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s az örök igéket tisztán vette őrizetbe.
Nekünk október 31. életet, jöven

dőt, küzdelmet, áldozatot, megbántást, 
de mindig haladást és ragaszkodást 
jelent. Mindezek a vonások jelenthe
tik történelmünk eseményeit, de nem 
jelenthetik evangélikus egyházunk bu
kását, sem elmúlását.

Hűtlenek lehetnek egyes gyerme
kei — futhatnak Ígéretek után, Luther 
lelke él s a törpe utódok mellett, min
dig fog hősöket is nevelni.

Október 31. misszióra kötelez !

Menjünk, hirdessünk békét, de tartsuk 
is meg. A Golgota közös búcsújáró
hely. ahonnan lelkünk ingyen égi har
matot kap. Érezzük meg keresztyének 
és keresztények, hogy az Antikrisztus 
nem nézi a templom értékét, s nem 
azt, hogy kié, hanem arra tör, hogy 
rombadöntse. Ha mi nem Krisztust 
nézzük, hanem a meg nem értés sze
kerére ülünk, akkor ne varjúnk mást, 
mint az egyházak fényes dátumainak 
elhomályosodását.

Szerződés ellenére szedi Mezőtúr 
a szarvasiaktól az árammérő használatidijat

Szarvas község képviselőtestülete új szerződés megkötését
kéri a mezőtúriaktól

Október 31.
Irta: Krón Ferenc.

Október 31-én örökké égő fáklya
gyújtás van. Örökké világitó, mint „Az“ 
akinek a hitéből és bátorságából ki
gyulladt s akit ez a fény vesz válto
zatlanul körül. Luther, a gyarló ember 
az „Igéből" merítve erőt lép ki a csen
des szerzetesi cellából. Az evangélium 
tüzével nyúl fel a fáklya olajtartójához 
és hatalmas, mindenüvé eláradó tüzet 
szit. Ez a tűz nem maradt nemzetéé, 
hanem minden népek közkincsévé vált. 
Luther ezért az egész világé! Az élet 
evolúciója nemcsak a gazdasági, ha
nem a többi életágakat is kényszeríti 
a folytonos tisztulásra és fejlődésre. 
Sőt még a belső életet is előkészíti 
és megindítja az átalakulás útjára. 
Nem is lehetséges másként, mert akár
milyen, tiszta, sőt szent valamely esz
mény, mihelyt emberi érdekkörbe ke
rül, a legtökéletesebb alkotáshoz is 
odatapad az emberi, ami mér ma
gában véve is a változás lehetőségé
vel van összekötve.

A történelmi korok szellemének 
emelkedése vagy zuhanása magával 
hozza azokat a férfiakat is, akik tör
ténelmi elhivatottsággal lépnek saját 
koruk küszöbére. Innen állítják meg 
a múltat, hogy az abban még meg
levő erőket a tisztullabb jövő felé in
dítsák el. Ezek a férfiak lelki tartal
mukkal szólnak bele az emberiség 
életébe. Szavaikat, igazságaikat úgy 
viszi szét a felébredt szellem, mint a 
szél a megtöltött felhőt, amely kény
telen kiönteni tartalmát, mert az epedő 
föld magához húzza, hogy erőt kap
jon. 1517. október 31-én vitte Luther 
harcba az örök igét, amelynek diadala 
kétségtelen volt, azért, mert az emberi 
élet átformálására legszükségesebb hit
elveket és gyakorlati tanokat emelt ki. 
Lefejtette róla, ami a századok nyo
mán emberileg hozzá vagy rátapadt. 
A tudás és lelkiség vésőjével hozzá
fogott az evangélium alapján álló em
bertípus kialakitásához. Hittel megra
gadni a Megváltót, el nem térni a szel
lemi áramlatokkal rendületlenül meg
küzdő és győző evangélium talajáról 
tanította meg az embert.

Ki is merne ma — a hitetlensé
gen kivül — hozzányúlni az anya- 
s/entegyház épületéhez — amelyet 
Krisztus emelt — egyszer volt * lehet
séges, hogy emberek bekormozták vagy 
hamis elméletekkel látszólag aranyba 
vonták. A protestantizmus letörölte a 
kormot, az arany értékét leszállította

Szarvas község képviselőtestülete szom

baton délelőtt Dauda Mihály biró elnöklete 

mellett rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen 

a képviselőtestületi tagok igen szép számban 

vettek részt. Vitéz Biki Nagy Imre főjegyző az 

előző ülés jegyzőkönyvének felolvasása után a 

pénztárvizsgálatokat jelentette be, majd meg

hallgatta a képviselőtestület Molnár jános köz

ségi orvos tanulmányba illő értékes beszámoló 

jelentését az év első felének egészségügyi vi

szonyairól. Az elöljáróság jelentését a szegény

ügy rendezése tárgyában tudomásul vették és 

a koldulás megszüntetése módozatainak meg- 

tárgyalására egy bizottságot küldtek ki, mely

nek tagjai között a községi birón és főjegyzőn 

kivül az egyházak lelkészei is helyet foglalnak. 

Az állami elemi iskola gondnokságába a régi 

tagokat küldték ki ismét hat évre. Ezután egy

hangúan törölték a hadirokkantak-háza után kive

tett közmunkaadót, majd a villanyszolgáltatás

sal kapcsolatos kifogásokat és panaszokat tár

gyalták meg igen részletesen. Többek hozzá

szólása után elhatározták, hogy a kiküldött bi

zottság eddigi eljárásait magukévá teszik és 

tudomásul vették, hogy Mezőtúr 2577 pengőt 

jóváírt Szarvas községnek, mint 1928. július 

1-től 1931. június 31-ig esedékes kedvezményt. 

Egyhangúlag* tiltakozik a képviselőtestület a 

közvilágítási áramdijnak 1936. január 1-től ter

vezett felemelése ellen, mert azt nemcsak in

dokolatlannak, de jogalapnélkülinck is tartja, 

mert ily emelésre a jelenlegi szerződéses vi

szony Mezőtúr városnak semmi jogot sem ad 

és mindaddig, amig az áramdij kölcsönös meg

egyezés alapján újólag meg nem állapittptlk, 

csak a szerződésszerű díj fizetésére ad enge

délyt az elöljáróságnak. Amióta pedig az ára

mot nem maga állítja elő Mezőtúr, hanem csak 

közveiiti, a mostani árral szemben is csak a 

beszerzési árat kérheti, igy kérik a közvilágí

tási díj helyesbítésére és a különbözetnek a 

megtérítésére. A magánvilágitds áramdiját Is 

magasnak tartja a képviselőtestület és kéri an

nak leszállítását. Az árammérő használati dija 

tekintetében, — amely ellen a Szarvasi Köz

löny erélyesen lépett fel — a képviselőtestü

let álláspontja azf hogy az a fogyasztó, aki az. 

