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Az értelmiség válsága
Irla: dr. Illés József egyel, lanár, orsz.-yyül- képviselő.

Vájjon elveszitelte-e Európa azt a tör
ténelmi hivatását, amelyet Kelet és Nyugat 
között teljesített ezer és ezer éven át ? Az 
az ideál, amelyet Európa kétezer éven át 
maga 'előtt tartott: az Istennek a gondolata 
s az embernek a gondolala, aki Isten képére 
van teremtve, akinek épen ebben rejlik a 
másik emberrel való egyenlősége, mert eb
ben mindegyik egyforma, ha tehetségre vagy 
fizikai erőre különbözik is. Az a szabadság, f 
amelynek fizikai tartalma van, mindenkié. 
Ez u keresztény demokrácia. Ha mindenki 
kitermelheti magából azt az érléket a többiek 
számára és a maga számára, amely benne 
rejlik, akkor szabad. Az egyéni szabadság
nak, a politikai szabadságnak a gondolatát 
ez a keresztény demokrácia tökéletesíti. Sem 
az a villám, amely Nyugatról, sem az, amely 
Keletről jön, nem erre mutat, hanem vissza
felé. Ezt a válságot, ezt a lelki és erkölcsi 
válságot nem tudjuk máskép megoldani, mint 
a neveléssel. Én nem hiszem, hogy ilyen 
válságból máskép ki lehessen jutni, mintha 
olyan embertípust nevelünk, amely méltó 
ahhoz az embertípushoz, amelyet Európa ed
dig magáénak vallott, egyéniségei, akinek ér
téke van és aki eey a közzel, egy a nem
zetével. Ezt a kettőt nem tudom egymástól 
elválasztani. A lelki válság súlyát minden 
ország érzi. E válság legrettenetesebb tünete 
az értelmiség válsága, a diplomás válság — 
a vezető értelmiségről elnevezve — ez nem 
magyar válság, hanem európai. Az értelmi
ség válsága mindenütt megvolt és megvan. 
A háború után mindenütt mindjobban kiélé
sedet! és az ellentétek nemhogy- enyhülné
nek, hanem mindig rettenetesebbek és ezek
nek elsősorban az a nemzedék az áldozata, 
amelyet háborús nemzedéknek neveznek és 
az, amely következik: a jövő nemzedéke. 
Értelmiségi krízis I A gazdasági krízissel én 
nem foglalkozom, de megdöbbent, amikor 
olvasom hogyan próbálják megoldani Brazí
liában, ahol a felesleges kávét vagy az Unió
ban, ahol a tejet öntik ki, semmisitik meg a 
farmerek, amikor a földön millió és millió 
ember éhezik. Ezt intézzék el a közgazdaság 
tudósai és művelői. Én nem vagyok hajlandó 
szellemi és erkölcsi téren erre vetemedni. 
Vájjon elpusztitsuk-e vagy pusztulni hagy- 
juk-e az értelmiséget is ? Nincs-e szükségünk 
rá ? Az bizonyos, hogy a magyar kultúra 
nagyszerű fejlődése, amely a 60-as évektől 
kezdve, illetőleg az alkotmányosság korsza
kában oly fényes célok felé indult, ideális 
elgondolásaival krízisbe jutott, csődöt mon
dott. Az érettségi, amelyet különböző törvé
nyeink — nagyon bölcsen — annak idején 
megkívántak, mint minimumot valamely fog
lalkozási ághoz vagy hivatalhoz, végtére még
is csak egy utalvány a felsőbb tanulmányok 
műveléséhez, hogy felsőbb tanintézetekbe 
léphessen az illető. Nem azért, hogy ott ki
váló szaktudós legyen. Hiszen, ahogy az 
érettségi nem a műveltség jele, csak utalvány, 
amelynek segítségével meg lehet szerezni a 
diplomát, a diploma is csak utalvány és pe
dig a hivatalhoz. A vége a hivatalranevelés 
lett. Miután a nevelést, úgyszólván, teljesen 
elhanyagolták, a hivatalranevelés — úgy lát
szott — az elérhető cél, kezdve a földmi- 
veléstől, a parasztembertől, fel az összes fog

lalkozási, társadalmi rétegekig. Választókerü
letemben az egyik községi biró kért, hogy 
leányát, aki tanítónő, miután diplomát szer
zett, helyezzem el. Tudtam, hogy nagycsa- 
ládú ember, tudtam azt is, hogy analfabéta, 
tehát azt kérdeztem, hogy nerp volna-e he
lye a családban egy ilyen tanítónői diplomás
nak, aki nagyszerűen pótolhathá azt, amit ő 
nem tud. Azt mondta : nem, mit lógjon ott

hon, keressen I Ennek meg kell változnia. 
A nevelés nemcsak a belső lelki élet, az 
erkölcsi erők felépítése és gazdagítása, ha
nem egyszersmind tanitás lévén, az életre 
való nevelés kell hogy legyen. Nem a hiva
talra, hanem az életre való nevelés és akkor 
az a válság, amelyet értelmiségi válságnak, 
nálunk diplomás válságnak neveztem, lassan
ként enyhülni fog.

Nincs szüksége Szarvas közönségének 
a szomszéd városok kereskedőire

Ingyen autóbuszutat ígér Csabára a szarvasiaknak egy csabai hitelcóg

Az önellátás kérdése régidő óta nagy 
problémája nemcsak a nemzeteknek, de még 
a városoknak és községeknek is. Az az or
szág vagy város, amelynek behozatala keve
sebb. mint a kivitele anyagilag biztosabb, 
lakói boldogabbak, mint az, amely nagy be
hozatalból él. Minél több pénzt hoznak be 
egy városba, annál több friss pénz kerül an
nak forgalmába, annál nagyobb a jólét, az 
iparosok, a kereskedők forgalma, a lakosság 
megelégedettsége. Tudva ezt. nemcsak az 
országok, de a városok és községek lakos
ságai is arra törekszenek, hogy mindent hely
beli iparosoktól, kereskedőktől vásároljanak 
be, ezáltal a vett árunak üzleti hasznának 
nagyrésze ugyanitt köllődik el a helyi ipa
rosok és kereskedők megélhetési szükséglete 
révén. Innen van az, hogy mindig gyakrab
ban hallat magáról a vidéki társadalom a 
fővárosba szóló félárújegykedvezmények el
len és szinte bojkottal sújtja azt a céget, 
amely szükségleteit, nyomtatványait és egyéb 
ott is beszerezhető cikkeit idegenben készít
teti. Ennek tulajdonítható a háziipar örven
detes fellendülése is és különösen járásunk 
országhirűvé vált szőnyegkészitő ipara, újab
ban felkapott háziszőtlesei révén nemcsak a 
helyi szükségletet fedezi, de nagy tömegben

szállít a fővárosnak is. Természetes ezekből 
kifolyólag, hogy a szarvasi önérzetes vásárló- 
közönség erélyesen visszautasít minden há
zaló kereskedelmi tolakodást, hiszen szarvasi 
adófizető iparosok és kereskedőknél a legtel
jesebb felelősség érzetével vásárolhat olcsó 
áron jó árut. Épen ezért megdöbbentet ben
nünket is annak hallása, hogy a helyi keres
kedelmet és ipart figyelembe se véve. egy 
békéscsabai hiteliroda ügynökei járják váro
sunkat és a járás többi községeit, hogy a 
szarvasi vásárlóközönséget Békéscsabára 
csalják át vásárlásaik eszközlésére. Sőt a 
csabai bevásáiláshoz ingyen autóbuszt is 
Ígérnek. Tudjuk nagyon jól, hogy a legtöbb 
szarvasi lakos, amikor meghallja, hogy más 
városbeli kereskedők és iparosok ügynökei 
keresik fel, önérzetesen elutasítják őket, de 
mégis tiltakoznunk kell városunk érdemes 
iparos- és kereskedőtársadalma nevében ez 
ellen is épúgy, mint minden olyan dolog el
len, ami valamelyik társadalmi osztályunk 
anyagi léiét támadja meg. Szarvas ipara és 
kereskedelme a legkényesebb Ízlést is ki 
tudja elégíteni, hitelt is tud nyújtani a meg
bízható egyéneknek, úgyhogy nics szükségünk 
idegenbe csalogató félárú vonatjegyre, sem 
potya autóbuszra. —o—

