fel. A Magyar Külkereskedelmi Hivatal érte

sítése alapján az Országos Baromfiórtékesitö 

Bizottság Szarvason, Kondoroson és Öcsödön 

baromfiértékesitő bizottságokat szervez. A 

bizottság megalakítását a Külkereskedelmi 

Hivatal megbízottja végzi és rövidesen meg

történik azok egybehivasa.

— Megszűnt Kondoroson a sertéspestis. 
Szarvas községhez érkezett értesítés szerint 

Kondoroson a sertéspestis megszűnt.

— Aki megtanul írni, még korántsem iró, 
valaki tudhat olvasni, azért még nem olvasó. 

Az igazi olvasó művész, éppúgy, mint az 

igazi iró. Az olvasók között is vannak mű

kedvelők és vannak szakmabeliek, mert a 

könyvolvasás művészet, amelyre születni 

kell, de amelyet meg is kell tanulni, csak 

úgy, mint a többi művészetet. Az olvasás 

művészetéről irt elmés és érdekes cikket 

Hevesi Sándor az Új Idők legutóbbi számá

ban. Mutatványszámot bárkinek szívesen küld 

a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy út 16. 

Előfizetési ára negyedévre 6 pengő 40 fillér, 

egyes szám ára. 50 fillér. Előfizetni lehet 

Nagy Sándor könyvkereskedésében. Szarvas.

— Védjük éneklő madarainkat. (Beküldetett.) 
Igen tisztelt Szerkesztő Url Szíveskedjék alábbi 
közérdekű soraimat b. lapjában közzétenni: 
Évek óla megfigyeltem, hogy serdülő gyere
kek milyen nyugalommal sami még szomo
rúbb, milyen kitartással fogdossák össze 
hasznos éneklő madarainkat. Az ilyen, fog
ságba kerüli madár sorsa a pusztulás. Az 
éneklő madarak hasznot hozó munkájáról, 
úgy vélem, itt« nem kell irnom, de a mező
gazdaságról és mezőrendőrségről szóló tör
vény (1894. XII. 57. és 58. §.) határozottan 
eltiltja és büntetni rendeli a hasznos állatok 
és madarak elfogását, fogságban tartását, el
pusztítását. Szarvas határában gyakran lehel 
találkozni fegyveres fiatalemberekkel, akiknek 
fegyvertartási engedélyük bizonyosan nincs, 
vadászterületük még kevésbbé, akik azonban 
mindenbe belelőnek, mindent lelőnek, ami 
mozog. így nagyon sok madár pusztul el. 
A gyakori háborgatással pedig elűzik, más 
vidékre kényszerítik azokat a madarakat, 
amelyek a mezőgazdának, gyümölcstermelő

nek még ma is csaknem egyedüli segítői (a 
kémiai védekezést nagyon sokan nem bírják 
anyagiakkal). Az iskolák néhány napja nyi
tották meg kapuikat, de a tsnulóifjak már 
nagy kitartással hordják ki a „csapó-kalitkát*' 
az Erzsébet-ligetbe nemcsak hétköznap, de 
vasárnap délután is. Tudok olyan esetet is, 
hogy tanulóifjú „tollgyűjteménye" részére 
nagybátyja kalitkában tartott madarának 
összes farktollait és egyéb színes tollait ki- 
cibálta. így a természet szeretete helyeit, an
nak pusztítása terjed. Reméljük, hogy az 
iskolák érdemes igazgatóságai és a hatósá
gok gátat vetnek a madarak pusztításának. 
Szives közlését köszöni, tisztelettel

ALÁÍRÁS.

— Gyermekotthon és németnyelvű okta
tás már 3 éves kortól; valamint német nyelv- 
oktatás iskolások és felnőttek részére. Meg
nyílik folyó évi október hó l-töl. Jelentkezés: 
Urbancsok Mártonné, Maria Franziska Kopp-nál, 
Szarvas, III., Lehel utca 100. sz. (Bruncsák-féle 
házban.)