árammérő használati diját megváltotta, további 

használatidig fizetésére semmiesetre sem köte

lezhető és Mezőtúr város képviselőtestületének 

az árammérők használati dija s általában egyéb 

az áramszolgáltatással kapcsolatban hozott ha

tározatai csak javaslat jellegével bimak, ame

lyek természetesen csak elfogadás esetén köt

hetik Szarvas községet és közönségét. Mint

hogy a jelenlegi szerződéses viszony Mezőtúr 

városnak Szarvas községgel szemben a fenn

álló szerződés egyoldalú megváltoztatására jogot 

nem ad, az árammérőkre újból kivetett hasz

nálati díj kivetése ellen tiltakozik és felkéri 

Mezőtúr képviselőtestületét, hogy az e tárgy

ban hozott határozatát helyezze hatályon kivül 

annál is inkább, mert az 1928. évi megállapo

dás szerint az árammérők után tiz évig hasz

nálati dijat nem szedhet. Ugyancsak követeli 

Szarvas község képviselőtestülete 1928. július 

1-től a községet megillető haszonrészesedést is. 

Ezek a képviselőtestületi megállapítások és kí

vánságok az ezidőszerínt érvényben levő szer

ződéses viszony folyományai. Tekintettel azon

ban arra, hogy Mezőtúr varosa az 1912. évi 

áramszolgáltatási szerződésben foglaltak dacára 

gépi berendezéseit eladta és igy a mezőtúri 

áramfcjlcsztés megszűnt, a községnek joga van 

arra, hogy alapszerződést megszűntnek tekintse, 

illetve annak hatályon kivül helyezésével új 

megállapodást létesítsen. Ezért felkérték Mező

túr városát egy új megállapodás alapján kö

tendő szerződés előkészítésére bizottság kikül

dése iránt. Ugyanakkor kéri, hogy Mezőtúr és 

Szarvas érdekeit is kielégítő megegyezés létre

hozása céljából a villamosmű három legutóbbi 

zárszámadását vagy mérlegét is bocsássa a köz

ség rendelkezésére. Ugyanakkor megkeresi a 

képviselőtestület a vármegye alispánját, hogy 

a község érdekeinek védelmére a kereskede-



lemügyi minisztertől szakértő kirendelését esz

közölje ki. Szarvas község a jogvitás kérdések 

intézésére a múltban kiküldött bizottsági tago

kat kérte fel. A villanytelep irodahelyiségének 

felmondását fogadta el ezután a közgyűlés és 

mivel a helyiségekre a községnek szüksége 

van, azt nem adja tovább bérbe. A házhelyhez 

jutottak telekhátralékának megfizetésére 1936. 

január 1-től 20 évi részletfizetést engedélyez

tek. A községi épületekben levő helyiségek 

bérét az 1936. évre újra megállapították és a 

két megüresedett helyiséget Bakos Lászlónak 

illetve Kiss Mihály és társának adják ki. Bük 

Jenő és Ferenc kérelmét elutasították azzal, 

hogy a vasút melletti területeket a község fá- 

sitani fogja. Molnár Mátyásnak 50 pengős se

gélyt szavaztak meg, majd több kisebb ügy 

letárgyalása után ért véget a közgyűlés.

H Í R E K
Az Alföld problémája

Az egyik kiváló magyar iró a Remetefáról 
irva, ezer esztendő történetét vonultatja el az 
olvasó előtt. A Remetefa a nagy magyar Alföld 
közepén eresztett gyökeret s lombjai alól látnoki 
szemmel figyelte az író az évszázadok tovatü- 
néséi. Mi is megszólaltatjuk most a Remetefái: 
mit látott az Alföldön a múltban, amikor dicső 
korszakok váltogatták egymást a szomorú múlt
tal s hogyan látja a jelent, amikor az Alföld 
problémája a reformok egyik legfontosabb prog
rampontja lett. Ezelőtt néhány évtizeddel sivár, 
szomorú kép tárult az ember elé, ha végig uta
zott a költőink által sokszor megénekelt alföldi 
rónán. Szikes, terméketlennek látszó messzenyúló 
területek fehérlettek ki az Alföld területeiből, más
kor viszont vadvizek öntötték el félvármegyénk 
földjét, tengelyig érő sár, pusztaság tűnt a szem
lélő elé. Mindenütt az elmaradottság és az el
hanyagoltság sivár képe tárult elénk. Fa csak 
itt-ott volt látható s bizony az Alföld homokten
gere inkább betyárromantikának, mint a kultúra 
fejlődésének volt a területe. A háború előtti idők
ben sajnos nem sokat törődtek kormányaink e 
szinmagyar vidékkel. Ha fejlődés mutatkozott is 
bizonyos tekintetben, az korántsem valamely fel
sőbb irányítása vagy beavatkozás következménye 
volt, egyedül a nép szívós kitartása és törekvése 
eredményezte. A Gömbös-kormány hivatalbalé- 
pese idejétől kezdve programjába vette az Alföld

felkarolását. Kulturális téren már a megelőző 
kormányok is sokat tettek, szinte évszázadok 
mulasztásait pótolták, amikor közel ötezer nép
iskolai objektum felállításával biztosították az 
Alföld lakossága kultúrszinvonalának emelését. 
A mai idők gazdasági és szociális kívánalmakat 
támasztanak s ezeket az Alföld területein külö
nösen szolgálnunk kell. Ezért tekintjük korszak- 
alkotó mozzanatnak aztf hogy a legutóbbi mi
nisztertanácson a földmivelésügyi miniszter elő
terjesztette már azokat a kormányterveket, amelyek 
az Alföld erdősítésére s a vizszegény vidékek 
vízellátására vonatkozólag kívánnak intézkedése
ket gyakorlatba vinni. Alig néhány napja még 
annak, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök Deb
recenben kijelentette az Alföld fásításának„ víz- 
kérdésének és közlekedésének reformja/. Talán 
még kétszer 24 óra sem telt el azóta s íme 
Darányi Kálmán földmivelésügyi miniszter máris 
kész programmal állt e tekintetben minisztertársai 
elé. Tiz év programjában meg fog valósulni az 
Alföld nagy gazdasági építő munkája. Mire fog 
irányulni ez a munka ? Erdősíteni fogjuk az 
Alföld fában szegény; de erdősítésre alkalmas 
óriási területeit. Ezáltal munkaalkalmakat terem
tünk a foglalkoztatásban, gyakran oly szegény 
vidéken s ezzel a legfontosabb szociális problé
máknak is eleget tettünk. De a lényeg mégis 
azon van. hogy idővel a fában szegény és e 
téren behozatalra szoruló Magyarország az al
földi erdörengetegek kiaknázásáua/ segíteni tudjon 
önmagán. Az Alföld szikes területeinek és ho
mokos vidékeinek beerdősitésével előnyösen befo
lyásolni lehet az éghajlati viszonyokat, miáltal 
közegészségügyileg is nagy lépési teszünk előre. 
Külön munkaterületet nyújt az Alföldön a viz- 
kérdés rendezése. Ez már sokkal nagyobb tőke- 
befektetéssel fog járni, de meg kell oldani a 
vízhiányban szenvedő vidékek gondozását, ha 
nem akarjuk azt, hogy szahara legyen a Duna- 
Tisza közén, amikor módunk nyílik arra, hogy 
termő rónák kapcsolódjanak bele a nemzeti ter
melésbe. Az ország közvéleménye nagy figye
lemmel kiséri a kormány ezirányú törekvéseit, 
mert tudja, hogy gazdaságilag és nemzetgazda- 
sági szempontból alig van program, amely or
szágunk számára oly nagy jelentőséggel bírna, 
mint az, hogy a nagy magyar Alföldet elhagya- 
totlságából az őt megillető szerephez juttassuk.

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 

lót. 10 órától magyar, az újtemplomban tóknyelvű 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 éhitatosság.

