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

nyek ide cimzendök! Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

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

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

Kapunyitás előtt
Irta: Antal István államtitkár
Október közepén hosszú, de az 

eszmék kitermelésére s az idegek ki
pihentetésére bizonyára jótékony nyári 
szünet után megnyílnak a törvényho
zás házának kapui. Az ország atyái 
felfrissült lélekkel és a felelősség tu
datában megedzett teltkészséggel fog
nak hozzá a törvényhozás munkájához. 
Nagyon nehéz külpolitikai helyzetben, 
igen súlyosan alakult nemzetközi vi
szonyok között kezdi meg a magyar 
parlament mostani őszi ülésszakát. 
Egész Európa fölött komor, feszültség
gel telitett tellegektől sötét a látóhatár. 
A tengeren túl. Afrikában komoly há
ború folyik. Halottak és sebesültek 
tömegéről s öldöklő harc minden rém
ségéről számolnak be a tudósítások 
és a távoli fronton Magyarország egyik 
legőszintébb"̂  barátja, a nemes olás?., 
nemzet küzd jogos és méltányos tö
rekvéseinek elismeréséért. Mintha fel- 
lobbanását látnók a zsarátnoknak, 
amelyet 1918-ban csak hamu alá te
mettek, de teljesen el nem fojtottak
— sőt sok helyen egyenesen tovább- 
szítotlak — a békeszerződések. Súlyos 
igazságot mondott a minap Gömbös 
Gyula miniszterelnök, amikor megál
lapította, hogy a külpolitika mai ese
ményei nagy esélyeket, de egyúttal 
nagy veszélyeket is rejtenek maguk
ban Magyarország szempontjából is. 
Kritikus napjait éli a Népszövetség is. 
Nem lehet tudni, hogy az események 
hová, milyen irányba fejlődnek, nem 
lehet tudni, hogy az eldobott kő hol 
áll meg ? Nem lehet tudni, vájjon 
Olaszország bennmarad-e a Népszö
vetség kötelékében vagy az események 
hatása alatt arra kényszerül, hogy ki
lépjen abból. Azt sem lehet tudni 
hogyha ez az utóbbi eset következik 
be, Olaszország egyedül lép ki vagy 
követik-e mások is ? Természetes, hogy 
az események ilyen irányú fejlődése 
magát a népszövetségi gondolatot is 
komolyan fenyegeti és mi történhetik 
a Népszövetségnek, mint intézmény
nek a bukása után ? Nekünk magya
roknak arról sem szabad megfeled
keznünk, hogy a nyár folyamán az 
orosz szovjet a cseh egyezmény révén 
veszedelmesen közeljutolt hozzánk. — 
Nemzetközi kapcsolataival itt van im
már a Duna fölött és azt sem mond
hatjuk, hogy ennek ellensúlyozásaként 
a kisantant mostmár barátságosabb 
érzelmeket táplál irányunkban. Ezek 
azok a külpolitikai keretek, amelyek

között a magyar képviselőház munkája 
megindul. Minden hazájáért aggódó 
magyar embernek éreznie kell, hogy 
ezekben a nehéz időkben a legtelje
sebb diplomáciai készségen kivül nagy 
hidegvérrel, megfontoltsággal, energiá
val és ellenállóképességgel, főként 
azonban felelősségérzettel kell felvér
tezve lennie mindenkinek, aki a nem
zeti munkában részlvesz. Az egyszerű 
polgárnak is, de különásen annak, 
akit polgártársai bizalma törvényhozói 
tisztséggel ruházott fel. A világ sötét 
képének kell impresszionálnia a ma
gyar országgyűlést komoly, lelkiisme
retes alkotó munkára. Nemcsak a kül
politikai, hanem a nemzet belső hely
zete is komoly munkát követel. Nagy 
kérdések megoldása előtt áll ugyanis 
a belpolitika is. Amint* Gömbös Gyula 
mondotta a főispánoknak: „A nem
zet gazdasági, szociális és kultúrális

I Két éve már, hogy a szarvasi határ szor
galmas és jobb sorsra érdemes lakossága a 
legnagyobb nyomorban küzdy A messze földön 
hires szarvasi földmunkásság két év óta a leg- 
minimálisubb napi szükségletét se tudja biztosí
tani keresetével, hiszen a gyenge termések miatt 
mindenhol feleannyi idő alatt elvégezték a mező- 
gazdasági, aratési és qséplési munkálatokat. A 
kisebb gazdák a saját nehéz helyzetükből kifo
lyólag igyekeztek családi alapon végezni ezeket 
a munkákat, szomszédok összefogtak, hogy egy
más kisegítésével csökkentsék kiadásaikat, a 
nagyobb birtokosok pedig az aratógépek beállí
tásával a legminimálisabbá tették a földmunkások 
foglalkoztatását. Mindennek oka természetesen 
a nagy aszély volt, aminek eredményeként na
gyon sok munkás kenyér nélkül maradt, mások 
pedig a más években bérként, illetve részként 
kapott 6—8 mázsa búza helyett 2 — 3 mázsát 
keresett. A Sirató-Bezina, Ezüst-szőlő, Érpárt, 
ószőlő, stb. részek lakossága emiatt a legnagyobb 
nyomorban sínylődik. Hozzájárul a nyomor ki
fejlődéséhez az a szomorú tény is, hogy a más
kor igen szép termést hozó 500— 1000 négyszög
ölnyi kis földjeiken megtermett az a pár véka 
dió és szilva, amiből egy kis pénzt csinálhatott, 
megtermett a család részére szükséges krumpli, 
borsó, bab. De most mindezekről beszélni sem 
lehet. A durva májusi fagy még virágjában 
pusztította el a gyümölcsösöket és amit a fagy 
meghagyott, azt a nagy szárazság pusztította el. 
Meggondolásra késztető dolgok ezek. A napok
ban kint jártunk a Sirató-Bezina halárrészen. E 
sokat szenvedő, porban fürdő vidék lakossága 
is nagyon sokat szenved. Hiába vigasztalja őket 
szeretett tanítójuk, lelki atyjuk a nagyludású és 
finom modorú iskolamester is Lelkes Pál tanitó, 
mégis szomorúak Ők. A tél már eloreveli árnyé
kát és a legtöbb helyen üres a kamra. Hizócska 
is alig akad az ólakban. Lelkes Pál tanitó min-

struktúrájában végre kell hajtani mind
azokat a változásokat, amelyek szük
ségesek ahhoz, hogy a nemzet becsü
lettel tudjon megfelelni az előtte álló 
nagy történelmi feladatnak**. Az eljö
vendő jobb magyar élet követelmé
nyeinek megfelelően kell szabályozni 
a földnek és népének egymáshoz való 
viszonyát. Nagy kérdések, nemzetek 
éleiének és fejlődésének sorsdöntő 
kérdései és egész Európa jövője forog 
kockán. Kötelességünk tehát, hogy ily 
nehéz körülmények között saját sor
sunk szekerét, okosan, céltudatosan 
irányítsuk. Főként pedig az, hogy egy
ségesen, tömören és teljes áldozatkész
séggel álljunk azok háta mögé, akik
nek vállaira a Gondviselés akaratá
ból e sorsdöntő napokban a nemzet 
vezetésének a terhe és a felelőssége 
nehezedik.