— Gondos tenniszjátékos tenniszülőjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

SIMON JÓ Z S E F  úriszabósága
K o ssu th  L a jo s  u tc a  4 3 .  F ü rd ő v el s z e m b e n

Mélyen tiszteli Uralmi 

Mély tisztelettel értesítene hogy fővárosi,

modern áriszabóságomat
Szarvasra helyeztem át, azon reményben, 
hogy szerény megélhetésemet az előzetes 
információk után megtalálom ebben a szép 

községben.
Azon mélyen tisztelt urak is, akik eddig 
a fővárosban rendelték ruhájukat, forduljanak 
hozzám bizalommal és tiszteljenek meg egy 
próbarendeléssel, sok pénzl és fáradságot 

takarítanak meg.
Kérem szíves támogatásukat, mint ambítiós 
szakember, igyekezni fogok a legnagyobb 

megelégedésüket kiérdemelni. 
Hazafias tisztelettel:

SIMON JÓZSEF szabómester.



K ö sz ö n e tn y ilv á n ítá s

M indazon rokonoknak, barátoknak, szomszé

doknak és jóismerősöknek, kik felejthelcllen 

férjem, édesapánk és nagyapánk e lhalálozása 

alka lm áva l a gyászszertartáson megjelentek, 

virágok és kocsik adásáva l mély fá jda lm unkat 

enyhíteni igyekeztek, ezúton m ondunk hálás  

köszönetét.

D e v á n sz k y -csa lá d .

— Új kántor Kondoroson. Machács László 
kondorosi r. kát. segéd tanító a kántori vizs
gát a debreceni áll. tanítóképzőben jeles si
kerrel telte le.

— Felhívás. Felhívja az Ipartestület mind
azon iparosok figyelmét, akik az ÖTI-val 
szemben hátralékban vannak, hogy hátralék 
elengedés iránti kérelmüket a szolnoki kerü
leti pénztárhoz október hó 31-ig okvetlen 
terjesszék be. Megfelelő tájékoztatást az Ipar
testület nyújt.

— Felülfizetósek. A szarvasi' Iparteslület 
etilül szeptember hó 8-, 9- és 10-én tartott 
ipari bemutatón felülfizettek dr. Mázor Ele
mér kir. közjegyző 20 P, dr. Schauer Gábor
5 P. Rohoska Géza 5 P, Janowszky György 
-5 P, Paál Samu 5 P, Felzer József 1*50 P, 
N. N. 1 P, gróf Bolza Géza 70 f, Szlovák 
Pál 70 f, N. N. 50 f. Frankó Mihály 40 f. 
N. N. 10, N. N. 10, N. N. 10 fillér. A nemes 
-áldozatkészségért ezúton mond hálás köszö
netét az Ipartestület Elnöksége.

— A Magyar Gyümölcs új száma. Az alma 
csomagolásáról, a pajorirtás új módjáról, a 
legjobb permetezőgépekről, a téli permetezés 
előkészületeiről, a gyümölcsösben végzendő 
aktuális, teendőkről, stb. ir „A MAGYAR 
GYÜMÖLCS" képekkel bőven illusztrált leg
újabb száma, melyből lapunkra való hivat
kozással ingyen mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy út 8.

— Baromfitenyésztő Egyesületi hír. A szarvasi 
Baromfitenyésztő Egyesület szeptember 15-én 
gróf Bolza Géza elnöklete mellett tartott vá
lasztmányi ülésén elhatározta, hogy tagjai 
közölt vérfrissítés céljából fehér magyar és 
Rhode Island kakasokat, gácsérokat, gúnáro
kat és pulykakakasokat oszt ki. Az igénylé
sek Liszka Gyula nyug. MÁV felügyelő, 
ügyvezető igazgatónáljelentendők be. Továbbá 
felkérték a m. kir. külkereskedelmi hivatalt, 
hogy baromfiféleségből Szarvason is rendez
zen exportvásárt.

— Tücsöklakást épített két gyerek a kert
ben s Kosáryné Réz Lola verset irt róla Az 
’En Újságom új számában. Az Én Újságom 
megjelenik minden héten, előfizetési ára ne
gyedévre 2 pengő. Mutatványszámot díjtala
nul küld a kiadóhivatal, Budapest VI., And
rássy út 16.

1935—-36. rádióévad
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SZARVAS, (Fürdővel szemben).