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

— Reformációi emlékünnepélyek. Október 31. 

csütörtökön délelőtt fél 12 órai kezdettel a 

Luther tanitónőképző intézet, délután fél 5 

órai kezdettel a Vajda Péter gimnázium ren

dezi meg szokásos reformációi ünnepségét 

szép műsorral. Mindkét ünnepély a gimnázium 

tornacsarnokában lesz. Minden érdeklődőt 

szeretettel meghívnak a rendezőségek.

— Krisztus király ünnepe. Vasárnap 27-én 

a róm. kai. templomban délután 5 órakor 

ájtatosság, utána 6 órakor műsoros ünnepély 

lesz a róm. kát. népiskola emeleti termében.

— Házasság. Oszterland Béla szarvasi k o  

vácsmes:ter szombaton vezeti oltár elé az ev. 

ótemplomban Piacsek Karolint.

— Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 

szarvasi szervezetének választmánya rendes 

havi ülését október 27*én, vasárnap délután

2 órakor a Polgári Kör helyiségeiben tartja 

meg. E gyűlésen ez alkalommal megjelenik 

dr. Ricsóy Uhliarik Béla főispán és dr. Tóth 

Pál országgyűlési képviselő is.

— Jótékonycélú ünnepély. A szarvasi ev. 

elemi iskolák igazgatósága a tanítói karral 

november közepén az elemi iskolák tanulói

nak bevonásával egy jótékonycélú ünnepség 

megrendezését vette tervbe, amelynek elő

készületei már megindultak. Az ünnepség 

jövedelmét a szegény iskolásgyermekek fel

ruházására fogják fordítani.

— Dijat nyert a gazdasági tanintézet. A közel

múltban vármegyei búzakiállitást rendeztek, 

melynek keretében a szarvasi Tessedik Sá

muel gazdasági lanintézet is kiállította termé

nyeit. A kiállítás bíráló bizottsága a taninté

zetet kitüntetésben részesítette.

— Ismeretterjesztő előadások nők részére. 
Az állami polgári leányiskolában az ismeret- 

terjesztő előadásokat nők részére ezentúl 

mindig vasárnap délután 4 órától tartják meg. 

Az első előadáson hetvenen jelentek meg.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS
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A kerthelyiség egyik elhagyott asztalkájá
hoz húzódtunk, egy árnyas platán alá. Elmond
tam mindent, amit Októberről tudok. Elhallgatva 
természetesen a kabinet titkokat. — Kurt komo
lyan hallgatott. A fiú hova-tovább, egyre jobban 
imponált nekem, különösen mióta megtudtam, 
hogy csendben és titokban, a katonai pályája 
mellett mezei jogász is, aki mér három alap
vizsgát és egy szigorlatot tett le szép eredmény
nyel. Kedves nyíltsága és Októberhez való, szinte 
rajongó hűsége pedig épen nagyon rokonszen
vessé telte őt előttem.

Ismételten az asztallaphoz ütöttük pohara
ink fenekét.

— Most pedig régi gazdádról, Vidor őr
nagyról fogok neked egyet- mést mondani Kurt. 
Ha érdekel.

— Nem érdekel ! — keményedett meg a 
huszár ajaka és a szeme sötéten fetlobogolt. Az 
őrnagytól a búcsúm is a lehelő leghidegebb volt. 
Neked talán ezt nem kell megmagyaráznom ? I 
Engem csak az én Október bátyám sorsa érde
kel, és — és . ..

— Csak bátran Kurt I — biztattam. Tudod, 
hogy jó baráttal van dolgod, aki tud hallgatni

is ! Bár nem akarok a bizalmadba férkőzni, ha 
nem tartasz rá érdemesnek — fejeztem be 
óvatosan.

Kurt szive megpuhult és egy újabb pohár 
sör felhajtása után a nyelve is megoldódott. Hu
száros őszinteséggel ugrott rá egyenest a tárgyra.

— Nézd Március I — folytatta egy hosszú 
lélekzet után. Nekem az a szent meggyőződé
sem, hogy Október és Nóra halálosan szeretik 
egymást. Hogy honnan veszem ezt a meggyőző
désemet ? Nem tudom 1 Mindössze háromszor 
láttam őket együtt. De ennél összeillőbb párt a 
jó Isten még soha nem teremtett I És voltaképen 
Nóra mentette meg az életét is Októbernek. Hát 
nem tudtatok valamit csinálni, hogy ezt a két 
drága embert összeboronáljátok ? I

Egy szenzációs ötlet vilant át hirtelen az 
agyamon.

— Egy értékes új szövetséges a láthatáron
— gondoltam magamban. Éspedig mindkét pá
rocskával szemben.

Ravaszul — tettetett csüggedtséggel — vá
laszoltam.

— Az érzésed aligha csal, Kurt I És amit 
beszélsz, nekem is az a legtitkosabb, hő óhajom. 
De itt olyan akadályok tornyosulnak fel előttünk 
amikkel nem bírunk megküzdeni. Reménytelen 
helyzet 1 .— legyintettem.

— Reménytelen helyzetek nincsenek 1 — 
tüzelt a vitéz huszár. Az akadályok pedig arra 
valók, hogy feldöntsük őket. Magam is szívvel-

lélekkel a segítőtársadul szegődöm, ha akarod.

— Hogyne akarnám ? — feleltem. De az 
egyik és legfőbb akadály épen te magad vagy, 
Kurt fiam !

— É-én ? 1 — hüledezett a vitéz huszár
— és ijedtében maradék sörét is felborította.

Új söröket rendeltem. .

Persze, hogy te 1 — folytattam mély meg
győződéssel. Ha te nem gyűlölnéd annyira a volt 
gazdádat — és barátságosabb lábra helyezked
nél vele szemben I Látod, te pompásan tudsz 
ám szinészkedni is, ha kell I Ahogy például meg
főzted a méltóságos asszonyt, kedves leendő 
anyósodat — az egyenesen kolosszális volt 1

Kurt felkacagott.

— Októbertől tanultam ! Tudod, ha mu
száj ! De nem értem az összefüggést!

— Mindjárt meg fogsz érteni, édes fiam I
— húztam közelebb hozzá a székemet. A cél 
tehát: Október és Nóra boldogsága. És egykicsit 
a Hedda asszonyé is. Vagy nem ?

— De igen I — helyeselt a huszár. Foly
tasd kérlek I

És én folytattam: körülbelül negyedóra hosz- 
szat magyaráztam neki halkan. Mohón itta be 
a szavaimat és a szeme úgy ragyogott, mint a 
kárbunkulus.

Végül túláradó szívvel ugrott fel a széké
ről és a tenyerembe csapott.