Szarvas lakossága nagy érdeklődéssel várja 
a „Szarvasi Évkönyv és Naptár‘‘-t

A Szarvasi Közlöny Ngomda hozzáfogott a naptár szedéséhez

Alighogy bejelentettük lapunkban Ro
szik János szarvasi joghallgató vállalkozását, 
a „Szarvasi Évkönyv és Naptár" kiadását, 
Szarvas lakossága azonnal megmozdult, hogy 
hirdetésekkel és a naptár előjegyzésével se
gítségére siessen ennek a törekvő ifjúnak, 
aki ezzel a munkájával régi hiányt kíván 
pótolni. Szarvas lakossága méltán várja nagy 
érdeklődéssel ezt a kiadványt, mivel annak 
tartalma kimondottan szarvasi tárgyú lesz. Az
1935. évi naptári részen kivül az 1935. év 
eseményeinek társadalmi, művészeti és köz- 
gazdasági összefoglalásai nélkülözhetetlen for
rásmunkává és emlékeztető művé teszik a 
naptárt, azonkívül gazdag irodalmi rovat gon
doskodik a közönség nemes szórakoztatásá
ról. Szarvas legkiválóbb toliforgatói írták a 
könyv értékes cikkeit, tanulmányait, verseit, 
amiknek mindegyike a tiszta művészet és 
érték megnyilatkozása. A naptár minden 
szükséges tudnivalóról beszámol. Hozza a 
posta és távirda díjszabását, a gazdaközön
séget különösen érdeklő tudnivalókat, az

Ipartestület ötven éves történetét, iskoláink
ról ismertetéseket, szakcikkeket és az orszá
gos vásárok jegyzékét. Fővárosi kiadású 
naptárakkal fog versenyezni ez a naptár és 
évkönyv, de nekünk több lesz annál, mivel 
minden sorát sorát szarvasiak Írják, minden 
cikke szarvasi tárgyú és elkészítésénél csak 
szarvasi munkások dolgoznak. Szarvas kö
zönsége a hirdetések feladásával megvetette 
a naptár kiadásának alapjait és megjelenése 
után minden szarvasi családnak meg kell 
vennie, hogy kellemes és helyi tárgyú olvas
mány kisérje el egy új esztendő napi gond
jai és reményei között. A naptárra vonat
kozó minden megkeresés, előjegyzés, hirde
tésfeladás, kéziratküldés stb. Nagy Sándor 
könyvkereskedése címén Roszik János jog
hallgatóhoz küldendők. A díszes kiállítású, 
gondosan szerkesztett „Szarvasi Évkönyv és 
Naptár rövidesen megjelenik és azt olvasóink . 
pártfogó és jóindulatú támogatásába ajánljuk. 
Hirdetéseket már csak október hó 15-éig 
vesz fel az évkönyvbe.



H Í R E K
Történelmi korszak 

küszöbén
Az q  beszéd, amelyben Gömbös Gyula 

miniszterelnök kormányzásának hároméves jubi
leuma alkalmából nála megjelent képviselők üd
vözlésére válaszoltt egy valóban elhivatott és 
széles történelmi látókörrel rendelkező államférfi 
megnyilatkozása volt. Beszédében a miniszterel
nök elsősorban azt hangsúlyozta, hogy nem kell 
ezt az országot az 1918. és 1919. években le
játszódott forradalmi események megismétlődé
sétől félteni mindaddig, amig a mai keresztény 
és nemzeti irányú kormány intézi az ország 
ügyeit. A reformpolitikának és a nemzeti egy
ség gondolatának ugyanis ma már oly mélysé
ges gyökerei vannak a magyar nép legszélesebb 
rétegeiben, hogy a régi stílust képviselő politi
kusok minden kísérletezése és aknamunkája eleve 
kudarcra van Ítélve. Gömbös Gyula egész poli
tikája és a kormánypárt valóban keresztény és 
nemzeti alapon áll : erre méltán hivatkozhatott 
jubileumi beszédében, mert három esztendős kor
mányzati működése bőségesen bebizonyította, 
hogy a kormány gazdasági, társadalmi téren, 
de a magyar élet minden más vonatkozásában 
is a keresztény és nemzeti szellem jegyében kí
vánja a nemzetet előre vinni. De nyugodt lelki- 
ismerettel állíthatta a miniszterelnök azt is, hogy 
elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy pártjával 
együtt saját erejéből vigye diadalra a reform- 
politika zászlaját. Ez a reformpolitika ugyanis 
az elmúlt három év alatt teljes megértésre és 
visszhangra talált a magyar népbent amely meg
értette, hogy ez a politika az ő érdekeit szolgálja 
és az ő szebb jövőjét készíti elő. De épen ezért 
csodálatos, hogy a kormánnyal és a pártjával 
szembehelyezkednek olyan politikai pártok, ame
lyek a keresztény és nemzeti eszmét vallják a 
magukénak, holott az eszmei közösség alapján 
az lenne a természetes, ha e pártok a közös 
munka és együttmüködés lehetőségeit keresnék 
a kormánypárttal. Erre az együttműködésre és 
megértő közös munkára — valljuk be őszintén
— nem Gömbös Gyulának és nem a Nemzeti 
Egység Pártjának lenne szüksége, mely táborába 
gyűjtötte össze a magyar társadalom legértéke
sebb és legszélesebb rétegeit, de annál nagyobb 
szüksége lenne az országnak, amelynek érdeke 
ma azt kívánja, hogy az azonos világnézetet 
valló politikai pártok közös erővel törekedjenek 
a megoldásra váró nagy nemzeti feladatok el
végzésére. A világpolitika mélységes katlanja ál-

landq forrongásban van, váratlan fordulatok és 
események előestéjén vagyunk, olyan időket 
élünk, amelyek, miként a miniszterelnök találón 
mondotta, nagy veszélyeket és egyúttal nagy 
esélyeket is rejtegetnek a magyar nemzet szá
mára. Ezekben a? időkben tényleg csak annak 
a politikának u a a  jogosultsága, amely törté
nelmi távlatból és a világpolitika szemszögéből 
nézi a magyarság helyzetét és tudatában van 
annak, hogy erre a nemzetre még igen nagy 
hivatás vár a Kárpátok medencéjében. Lelkierő 
és erkölcsi bátorság kell ahhoz, hogy a nemzet 
az elkövetkező fordulatokban szilárdan megáll
hassa helyét s éppen ezért a magyar közvéle
mény megnyugvással értesülhetett a miniszter
elnöktől arról, hogy tétovázás nélkül kiván to
vábbhaladni a megkezdett úton s nem törődik 
a magyar politikai élet örökös bajkeverőivel és 
intrikusaival.

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli ős vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason október hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja cl.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órátál magyar, az újtemplomban lólnyelvü isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagy
mise, délután 4 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 
órakor kismise. Minden este 6 órakor októberi áhitatosság.

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

— Október hatodika a helybeli iskolákban.
Kegyeletes bensőséggel ünnepelte meg az 
aradi gyászos események 86. évfordulóját a 
szarvasi kereskedelmi iskola október 6-án 
délelőtt 11 órakor. A Himnusz eléneklése 
után Sárkány Erzsébet növendék Illyés B .: 
„A legnagyobb gyásznap" cimű költeményét 
szavalta el, majd. Kovács Anna a 86 évvel 
ezelőtt lezajlott eseményekről adott történeti 
visszapillantást. Az ünnepélyt a Hiszekeggyel 
zárták be. — Ugyanebben az időben folyt le 
a gazdasági tanintézet ifjúsági önképzőköré
nek a díszközgyűlése, melyen az ifjúsági 
zenekar Simonka István vezényletével Beet- 
howen Gyászindulóját adta elő. Az ünnepi 
beszédet Barabás László önképzőköri elnök 
mondotta és alkalmi költeményt szavalt Sebő 
Ernő. — Az aradi gyásznap emlékének ál
dozott a gimnázium Vajda Péter Önképző
körének szerdai gyűlése és ugyanígy szűk

házi körben ünnepelte meg e történeti nagy 
nap emlékét a m. kir. állami polgári leány
iskola ifjúsága és a Luther Tanitónőképző 
Intézet Önképzőköre is.