— A gimnázium üdvözlése. A Szarvasi Ipar
testület jubiláris ünnepségén a szarvasi Vajda 
Péter ev. gimnázium igazgatósága és felügye
lőbizottsága nevében Raskó Kálmán gimná
ziumi igazgató üdvözölte a jubiláns egyesü
lést és emelkedett, gondolatokban gazdag 
beszédben emelte ki a szarvasi iparosság és 
a gimnázium sok évtizedes meleg kapcsolatait.

— Belefulladt a Körösbe. Krajcsovics János
13 éves fiú, egy jómódú szarvasi szárma
zású mezőtúri kisbirtokos egyetlen gyermeke 
a mull héten a halásztelki vasúti híd köze
lében fürdött. A sekély vízben az ár elkapta 
és belefulladt.

— Halálozás. Özv. Kovács Pálné Juhos 
Anna 90 éves korában Kondoroson elhunyt. 
A tisztes kort élt matróna még pár nappal 
előbb eldicsekedett, hogy sohasem volt beteg.

— Színtársulat Kondoroson. Szakáll József 
színtársulata négy héten ál szórakoztatta 
Kondoros közönségét. A társulat most mon
dott búcsúi a kondorosi csárdának és Öcsödre 
utazott vendégszereplésre.

— Uj beosztást kaptak a mezőőrök. Pleskó 
Pál szarvasi mezőőr állásáról lemondott. A 
megüresedett mezőőri állási a* község egy 
másik mezőőrrel töltötte be és más változást 
is eszközölt, igy a VI. kerületi mezőőri ál
lásra hirdet pályázatot.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben szeptember 13-tól szeptember 20-igakövet- 
kező bejegyzések történtek. Születtek: Kon
dacs György és Kis Anna fia Pál, Kun István 
és Héjas Erzsébet fia László, Csasztvan Já
nos és Demcsák Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, 
Vendloczki Pál és Szvák Mária fia Pál, 
Hipszki Pál és Komlovszki Anna leánya 
Anna, Mravik János és Bakulya Erzsébet fia 
János, Opauszki István és Hanzel Judit leá
nya Judit, Antal János és Osztás Zsuzsanna 
leánya Zsuzsanna, L,ustyik Pál és Szrnka 
Mária leánya Mária, K. Kiss Kálmán és 
Dankó Erzsébet leánya Erzsébet, Springel 
János és Szekera Erzsébet leánya Erzsébet. 
Házasságot kötöttek : Litavecz Pál Matejdesz 
Annával, Nyemcsok János Rómer Zsuzsan
nával, Sebjan Farkas András Szekera Mári
ával, Király Gergely Szekera Ilonával, vitéz 
Czinkotai Mihály Sinkovicz Karolinnal, Fischer 
Márkus Fekete Ilonával, Kepka Pál Hruska 
Katalinnal. Elhaltak: Devánszki József 69, 
Vityaz János 12 hónapos, Mityka Magda 11 
hónapos, Bárány György 13 hónapos, Hriv- 
nák Pál 80, Leslyán Anna 3, özv. Legyesi 
Sománé Dankó Erzsébet 55, Zelenák Mihály 
39, özv. Lipták Györgyné Szappanos Zsu
zsanna 64, Oncsik Györgyné Medvegy Zsu
zsanna 72 éves korukban.

— Rövidesen megjelenik a „Szarvasi Évkönyv 
és Naptár". Roszik János joghallgató, lapunk 
munkatársa, a szervezőkészségéről és kultu
rális munkásságáról jól ismert fiatal ifjú a 
szarvasi irodalommal foglalkozó egyének be
vonásával egy 1936. évre szóló szarvasi év
könyv és naptár kiadását vette tervbe. Az 
évkönyv gazdag tartalommal fog megjelenni, 
amelyben helyet talál majd az 1935. év 
minden eseménye, azonkívül számos irodalmi 
cikk, novella, vers, történelmi és gazdasági 
értekezés teszi színessé a könyvet. Tájékoz
tatók, vásárok jegyzéke stb. mind a közön
ség javát igyekeznek szolgálni egy éven át. 
Az évkönyvet és naptárt a hirdető közönség 
figyelmébe ajánljuk, mint a legolcsóbb és 
eredményes hirdetési alkalmat, olvasóközön
ségünket pedig kérjük, hogy a naptár vásár
lásnál várja meg a szarvasi évkönyvet és 
naptári, amit olcsó áron szerezhet meg min
denki és szarvasi tárgyainál fogva a legtel
jesebb érdeklődésre számíthat. Egy törekvő 
szarvasi ifjú nemes vállalkozása megérdemli 
a legteljesebb támogatást.