Tízezer pengő bejegyzése esetén megkezdi 
működését a szarvasi Hangya-szövetkezet

Szarvas lakossága nagy érdeklődéssel vett részt a szervezőgyűlésen

Szarvas lakossága nagy megér
téssel karolja fel a Szarvason felállí
tandó Hangya-szövetkezet ügyét. A 
nemes célt szolgáló egyesülés szerve
zői vasárnap délelőtt gyűlésre hívták 
össze az érdeklődő közönséget és az 
eszme nemességének tudható be, hogy 
több mint 500 érdeklődő jelent meg 
azon. Vitéz Tepliczky János földbir
tokos megnyitó szavai után Varga 
László kamarai titkár tartott értékes 
és tartalmas előadást a szövetkezeti 
mozgalmakról, a szövetkezetek fon
tosságáról és azoknak előnyeiről. Ki
látásba helyezte a szövetkezet meg
alakítását, ha a közönség is lelkes ál
dozatkészséggel vesz részt az alap
vető munkában. Statisztikai adatokkal 
bizonyította be, hogy Szarvas évenként 
egymillió pengőt forgalmaz a kartelek 
révén, amelynek hozadéka idegen zse
bekbe vándorol. Ezután Dolák József 
a Hangya központ kiküldöttje nagy

szakértelemmel ismertette a szövetke
zet technikai részét, amely nemcsak 
vesz, hanem elad is és mindenben 
a termelők és a fogyasztók érdekeit 
igyekszik megvédeni. Ha tízezer pen
gőt lejegyez Szarvas közönsége, úgy 
a szövetkezet rövidesen megkezdi mű
ködését, amelynek az előnyeit az egész 
lakosság érezni fogja. Ezután a szer
vezőbizottságot alakították meg, mely
nek tagjai a következők lettek: Szlo
vák Miklós, Kepenyes Mihály, Kurilla 
Miklós, Balogh Sándor, Kondacs Mi
hály, Sonkoly György, Osztroluczki 
György, ifj. Piliszky János, Rohony Gá
bor, Pékár Mihály, Galó György, Bor
gulya György, Örményzugi Olvasókör, 
Galóhalmi Olvasókör, Janurik Mátyás. 
Kurilla Miklós rövid felszólalása után 
a gyűlés befejeztével az egybegyűltek 
még több, a szövetkezettel kapcsolatos 
ügyet beszéltek meg.

— Adományok a helybeli Stefániának. Az

Országos Stefánia Szövetség szarvasi fiók

intézete a folyó hóban az alábbi adományokat 

kapta: gróf Zichy Domokosné gróf Bolza 

Marietta 200 pengős segélyt, a Luther taniló- 

nőképző intézet és a Vajda Péter gimnázium 

közétkezője pedig 5—5 szegénysorsú asszony

nak 10 napi élelmezésével járult hozzá az 

Anya- és Csecsemő védő Intézet karitatív ak

ciójához. E jószivű adományokért ezúton 

mond hálás köszönetét a Stefánia vezetősége.

— Chován: „Szarvasi emlékbe a rádióban. 

Chován Kálmánnak, a nagynevű zenepeda

gógusnak és zongoraművésznek hangulatos 

alföldi képét, a „Szarvasi emlék“-et kedden 

délben ismét hallottuk a rádióban. A buda

pesti rendőrzenekar játszotta Szőllőssy Ferenc 

vezénylése mellett.

— Cserkészünnepély Békéscsabán. A békés

csabai leánycserkészek vasárnap nagyszabású 

cserkészünnepségei rendeztek Anna főherceg

asszony, a Magyar Leánycserkészek Szövet

ségének védőasszonva és Lindenmayer An

tónia országos elnöknő részvételével. A 

cserkész ünnepségen a szarvasi ev. Luther 

tanilónőképző intézet leánycserkészcsapata 

képviseletében Kiss Sándor igazgató és Kiss 

Margit vettek részt.

— Iskolánkivüli népművelési előadás. A hely

beli Nyugdíjasok Egyesületében október 27-én, 

vasárnap délután 5 órától Wagner Géza ta

nár tart előadást. Ezen előadás kezdete egy 

előadás sorozatnak, amelyet az egyesület e 

téren rendez. Ezen előadásokat mindig az 

egyesület helyiségében (Cseh József „Vadász- 

kört vendéglőjében) tartják meg.

— Igazgató-választás. A lemondás folytán 

megüresedett öcsödi ref. igazgatótanitói állásra 

az egyház presbitériuma Molnár Ferenc tanítót 

választotta meg.

— Megnyílt a községi gőz- és kádfürdő. Szarvas 

község elöljárósága értesíti a község lakos

ságát, hogy a gőz-és kádfürdőt október 26-tól. 

üzembehelyezte. A gőz- és meleg kádfürdőt 

hetenként három napon át tartják üzemben 

éspedig szombaton, vasárnap és hétfőn. A 

fürdőrend és fürdőhasználati dijak további 

rendelkezésig a következőkben állapitattak 

meg: Szombaton délelőtt 7—12-ig férfiaknak, 

•délután: 1—5-ig nőknek, 6—9-ig férfiaknak, 

vasárnap délelőtt: 7—12-ig férfiaknak, délután 

1—7-ig nőknek, 7—9-ig férfiaknak, hétfőn 

délelőtt: 7 —12-ig férfiaknak, délután 1 —5-ig 

nőknek, 6—9-ig férfiaknak. Gőzfürdő hasz

nálati dija személyenként 70 fillér, 10 szelvény

ből álló bérlet 4 pengő. Vasárnap délután

5—7-ig és 7—9-ig tömegfürdés 26 fillér hasz

nálati dij mellett a szegényebbsorsú lakosság 

részére. Kád használati dija egy személyre 

80 fillér, pótjegy minden személy után 26 fillér. 

10 szelvényből álló bérlet 6 pengő.

— A dalárda kisgyűlést tart. A Szarvasi 

Dalkar elnöksége felkéri a dalárda működő 

tagjait, hogy szombaton esle fél 8 órakor 

az Ipartestület különtermében fontos ügyek 

megbeszélése végett feltétlenül mindnyájan 

jelenjenek meg.

— Tűz Öcsödön. A múlt héten ismeretlen 

okból kigyulladt Pozsár Sándor öcsödi lakos 

házának udvarán egy kazal szalma. A gyor

san odaérkező tűzoltóságnak sikerült a tűz 

továbbterjedését medakadályozni.

— Szövötanfolyam Öcsödön. Az Öcsödi Ol
vasókörben szövőtanfolyam nyilt meg, amit 

nagy érdeklődéssel fogadott Öcsöd lakossága.

— Nagy sikere van a budapesti egészségügyi 
kiállításnak. A már egy hete nyitvalévő buda

pesti egyészségügyi kiállításnak, amit az 

egyetemisták Turul Bajtársi Szövetsége ren

dezett meg, nagy sikere van. Az ország min

den részéből nagyon sokan utaznak Buda

pestre. A kiállítás ügyes megrendezése első

sorban ifj. Dérczy Ferenc szarvasi származású 

egyetemi hallgató, a Turul Szövetség országos 

vezérének nagy érdeme.

— Magas kitüntetést kapott lótenyésztés körüli 
érdemeiért. Magyarország kormányzója Kovács 

János ny. alhadnagynak, a szarvasi méntelep 

volt vezetőjének a hazai lótenyésztés terén 

hosszú időn át kifejtett érdemes, eredményes 

és hasznothajtó munkásságáért a magyar 

bronz érdemérmet adományozta. A magas 

kitüntetést szombaton nyújtotta át a kitünte

tettnek Keltay József méneskari alezredes. 

A felemelő ünnepségen a Szarvasi Tájfajta 

Lótenyésztők Egyesülete nevében gróf Bolza 

Géza, a Szarvasi Kisgazdák Köre nevében 

pedig vitéz Tepliczky János földbirtokos üd

vözölték a kitüntett közbecsülésnek örvendő 

alhadnagyot. Az ünnepségen a szarvasi gaz

dák igen szép számban vettek részt,

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

— Osztatlan érdeklődés a Szarvasi Naptár 
iránt. Roszik János szarvasi joghallgató által 

szerkesztett és kiadandó Szarvasi Évkönyv 

és Naptár iránt osztatlan nagy érdeklődés 

nyilvánul meg Szarvas közönsége körében. 