— Október 6-i ünnepély a róm. kát. iskolában.
Vasárnap tartotta a szarvasi róm. kát.,elemi 
népiskola október 6-i ünnepélyét, ügy a 
felnőttek, mint a tanulósereg komoly érdek
lődéssel hallgatta a változatos műsort. A 
Tizenháromról Privler Pál igazgató-tanitó tar
tott megemlékezést. Az ünnepély után volt 
a tanév első szülőiértekezlete, amelyen Ko
vácsik Erzsébet tanítónő lebilincselő, tartal
mas előadását nagy megértéssel tették ma
gukévá az igen szép számban megjelent szülők.

— Tanitóválasztás Szarvason. A szarvasi ág. 
h. ev. egyházközség közgyűlése vasárnap 
délelőU az ótemplomban tanítót választott. 
A három pályázó közül Hanó János lett a 
tanitó. A harmadik jelölt a szavazás meg- 
ejtése közben látva a küzdelem hiábavaló
ságát visszalépett a további küzdelmektől, 
amit az elnöklő lelkész a szavazás után 
jelentett be s igy a legtöbb szavazatot nyert 
pályázót jelentette ki megválasztott tanítónak. 
A közgyűlés különböző véleménynyilvánítá
sok közben vett erről tudomást és mivel a 
visszalépés bejelentése a szavazatok lezárása 
után történt, a határozatot sérelmesnek ta
lálják és a választás ellen valószínűleg kere
settel fognak élni. Azzal támasztva ezt alá, 
hogy aki megfelelő szavazatok híján esett ki 
a választásból, annak nem lehet visszalépnie 
akkor, amikor már úgyis kiesett a szavaza
tok szerint.

Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség szíves tudomására hozni, 
hogy III. kerület Horthy Miklós út, 99. 
szám 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
divátcipész.

SZERENÁD
Regény, írta : MÁRCIUS
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— Bravó ! — gratuláltam szép partnerem
nek. Hiszen maga is van olyan jó oknyomozó 
detektív kedves Hedda, mint amilyen én vagyok. 
No és : halljuk a kombinációt!

— A kombinációval nem vagyok tisztában
— vallotta be Hedda asszony.

— De én igen ! | mondottam. Az eddi
giekből az következik, hogy Október az utolsó 
pillanatban változtatta meg Nórával szemben a 
szándékát. Mégpedig ezek szerint nyilván valami 
egészen újkeletű okból. Mi lehet az ?

— Fogalmam sincs róla !
— Nekem talán van ! De miután ez csak 

gyanú, én pedig pozitívumokra törekszem: be 
kell várnom, mig a báró visszatér Budapestre. 
Akkor majd én kitapogatom ezt a dolgot. Az én 
gyanúmat megerősíti az a körülmény, hogy a 
báró — és erről alig ismerek rá ! — egy olyan 
ügyetlen füllentéssel élt, amit a legkönnyebb le
leplezni. Mert azt csak nem nehéz pozitive meg
állapítani egy budapesti barátunkról, hogy csalá
dos-e vagy sem ?

— Az én teljes megnyugtatásomra, kedves 
Március állapítsa meg pozitive — könyörgőtt a 
szép asszony.

— Meglesz! — helyeseltem. Sőt majd elő

fogok állani, — legalább is remélem — a po
zitív okkal is. amiért a báró ettől a gyönyörű 
eljegyzéstől megretirált. Nehezebb probléma azon
ban annak a megállapítása, hogy — anélkül, 
hogy összebeszéllek volna — miért szegődött a 
báró titkos cinkostársnőjévé Nóra ? Honnan sze
rezte meg a sógornőm és gyermekeinek az arc
képét ? Miért csempészte azt be az én albu
momba ? Mert a Nóra — előttem eltitkolt láto
gatásából és kislányom szavaiból csak világos, 
hogy az a titokzatos arckép-becsempésző viszont 
nem lehetett más,, mint Nóra !

— Biztos maga ebben ? I — hüledezett újból 
a szép asszony.

— Teljesen biztos I Azonban megnyugta
tóbb bizonyítékot is fogok rá szerezni. És refe
rálok róla.

A szép asszonynak aranyos jókedve kere
kedett. Csak úgy csilingelt a kacagása.

— Azt hiszem jó úton vagyunk, mondotta. 
Maga ki fogja tapogatni az Október lelkét, én 
pedig a Nóráét. És remélem, hogy mindketten 
megtaláljuk az embereinknél azt a titkos kis lé- 
lekpontot, amelyiken keresztül egy Hymen-lán- 
cocskával összefűzhetjük őket. Akár tetszik ne
kik, akár nem ! Nos : szövetséget kötünk ? — 
nyújtotta felém elragadó mosollyal a kezét a 
bűbájos asszonyka.

— Életre-halálra I — csaptam bele gyön
géden, de határozottan abba a csókolnivaló 
tenyérkébe.

— Hej ! — ha tudnád — gondoltam ma
gamban ravaszul, hogy ellened és Victor ellen 
is hasonló szövetség létesült. De az veszedelme
sebb, mert abban hárman is benne vagyunk.

Megvan az a rossz tulajdonságom, hogy 
nem birom sokáig elviselni, hogy az emberek 
ostobábbnak tartsanak, mint amilyen vagyok. 
Elhatároztam, hogy egy kis leckét adok a báró
nak is, Nórának is, hogy nem hagyom magam 
olyan könnyen az orromnál fogva vezetni, mint 
ahogy gondolták. Ők akkor ellenlépéseket fognak 
tenni. Én pedig pontról-pontra szorítom majd 
őket hátrafelé. Végre rászorulnak az utolsó 
pontra : az őszinteség álláspontjára. És ha tel
jesen beléjük látok, akkor azután nyert ügyem 
is van !

Levelet irtam Budapestre Ernő Öcsémnek, 
amelyre posta fordultával a következő válasz 
érkezett:

Kedves Bandi bátyám I

Érdeklődésedre készséggel értesítelek, hogy 
dr. Csanád Ferenc budapesti ügyvédet nem is
merjük. Mindössze annyit tudok róla, hogy újab
ban a jobbnevű ügyvédek közöli kezdik emle
getni és hogy — állítólag álnéven — iróember 
is. Október báróról soha életemben nem hallot
tam. De annál jobban ismerjük dr. Lándory 
Nórát. Három évvel ezelőtt egy házban, egy eme
leten laktunk Pesten.



A gazdasági tanintézet futói nyerték 
a kegyeleti stafétát

Nagy érdeklődés mellett folyt le az október 6-i ünnepség
Naponta

10— 20 fillért
félre lesz minden céltudatos 
és okos ember és vesz egy

osztály sorsjegyet
miáltal megszerzi a reménységet, amely buzdít, 
serkent egy Job b  jö v ö  é s  b o ld o g u lás  fe lé .

Hinni, bízni, remélni az a fői
M indenkinek és minden egyes sorsjegynek 

egyenlő a nyerési esélye.

Ne legyen tehát sötétenlátó, 
ingadozó, hanem bizakodó 

és  re m é n y te l je s !  
B íz z é k  a  lö v ő b e n , a  s z e r e n c s e  fo rg a n -  

d ó s á g á b a n  é s  v e g y e n  m é g  m a  
e g y  o s z tá ly s o rs je g y e t .

Mindenki! érheí szerencse!
Miért n e ö n t  I s ! Nemcsak nálunk, hanem 

egész Európában alig van ember, 
akinek ne volna sorsjegye.