— Frontharcosok összejövetele. A szarvasi 
frontharcosok szerdán esle a Polgári Körben 
vacsorával egybekötött bajtársi összejövetelt 
rendezlek, amelyen több hazafias és a baj
társi érzést ápoló beszéd hangzott el.

— Vetéstől—aratásig cimen irt Z. Tábori 
Piroska friss, érdekes, bensőségesen meleg
hangú regényt a Magyar Lányoknak. Az új 
szám érdekes fényképfelvételt hoz, az Ópe- 
rencián túlról. Mutatványszámot díjtalanul küld 
a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy út 16.

— Tanévnyitás Kondoroson. A kondorosi ev. 
egyház iskolák és a községi iskolák tanulói 
a múlt héten szerdán tanévnyitó istentiszte
letre gyűllek össze a kondorosi ev. templomban.

— Mit csináljak ? Ez a legtipikusabb gyerek
kérdés, ami valaha szülők és nevelők ide
geit felborzolta. A gyerek, aki már a napi 
leckéjén is túl van, olyan, mint egy spleenes 
milliomos, akit semmi sem elégít ki. Unja a 
játékait, nyűgösködik, szüntelen kérdéseivel 
kínozva egész környezetét. Mit csináljak ? 
Erre a nehéz kérdésre felel Grálzer József 
könyve, a SICC. (Szórakoztató időtöltések. 
Cseles csalafintaságok.) Aki ezt a könyvet jól 
ismeri, mindig tudni fogja, mit csináljon, akár 
egyedül, akár társaságban, drága segédesz
közök nélkül. A könyv , bolti ára 6 P 50 f. 
Aki előfizet a Színházi Életre, kedvezmény
ként ingyen megkapja. Kiadóhivatal: Buda
pest, VIL, Erzsébet-körút 7.

— Főgimnázium növendékei részére 
csak jobb minőségű sapkák beszerezhetők 
Kóczy divatárúkereskedőnél. Arvaház.

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOPSTEIH
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— Szüreti táncmulatság. A szarvasi Iparos
inak Önképzőköre szeptember 29-én, vasár
nap este az Árpád-szálló dísztermében a kör 
könyvtára javára szüreti táncmulatságot 
rendez.

— Megjelent a Magyar Történet második ki
adásának harmadik kötete. Hóman Bálint és 
Szekfű Gyula nagy művének első kiadása, 
mely a mai kor műveltségének és igényei
nek megfelelően dolgozta fel nagy szintézis
ben a magyar történetet, a sorozat utolsó 
kötetének megjelenésekor teljesen elfogyott. 
Az Egyetemi Nyomda a mű iránt megnyil
vánuló szükségletnek kielégítésére most a 
második kiadás megjelentetését valósítja meg. 
A második kiadás az eddigi hét. illetőleg a 
név- és tárgymutatót magábanfoglaló VIII. 
kötettel szemben, öt vaskosabb kötetben ké
szül el, oly módon, hogy az első kiadás 
anyaga ebben az öt kötetben oszlik el. 
Egyébként az új kiadás minden kihagyás 
nélkül tartalmazza az elsőnek teljes szövegét, 
sőt miután az első kiadás megjelenése óta 
a tudományos irodalomban több nevezetes 
adat és felfogás merült fel, ezeknek felhasz
nálásával az új kiadás ki is bővült. Külön 
kiemelendő, hogy az első kiadás köteteinek 
végén lévő irodalmi utalások, melyek együtt
véve a Magyar Történetnek sehol máshol 
eddig nem található teljes bibliográfiáját 
nyújtják, szintén bevétettek a második kia
dásba. A zöldszinű félbőrkötéses sorozat ára 
mindössze 78 pengő. Ez a tény is bizonyára 
hozzá fog járulni a legtökéletesebb magyar 
történet széleskörű elterjedéséhez.