A régi hiányt pótló mű gazdag tartalommal 

fog megjelenni mintegy öt ívnyi terjedelemben 

és a szarvasi vonatkozású beszámolóit, cik

keit, útmutatásait minden család nemcsak 

szórakozással, de hasznosítható módon olvas

hatja. Változatos tartalma a legszélesebb 

körben számíthat érdeklődésre és egy éven 

át mieden dologra hasznos tanácsot ad, iro

dalmi cikkeivel nemesen elszórakoztat. Kérjük 

Olvasóinkat, hogy a jövő évi naptár megvé

telénél gondoljon a Szarvasi Évkönyv és 

Naptárra és ennek megvételével szerezzen 

örömöt magénak és családjának.

— A jövő évben hat új elemi iskola épül a 
megyében. A vármegyei közigazgatási bizottság 

most tartott gyűlésén a főispán bejelentette, 

hogy a mostani költségvetési évben hat új 

elemi iskola épül a megyében éspedig: Csaba

csűdön, Endrődön, Gerendáson, Körösladány- 

ban, Szarvason és Kiscsákón.

Lakodalmi meghívók 
íz l é s e s  kivitelben  készülnek

lapunk nyomdájában!

OLCSÓN csillárt, izzólámpát, 
asztali lám pákát, falikarokat,

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

DANKÓ műszerésznél, Arvahár.



hatalmas kulacsára, majd Kossuth Lajos utazó- 
kofferjára, a sokszáz Kisfaludy-emlékre, Ady-kéz- 
iratokra, stb. stb. És jönnek a látogatók kik erről, 
kik arról, az ország minden részéből. Ha világ
járó jár arra, az is betekint hozzá. A keszthelyi 
nyári egyetem 50 olasz hallgatója egy csoport
ban látogatta meg a neves múzeumot. Amikor 
én jártam ott, másnapra József főherceget várta, 
aki Herczeg Ferenc meglátogatása után Ígérte 
odaérkezését. És igy tovább az osztrákok, néme
tek, angolok százainak aláírásaitól súlyos ven
dégkönyve. Mindenki csodálattal eltelve jár a 
hűvös szobákban, ahol a múlt borong az apró 
emléktárgyakban. Damay Kálmán pedig dolgozik 
tovább szakadatlanul, ölven év alatt négyezer

sirt és őskori telepet tárt fel. Most pedig a sü- 
megkörnyéki iparosok és faragó juhászok, pász
torok igaz barátja és serkentője. Azonkívül pe
dig sokat ir. Tapasztalatait, tanulmányait és ál
mait veti papírra. Ha jő az este, akkor megpi
hen. Az alkony sejtelmességébe beburkolódzó 
sümegi vár aljában el-elpipálgat csendesen és 
elbeszélget a múltból visszajáró, boldog idők ka
szinózó táblabiráival. Nagyon szereti őket, köny
vet is irt róluk és a csendes sümegi estékben 
a rajongó lakosság ajakán pedig szövődnek a 
regék egy sarkantyúról, amely a melegszívű kis
diákot a kormányfőtanácsosságig, nem . . .  a 
halhatatlanságig emelte fel.

Emlékezés a „széna-szüret“-ekre 
és a „Babin-vecser“-re

Egy Szarvasról régen elkerült visszaemlékező tarlózása Szarvasról

HETENKÉNT
Iijai OROSZ IVÁN

Sarkantyútól 
a  kormányfőtanácsosságig

Nyári dunántúli tanulmányútam és baran
golásom során meglátogaltam Sümegen régi jó- 
ismerősömet Darnay Kálmán méltóságos uram- 
bátyámat, a sümegi állami Darnay-múzeum ki
váló, európai hirű igazgatóját, a nagynevű 
archeológust és kiváló irót. Kapcsolataink mér 
igen régiek. Amikor még a szép Zalának voltam 
a lakója hosszabb időn át, gyakrabban megke
restem őt ódonzamatú sümegi palotájának békés 
igazgatói szobájában, ahol egy török szultáni 
székbe ültetett le engem és elbeszélgettünk sok 
mindenféle dolgokról. Körülöttünk jeles festőink 
művei, Kisfaludy-relikviák nagy sokadalma, a 
szomszéd múzeumi szobában pedig az ókori 
ásatások sokféle dolgain, a középkori magyar
világ ezerféle emlékein ét a mai pásztorfaragások 
színskálájáig minden, ami szép, értékes és ma
gyar. Harmincezer körül van az egybehordott 
tárgyak száma és a jómódú famíliából származó 
Kálmán bátyánk minden vagyonát múzeumába 
ölte. De nincs is annak párja hetedhétországon 
se belül, se túl. Értékességében csak a budapesti 
Nemzeti Múzeum múlja felül, sok értéke, relikvi
ája pedig szinte megfizethetetlen. Pedig Darnay 
Kálmánnak nagy utat kellett megtenni idáig at
tól az 1877. évi húsvéti verőfényes tavaszi nap
tól, amikor mint kis sümegi diákocska a sümegi 
keis várfalak között játszadozva megtalálta azt 
a reneszánszkorbeli sarkantyút, amit most is büsz
kén mutat meg minden látogatójának és ezzel 
megvetette Sümeg nagy büszkeségét, a Darnay 
Állami Múzeumot. Egy sarkantyútól eljutni a kor
mányfő tanácsosságig, tisztén a saját erejéből va
lakinek, bizony nagy út az, hát ha még félcédu- 
lás embernek tartják a faluban. Sok gúnyon, le
nézésen, sőt sokszor üldöztetésen is keresztül 
kellett vágnia erős akaratával és hogy sikerült 
is. azt csak azzal tudjuk megmagyarázni, hogy 
jó Kálmán bátyánkat nem a hírnév, de a tudás 
és a régi magyar korok patinás és bűvös vará
zsa hevítette. Önzetlen nagyságára pedig mi se 
jellemzőbb, hogy negyven évvel ezelőtt Kisfaludy 
Sándor háromezerhatszáz kötetes, értékes könyv
tárát a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Van 
valami csodálatos ebben a bámulandó szikár, 
idősebb korára is csupa akaraterővel áldottlelkű, 
csupasziv és közvetlenség ajándékaival áldott 
emberben. Nagyságából ered ez a közvetlensége, 
mert néki nincs semmi olyasvalami gyengesége, 
amit buta gőggel, vagy arisztokratikus hencegés
sel eltakarnia kellene. Mindenkihez, aki a sü
megi múzeumba elkerül, van pár meleg szava, 
örömmel ad felvilágosítást a múzeum minden 
kincséről és a szemeiből sugárzó szeretetlángok 
nagy szivjóságát, minden emlékhez érzett nagy 
ragaszkodását árulják et. A magyar empire-kor 
számyalólelkű álmodóját a nyáron is megláto
gattam. Valahogy hozzátartozik ő is dunántúli 
utaimhoz. amit a Balaton ezer színe, a keszthelyi 
park fáinak suttogása, tördemici kilátó pompája, 
vagy mint egy göcseji Krisztus-kereszt felemelő 
szépsége. A hetvenév körüli, markáns arcú igazi 
magyar úr lekötelező kedvességgel fogadott most 
is és határtalan volt az öröme, hogy ily messzi
ről is megkeresem őt. Beszélgetésünk során meg
mutatta öles kéziratait, amik kiadásra várnak, 
ötven magyar vár életét dolgozza fel, egyenest 
a magyar kormány kérésére és ezt a hézagpótló 
művet több nyelven adják majd ki. Részleteket 
olvas fel a műből, a múltba repülünk és meg
elevenedik minden régi szépség, minden régi di
csőség és minden régi szenvedés. A vasárnapi 
korzó hangja befurakodik a nyitott ablakon át 
és álmodozásainkban egy messzi vidékről jött 
cserkészcsapat jövetele zavar meg. Kálmán bácsi 
boldog örömmet siet kalauzolásukra, hiszen néki 
a legnagyobb öröm, ha látja, hogy gazdag gyűj
teménye mások örömére szolgál. Szelíd szavak
kal magyarázgaUa a csabrandeki umatemető, a 
zalaczkai kelta pénzverő műhely présének, a Som