A sorsjegyek hivatalos árai ; 
egész 2 4  P, fél 1 2  P, negyed 6  P, nyolcad 3  P 

az összes főárusítóknál.

A  húzások már 
okt. 19-én kezdődnek!

— Október 6. Öcsödön. Az aradi tizenhárom 
vértanú emlékünnepét Öcsöd község is ke- 
gyeletesen ünnepelte meg. Az ünnepségen 
dr. Molnár Jenő jegyző mondott szép beszédet.

— Összeül a Nemzeti Egység nagyválaszt- 
mánya. A Szarvasi Nemzeti Egység szervezete 

október* 27-én a Polgári Körben nagy választ

mányi gyűlést rendez, amelyen valószínűleg 

a vármegye főispánja vitéz Ricsóy Uhliarik 

Béla is megjelenik.

— Missziói konferencia Mezöberényben. A 

Magyarhoni Evangélikus Misszióegyesület 

október 19—21 napokon Mezöberényben 

tartja meg évi közgyűlését és konferenciáját. 

A  konferencián Kellő Gusztáv szarvasi lelkész 

és Borgulya Endre orgonislataniló is tartanak 

előadásokat.

— Óvónö-jelölő ayűlós. A Szarvas Községi 
Iskolaszék és Óvodai Felügyelőbizottság 
Szelényi János lelkész elnöklete mellett ok
tóber 8-án délután 4 órakor tartotta jelölő 
gzűlését és ezen ejtette meg a III. kerületi 
községi óvodában nyugdíjazás folytán meg
üresedett óvónői állásra szóló jelöléseket. A 
gyűlésen a tagok csaknem teljes számban 
jelentek meg. A hirdetett állásra összesen 9 
okleveles óvónő nyújtotta be pályázatát, kik
nek személyi és képesítési adatait az elnök 
ismertette. A titkosan megejtett jelölés révén 
a gyűlés a következő 3 pályázó nevét ter
jesztette fel a kir. tanfelügyelőség révén a 
közoktatásügyi miniszterhez: Kovácsik Máriát, 
Gaál Etelt és Dobozi Magdát. A végleges 
választás joga a minisztert illeti meg.

— A Nemzeti Egység országos tanácsülése. 
A NÉP Országos Központja október 10-ére 
a fővárosba egy országos tanácsülésre hivta 
egybe az ország valamennyi megyei és ke
rületi elnökét és titkárát. E gyűlésen Szarvas
ról dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő, 
Raskó Kálmán gimn. igazgató, kerületi el
nök és Wagner Géza gimn. tanár, kerületi 
titkár vesznek részt.

— Államsegélyt kapott a Veresházai Népház.
A belügyminiszter a Veresházai Nópháznak 
nyújtott 3000 pengős kölcsönt államsegéllyé 
változtatta át. A kör nagy adósságtól szaba
dult meg ezáltal és igy a komoly munka 
sokszorozottan megindulhat. Az államsegély 
megszerzése dr, Tóth Pál országgyűlési kép
viselő érdeme.

A kegyeletet ápoló, szépszámú érdeklődő 
közönség jelenlétében,, gyönyörű időben fu
tották le október 6-án,; vasárnap délelőtt fél 
12 órakor a szokásos kegyeleti stafétát. A 
versenyeredmények kategóriánként a követ
kezők: Juniorban 1. Gazdasági tanintézet. Idő 
4 perc 27.4 mp. 2. Gimnázium. 3. Levente
ifjúság. Tanyai csapatok : 1. gróf Bolza-majori
2. sz. fiók. Idő 5 perc 23.8 mp. 2. 13. sz. fiók 
(oktató vitéz Csatay). 3. 7. sz. fiók (oktató 
Szabados). Községi Levente-szakaszok: 1.

— A bányakerületi ev. tanítók közgyűlése.
Csütörtökön Budapesten a Bányakerületi Ev. 
Tanítóegyesület közgyűlést tartott. A köz
gyűlésen Szarvast Rohoska Géza ev. és Janow- 
sky György ipariskolai igazg.-tanitó képviselték

— Népkonyhát a karácsonyi ajándékcsomagok
helyett. (Beküldött levéh) Tekintetes Szerkesz
tőség ! Nagy örömmel olvasom minden héten 
a közönség köréből beküldött leveleket, 
amiket b. lapjukban közölnek. Engedjék meg, 
hogy én is előálljak egy tervemmel, ami fel
tétlenül meggondolásra kell hogy késztesse 
mindazokat a jótékony lelkeket, akik oly 
nagyon szeretnék megoldani minél eredmé
nyesebben a szegénygondozást. Jótékonykodó 
egyesületeink majdnem mindegyike karácsony 
szent ünnepe alkalmából azzal gyakorol 
jótékonyságot, hogy ajándékcsomagokkal 
kedveskedik az arra ^rászorulóknak. Sajnos 
nagyon sokszor megtörténik, hogy a szegény 
megajándékozottak a kapott ruhaneműt kény
telenek szinte elkótyavetyélni, hogy betevő 
falatot tudjanak adríi az éhező családjuknak. 
Vannak olyanok is, akik szinte üzletet csi
nálnak a kapott dolgokból. Az éhség leküz
désére, az igazságosabb elbírálásra és az 
állandó jótékonykodás beszervezésére java
solom, hogy jótékonykodó egyesületeink 
egységesen népkonyhát állítsanak fel mele
gedő helyiségekkel, ahol naponta jó és egy
szerű kosztot kapnának az arra rászorulók. 
Meleg szoba várná őket az otthoni hideg 
után és igy kedves és megbecsülendő jóté
konyságban lenne a szegényeknek részük. 
Jótékony egyesületeink agilis és jólelkű veze
tői — hiszem — gondolkodni fognak ezen és 
egységesen megoldják A kát. egyház József- 
konyhája ezt a hivatást tölti be és a jót 
utánozni nem lehel szégyen más egyesüle
teknek sem. Megköszönve soraim közlését, 
vagyok tisztelettel Aláírás.

— Frontharcosok találkozója. Vasárnap front

harcos találkozót rendeztek Budapesten. A 

frontharcosok ünnepségeire Szarvasról mint
egy 18 tagú csoport utazott el dr. Schauer 

Gábor főszolgabíró, elnök vezetése mellett.

— Méhészösszejövetel. A Szarvasi Méhész

kor vasárnap délután tartotta meg havi 

összejövetelét, amelyen az aktuális méhész
ügyeket beszélték meg.

atléta-szakasz. Idő 4 perc 46 mp. 2. vásáros- 
szakasz. 3. Békésszentandrási Levente-sza
kasz. Szeniorban : 1. Gazdasági tanintézet. Idő 
4 perc 25.4 mp. 2. Szarvasi Levente-egyesület. 
Idő 4 perc 34.7 mp. 3. Szarvasi Gimnázium. 
4 perc 35 mp. A dijakat Korim Kálmán 
vallástanár osztotta ki szivbemarkoló, rövid 
beszéd keretében, mely után a csapatok 
tisztelegve es áhitatosan elénekelték a Him
nuszt, majd diszmenetben vonultak el a 
Hősök-szobra előtt.

— Átfúródott a lábán a gerely. Horváth Imre 
szarvasi tanuló több társával kedden délután 
a Horthy-sporttelepen gerelyt dobált. Egyik 
társa kezéből a gerely kicsúszott és Horváth 
lábába fúródott és azon teljesen áthatolt. A 
mentőautón dr. Ribárszky Pál orvoshoz szál
lították, aki gyógykezelés alá vette, majd 
lakására vitték. Állapota javulóban van.

— Feljelentik a ligetben kerékpározókat.
Szarvas község elöljárósága a liget bejára
tainál feltűnő táblákon figyelmezteti a kö
zönséget, hogy a közlekedés rendjének meg
óvása érdekében az Erzsébet-liget területén 
a kerékpározás tilos. Ennek ellenére nagyon 
sokan megszegik a tilalmat és a sétálók nagy 
bosszúságára végigszáguldanak kerékpárjaik
kal az utakon. A liget csősze a legerélyeseb
ben felügyel és a kihágó kerékpározókat 
feljelenti, akik ellen eljárást indítanak.