dent megmozgat e jobb sorsra érdemes szorgal
mas nép érdekében. Vasárnaponként hivatalos 
szerveinket járja, hogy felvilágosítson mindenkit 
a nép helyzetéről. Missziói hivatást tölt ő be. 
Lélekkel, jó szóval vigasztalja népét, oktatja a 
gyermekeket és dolgozik egy szebb jövendő re
ményében. Adatainak bizonyítására most statisz
tikát készít. A szinte egymás hátára épült, ablak
talan, tipikus siratói házak lakóit mind felkeresi 
és kikérdezi őket mindenről. Megdöbbentő1'ada
tokat szedett már is össze és statisztikája a 
legszomorúbb képet nyújtja a máskor tejjel-mézzel 
folyó szarvasi Kánaán megrendítő helyzetéről. 
Hat—nyolc gyermekes családok (egykéről nem 
lehet beszélni itt) 120—200 pengőt keresnek egy 
év folyamán. így ha egy napra eső összegét 
kiszámítjuk, megtudjuk, hogy a szarvasi határ 
munkássága napi 35 — 56 fillérből tengeti a saját 
és sokszor elég népes családja életét. És ez az 
összeg még a drága kenyérre sem elég. Húst 
heteken át nem esznek, zsírral nem igen főznek, 
a máskor népeledelnek számító tök és kukorica 
sincs.^/E megdöbbentő adatok igazolják nagy 
szükségét az útépítések sürgős folytatásának, a 
közmunkák mielőbbi sürgős megindításának. 
Nagy nemzeti szempontjaink kívánják, hogy 
ebben a búzatermő országban éhező egy se 
legyen és hogy ez igy legyen, ahhoz igaz hogy 
nagy áldozat, de elsősorban is sok szív és em- 
bertórsi megértés kell. Lelkes Pál tanitó, a kiváló 
szarvasi tanitótársadalom egyik jeles tagja sok 
szívvel igyekszik ezt a megértést megszerezni és 
hisszük, hogy hivatalos fórumaink mindent elkö
vetnek a kormányzatnál és a vármegyénél a 
folyton súlyosbodó bajok mielőbbi megoldása 
érdekében. Társadalmi osztályaink mindegyiké
nek megélhetési jóléte sokat szenvedett orszá
gunk egyik igen nagy problémája és ennek mi
előbbi teljes megoldása mindnyájunk nagy és 
elengedhetetlen kötelessége.

Évi 120—200 pengő jövedelemből tengődik 
a szarvasi határ föídmunkássága

Az útépítések folytatását, a közmunkák meginditását sürgeti 
az aszálysujtott vidék kisbirtokossága és munkássága
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Az új gazdarendelet
A magyar gazda védelme az ország védelme. 

Mindannyiunké. És ebben a védelemben most 
új és valóban nagy lépéssel haladt előre a kor
mány. Tettek, eredmények mérik ennek a lépés
nek súlyát és jelentőségét. Tettek, eredmények, 
amelyek bizonyítják, hogy amint a nevezetes 95 
pont közül egyetlenegy sem marad puszta ígéret 
a Gömbös-kormány agrárvonatkozású célkitűzései, 
éppúgy valósággá válnak. Mert ez az intézkedés, 
a gazdaadósságok új rendezése, megteremti azt 
a viszonylagos véglegességei, amely mellett a 
gazdálkodás az adósságterhek gyilkos nyomása 
alól felszabadul, sőt kiküszöbölve a teljes tönkre- 
menés fanyegető rémét, lehetővé teszi az adós
ságterhek törlesztésével a termelés folytonosságát, 
biztosítja a romlás szélén álló gazdatársadalom 
megerősödését és friss, gyümölcsöző lendületet 
visz a hitelélet eddigi tartózkodásába. A tények 
beszélnek és azt mondják, hogy a kormány még 
az állam mai nehéz helyzetében is módját ta
lálta annak, hogy a birtokok védettségét két esz
tendővel meghosszabbítsa. Tovább tart tehát a 
két évvel ezelőtt megteremtett nyugalmi állapot, 
sőt az újabb két év alatt újabb könnyítésekhez, 
újabb kedvezményekhez jutnak a gazdaadósok. 
A hangsúly a kisemberen, a kisbirtokon van. A 
negyvenszeres eladósodáson felüli tartozásokat 
az állam könyv-adósságként vállalja át és ezzel 
teljesen mentesiti a védett gazdaadóst a negyvn- 
szeresen felüli tartozások alól. Emellett az átvál
lalástól számított három esztendőn belül, a gaz
daadósnak csak az eddigi szolgáltatásokat kell 
teljesíteni. E hasábon sorravesszük mindazt, ami
vel a  Gömbös kormány új rendelete segítségére 
siet az önhibájukon kívül bajbajutott gazdáknak. 
De legelsősorban is rá kell mutatni arra, hogy 
ami itt, ebben a rendeletben történt, az a legtel
jesebb kenyérpolitika. Az igazi népi politika, 
amely látjaf érzékeli a tényleges helyzetet és 
reális cselekvéssel igazodik hozzá. Elvesz tekin
télyes részt a terhekből, lehetőséget ad méltányos 
keretek között, a nehéz jelzálogos tartozások kon
vertálására és kiterjeszti a  védettség határát. Ma 
ennél többet adni lehetetlen. A gazdatartozások 
új rendezése valóban végleges megoldás. S maga 
a rendelet a legkiválóbb szakértők tárgyilagos 
véleménye szerint jogászi, pénzügyi, agrár és 
elsősorban nemzeti szempontból mestermunka. 
Ügy ad, hogy nem vesz el senkitől semmit. És 
úgy segít az ország legnagyobb termelőrélegén, 
hogy ezzel a segítéssel a nemzet egyeteme erő
södik meg.

gyógyszertári Inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason október hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. az újlemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
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 este6 órakor októberi áhitatosság.

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

— Kinevezés. A nyugdíjazás folytán meg

üresedett szarvasi telekkönyvvezetői állásba 

az igazsá|ügyminiszter dr. Csont Jenőt ne

vezte ki aki. eddig a szegedi kir. járásbíróság

nál gyakornokként működött.