— Az Uj Kor új száma. Az Uj Kor aktiv 

katolikus orgánum legújabb számában beje

lenti a fiatal katolikusok új mozgalmának 

megindítását. Az Aradi Zsolt, Balla Borisz 

és Possonyi László szerkesztésében megje

lenő lap szeptember 1-i száma is érdekes 

illusztrációkat közöl. A vezető cikkeket Har- 

sányi Lajos kanonok a magyar falu feltárá

sáról, Kézai Béla Szekfű Gyula új munkájáról, 

Haics Géza a Gyöngyösbokrétáról, Kiss Ist

ván lelkész (Mezőkövesd) a fiatalság kérdé

séről irnak.

A helybeli tanítónőképző új tanárnője

bútorozott szobát keres
a  tanítónőképző közelében. Ajánlásokat el
fogad a tanítónőképző igazgatója bármely 

nap délelőtt 9 órától 1 óráig.

Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség szíves tudomáséra hozni, 
hogy III. kerület Horthy Miklós út, 99. 
szém alatt (Robitsek-ház)

cipészüzletet
nyitottam, hol a legkülönfélébb cipő
ket, megrendelésre mérték után a mai 
modern kornak megfelelően készítem. 
Javítások gyorsan és pontosan készülnek

Szíves pártfogást kér

PÁLFI SÁNDOR
divatcipész.

— Labdarúgás. Az elmúlt vasárnap kettős 
bajnoki futballmérkőzés volt Szarvason és 
mindkét csapatunk kielégítően szerepelt. Az 
elsőosztályú csapat az OTK-val játszott baj
noki mérkőzést Boross biró vezetése mellett. 
Az első gólt a T-BSE I. szerzi meg az első 
félidő 5. percében. Melich jól irányított sza
badrúgását Bugyi fogja ugyan, de az élelmes 
Kovács labdával egy ült a hálóba nyomja őt. 
Ezután felváltva vezetnek a csapatok táma
dást, de gólt nem bir elérni egyik csapat sem. 
A második félidő. 41. percében Friedmann 
szabadrúgását fejeli be Túrán és igy nehe
zen megtudja^ szerezni az egyik pontot az 
OTK. A mérkőzés élénk iramú volt. Az OTK 
egységesebb játékot mutatott, de a csatárok
— mindkét részről - - eredménytelenek voltak. 
A legjobban Molnár kapus emelkedett ki 
vasárnap kitűnő védésével és remekbeszabott 
hatalmas kirúgásaival gyönyörködtette a né
zőket. — Előmérkőzésül a másodosztályú 
csapat délután 2 órai kezdettel a KTE-vel 
játszott bajnoki mérkőzést Lőwy biró veze
tésével. A tartalékolt KTE az első félidőben 
még csak birta a védekezést valamennyire 
és csak két gólt kapott, de a második félidő
ben teljesen megadta magát és még négy 
gólt szedett be, az eredményen Kolompár 
szépített tizenegyesből, ami végül is 6:1 
(2:0) lett a T-BSE II. javára. A gólokat a 
szarvasiak részéről a két Szentpétery ötöt és 
Nótári lőtték. Az egész csapat nagy igyeke
zettel játszott. — Vasárnap elsőosztályú csa
patunk Tótkomlósoh játszik bajnokit a TTC- 
vel. A csapat nagy feladat előtt ált. A má
sodosztályú csapat szabadnapos.

— A békésszentandrási Hunyadi SE beneve
zett a bajnokságba. A békésszentandrási Hu
nyadi a Magyar Labdarugó Szövetség tagjai 
sorába belépett és már indul is a bajnoki 
küzdelmekben. A Hunyadi az elmúlt vasár
nap Nagyszénáson játszott barátságos mér
kőzést és győzött 4 :3 (2:2) arányban.

— F elh ív ás. Az orosházai körzeti forgalmiadóhiva
tal kiküldöttje e hó 23-én délelőtt 8— 12-ig hivatalos 
napot tart a szarvasi községháza 10. számú helyiségé
ben, felhívom a bércséplövállalkozókat, hogy fenti idő
ben úgy a nyári kereset, valamint a herecsépi ésekkel 
számoljanak el. Szarvas, 1935. évi szeptember 18-án.