— Öngyilkos lett az öcsödi kisbiró. Szilágyi 
Ferenc öcsödi kisbiró a múlt héten ismeretlen 
okból felakasztotta magát. A közismert dobos 
a közelmúltban betegeskedett, de az utóbbi 
napokban teljesen visszanyerte egészségét. 
Csütörtökön reggel lakásának kamrájában 
felakasztotta magét. Nagy részvét mellett 
temették el.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy út 25. vásá

rolhatunk.

Értesítés.
Van szerencsénk a nagyérdemű közön

ség szives tudomására hozni, hogy IV. kerü
let 283. szám alatt

szabóm űhelyt
nyitottunk, ahol mérték után a legújabb divat 
szerint készítünk mindennemű férfiruhát és 
elvállalunk minden e szakmába vágó munkát.

Kérjük a nagyérdemű közönség szives 
támogatását és igyekezni fogunk mindenkit 
a legnagyobb megelégedésre kiszolgálni.

Hazafias tisztelettel: 

Farkas György és 
Szebegyinszkl György

angol úriszabók.

OLCSÓN csillárt, izzólámpát, 
asztalilámpákat, falikarokat,

táska-gramofonokat,
gramofonlemez P 1'50-töl 4 P-ig 
művészlemez 4 pengőtől felfelé

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.



Gyümölcsöseinket árokhúzással 
öntözhetővé lehet tenni

Egységes gyümölcsfajtákat kell bevezetni a város határában

H E T E N K É N T
Iija: OROSZ IVÁN

Munka a kenyere, 
művészet az álma
A szarvasi iparosság ipartestületi jubileuma 

alkalmával rendezett őslehetségi kiállítás színes 
és változatos tömegéből minden értő szemnek 
feltűntek Toman János mozgalmas kompozíciói, 
ceruza-, krétarajzai és metszetei. Sajnos, egy 
vidéki tehetségnek oly kevés a megnyilatkozási 
léhetősége, hogy bizony Szarvason hosszú idő
nek kell elmúlnia, míg egy tehetségűnk felküzdi 
magét az ismeretlenség homályából és bevonul 
az általános ismerés sokszor elhallgatással és 
pártfogás hiányával a művészlelket megtörő nyil
vánosságába. Eddig nem igen ismerte Szarvas 
közönsége Toman Jánost. Hiszen rajzainak, ké
peinek nagy részét csak ismerőseinek mutathatta 
meg, ott a városi új-telepen, aminek a mindent 
elnevezni szerető nép a Belgrád nevet adta. Pá
ran, akik közösséget érzünk az oly árva művé
szetekkel bátoritgattuk őt, látogattuk egyszerű ott
honában, ahol tanulmányfejektől, kompozícióktól, 
színektől és mozgalmasságoktól dúsak az egy
szerű falak. Egy kiállításnak kellett jönnie — 
amire oly nehezen vártunk már — hogy a sok 
őstehetség mellett őt is megismerje Szarvas kö
zönsége. És az eddig ismeretlenség homályába 
veszett rajzok és metszetek a kiállítás mozgal
mában a nézők szemei elé vetültek, Budapestről 
lejött vendégek ámulattal állottak meg egyszerű 
és mégis oly sok művészi értékkel biró művei 
előtt. Igaz, hogy ő már magasabban jár, mint a 
kimondott népművész. Ő mér elhagyta a primi
tívség ősi vonalait, hiszen ő már sokat tanult 
és most is állandóan tanul, ő  már sokat tanult, 
hiszen aki először megfogta a kezét, az nem 
kisebb ember volt, mint a szarvasi származású, 
nagy festőművészünk Ruzicskay György. Ezért 
mutat oly sok hasonlóságot művészi elképzelése 
és kifejező formája Ruzicskay művészetével. A 
szarvasi ősi talaj e két értékes tehetsége a kom
pozícióban találkozik és hisszük, hogy Toman 
János lassan levetve ezeket a ráhatásokat egyé
niségének gazdag mezejére lép és e gazdag ré- 
ten-mezőn járva aratja majd a sikert, az elisme
rés kedves virágait és a soha el nem hervadó 
babért, ó  jól tudja, hogy a merev táj és az in- 
terieur a másodrangúak kifejezési formája, ö  érzi, 
hogy a kompozíció a legmagasabb foka a rajz
és festőművészeteknek, de erre őserejű meglátása 
viszi és a szarvasi talaj gazdagsága segíti me
rész álmainak elképzeléseit. Előttem vannak 
metszetei. A gazdag vonalak skáláját a szarvasi 
sajátságok hozzák egybe kerek egésszé. Ilyen 
rajza a birkózók és a szarvasi tánc. A lest vo
nalainak játéka, az arcok ismerős berendezése 
mind körülöttünk levő magyarba oltott tótarcok. 
Itthoni emberek szarvasi lélekkel. Toman János 
a szarvasi léleknek a rajzolója és folyton erő
södő kibontakozása a szarvasi nép kifejezője, 
ő  szintén az az igazi őstehetség, akit nem le
het az iskolalátogatások és diplomák alapján 
elbírálni, ö  munkás ebben az alföldi munkás
rengetegben és amikor nagyritkán munkál talál, 
a kötelességszerű szükségleten túl teljes szívvel 
a munkáé. Szeretik is munkaadói pontosságáért, 
egyéniségének itt is gyakori megnyilvánulásaiért. 
Es amikor leteszi a szerszámait művész lesz, a 
szarvasi vágyak, álmok, múltak és jövők hivatott 
álmodozója és tanul szorgalmasan mindent, 
amire érzi, hogy szüksége van ebben a kultúrá
ba Bábelben. Munka a kenyere és a művészet 
az álma, — mint annyiunknak, akik a művé
szetbe vetett hitünket a polgári munka szerete- 
tének kötelességeivel igyekszünk összhangba 
hozni. Igaz, hogy a kenyérgondok sok álmunkat 
letörik, igaz, hogy a munka fáradsága sok mű
vészi munkánk kárára van, de a hitünk az erős. 
És ez az erő viszi Toman Jánost is a felfelé 
vivő úton és most, hogy egy kiállításon megis
merhettük őt, hisszük, hogy közönségünk foko
zott szeretetébe és támogatásába veszi, hogy 
eljöhessen az idő, amikor munkás erejét teljesen 
a munkás szellem szolgálatába állíthatja.

Az utóbbi évek eseményei azt mutat
ják, hogy az Alföld, de különösen a Tiszán
túl békésmegyei része lassan a tropikus jel
leget veszi fel. Hónapokig tarló szárazságok, 
esőtlen hónapok teljesen trópusivá teszik az 
éghajlatot, aminek az jeredménye azután az, 
hogy ami a pusztító fagyok után megmarad, 
azt a nagy szárazság viszi el. Érdekelt köre
inket már országosan foglalkoztatják ezek a 
dolgok. A földmivelésügyi minisztérium víz
rajzi osztálya állandóan foglalkozik ezzel a 
kérdéssel és ennek tulajdonítható, hogy a 
gazdasági tanintézet tangazdaságában 110 
holdon öntözési kísérleteket állítanak be. De 
a magánosok is sokat [töprengnek az öntö
zési módozatokon, hogy az öntözést valami
lyen formában mielőbb megoldhassák, ha
csak egyes részeken is és ezáltal rentábilissá 
és jövedelmezővé tegyék kis földjüket, gyü
mölcsösüket. Többféle tervről hallottunk, ame
lyeknek nagy része a halásztelki duzzasztó
mű felépítésével kapcsolatban van, Ha ez a 
duzzasztó megépül, akkor csatornákkal igen 
könnyen be lehet hálózni az egész határt. 
Természetesen ezekhez a csatornázásokhoz 
már most hozzá lehetne fogni. Vannak ter-

— Búzakiállitás Orosházán. Békés vármegye 

törvényhatósága október 13 —19-ig Orosházán 

búzakiállitást rendez. A kiállítás védnökei 

között olt látjuk dr. Tóth Pál országgyűlési 

képviselőt, a rendezőbizottság tagjai között 

dr. Schauer Gábor járási főszolgabírót.