— Iskolai felügyelöbizottsági gyűlés. A hely

beli ág. h. ev. Vajda Péter gimnázium kor

mányzásával megbízott felügyelőbizottság 

rendes tanéveleji gyűlését dr. Melich János 

tud. egyet, tanár. Jeiügyelő elnöklete mellett 

október hó 15- és 16-án tartotta meg. A 

gyűlés tárgysorozatán szerepelt az igazgató

tanár beszámolója és számvizsgálati jelentése, 

a pénztáros és gondnok évi zárszámadása 

és az internátus-alumneum igazgatójának 

jelentése.

— Közgyűlés. Szarvas község képviselő

testülete szombaton délelőtt 9 órától rendki

vüli közgyűlést tart.

— Tanulmányi kirándulás. A szarvasi Vajda 

Péter Gimnázium 67 növendéke hárorn. tanár 

és egy felügyelőnő kíséretében vasárnap, 

október 20-án tanulmányi kirándulásra megy 

a fővárosba, ahol az éppen abban az idő

tájban megnyitandó egészségügyi kiállítást is 

megtekintik.

— A népművelési lanfolyamok kezdete. A 

vármegyei iskolánkivüli népművelés központi 

elnöksége most értesítette a helybeli vezető

séget, hogy a megszervezett négy tanfolyamot 

engedélyezés végett pártolólag terjesztette 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé és 

igy azok megnyitásának útjában semmi aka

dály nem áll. A szőnyegszövési, iparművé

szeti és géphimzési tanfolyamot az elnökség 

október 22-én délután 3 órakor az Árvaház 

külön termében, a méhészeti tanfölyamot 

pedig november hó 3-án délután nyitja meg. 

A sirató-bezinai Magyar Olvasó Körben szer

vezett alapismeretterjesztő tanfolyam már 

meg is kezdte működését.

— Rövidesen megépül a szarvasi lőtér. A

szarvasi lövölde épületek megépítésével a 

Testnevelési Tanács Bruncsák János szarvasi 

építészt bízta meg. A lőtér építéséhez már 

hozzá is fogtak.

— Filléres-gyors Szarvasról Budapestre. A

MÁV igazgatósága október hó 20-án, vasár

nap filléres gyorsvonatot indít Szarvasról 

Budapestre. Indul Szarvasról 20-án reggel 6 

óra 46 perckor. A Nyugati-pályaudvarra ér

kezik délelőtt 10 óra 40 perckor. A Nyugati

pályaudvarról indul 21-én 0 óra 40 perckor. 

Szarvasra érkezik 4 óra 38 perckor. Menet

térti jegy ára 3 pengő 60 fillér.

V
Magy. királyi

Osztálysorsjáték
föárusitói kérik,

hogy 
mindazok, 

akik a postán 
küldött sorsjegyek 

árát még nem egyen
lítették ki. szíveskedjenek 

a megfelelő összeget azonnal 
megfizetni, mert a nyereményigény 

csak úgy biztositható, ha a sorsjegyek 
ára az előirt 30 fillér költséggel együtt az 

október 19-iki húzá^^ előtt kiegyenlitletett.

Aki azonban b á r m e l y  o k n á l  f o gva  
a sorsjegyet nem  a k a r j a  megtartani 

küldje azonnal vissza az illetékes 
helyre, mert az i d e j é b e n  ki 

nem fizetett sorsjegyek sem
mi j ogo t  nem bizto

sítanak, a főárusitók- 
nak azonban kárt 

okoznak, ha azo
kat nem kap
ják vissza.

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS
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Innen az ismeretség. Nóra utóbb öreg édes
anyjával együtt Budára költözött, de a jóbarátság 
közöttük és közöttünk megmaradt. A feleségem
mel nagyon jó barátnők, a kis gyermekeim rajon
ganak érte. Hiányzik nekünk, mióta nincs itt. 
Szeretnék, ha az ottani társadalom is annyira 
megszeretné és értékelné őt, mint mink. Rend
kívül művelt, rokonszenves teremtés. Tetőtől-tal- 
pig igazi úrilány. Add át kérlek neki kézcsóko
mat és családom csókjait. Jól vagyunk. Remé
lem, ti is ? Csókolunk mindnyájatokat.

Szerető öcséd : Ernő.

Másnap reggel úgy rendeztem a dolgot, 
hogy Nórával_ , véletlenül* találkoztam, amikor 
kilépett az Ányos-villa ajtaján és a kórház 
felé indult.

— Kezét csókolom, jó reggelt 1 — üdvö
zöltem őt.

Üdén és kedvesen fogadta üdvözlésemet.
— Kisérjen el mondotta — legalább be

számol nekem összeesküvésünk eddigi ered
ményéről.

— Nagyon szivesen 1 — hajtottam meg 
magamat. Victorról semmi újabbat nem tudok. 
Állítólag azon fáradozik, hogy bejusson egy tu

dományos és vadászó angol expedícióba, ame
lyik a közeljövőben Afrika legsötétebb belsejébe 
akar behatolni. Bizonyos, hogy nemrégiben több- 
s z ö t  megfordult a belügyi, honvédelmi és kül
ügyi minisztériumokban. Azután nyomtalanul el
tűnt. De én majd fogok nyomokat találni. Ok
tóberről én sem tudok többet, mint maguk.

Nóra élénken válaszolt.

— Ügy látszik Feri bécsi valami Cosulich 
gőzösön járja a Leventét és a Fekete-tengert. 
Legalábbis az útirányából és az eddigi, rövid 
képeslapjaiból arra következtetek. Eddig Gib
raltárból, Monte-Carlóból, Nápolyból, Haifából 
és utoljára Port-Saidból kaptunk tőle üdvöz
leteket.

— Ad vocem: üdvözlet I — vetettem oda 
hanyagul. Ernő öcsém és családja is melegen 
üdvözlik magát. Kicsit hiányzik nekik a maga 
kedves társasága !

Nóra megrezzent és zavarba jött. Szokása 
szerint elpirult, mint egy kis iskoláslány.

— Köszönöm.I — rebegte. Nagyon kedves 
emberek. Majd irok nekik ! Phű I — legyezgette 
az arcát — ma nagy hőség lesz.

— De azért alkonyaikor és este kellemes 
a levegő — folytoltam jámborul. Igazán úgy 
rendezhetné a dolgát, hogy egyszer már hozzánk 
is eljöhetne. Akár egyedül, akár Heddával együtt.

— Igen-igen ! — élénkült fel a szép lány. 
magam sem akarok megállni az első viziteknél.

Jóbarátságot akarok kötni a maga családjával 
is, különösen a kislányéval. Micsoda drága gye
rek ! Milyen színes fantáziája van !