S e r e g ó ly e s  főellenőr.

Helybeli gabonaárak
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Szarvas nagyközség elöljárósága.

Hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a több mint 25 éve 
hűségesen szolgáló gazdasági cselédeket, valamint gaz
dasági és kubikos munkásokat jutalmazni kívánja. Fel
hívja ennélfogva az elöljáróság mindazokat a munka
adókat, akiknek ilyen jutalmazásra méltó és eddig még 
kitüntetésben nem részesült cselédjük van. valamint 
mindazon jutalmazásra érdemes gazdasági és kubikos 
munkásokat, akik több mint 25 éve rendszeresen doU 
goztak és kitüntetésben nem részesültek, hogy igazoló 
okmányaikkal, elsősorban gazdasági cselédkönyvükkel 
vagy munkásigazolványokkal, a gazdasági cselédek 
gazdáikkal együtt a községháza 19. számú irodájában 
folyó évi október hó 12-éig bezárólag a délelőtti órák 
alatt jelentkezzenek.
' Szarvas, 1935. szeptember 17-én.

E lö ljá ró sá g .

Szarvas község elöljáróságától.

Hirdetmény.
Szarvas község elöljárósága közhírré teszi, hogy az 

általános szüretet 1935. évi szeptember hó 23., 24. és 25. 
napjaira (űzte ki. Egyben felhivja a szőlőbirtokosokat, 
hogy a szüretet n szüret megkezdése előtt jelentsék be 
a községi javadalmi hivatalban annál is inkább, mert 
a mulasztók ellen eljárás lesz folyamatba téve. 

Szarvas, 1935. évi szeptember hó 18-án.

E lö ljáró ság .
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Siratóban föld házzal eladó. T 111. 141. — Tanyást 
keres T VII. 324. — Nád, kútágas eladó III. 71. — 10 
hold föld tanyával eladó T 11. 127. -  15 hold föld 
eladó T II. 355. — Ház eladó I. 641. — Gyümölcsös 
eladó T III. 228. — Árpaszalma. törek eladó 1. 236. — 
Kukoricaszár eladó 111. 436. — Fejőstehén eladó T IV. 
102. —  Ház-eladó i. 258. “ - 12 hold föld bérbe kiadó
III. 81. — Tanyást keres II. 37. — Gyepszéna eladó
I. 423. — Tengeriszár eladó T IV. 105. — Nád eladó 
T III. 438. — Tanyást keres T VIII. 50. — Ház eladó
IV. 375 —■ Vályog eladó II. 432. — Here lábon eladó
II. 72. — Ház eladó Krakó 158. — Hereszéna eladó- 
T II. 185. — Ház eladó IV. 418. — Ház eladó IV. 
510. — Olvassa, terjessze a járás legolvasottabb lapját 
a Szarvasi Közlönyt.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányáru*. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Bútorozott szoba kiadó, cim a kiadóhiva
talban megtudható.

. Lakás kiadó I. kér. 482. szám alatt.

. Szép állománnyal rendelkező előkelő biz
tosító intézet azonnali belépésre megfelelő 
garancia mellett Szarvas és környékére főügy
nököt keres,ajánIatok„Szép kereseti lehetőség" 
jeligére, pontos cim megjelölésével a kiadó- 
hivatalba küldendő.

. Zongoraszéket vennék. Cím a kiadóban.

. A berényi út mellett 8 kishold szántóföld 
sürgősen eladó. Érdeklődni lehet Komlóvszky 
Andrásnál III., 149.

. Mocskonyi László I., 66. számú háza sza
badkézből eladó.

. Eladó egy Voigtlánder gyártmányú alig 
használt 6x9-es fényképezőgép. Ára 32 P. 
Megtekinthető Nagy Sándor könyvkereskedé
sében.

. Podani vaskereskedő II., 36. számú háza 
egészben is kiadó. — Hosszú-zugban új 
nádja eladó. Érdeklődni lehet I., 43. szám.

Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.