— Megjelent Abesszinia legújabb térképe.
Az Állami Térképészet kiadta Abesszinia 
legújabb térképeit ötmilliós arányban (1 cm 
eszerint 50 km-t jelent) és több színben. A 
finom munkájú térképen 2500 név van, tehát 
minden jelentősebb helység megtalálható. A 
politikai határok és vasutak mellett gazdasági 
adatokat (ércek, ültetvények, erdők, legelők, 
sivatagok, stb.) tartalmaz. Hegyeit szintvona
lak ábrázolják és külön árnyékolás teszi 
olvashatóbbá. Melléktérképen az afrikai 
gyarmatok, egy másikon az abesszin törzsek 
vannak feltüntetve. Ára egy pengő. Kapható 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Az újdonsült menyecske. Irta: Erle Stanley 
Gardner. — Egyik barátnőm megbízásából 
jöttem — mondja az újdonsült menyecske. 
Perry Mason csalhatatlan tekintete előtt azon
ban rögtön nyilvánvaló, hogy ez a felindult 
teremtés a saját bonyolult házassági ügyében 
kér tanácsot tőle. Rá is olvassa a hazugsá
got. de amikor a nő megsértődve faképnél 
hagyja, megbánja ridegségét. Kétségbeejtően 
nehéz, szinte reménytelen a feladat, amire 
vállalkozik. Bizonyíték bizonyítékra halmozó
dik az asszony ellen, akinek első férjét holtan 
találják lakásán, második férje pedig korona
tanúnak jelentkezik a rendőrségen. Második 
házasságának érvényessége is kétségbevon
ható. Ráadásul az asszony, miután letartóz
tatják, szorongatottságában maga sétál bele 
a kelepcébe, amit az ügyész állít fel neki.

vek azután, amik egy-egy kisebb résznek 
vízzel való elárasztására vonatkoznak. így 
a zugokban, Mangolzug, Nyúlzug, Macózug 
stb. minden második dűlő végén csak mé
lyebb árkokat kellene huzatni, ami óllal egy
szerű vizmeritő készülékekkel is. minden tu
lajdonos földje mellett állna használatra a 
viz. Mindenki szívesen vállalná a ráeső részt 
a költségekből, mert akkor sokszorozottan 
jövedelmező lenne a föld. Ugyancsak moz
galom indul az egységes gyümölcsfajták be
vezetése érdekében is. Különösen a csont
héjasok részére nagyon kedvező a szarvasi 
talaj és hogy a más vidékeket oly híressé 
tevő gyümölcstermelés és kivitel egykor itt 
is meghonosodjon, az csak egységes fajtá
nak bevezetésével érhető el. Szomorú dolog, 
hogy nagy gyümölcsös határrészeink ellenére, 
még jóltermő időkben is szebb gyümölcsöt 
csak a kofáktól lehet kapni, akik más vidé
kekről hozzák be ide. Addig, amig fokozott 
hatósági felügyelettel a gyümölcsösök rende
zése, egységesítése, egységes kezelése, per
metezése és öntözése meg nem történik, ad
dig gyümölcstermelésről alig, de kivitelről 
semmit sem beszélhetünk.

Már csak a zseniális védőügyvéd robusztus 
egyénisége az, amiben még reménykedünk. 
Mintha fásultan ülne helyén a főtárgyaláson 
s mégis az utolsó pillanatban egy jelenték
telennek látszó mozzanatból olyan acélos 
erővel pattantja ki a mentőigazságot, amilyen
nel még az ő ragyogó sikerei során sem ta
lálkoztunk. A bonyodalmas ügy minden rej
télyével együtt tisztán áll előttünk. A Palla- 
disnak ez a döbbenetes hatásokban gazdag 
regénye a Pengős Regények sorában, Zigány 
Árpád fordításában jelent meg. Szarvason 
Nagy Sándor könyvkereskedésében kapható.

— Az Uj Kor új száma. Az Uj Kor cimű 
katolikus folyóirat legújabb számának élén 
közli Innitzer bíboros köszöntését a magyar 
fiatalsághoz és P. Gemelli nagy nyilatkozatát. 
Az Aradi Zsolt, Balla Borisz és Possonyi 
László szerkesztésében megjelenő lap új 
száma rendkívül gazdag és feltűnő tartalmú. 
Foglalkozik a lap Prohászkának a románok
nál való elterjedettségével, a fuldai határo
zatokkal, a katolikus nagygyűléssel, az egye
tem jubileumával, a feszült nemzetközi hely
zettel, Dimitrovval, a szovjet új csillagával stb. 
További cikkek: Claudel és Riviére levelezése, 
H. Boros Vilma: Szent gyermekek, Rónay 
György: Juhász Gyuláról, Juszt Béla : Egy 
francia metafizikus. A huszonnyolc nagy oldal 
terjedelmű szenzációs tartalmú lapot Világ
napló és Könyvrovat egésziti ki. Kiadóhivatal: 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. Egyes 
szám ára 40 fillér. Mindenütt kapható.

— A tanyai részt feloldották a zárlat alól. 
A szarvasi tanyai határrészt a sertéspestis 
fellépése miatt elrendelt zárlat alól feloldották. 
Békésszentandrás felől sertések a piacra 
és vásárra csak a város megkerülésével 
hajthatók lel.

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

D A K K Ó  müszerésznély Á r V S l H á Z i
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— Negyedszázados szolgálati jubileum. Szarka 

Gyula postatiszt vasárnap tartotta meg posta

szolgálati működésének 25 éves jubileumát. 

A posta főnöksége, kartársai és kiterjedt 

baráti és tisztelői köre ez alkalomból meleg 

ünneplésben részesítette.

— Szerkesztői üzenet. B. M. A nevezett 
egyesülés rendszeresen megfeledkezik a sajtó 
-értesítéséről. Mivel mi tolakodók nem vagyunk 
megnyilvánulásairól igy nem emlékezünk meg. 
Ha elvárják a sajtó támogatását, úgy adják 
meg a közért dolgozó sajtónak is a tiszteletet.
— Hű olvasó Békéscsaba. A levelet köszönjük. 
Levél megy.

— Mindenhol esik csak nálunk nem. A trópusi 
időjárás nálunk tovább tombol. Az ország 
minden részéből esőt jelentenek, csak egyedül 
nálunk nem akar lehullni az ég áldása. Ér
demes elgondolkodni ezen és ennek segítési 
módjain. Ut lenne rr ár az ideje, hogy a túlzott 
ármentesitéssel szemben a csatornázásról és 
az elárasztásról is elmélkedjünk. Az ármen- 
tesitési illetékek minden évben igen szép 
összegben futnak be,ezekből talán erreis telne.

— Missa Sollemnis a Színházi Életben. Incze 
Sándor hetilapjának új számában megeleve
nedik minden pompájában és áhítatában a 
Nemzeti Színház ünnepi előadása. Harsányi 
Zsolt ismerteti a Missa Sollemnist és a cikket 
gyönyörű Angelo képek díszítik. A Liszt ju
bileumi év megkezdése alkalmából kedves 
és érdekes intimitásokat mond el a Színházi 
Élet új számában. Számos más cikken és 
rengeteg képen kivül darabmelléklelül a Szín
házi Élet e héten az Andrássy-úti Színház 
nagysikerű megnyitó darabját, a „Nem ismer
lek többé‘ -t közli. Szenzációs kottasláger. 
Ára 60 fillér. Előfizetési dij negyedévre 6*50 
P. Kiadóhivatal: Budapest, VIL Érzsébet-krt 7.

1935—36. rádióévad

ÚJDONSÁGAI!
PHILIPS:

2+1 ÁRPÁD P 98, MATADOR 
P 178, n kiskészülékek maximuma, 
3+1 SZUPER TRIUMPHP 328,
az ideális középkészülék.
4+1 LUXUS SZUPER P 448,
mindent tud.