lyói őstelep maradványainak érdekességeit. A 
magyar betyárromantikának ezer szépségeire visz- 
szaemlékezve hívja fel a figyelmet Sobri Jóska

Ahová szivem mindig oly szeretettel vissza
vágyik, hosszú évek után újra felkeresem ezt a 
nekem oly kedves várost — Szarvast, ahol bol
dog gyermekkoromat, gondtalan diákéveimet, majd 
pályafutásom első éveit töltöttem. Felkeresem a 
régi, kedves emlékekkel telitett helyeket, ahová 
r îndenkor egy-egy boldog óra emléke vissza- 
visszavonz. Keresem régi kortársaimat, akiknek 
egy része, sajnos elköltözött Szarvasról, mert 
élethivatása máshová vitte ; a másik, a nagyob
bik rész „Halásztelek” fehérvirágos akácfái alatt 
alussza örök álmát,gondol vissza a boldog, nyűgöd* 
tabb időkre. Pályám a községházán kezdődött, 
azt keresem fel minden vágyammal elsősorban. 
Keresem a régieket. Senki-senki közülük, akik
kel a „futást*4 megkezdtem. A fiatalokkal beszél
getve, kérdezősködöm a régi szokásokról, ünnep
lésekről, amiket az elöljáróság rendezett: éven
kénti „ szénaszüret “-et, háromévenként a lelépő 
elöljáróság búcsúvacsoráját, a „Babin-vecser“-t 
Ezekről ma már csak a mesék szólnak. A szé
naszüretet a régi „Bikazug*4-bán tartotta az elöl
járóság, amikor a szénét lekaszálva renden 
megszáritották, behordták és a munkákat bevé
gezve, megvendégelték a szénátvágó munkáso
kat. E vendégeskedésen résztvett az egész elöl
járóság, az összes tisztviselők és alkalmazottak. 
Meghívták a majálisszerű kirándulásra a főszol- 
gabiróságot, járásbíróságot, adóhivatalt, postát és 
vasutat vagyis azokat a testületeket, amelyekkel 
a legsűrűbb kapcsolata volt a hivatalos életnek. 
Hetekkel előre készült e szüretekre különösen a 
fiatalság, mert így megszabadulhatott egy napra 
a hivatali asztaltól és a szabadban gondtalanul 
tölthetett el egy napot. A községi gazda a bika
háznál az öreg gulyással birkapörköltet főzetett 
bográcsokban és ugyancsak ő gondoskodott a 
borról is. Kedélyes ebéd után zene is került s 
a fiatalság az „Anna-Iiget" fái árnyékában táncra 
perdült, mig az öregebbje vig dalolgatással töl
tötte el a napot. Nagyobbszabású volta „Babin 
vecsern. Ezt a községházán rendezte meg a 
mandátumáról lemondott elöljáróság december 
utolsó napjain. Ez az est ünnepélyesebb volt. 
Hosszú asztalokat terítettek meg a nagy- és kis
tanácsteremben, a lépcsőházi bejáratban és az 
adóügyi irodában. Ezeket a város előkelőségei 
és a község összes tisztviselői és alkalmazottai 
ülték körül. Vacsoraközben először a főjegyző 
köszöntötte a vendégeket, amelyre rendesen a 
főszolgabíró válaszolt, a megjelentek nevében.

Következett ezután a toasztok végeláthatatlan 
sora. A vacsora paprikásból, friss fehérkenyér
ből, feketekávé és borból állott. A vacsoráért 
senki sem fizetett. Éreekes a „Babin-vecser** el
nevezés. Szarvas két hires, országosnevű orvosa 
Kuthy és Bartnay (Neubarth) Szarvason az öt
venes években, az akkori orvostudománynak 
megfelelően 6 — 8 hetes tanfolyamokon bábákat 
képeztek ki. A jelentkezőket tisztaságra tanították 
és arra, hogy hogyan bánjanak szakszerűen a 
betegekkel. Akik a tanfolyamot elvégezték, bi
zottság előtt vizsgáztak, amiről megfelelő bizo
nyítványt is kaptak és felhatalmazást a bábái 
teendők végzésére. Ezek voltak az úgynevezett 
„cédulás" bábák. (Ilyen ma már egy sincs). A 
bábák a tanfolyam bevégzése után a bizottságot 
megvendégelték s e vendégeskedést a rendező 
bábákról „babin-vecser“-nek hívták. E nevel 
vette fel a mandátumától búcsúzó elöljáróság 
vacsorája is és meg is tartotta hosszú éveken 
át. A „babin-vecser“-hez szükséges hús beszer
zése volt a legkedélyesebb. Csodálaloskép ugyan
is minden harmadik évben vacsora előtt a város 
legszebb fiatal bikájának véletlenül eltörölt a lába 
s igy ennek a húsát el kellett fogyasztani. Bol
dog világ 1 Mit szólna most ehhez a számvevő
ség 1 Akkor mindenki tudott arról, de senki sem 
botránkozolt meg, sőt örült, hogy a község pénz
tárát rendkívüli kiadással nem kellett megterhelni. 
Megszűnt, elmúlt a „Babin-vecser" is. A széna- 
szüretet megszüntette a kultúra, mert a „Bika
zug44 a mezőgazdasági iskolának kellett, kiszo
rult igy a szénatermő helyről a község s csak 
mesékben emlegetik annak szépségeit a mai 
fiataloknak az öregek, akik sok-sok kedélyes, 
kellemes órákat töltöttek ez ünnepeken együtt. 
Fájó szívvel gondolok vissza én is a letűnt, 
vissza nem térő boldog időkre s búcsúzom el a 
„Városházé*4-tói a viszontlátásra.

E g y  ö re g  s z a rv a s i .

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, Á r V c t f l á Z .