— Az van ! — hagytam helyben apai ön
érzettel, A napokban is magáról fantáziáit, ked
ves Nóra. Azt mondotta, hogy nálunk volt és 
még csokoládét is vitt neki. És együtt nézegették 
a fényképalbumokat. És, hogy magának a leg
jobban a „Majiszka" néni tetszett a két babá
val ! Persze, a gyerek arról álmodozik, amit sze
retne. Színes fantáziája van !

Ekkor már a kórház kapuja előtt állottunk. 
Nóra szembefordult velem és megrebbenve, für
készve kutatta a tekintetemet. Az arca sápadt 
volt és a szeme, mint egy megsebzett őzikéé.

De én ártatlanul, szinte bután tekintettem 
rá vissza.

— No, Isten vele Március I — köszönt el 
hirtelen és a gledicsia sövény között szinte futva 
tűnt el az épület főbejárata felé.

Űj szövetségesek a láthatáron

Augusztus derekán egy fülledt vasárnap 
délelőtt Brenner Kurt nagy örömmel karolt belém 
a tiszaparti sétányon.

— Gyere csak, gyere Március — mon
dotta. Nem innánk meg egy pohár sört a Lakat
ban ? Friss csapolás I — csetlintett a nyelvével. 
És olyan régen nem diskuráltunk már I Mi van 
Októberrel 7



— Szarvasi tárgyú gazdasági cikkek a Szarvasi 
Évkönyv és Naptárban. A Szarvasi Közlöny 

nyomdéjaban szorgalmas munka folyik. La

punk nyomdájában már nagyban megy a 

szedés. Szedőink a „Szarvasi Évkönyv es 

Napiár" cimű művet szedik, amit Roszik János 

joghallgató szerkesztett egybe nagy gonddal 

és önzetlen lokálpatriotizmussal. Az értékes 

és tartalmas könyvben gazdaközönségünk a 

szórakoztató irodalmi rész mellett értékes 

gazdasági tárgyú cikkeket is talál amiknek 

mindegyike a szarvasi viszonyok figyelembe

vételével ad hasznos tanácsokat az olvasó

nak. Szarvas lakossága nagy érdeklődéssel 

várja az Évkönyvet és Naptárt, amely gaz

dag tartalmánál fogva az egész családnak 

egy évre szóló olvasmányt fog nyújtani. 

Hasznos tanácsadó és útmutató rovatok az 

adózási és postaidijszabás ismereteibe viszik 

az olvasót. Ezért egyetlen szarvasi család 

asztaláról se hiányozhat ez az olcsó áron 

árusításra kerülő 1936. évi naptár, amely 

nemcsak szórakoztat, de tanit is.

Vajda Péter sírjánál
Irtat Orosz Iván.

Vár vagy a múlt század bércein, 

örökláng a szellemormokon.

Új időknek lázas álmodója, 

minden szenvedővel jó rokon.

Hónáért aggódó bús magyar, 

kinek minden szava, tette bölcs.

Homo novus régi romokon — 

eszméd űj hit, az igaz erkölcs.

Bár ellen árja töri a hazát, 

az irigység durván belédmar; 

állód a vészt, húzod az igát,

Vagy: emberebb ember és magyar.

Bár sötét felleg gyűl' Nyugat felől, 

új mártírokat terem a rabság; 

hitedben ég az örök szépség, 

s erőd, vágyad a szent szabadság.

Emésztő tűz égeti a bensőd, 

tüzes lelked fellegek közt jár, 

s míg az ember a vesztedre tör, 

vigasztalni a Természet vár.

Álmaidban örök istenek 

tesznek hitet az egy Igaznak 

és míg minket a kétség gyötör, 

te jössz hozzánk békés vigasznak.

Vigasztald meg ezt az árva népet, 

mely századokon annyit szenvedett; 

sírod köré most im összegyűlve 

büszkén idézi áldott szellemed.

Taníts minket most is minden szépre, jóra 

e nehéz időkben, taníts küzdelemre.

Vezesd ifjúságod dús szellemi harcra 

és segítsd őket boldog győzelemre.

Kinn a nagyvilágban tombol a durvaság, 

testet-lelket ölnek elvadult csatákon, 

pedig itt kinn most is mint egykoron régen 

Őszi színpompa ring az elpihenő fákon. 

Csak az ember lelke nem talál nyugalmat, 

az erkölcs bástyáit tépik vad viharok, 

de szellemed üzen, győz, mint egykor régen 

s egymásra találnak az árva magyarok.

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 

KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And

rássy ut 25. szám.

— Müsoros-est a Levente-Otthonban. A hely

beli Levente-Egyesület Leány-csoporlja va

sárnap este a Levente-Otthonban műsoros- 

estet rendezett, a közönség szép érdeklődése 

mellett. Vitéz dr. Zerinváry Szilárd kir. járás- 

biró, levente íőoktató kedves és gondolatok

ban gazdag üdvözlő szavai után Bankó Pál 

kedves hangján keresztül élvezte a közönség 

az édes-bús .magyar melódiákat. Levente 

fiúk és leányok pompásan betanult palotás

táncában gyönyörködtek a megjelentek s 

szórakoztak el a reggeli órákig.

— Ménvizsgálatok. A vármegye alispánja a 

köztenyésztésre szánt magánmének vizsgá

latának idejét Szarvason, a szarvasi járás 

északi részére október 30. reggel 8 órában, 

a járás déli részére Kondoroson október 31-én 

reggel 8 órában állapította meg. A vármegye

1936. évre a szarvasi fedeztetési állomást 

18 ménlóval állítja fel.

— Filléres-gyors Szarvasról. Szarvasról Fillé- 

res-gyors indul október 20-án Budapestre.

Menettérti-jegy ára 3 60 P. Indulás 20-án reg

gel 6'47, Nyugati pályaudvarra érkezik 10'40.

Visszaindulás 21-én 0*40, Szarvasra érkezik 

4’38 órakor. Mindennemű felvilágosítással 

készséggel szolgál Andermann.

Vasárnap szervező-gyűlést tart 
a Hangya-Szövetkezet

A Vigadóban lesz a gyülós, amelyen több előadás fog elhangzani

Miért?
vesz másodrendű sütőport és vanilin- 

cukrot. mikor a világhírű

Dr* O E T K E R ig y á r tm á n y t

minden (űszerűzlelben megkaphatja.

Negyedik kiadású fényképes recept
könyvet ingyen és bérmentve küld:

Dr. O ETKER  A.
B u d a p e s t, VIII., C ontl u tc a  2 5 .