STANDARD
bt új típusával minden igényt kielégít! 
Kedvező részletfizetési feltételek I 

KAPHATÓK:
_  —  M 9  ____

C T I  I ^ C  villamossági- és 
w & i U w O  rádlószaküzletben

SZARVAS, (Fürdővel szemben).

Félt a háborútól és felakasztotta magát
Öngyilkos lett egy tanyai legény

A múlt héten pénteken este meg
rendítő öngyilkosság történt az egyik 
szarvasi tanyán. Antal György VII. 
külkerületi 62. szám alatti lakos 18 
éves György nevű fia a háborús hí
rekre súlyos idegbajba esett. Állandóan 
attól félt, hogy a háború nálunk is ki 
fog ütni. Pénteken este elbeszélgetett 
szüleivel vacsora közben is, akik meg

vigasztalták, hogy nem lesz háború, 
mire a legény otthagyta szüleit és ki
ment az udvarra. Mivel még 11 óra 
felé sem jött vissza, szülei keresésére 
indultak és az istállóban holtan talál
tak reá. A félénk legény az istálló 
gerendájára felakasztotta magát. Az 
az engedélyt az öngyilkos legény el
temetésére megadta.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben október 4-től október 11-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születlek : Szenfeszki 
György és Zahorecz Judit fia halvaszületett, 
Pimiller Pál és Szirony Erzsébet fia Pál, 
Pavlovics Pál és Kondacs Erzsébet fia János, 
Pljesovszki Pál és András Anna fia György, 
ifj. Jelen János és Fulajtár Anna leánya Mária, 
Janurik Pál és Brachna Judit fia Pál, Erneszt 
Mihály és Singer Ilona leánya Mária, Mucha 
Pál és Kovács Judit fia Pál, Bertók Mihály 
és Klimaj Mária leánya Mária. Hruska Pál 
és Lacó Erzsébet leánya halvaszületelt. Há
zasságot kötöttek: Pásztó János Lehoczki 
Annával, Kondacs Mihály Ozsgyan Judittal, 
Medvegy András Varga Zsuzsannával, Ma- 
karóv Sándor Blaskó Zsuzsannával, Darabos 
György Hajduch Zsuzsannával, Opauszki Mi
hály Uhljar Máriával, Bógyis András Szap
panos Judittal, Oncsik György Szabó Máriá
val, Csonka Mihály Skorka Erzsébettel, Kohut 
János Mucha Erzsébettel, Bárány Szilárd-Imre 
Józsa Etellel, Varga Mihály Sutyinszki Máriá
val. Elhaltak : Rideg Mátyás 79, Bányász 
Zsuzsanna 10, Rohony György 70, Bobvos 
Mária 24, Polonszki János 83, Paulovics 
Györgyné Janurik Zsuzsanna 33, ifj. Antal 
György 18, Szrnka János 69, id. Medvegy 
Pál 72, Dankó Judit 1 hónapos, Dérczy Antal 
57 éves korukban.

— Orvosi hir. Dr. Ungár László orvosi és 

fogorvosi rendelőjét áthelyezte Beliczey út 182. 

szám alá, a Központ-szálloda mellé. Telefon
szám 71.

— Negyven óv a magyar dal szolgálatában.
Komlós Ferenc öcsödi lakos negyven éve 
tagja az Öcsödi Dalkörnek. Az Országos 
Dalos Szövetség négy tizedes dalos működése 
alkalmából aranyéremmel tüntette ki. A szép 
és megérdemelt kitüntetést szép ünnepség 
keretében adták át az ünnepelt dalosnak.

— Pro libertate! Herczeg Ferenc monumen
tális új történelmi regényének a cime a feje
delem jelmondata. Rákóczi Ferenc a hőse 
az új Herczeg-regénynek, amelynek meg
jelenése nemcsak az Új Idők jubiláris évé
nek eseménye is. Ebben a számban tették 
közzé az Uj Idők 7000 pengős bajnoki rejt
vény versenyények eredményét és annak a 
400 nyertesnek a nevét, aki a versenyen ér
tékes dijat nyert. Díjtalan mutarványszámot 
bárkinek küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrássy út 16. Az Uj Idők előfizetési ára 
negyedévre 6 pengő 40 fillér, egyes szám 
ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy Sándor 
könyvkereskedésében, Szarvason.

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

Ny i l t t é r
£ rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

A nagyérdemű közönség szíves tudo
mására adom, hogy 3 havi katonai kiképzé
sem ideje alatt üzletemet Madarász Mihály 
úr teljes jog- és hatáskörrel felruházva vezeti, 
kérem úgy, mint eddig, továbbra is szíves 
pártfogásukat.

Stefáni Mihály
villany-, rádió- és kerékpár- 

kereskedő.

Az ipari kiállítás bizottságának, a dísz
közgyűlésnek és az Ipartestület vezetőségének 
a megkülönböztetett elismeréséért ezúton 
mond köszönetét

Törőcsik András
főmolnér.

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!

KOPSTEIN
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— Halálozás. Dérczy Antal népfelkelő szá
zados 58 éves korában Szarvason elhunyt. 
A háborúban megvakult rokkant százados 
halála mély részvétet váltott ki nagy körök
ben. Az elhunytban dr. Dérczy Ferenc szarvasi 
gyámügyi jegyző testvéröccsét gyászolja.

— Műsoros-est a Levente-otthonban. A helyi 
Levente-Egyesület leány-csoportjának rende
zésében október hó 13-án este fél 9 órakor 
a  Levente-otthonban műsoros-estet rendez, 
melyre mindenkit szívesen vár a Vezetőség. 
A  műsor ára 30 fillér.

— A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület rendes 
ülése. A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület 
október 13-án, vasárnap délután 3 órakor 
tartja rendes üléséi. Pontos megjelenést kér 
a vezetőség.

— Magyar művészet. A Majovszky Pál dr. 
és Oltványi-Artinger dr. szerkesztésében meg
jelenő művészeti folyóirat 9. számának vezető 
cikkében Körmendi András dúsan illusztrált 
tanulmánnyal méltatja Kernstok Károly mű
vészetét. Hermán Lipót Munkácsy Mihály 
„Éjjeli csavargók* cimű képéhez fűzi rend
kívül érdekes megjegyzéseit a képélvezés 
módjáról, Molnár Ernő az esztergomi primási 
palota pálos szobrászmunkáit mutatja be, 
Huszár Lajos pedig Brendl Ignácnak a Nem
zeti Múzeumban levő két elefántcsont-érmét 
ismerteti- Előfizetési ára a mai nehéz gazda
sági viszonyokra való tekintettel leszállitot- 
tan negyedévre 7 pengő 50 fillér. Illusztrált 
tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal : 
Budapest, Erzsébet-körút 7.

— Footballtehetség-kutatás. A szarvasi Tu-
rul-Bocskay Sportegyesület tehetség-kutató 
ifjúsági footbaltréninget tart jó idő esetén 
vasárnap délután 2 órai kezdettel a sportte
lepen. Felhívja az egyesület vezetősége mind
azon 14— 17 éves footballjátékot kedvelő és 
gyakorló egyéneket, akik még nem tagjai az 
egyesületnek, pontosan jelenjenek meg a 
fenli időpontban a sporttelepen, ahol az 
egyesület intézője minden jelentkezővel ki
sebb próbát tart. Ezen tehetség-kutató tréning 
célja az, hogy a megfelelő játéktudással ren
delkezőknek az egyesület módot és alkalmat 
akar adni a rendszeres sportolásra. Tehát 
minden jelentkezőt szívesen várunk, a már 
fentebb jelzett időpontban. Vezetőség.

— MAFC—T-BSE I. 6:1 (2:1). Biró: Lázi. 
Szerencsétlen napja volt elsőosztályú csapa
tunknak az elmúlt vasárnap Mezőtúron. A 
mérkőzés megkezdése után a 6. percben 
Melich olyan erősen megsérült, hogy a to
vábbi játékban már nem is vehetett részt s 
igy a csonka csapat nem bírt ellentállni az 
otthonában amúgy is veszélyes MAFC-nak.
— Vasárnap Szarvasra van bajnoki kisorsolva 
a Gyulai TE-el. A vezetőség a mérkőzés el
halasztását kérte az alszövetségtől az orszá
gos vásár miatt.