Sok baj van a szegény ember kis malackájával
Levágják, elprédálják egy évi jobb élet egyetlen reménységét

Segiis magadon, az Isten is megsegít!
Ezzel az arany közmondással alapította 

meg az Ipartestület 1932. október 10*én Temet
kezési Segélyző-csoportjét. Célja : az elhunyt ta
gok hátramaradottjainak egy alkalommali köl
csönös segítése. Tagok lehetnek az Ipartestület 
tagjai és azok törvényes nejei korkülönbség nél
kül, akik önálló iparigazolvánnyal vagy iparen
gedéllyel bírnak, orvosi vizsgálat nélkül akkor 
is, ha a csoportba lépésük után nem is marad
nának az iparlestület tagjai. Minden tag belépé
sekor köteles az ipartestület pénztárába — mely 
összegek, habár érte az Ipartestület felelős, tel
jesen külön kezelendők s az Iparlestület céljaira 
fel nem használhatók — tartalékul 1 pengőt, be- 
iratási dijul pedig 40 fillért befizetni, azonfelül 
minden esetben, mindenegyes tag halála esetén 
azonnal 50 fillért felszólításra, a tagsági könyv
ben felragasztandó bélyeg ellenében befizetni. 
Bármelyik tag halála esetén, ha az hivatalosan 
igazoltatik, az Iparlestület pénztára köteles a ha
láláig vele lakott házastársnak vagy azok nem 
létében a jogos örökösöknek tiz százalék levo
násával, amely összeg a pénzbeszedési és ke
zelési költségek levonása ulán a tartalék gyara
pítására fordítandó, annyiszor 50 fillért kifizetni 
ahány tagja van a csoportnak. A tagfelvételt a 
mindenkori ipartestületi elnökség végzi, az ügy
kezelést pedig díjtalanul az Iparlestület irodai 
személyzete intézi. A felvételre való jelentkezés 
személyesen történik. A járulékokat a belépő tag 
a jelentkezés után legkésőbb 15 nap alatt tarto
zik kifizetni és a tagsági igazolványt személye
sen átvenni. Ha valamelyik tag elhalálozásakor 
fizetési részletekkel hátralékban van. annyiszor 
20 pengővel kevesebb segélyt kapnak hátrama
radottjai, mini ahány elhalálozási illetéket nem 
fizeted. Ha a tag kél fizetéssel hátralékban van 
és harmadik esedékességnél felszólításra nem 
fizet, minden kártérítési igény nélkül a tagok so
rából törlendő. Azonban újból beléphetnek, ha 
-a tagok állal addig fizetett járulékok összegéi, 
annak 10 százalékos kamataival előbb befizet
ték." Kivételt képez, ha a tag vidéken van mun
kában s ezen körülményi bejelenti és igazolja. 
A tagság tartama beláthatatlan időkig terjedhet. 
Ha azonban a tagok száma az alakuláskor levő 
tagok számának egynegyedén alulmaradna, a 
tagok közgyűlésénél; kétharmada a megszűnést 
kimondhatja, mikor is a tartalékösszeg a tagok 
között teljesített befizetések arányában szétosz
tandó. Hadbavonulás esetén a visszatérésig a 
tagsági jog szünetel. Visszatéréskor tartozik a tag 
8 nap alatt jelentkezni, mely esetben tagsági 
joga újból érvényes. Ha a tag tiz év után agg- 
ság vagy betegség folytán kereselképtelenné vá
lik, kérheti a fizetési kötelezettség alóli felmen
tését. Közelebbi hozzátartozók nélkül elhalálo
zott tag temetéséről a csoport gondoskodik. A 
cél, melyet az Ipartestület a csoport létesilésével 
kitűzött nemes és célirányos, különösen a mai 
nehéz gazdasági viszonyok mellett, amikor a 
sok esetben minden támasz nélkül maradi hoz
zátartozó a kölcsönös segités módjával oly ösz- 
szeghez jut, amelyből tisztességes temetésről gon
doskodhat és átmeneti gondjait is elviselhetőbbé 
teszi. Példa erre a már segélyben részesült hát
ramaradottak hálatelt köszönete. A segélyző cso
portnak jelenleg 312 tagja van. Nagyon szeret
nénk, ha a tagok száma szaporodna és e sokat 
jelentő intézményt az Ipartestület tagjai belépé
sükkel támogatnák. Épen ezéri felkérjük iparos- 
társainkat, hogy családjukkal tesznek jót, ha 
belépnek a Szarvasi Ipartestület Temetkezési Se- 
gélyző-csoportjába. Mert : Vigyázz I mindenkinek 
3zól Ézsaiás próféta intelme :

„Rendezd el házad, mert meghalsz.*
És vedd eszedbe, hogy nem tudhatja senki sem 

óráját, sem napját az ő halálának.
A halálnak útját senki ki nem kerülheti I
A halál nyomában bánat és csapás jár 1 

A halál nyomorúságát még jobban fokozza 
ez eltemetés gondja.

Tákos Lajos
ipt- jegyző.

— A csokoládéciflarettáról irt Majthényi 
György kedves verset Az Én Ujságom új szá
mába. Mutatványszámot szívesen küld a kiadó
hivatal, Budapest, VI., Andrássy út 16. Elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő.

A szegény embernek nagy álma a kis 

malacka, amit kenyerének felével, szeme suga

rának melegével hizlal fel, hogy azután a kis 

kocának szalonnájával, kolbászával édesítse 

nem sok örömöt adó életét. Azonban az utóbbi 

időkben nagy baj van a kis malackával. Nagyon 

sokan még meg sem tudták szerezni a tavasz- 

szal azt a hathetes kis apróságot, amely ott, 

ahol megvolt a legnagyobb örömöt és remény

kedést jelentette. Ámde a világ szomorúra for

dult járása kikezdte a szegény napszámosok, 

földmunkások, iparosok egyetlen reménységét 

is. Jöttek a különfélefajta betegségek, egyszer- 

csak búslakodni kezdett a malacka. A drága

pénzen megvásárolt cleséget otthagyta a vá

lyúban, lekókkadt füllel, búnak eresztett fejjel 

lapuit meg a kis ól egyik sarkában. A gazdája 

pedig ott szomorkodott az akól előtt. Állat

orvosra, szérumra nem telt és a kismalac el

pusztult. Ott pedig, ahol megmaradt, ott to

vább emelkedtek a gondok. Az árpa, a kuko

rica állandóan drágul. A legtöbb helyen saját-

— Népművelési előadások. Az idei népmű

velési előadások sorozatát a helyi Iskolán- 

kivüli Népművelési Bizottságnak a Szarvasi 

Ipartestületben tartandó népszerű ismeretter

jesztő előadása fogja megnyitni október 30-án 

szerdán este 7 órakor. A megnyitót Wagner 

Géza gimnáziumi tanár, a helyi bizottság el

nöke mondja, utána időszerű kérdéseket fej

teget Korim Kálmán gimnáziumi tanár. Az 

előadások nyilvánosak, díjtalanok és azokon 

a testületi tagokon kivül vendégeket is szíve

sen lát az Ipartestület elnöksége. A következő 

héten csütörtökön a Kereskedő-alkalmazottak 

Egyesületében, pénteken pedig az Iparosif

jak Önképzőkörében lesz egy-egy népszerű 

ismeretterjesztő előadás. E megnyitó előadá

sok után a vezetőség ugyanezekben aa 

egyesületekben ugyanezen napokon két he

tenként folytatja az iskolánkivüli népművelési 

tevékenységet.