A világszerte nagy iramban elő
relendült szövetkezeti mozgalom mór 
Magyarországon is igen szép eredmé
nyekkel dicsekszik, Dunántúl a leg
kisebb faluban eredményesen műkö
dik a Hangya-Szövetkezet, amely a 
vidéki társadalomnak nagy hasznára 
van. Az Alföld ily tekintetben igen el
maradt, de hogy a szövetkezeti moz
galom itt is előretörőben van, az a 
vidéki magyar társadalom magáraéb- 
redésével és érdekeinek fokozottabb 
védelmével magyarázható. Értékes elő

készítő és szervező munka után a 
Hangya-Szövetkezet szervező-gyűlést 
tart a Vigadóban. A nagy érdeklődés
sel várt gyűlés fél 11 órakor kezdődik 
és azon Doláh József csoportvezető 
tart előadást a szövetkezeti kérdésről 
a szövetkezet központja részéről. Elő
adást tartanak még dr. Varga László 
a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
titkára és dr. Takács János kir. állat
orvos is. A gyűlés iránt máris nagy 
érdeklődés nyilvánul meg.

— Állatbetegségek. A legutóbbi állategész- — Kisbiró-választás Öcsödön. A halálozás 

ségügyi kimutatás szerint járásunk területén folytán megüresedett öcsödi kisbirói állásra 

a következő állatbetegségek fordultak elő. Nádudvari Sándort választotta meg Öcsöd 

Sertéspestis Békésszentandráson 4 udvarban, község elöljárósága.

Csabacsűdön 5 tanyában. Öcsödön 3 udvar- _  Kedve2mónyesárú burfl0nya órkezik köZ8Ó_
bán és b tanyában, bzárvason hZ udvarban, .. , .. ,
0 n ,. i - n i ~i.. gunkoe. Bekesmegye foispanjanak kozben-
1 tanyában. Sertesorbanc Lsabacsudon egy ., , , á ... , ,

0 j , jarasara a megye teruletere kedvezmenyes-
tanyaban, bzarvason egy udvarban. , , . - i *i c u 1 -l-i a

áru burgonya erkezik bzabolcsmegyebol. A

— Országos-vásár. A békéscsabai országos- kedvezményesárú rózsaburgonya P 8 50, az 

vásárt október 28-, 29- és 30-án tartják meg. ellaburgonya P 6’50-ért kerül forgalomba.

OLCSÓN csillárt, izzólámpát, 
asztali lám pákát, falikarokat,

táska-gramofonokat,
gramofonlemez P T50-tőfl 4 P-ig 
művészlemez 4 pengőtől felfelé

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.



A nők részére aktuális előadásokat rendez 
a polgári leányiskola tanárikaraH E T E N K É N T

írja: OROSZ IVÁN

írók a tanyán
A közelmúltban Hódmezővásárhelyen, az 

egyik tanyarészen egy jónevű, a magyar tipikus 
tanyavilég életének nagy problémáival foglalkozó 
vidéki író meghívására találkozói adott ott egy
másnak a magyar tanyavilég és az új magyar 
irodalom művelőinek egy kisebb csoportja. Egyéb 
nagy elfoglaltságom miatt nem juthattam el erre 
az érdekes találkozásra, amelyen minden bizony
nyal igen sok értékes megállapítás hangozhatott 
el, de lélekben én is ott voltam az én drága 
falusi, tanyai népemmel. Magam is igen sokat 
foglalkozom a tanyakérdéssel, a tanyavilág pro
blémáival, a tanyai világ tipikus lelkületével, 
életnívójával, életfelfogásával, hiszen naponta sok 
lakossal beszélgetek el mér hivatali beosztásom 
révén is és minden évben jó pár hetet töltök a 
tanyák között. És mivel nyitott szemmel és nyi
tott lélekkel járom az egyedülálló tanyákat és a 
harmonikaként összenyomott tanyasorokat, bi
zony a tanyai élet, a tanyai lakosság kívánal
mai bennem is erős visszhangot vernek. Nagyon 
jól ismerem a dunántúli vidéki életet is. Nem
csak a megélhetési viszonyokat tudom össsze- 
hasonlitani a mi tanyavilágunkkal, de egészség- 
ségügyi viszonyaikat is. Aki behatóan ismeri a 
mi vidékünk sirató-bezinai, érparti, ezüslszőlői 
lakosainak életét, azt akaratlanul is az a meg
állapítás fogja- el, hogy a mi tanyai zsellérsé- 
günk sorsa sokkal nehezebb a dunántúliakénál 
Ha ismerjük a dunántúli berendezkedéseket, a 
közigazgatási, idegenforgalmi, belterjes gazdálko
dási, erdőkitermelési és állattenyésztési viszonyo
kat, megállapíthatjuk, hogy a mi földmunkásaink 
búzarészre épített élete igen gyengén van meg
alapozva a szükséges munkanapok napszámbére 
hiján. Olyan tanyasorok, mint a mi Ezüstszőlőnk 
vagy Siratónk, Bezinánk a Dunántúlon kisközsé
geknek vannak minősítve, nem is beszélve arról, 
hogy 10— 16 házból álló falvakkal találkozunk 
szinte félkilométer távolságokra. A mi alföldi, 
12— 18 kilométer távolságokra, a kultúrális vá
rosi élettől kivetett lakosságunk problémái olyan 
egyéniek és megszivlelésre méltóaknak, amiknek 
megértéséről csak az beszélhet igazán, aki kö
zöttük éli le életének nagy részét. Ezért nagy az 
örömöm, amikor egy, a paraszti élet keserűsé
geit és szépségeit meglátó tanyai tanitó maga 
köré gyűjti a tanyai embereket és erre a talál
kozásokra meghívja a mindig mindent meglátó 
szemű és lelkű írókat városokból, községekből, 
hogy belelássanak a tanyai nép leikébe és 
meglássák azoknak nagy, nemzetifonlosságú pro
blémáit, amiknek megjavítása óriási fontossággal 
bir. Az a nép, amelynek tanyai életét csak ügy
nökök és végrehajtók zavarják meg most mindig 
sűrűbben, amelynek világába a városi emberek 
leginkább csak a vadászatok idején kukkanhat- 
nak be, teljesen idegen marad a városi élettől 
és igy távol van minden kultúrális előrehaladás
tól is. Pedig megérdemelnének ők is több meg
értést, feléjükhajlást, ha már egyelőre segítést 
nem is kaphatnak. A tanyai tanítók hivatásának 
óriási fontossága, kultúrális és szociális munkál
kodásuknak megmérhetetlen értéke a legteljesebb 
elismerést érdemli és hogy Hódmezővásárhelyen 
találkozott a tanyai paraszt, a vidéki és városi 
Írótársadalom, az tninden bizonnyal nagy kiha
tással lesz a magyar tanyavilég éleiére. Ezek a 
találkozások minden bizonnyal megismétlődnek 
és ha ma még talán politika is vegyül ezekbe 
a találkozókba, eljön az idő, amikor minden hun
cut politikán felül az egyetemes magyar érdekek 
jegecesednek ki és az írók megérzésén, megérté
sén keresztül a magyar társadalom és annak 
vezetői is odahajolnak a földet túró, sokszor 
primitiv sorban élő magyar paraszt fölé, amely 
a végtelen rónaságok és egek sokszor pompázó, 
máskor nagy megpróbáltatásoktól, elemi csapá
soktól sújtott szabad rengetegében nagyobb úr
nak érzi magát minden városi kalodákba zárt, 
a civilizáció sokszor minden egyéniséget lekötő 
zubbonyéba belenyomorgatott kultúremberénél.