A z üzlet lelke a reklám !
mimiimoiiiiiiiiiiiniBimtiiiiiniiiiimBiiiuiiiimuHinuiiHiiiiiiiiiiiiiqíMffipiiinui

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

— T-BSE ll.-ETK 0:0. Biró: Takács. A 

vasárnapi 32 fokos meleg erősen éreztette 

hatását mindkét csapat csatárain, akik nem 

nagy munkát adtak a mindkét részről jól 

működő védelemnek. Az egész mérkőzés 

alatt a miéink voltak a többet támadók. — 

Vasárnap másodosztályú csapatunk Túrkevén 

játszik bajnoki mérkőzést a TAC-al.

— A Tükör új száma. Szlovenszkói magyar 
írók és költők elbeszéléseit, költeményeit, 
arcképeit közli októberi számában a legszebb 
képes folyóirat: a TÜKÖR. A mulatságos 
filmrejtvény-pályázat folytatódik s mellette 
értékes dijakkal jutalmazott új pályázatot is 
ir ki a TÜKÖR. Az állandó rovatok ebben 
a hónapban különösen változatos tartalmúak, 
most is sok új ötlet gazdagítja a legszebb 
magyar folyóirat új számát. Előfizetni e lapra 
Nagy Sándor könyvkereskedésében lehet.

— KTE—Hunyadi 2 :1 ( I : I). Biró: dr. Magyar. 

A kondorosi csapat szerencsével szerezte meg 

Békésszentandráson a két bajnoki pontot. 

A Hunyadi igen lelkesen küzdött — Vasár

nap a KTE Békésen a BISE-el, a Hunyadi’ 

pedig Endrődön az ETK-al játszik bajnokit.

— Tiéd a lelkem. (Két kötetben.) Irta: Willi- 

amson. A nagy angol irónő legszebb regénye 

ez a mélyen megindító történet. Megjelent a 

Milliók Könyve legújabb száma, ára 20 fillér, 

kapható mindenütt.

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

A szarvasi járás főszolgabirája. 35921935. szám!

Pályázati hirdetmény
Szarvas községnél a képviselőtestület 135—1935. kgy. 

számú határozata értelmében betöltendő 3 hivatásos 
tűzőri állásra pályázatot hirdetek és felhívom a pá
lyázni óhajlókat, hogy az alábbi módon felszerelt kér
vényeiket hozzám folyó évi október 20. napjának dél
előtt 11 óráig nyújtsák be annál is inkább, mert a ké
sőbb benyújtandó kérvényeket figyelembe nem veszem.

Az állások egyenkénti javadalma évi 744 pengő kész
pénz, ami havi utólagos részletekben a vonatkozó ren
deletek értelmében csökkentett összegben fizettetik ki.

Természetbeni járandóság évenkint: 1 sapka, 1 nyári 
csikós ruha. 2 pár csizma, 2 évenként 1 öltöny téli 
ruha és 3 évenkint 1 báránybőrbéléses bekecs.

Pályázhatnak 20 évet betöltött, de 32 évet meg nem 
haladt, erős testalkatú, teljesen egészséges szervezetű 
egyének, mely feltételek községi orvosi bizonyítvánnyal 
igazolandók. A községi orvosok e célra díjtalan bizo
nyítványt szolgáltatnak ki. Erkölcsi, politikai és nemzet- 
hüségi szempontból kifogástalanságot igazoló községi 
bizonyítvány és legalább elemi iskola elvégzését iga
zoló bizonyítvány melléklendő. Kívánatos, hogy a pá
lyázók katonaviselt egyének legyenek, ez azonban nem 
feltétlenül szükséges. Pályázati kérvény sajátkezüleg 
Írandó. A választás megtartása iránt később fogok in
tézkedni.

Szarvas, 1935. évi szeptember hó 30-án.

Dr. Schauer s* k»
főszolgabíró.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 1670 ----- '—
Tengeri csöves . 11 — — —'—
Árpa (új) . . 14 — -------
Zab . 14 50 -------
Lucerna . 120'---- 130'—

P U B L I K Á C I Ó

Csabacsűdön 10 hold föld eladó IV. 318. — 4 hold 
szántó és benti ház eladó IV. 449, — 4 hold föld bér
beadó. II. 465. — 6 hold föld harmadából kiadó. IV. 
140. -  4 hold föld feliből kiadó IV. 194. -  8 hold 
föld tanyával eladó T II. 102. — Tengeriszár eladó 111. 
113. — Szalma, törek eladó II. 407. — Ház eladó IV. 
276. — 3 hold föld eladó T II. 354. — Tanyást keres 
T VII. 324. és T Víl. 118. — Tengeriszár eladó IV. 477.
— 1 hold föld tanyával eladó T IV. 10. — 5 hold föld 
eladó II. 447. — Pelyva, törek eladó 111. 348. — 4 hold 
föld eladó I. 270. — Építkezési anyagok eladók 1. 92.
— Veteményesföld eladó IV. 272. és 1. 221. — 4 hold 
föld eladó T IV. 52. — Tengeriszár eladó 111. 260.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könvv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ul 9. ÖCSÖDÖN Lakos 1 mre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

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

. Autó Renault kis négyszemélyes nyitott^ 
kifogástalan állapotban, újrafényezve, 40 P 
évi útadó. 1400 pengőért eladó, Nagy gép
műhely Orosháza.

. Három méter belvilágú szövőszéket keresek 
megvételre. Ajánlatok Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében adandók le.

. Bútorozott szoba kiadó. Érdeklődni lehet 
a kiadóhivatalban.

. Üzletáthelyezés. Tisztelettel értesítem Szarvas 
nagyrabecsült közönségét arról, hogy II. 36. 
szám alatt lévő „Hattyú** mosodámat III. kér. 
77. szám alá saját házunkba helyezem át 
november 1-től. Tisztelettel Simon Gyula.

. Főgimnázium és polgári-iskola növendékei 
részére sapkák jóminőségben raktáron vannak,, 
továbbá tornacipő, tornaruha szövet és a ru
hákhoz előirt sujtás, zsinórzat szép kivitelben 
beszerezhetők. Férfjruha, felöltő, télikabát 
kelme és hozzávaló bélések 4 havi lefizetésre 
megrendelhetők. Ezen megbízható mintagyüj- 
temény minden igényt kielégít. Megtekinthető 
minden kötelezettség nélkül Kóczy divatárú- 
kereskedőnél. Árvaház-épület.

. I. kér. 391. sz. Drong-féle kertészet Süveg
házzal virágokkal és felszereléssel, lakással 
haszonbérbe kiadó esetleg örökáron eladó. 
Érdeklődni lehet KovácsikGyula kereskedőnél.

. Podani János volt vasüzlet házában II. k. 
36. sz. 3—4 szobás lakás esetleg üzlethelyi
séggel és udvari lakás szoba konyhával no
vember 1-re kiadó. Üzletállványok, pultok és 
új nád eladó. Érdeklődni lehet 1. kér. 43. sz.

. Vendéglősök, korcsmárosok, bortermelők figyel
mébe. Eladó olcsón sörgyári, borpincészeti, 
vendéglői, irodafelszerelések úgymint: hordók, 
demizsonok, üvegek minden nagyságban, fa
ládák, víztartály, tolókocsik, paszterizáló-ké- 
szülék, üvegmosógép, sörfejtőgép, légkazán 
dinamóval, dugaszológép, sörfejtő teljes fel
szereléssel, 4 ajtós jégszekrény, ászokfák, to
vábbá álló és ülőiróasztal, székek, dívány stb. 
Érdeklődni lehet Békéscsabán, Szent István- 
tér*3. szám alatt a házfelügyelőnél.

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

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