Az előadásokat szerdán
Ismeretterjesztő népművelési előadásokat 

rendez az állami polgári leányiskola tanári 

testülete az iskola kapumelletti helyiségében 

október 20-átóI kezdődőleg 1936. február 7-ig 

bezárólag elsősorban nők részére. Az előadás- 

sok látogatása díjtalan. Az előadásokon vallás

felekezeti és társadalmi megkülönböztetes nél

kül mindenki résztvehet. Felkérjük az arra hi

vatott magyar női társadalmat és a magyar 

családanyákat, hogy felnőtt leánygyermekeik; 

alkalmazottaik figyelmét is erre felhívni szí

veskedjenek. Ha maguk eliönni nem tudnának, 

azokat utasítsák a  ̂ eljövetelre. Az első össze

jövetel e hó 20-án délután 4 órakor veszi kez

detét, mikor is a kívánalmakhoz, az előadás 

hallgatóihoz képest a tervezett műsort meg

beszéljük. Előadásainkat a hallgatóság kívánal

maihoz és érdeklődési köréhez kívánjuk mérni. 

Szeretnők azt a hallgatóság bekapcsolásával 

műsorossá tenni, hogy ezek az előadások han

gulatosak, változatosak legyenek. Szeretnők a 

mai kivánalmaknak megfelelően ezen ismeret- 

terjesztő előadásokat az azt igénylők részére 

később tanfolyamszerűvé tenni a téli időszakra. 

Kérem a magyar női társadalmat, hogy segít

sék elő ezen nagy magyar célokat szolgáló 

tervet és saját hatáskörükben is tegyenek meg 

mindent, még esetleges kényelmük és pihené

sük rovására is, hogy ez megindulhasson. Jár

janak esetleg épen az arra hivatottak néhány 

izben jó példával elő és tiszteljenek meg meg

jelenésükkel. A magyar nők, a magyar anyák 

szellemi képzettségén, erkölcsi példaadásán és 

társadalmi összefogásán szinte felenged a rideg 

közöny és nemtörődömség, mint a férfiak erős 

elhatározásain. Olyan lesz a magyar jövő, ami

lyenné azt a magyar nők gyermekeiken át for

málják. Itt közöljük az előadások idejét és tár

gyát, ez azonban később változhat. Előadók a 

polgári leányiskola tanárai. Október 20-án : 

A magyar nő szerepe a történelemben. Októ

ber 23-án: A család a nemzet létének alapja. 

Október 27-én: Magyar sors, magyar jövő. 

Október 30-án : A dolgozó nő és a munkanél

küli férfi. November 6-án: Erdély és a ma

gyarság múltja. November 9-én: A Felvidék 

várai és városai. November 13-án: A Nagy- 

Alföld népe, foglalkozása. November 17-én: 

A Dunántúl történelmi emlékei. November 23- 

án : A lakihegyi nagy leadó. November 27-én: 

Természeti tüneményekkel kapcsolatos babo

nák. November 30-án : Magyar Golgota. De

cember 4-én: Karácsonyi népszokások. 13-án 

Petőfi Sándor és költészete. 15-én : Arany Já

nos költészete. 18-án: A legújabb magyar köl

tészet. 1936. január 15-én : A táplálkozás ké

miája. 18-án: A növények csodálatos élete.

és vasárnap tartják meg
26-án: Az erdő. Február 5-én: Testgyakorlás, 

egészségvédelem. 9-én: Magyar zeneművészet.

16-án : A magyar népdal érzelmi világa. 22-én 

Népművészet és háziipar. 29-én: A nők és a 

vöröskereszt munkája. Március 7-én : A kony

hákért és a háziasszony. Az előadás vasárnap 

és szerdán mindig délután 4 órakor kezdődik 

és tart legfeljebb egy órát. Ha változás lesz, 

azt mindig előre kihirdetjük. Igazgató.

—  A Dr. 0ETKER céget az egész országban 

ismerik, mert a receptek, melyet a cég a fény

képes receptkönyveiben forgalomba hoz, a 

legolcsóbbak és legjobbak. A Dr. OETKER 

cég sem pénzt, sem fáradtságot nem kiméi 

és már szeptemberben RECEPTKÖNYVÉNEK 

IV. KIADÁSÁT a háziasszonyok rendelkezé

sére bocsátja. Kérje Ön is ezt a IV. kiadású 

FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, mely az 

első, második és harmadik kiadástól teljesen 

eltérő recepteket tartalmaz. Ingyen és bér

mentve kü ld i: Dr. OETKER A. Budapest, 

VIII., Conti ucca 25.

— Budapestre félárú utazási .igazolványok 

kaphatók Tákos Lajos ipartestületi jegyzőnél. 

Érvényes október 17-től október 31-ig. Az 

igazolványok belépő-jegyül is szolgálnak.

— A gyümölcsfák szakszerű ültetéséről, a 

fák téli permetezéséről, az aktuális teendők

ről, a gyümölcs szedéséről és csomagolásáról, 

a pince kezeléséről, a méhek teleltetéséről 

és még számos egyéb gyakorlati kérdésről 

képekkel bőven illusztrálva ir a MAGYAR 

GYÜMÖLCS legújabb száma, melyből lapunkra 

hivatkozással ingyen mutatványszámot küld 

a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy ú. 8.

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

DANKÓ müszerésznól, AfVclháZi



Az állami elemi iskola tanulóinak 
üzentek a rokon észt-gyermekek

Díszes kiállítású észt-albumot kaptak a kis elemista Vörös-kereszteseink

1935—36. rádióévad

ÚJDONSÁGAI I
PHILIPS:

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

STANDARD
■őt áj típusával minden igényt kielégít! 
Kedvező részletfizetési feltételek ! 

KAPHATÓK:
mW villamossági- és 

rádiószaküzletben
SZARVAS, (Fürdővel szemben).

— Megjelent az Aranykalász idei első száma.
A  gazdasági tanintézet növendékeinek szer

kesztésében megjelenő Aranykalász ezidei 

■első száma Csabai Kálmán főigazgató tollá

ból közöl gondolatokban gazdag vezetőcik

ket. Szamosújvári Govrik Tibor, Hitter Béla 

és Krausz Gyula gazdasági tárgyú, alapos 

•értekezései mellett Simon Imre értékes novel

lája, öreggazdarovat, hirek és fényképek eme

lik e szám értékét.

— Újabb kétszáz mótermázsa import-tengeri 
Szarvasnak. A vármegye főispánja újabb két

száz métermázsa import-tengeri behozását 

-engedélyezte Szarvasra Ára métermázsán- 

kéni P 12*50.

— Orvosi hir. Dr. Ungár László orvosi és 

fogorvosi rendelőjét áthelyezte Beliczey út 182. 

szám alá, a Központ-szálloda mellé. Telefon
n á m  71.

— Vallásos és vegyes tárgyú szavalókórusok.
Most jelent meg Tiboldi Józsefnek két füzet 

vallásos tárgyú és egy füzet vegyes tárgyú 

költeményeket tartalmazó szavalókórus füzete. 

Tekintettel arra. hogy a vallásos érzés ápo

lására soha nagyobb szükség nem volt, mint 

napjainkban; legkiválóbb költőink vallásos 

tárgyú költeményeinek szavalókórusra való 

feldolgozásával Tiboldi József a hézagpóllás 

mellett valósággal misszióra is vállalkozott. 

A  vegyes tartalmú füzetben : Szondi két ap- 

ródja, Falu végén kurta kocsma, Rákóczi- 

induló és több elemi erővel ható örökbecsű 

költemény. Egy füzet ára 2 P. Megrendelhető 

a  szerzőnél: Pestszenterzsébet, Vas Gereben

utca 11. és minden könyvkereskedésben.

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
divatcipész.

A szarvasi m. kir. állami elemi népiskola 

Ifjúsági Vöröskereszt-Csoportjának működésé

ről lapunkban már többször megemlékeztünk. 

E napokban ismét érdekes csomag érkezett az 

ifjúsági csoport részére és amidőn ennek tar

talmát figyelmesen végigszemléljük, nem tér

hetünk szó nélkül napirendre kis növendéke

ink csodálatraméltó munkája mellett. A lelkes 

munkát siker koronázta. A budapesti központ 

közvetítésével érdekes és tanulságos album ér

kezett Észtországból az ottani Vöröskereszt- 

csoporttól. Üzenet Észtországból, üdvözlet a 

magyar testvér nemzetnek. Átnézve az albu

mot sok figyelem, melegség, gondos szeretet 

árad messzi északi testvéreink gyermekeinek 

minden sorából. Érdemes végiglapozni. Az első 

lapon az észt és magyar címer, azután rövid 

ismertetése Észtországnak. írják büszkén, hogy

— Vásároljunk a helyi kereskedőktől és ipa
rosoktól. (Beküldött levél.) Tekintetes Szerkesz

tőség I Becses és közkedvelt lapjuk legutóbbi 

számában közölt cikkel, amely a helyi ipa

rosok és kereskedők támogatására buzdította 

a közönséget, nagy örömmel olvastuk el mi 

kereskedők és iparosok is. Mi tudjuk, hogy 

minden igazi szarvasi ember tudja köteles

ségét a helyi kereskedelemmel és iparral 

szemben, ám mégis vannak itt is olyanok, 

akik ellenségei nemcsak a városnak, de ön

maguknak is. Azt jól tudjuk, hogy minden 

kivitt pénz az helybeli gazdasági életet gyen

gíti és ezért, amit itthon is megvehetünk be

csületes iparosainktól és kereskedőinktől — 

akiket mindig felelősségre is vonhatunk, ha 

rossz árút adnának véletlenségből, — azt 

itthon kell megvásárolnunk. De elképzeli-e 

valaki, hogv minden felszámítás nélkül lehet-e 

kapni ingyen autóbuszt a szomszéd városokba. 

Az autóköltség is benne van már a megvett 

árucikkek árában. Meg az ügynökök sem 

élnek levegőből, azoknak is a költségeit, 

százalékait meg kell fizetnie valakinek és 

minden bizonnyal nem a kereskedőnek a —

1918. február 24-én alakultak önálló állammá. 

47.006 négyzetkilométer 1,200.000 lakossal. 

Büszkék a magyar rokonságra. Közlik elnökük 

fényképét. A kővetkező oldalról egy rokon

szenves, fiatal katona képe mosolyog felénk, 

az észt hadsereg főparancsnokáé. Zászlók, cí

merek, papírpénzek, bélyegek képei. Az észt 

himnusz kottája a magyarra fordított szöveg

gel. Különféle népviseleteket, népszokásokat 

ismertetnek. Városaik képe, tájképek, iskolá

juk fényképe, gyermekrajzok és végül Észtor

szág térképével és egy észt újsággal zárul az 

album. Úgy érezzük, hogy egyszer átnézni ke

vés ezt a kedves kis albumot. Sokat, nagyon 

sokat tanulhatunk belőle. Ére2zük, hogy északi 

testvéreink gondolatai gyakran szálnak ide. 

ismernek minket, tudnak rólunk mindent, töb

bet, mint mi róluk.

ráfizetéséből. Én kereskedő létemre is az 

olyan árúkat, amiket helyben tudok besze

rezni, itt veszem meg, hogy a helyi termelő 

és iparos keressen ezeken és ne idegen. A 

Szarvasi Közlönynek pedig az iparosok és 

kereskedők nevében mondok köszönetét a 

már oly sokszor megnyilatkozott önzetlensé

gért és a szarvasi iparosság és kereskedelem 

megvédéséért és ügyeiben való sikraszállá- 

sát. Kérjük a Tekintetes Szerkesztőséget, 

hogy érdekeinket továbbra is igyekezzen meg

védeni és ezért mi örökre hálásak leszünk.

Tisztelettel egy fűszeres.

— Kedvezményesen lehet a takarmányt szál
lítani. A földmivelésügyi miniszter az egyes 
takarmányfélék vasúti szállításra engedélye
zett fuvardíj kedvezményre való igényjogo
sultság szempontjából Békés vármegyét de
cember hó 1-ig ínséges vidéknek nyilvánította. 
A rendelet bővebb magyarázatával Szarvas 
község elöljárósága készséggel szolgál.

Lakodalmi meghívók 
íz l é s e s  kivitelben  készülnek

lapunk nyomdájában I

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!

KOFSTEIH
BÚTORÁRUHÁZ
BÉKÉSCSABA, Andrássy út 25. sz.



Nyitva a világ PHILIPS rádióval!
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K a p h a t ó .  S T E F A N I N A L  Árpád-bazár 5.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben október 11-től október 18-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek : Lestyan Já

nos és Kovács Mária fia halvaszületett, Nyem- 

csok Mihály és Plachi Mária fia Mihály és fia 

halvaszületett, Szebegyinszki Pál és Szebe- 

gyinszki Erzsébet leánya Judit és Mária, Mol

nár András és Hrivnák Zsuzsanna fia András, 

Snajder Pál és Magyar Zsuzsanna leánya 

Anna, Trnovszki János és Gyurik Mária leánya 

halvaszületett, Wéber János és Schneib Anna 

fia János. Házasságot kötöttek : Megyik Ist

ván Dudás Máriával, Buczik Antal Pleskó 

Erzsébettel, Varga Mihály Lipiák Erzsébettel, 

Furár Pál Kiss Judittal, Bagi Pál Majernyik 

Máriával, Szakái Mihály Bagi Erzsébettel, 

Bagi János Barecz Judittal. Elhaltak: Kovács 

Judit-Margit 31, Nyemcsok Mihály 1 napos, 

Gyekiczky György 71, Koszti Mária 8, Nagy 

Erzsébet 2 hónapos. Sárkány András 68, 

Daruyári Jánosné Elefánt Julianna 75 éves 

korukban.

— Magyar leány német földön, A berlini 

középiskolás lányok sportrepülést tanulnak. 

Legügyesebbnek egy tizennégy éves magyar 

leány bizonyult, akinek mosolygó, bájos arcát, 

a MAGYAR LÁNYOK új számának borí

tékján látjuk. Mutatványszámot bárkinek 

küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy 

út 16. Előfizetési ára negyedévre 4 pengő. 

Előfizethető Nagy Sándor könyvkereskedé

sében.

HARSÁNYI ZSOLT

MAGYAR RAPSZÓDIA
CÍMŰ REGÉNYÉBEN

L i s z t
FERENCNEK. A HALHATATLAN 

ZENET1TÁNNAK IZGALMASAN 

ÉRDEKES ÉLETTÖRTÉNETÉT 

Í RTA MEG.

MOST JELENT MEG!
A NÉGYKÖTETES REGÉNY 

ÁRA 14 PENGŐ 

EGÉSZVÁSZONKÖTÉSBEN 

24 PENGŐ.

KAPHATÓ 

MINDEN KÖNYVESBOLTBAN 

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA.

— Diák—Gazdász futballmérkőzés. A minden 

évben megismétlődő diák—gazdász derbi

mérkőzést az elmúlt héten szombaton délután 

játszották le az intézetek csapatai nagyszámú 

érdeklődő közönség mellett. A mérkőzést 

dr. Koltai Lajos vezette. A diák—gazdász 

találkozó 2 : 2 arányban döntetlenül végződött. 

A mérkőzésen a diákok csapata volt a többet 

támadó, azonban a kitűnően működő gaz

dász védelem sikeresen hántolta el a táma

dásokat.

— Megvertük sajátmagunkat Túrkevén. Az

elmúlt vasárnap másodosztályú futballcsapa

tunk Túrkevén játtszott bajnoki mérkőzést 

dr. Magyar vezetése mellett. A mérkőzés 

állandó Turul-Bocskay fölénnyel folyt le és 

mégis 3 :2  arányban az ellenfél javára dőlt 

el. A második félidőben ugyanis Wébernek 

egy szerencsétlen kifutása eredményezett egy 

gólt, majd Petykó olyan szerencsétlenül nyúlt 

bele egy gurulós labdába, hogy az védhe- 

tetlenül hullott a saját hálónkba. így nyertük 

meg a mérkőzést az igen gyenge túrkevei 

csapatnak. — Vasárnap elsőosztályú csapa

tunk Csabán a MÁV-al, mig másodosztályú 

csapatunk a Vésztői SE csapatával itthon 

játszik bajnokit.

A z üzlet lelke a reklám !
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Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

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

A szarvasi járás főszolgabirája 2463/1935 sz.

Pályázati hirdetmény
Szarvas községnél betöltendő községi mér

nöki állásra pályázatot hirdetek és felhívom 

a pályázni óhajtókat, hogy képesítésüké* 

magyar állampolgárságot, nagykorúságot és 

az esetleges eddigi alkalmaztatást igazoló 

okmányokkal és hatósági orvosi bizonyitvány- 

nyal felszerelt kérvényeket hozzám október 

31-ig annál is inkább nyújtsák be, mert ké

sőbb érkező kérvényt figyelembe venni nem 

fogom.

Az állás javadalma a 62.000/1926. B. M. 

rendelet szerint a X. fizetési osztály 3. foko

zatában megállapított készpénz és az V. lak

bér osztály szerinti lakáspénz a vonatkozó 

rendeletekkel megállapított csökkentett mér

tékben.

A választás határideje iránt később fogok 

intézkedni.

Szarvas, 1935. október hó 11-én.

A kiadmány hiteléül:

Főszolgabíró szabadságon :

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

M M M M t

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 
Tengeri csöves 
Árpa (új)
Zab . 
Lucerna

1740----
1350 -  14
1 5 - ----
15-------

100' --------- 120

P U B L I K Á C I Ó

O maszta s. le.
irodafőtiszL

J e d  e y &.* L
tb. főszolgabíró.

Csonka Pálnak ótcmctő alatt 390 négyszögül dinnye- 
földje eladó. 111. 273. — Varga Pál kovácsmeslernck 
Szappanosban 1400 négyszögöl gyümölcsöse eladó I. 
234.— Czinkoczki Pál 3 hold földje feliből kiadó IV. 140.
— Kepenyes András örököseinek 1. 164. sz. háza eladó.
— Kunmadarasi országos vásár október 21-én lesz.
— Fábri Dániel II. 340. számú háza, ótemelöi 290 és 
hatházi 262 négyszögöl földje és nádja eladó. Jel. tra
fikban. — Tanyást keres II. 61*2. — Csicsely Jánosné 
Nádas-dűlői 6 hold földje eladó IV. 267. — Ószőlők* 
ben 700 négyszögöl föld házzal eladó. Báránv Mihály 
T V. 61.
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APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohánvárus. KON

DOROSON Velky Bél« tanító.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szrdve  ̂
6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 31) fillér.

. Komplett hálószobabútor olcsón eladó. Cim 
a kiadóhivatalban megtudható.

• Használt jókarban lévő könnyű fiákért 
veszek. Érdeklődni lehet Gaál Lajos fűszer- 
kereskedőnél.

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

. Bútorozott szoba kiadó. Érdeklődni lehet 
a kiadóhivatalban.

. Üzletáthelyezés. Tisztelettel értesítem Szarvas 
nagyrabecsült közönségét arról, hogy II. 36. 
szám alatt lévő „Hattyú*4 mosodámat III. kér. 
77. szám alá saját házunkba helyezem át 
november 1-től. Tisztelettel Simon Gyula.

. Főgimnázium és polgári-iskola növendékei 
részére sapkák jóminöségben raktáron vannak, 
továbbá tornacipő, tornaruha szövet és a ru
hákhoz előirt sujtás, zsinórzat szép kivitelben 
beszerezhetők. Férfiruha, 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.

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

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