Jegyezze elő a Szarvasi Naptárt és Évkönyvet 

50 filléres árban lapunk kiadóhivatalában!

maga és családja részére sincs betevőfalat, 

nemhogy a disznónak lenne. És a kettő keserű 

összejátszásától a meleg őszben levágják a 

szegény ember egyetlen reménységét, hogy le

gyen betevője a szűkölködő családnak. A hús, 

kolbász ilyenkor nagyon könnyen romlik és 

bizony a szegény embert az ág is húzza, ha 

elromlik a lesütött hús, hurka. Akinek pedig 

sürgősen kell a pénz orvosra, patikára, ka

matra, adóra, az szinte elprédálja a drága ele- 

ségen megtartott hizócskát. Mert bizony az 

olcsóbb akciókukoricából nem jutott a szegény 

embereknek. Őreájuk nem gondoltak a hatal

masságok, amikor kukoricát árultak olcsóbb 

áron. Napszámos, kisiparos elkótyavetyéli kis 

malackáját, utolsó reménységét, vagy levágja, 

csakhogy pillanatnyilag segítsen magán és kis 

állatkáin. De mi lesz velük, ha nem lesz a 

máskor oly sok örömöt adó szalonna, zsír ? 

Bizony a mai nehéz időkben sok baj van a 

szegény ember malackájával is . . .

1935—36. rádióévad
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K A P H A TÓ K : 
C 7 Í i r C  villamossági- és 

rádíószaküzletben
SZARVAS, (Fürdővel szemben).

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó m inőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
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tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOPSTEIN
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  AL Árpád-bazár 5.

— Évforduló. A kondorosi ev. egyház éven
ként dicséretreméltó kegyelettel megünnepli 
nagy jóltevőjének, alapítójának Achim Ádám 
volt békési főesperes és szarvasi lelkésznek 
emlékét. Az ünneplés, nevezett jóltevő, 1899 
október 23-án történt elhalálozásának évfor
dulóján — ez évben már 36-ik évfordulón 
ment végbe. Az iskolás növendékek tanító
ikkal a presbitérium az egyházi elnökség 
vezetésével vonult a temetőbe, hol egy alkalmi 
ének elzengése után a lelkész, Balczó And
rás méltatta a nemes ióltevőnek emlékét és 
megkoszorúzta a kripta fölött álló hatalmas 
obeliszket.

— Liszt-év. 1936-ban ünnepli a nyugati mű
veltségű emberiség Liszt Ferenc'születésének 
százhuszonötödik, halálának ötvenedik évfor
dulóját. Ünnepségek egész sorát rendezjk em
lékének tiszteletére. Liszt Ferencről az Új Idők 
mai számában Fodor Gyula irt költői erejű, 
mélyenjáró tanulmányt. Az Új Idők ezévi 
harmincezer pengős rejtvénymegfejtési pályá
zatának negyedik negyedévi fordulója mosl 
veszi kezdetét. Előfizetési ára negyedévre 6 
pengő 40 fillér, egyes szám ára 50 fillér. 
Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvkereske
désében Szarvas.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben október 18-tól október 25-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek : ifj. Gaál 

Mihály és Kovács Judit leánya Judit, Hicz 

Pál és Maginyecz Zsuzsanna fia-Pál, Nádas 

Mátyás és Czigléczki Anna fia Mátyás, Szék- 

retár Pál és Skorka Judit leánya Mária, Kor

bei János és Gerhát Ilona fia halvaszületett, 

Medvegy Mihály és Krajcsovicz Erzsébet fia 

Mihály, Kovács Mihály és Kovács Julianna 

leánya Judit, Szappanos Pál és Német Er

zsébet fia Imre-János, Grajczjár János és 

Demeter Mária leánya Mária, Szenteszky 

András és Szloszjár Erzsébet leánya Erzsébet 

és leánya halvaszületett. Csonka András és 

Csicsely Zsuzsanna fia halvaszületett, Klimaj 

András és Török Anna fia András, Maglóczki 

Pál és Valkovszki Mária leánya Mária, vitéz 

Tóth János és Kovács Erzsébet fia János. 

Házasságot kötöttek: Litavecz Mihály Antal 

Annával. Győri Ferenc Hipszki Erzsébettel, 
Révész Román András Etellel, Csonka János 
Medvegy Máriával, Kulasák János Medvegy 
Erzsébettel, Maczik Mátyás Urbán Erzsébettel, 
Keresztúrszky János VaJastyan Máriával, 
Roszik János Podani Judittal, Kolompár Pál 
Styevó Máriával, Uhljar Mihály Kolompár 
Zsuzsannával. Elhaltak: Pribelszki Pál 16, 
Misik Judit 6hónapos,Gyebnár Istvánné Blaskó 
Zsuzsanna 62, Novodonszki Sámuel 74, Ma
czik János 79. Czinkoczky Jánosné Kepenyes 
Zsuzsannaöl, Vajgel Mihály58éves korukban.

— Megjelent a Színházi Élet jubileumi albuma. 
A Színházi Élet október 18-án ünnepelte fenn
állásának 25 éves jubileumát és ebből az 
alkalomból hatalmas jubileumi albumot adott 
ki. Az irás, az újságírás, a képzőművészet, 
a fotó- és nyomdatechnika remeke ez a szám. 
A jubileumi számban szereplő irók közül 
csak úgy mutatóba sorolunk fel egy pár ne
vet : H. G. Wells, Somerset, Maugham, Hein- 
rich Mann, Karinthy Frigyes, Zilahy Lajos, 
Móricz Zsigmond, Erdős Renée. Az 550 ol
dalas jubileumi album az összes értékes mel
lékletekkel együtt 1 pengőbe kerül, amely 
összeg bélyegekben is beküldhető a Színházi 
Élet kiadóhivatalához, Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körút 7.

-  Én leszek a felesége. Irta: Arthur Mills. 
„Én, Bay Stratton, őfelsége századosa, a mai 
napon fogadást kötöttem Miss Juliét Sims- 
szel, hogy öt fontja ellenében ötezret fizetek, 
ha tizenkét hónapon belül megkérem a ke
zét/* Ezt az aláírásával ellátott nyilatkozatot 
adja át a délceg katonatiszt a ragyogó szőke 
leánynak. Ám mindjárt a fogadás napját kö- 
vetőleg olyan közös kaland sodorja őket kö
zelebbi kapcsolatba, amely az élet küzdel
meiben egymáshoz méltó társakká avatja 
őket. Egyik nagyhatalom titkos ügynökeinek 
hálójába keverednek. Ennek a sok veszede
lemnek az évődésből kötött fogadás volt a 
kiindulópontja. Sajátosan vonzó, ritka női 
jellemet ismerünk,^meg ebben a t regényben, 
amelynek acélos tettrekészsége, hősies elszánt
sága egyesül a női lélek minden bájával és 
varázsával. A mindvégig izgalmasan torlódó 
események során a humor üde ötletei is föl- 
csillanak s a leghátborzongatóbb jeleneteket 
is felejthetetlenül kedvessé teszik. A Palladisz- 
nak ezt a legújabb Félpengős Regényét Simon 
Miklós fordította. Kapható Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedésében.

-  T-BSE I.-MÁV 3:2 (2 :1). Biró: Vezér II. 

Örvendetes meglepetésben részesítette első

osztályú futballcsapatunk a szarvasi drukke

reket vasárnap este. Az utóbbi időkben 

pechesen szereplő csapat vasárnap Békés

csabán, otthonában fektette kétvállra a tabella 

élén álló MÁV-ot. A csapat nagy lelkesedés

sel játszott a mérkőzésen és már az első 

félidő 13. percében Kiss II. jól irányított sza

badrúgását Gyimesi biztosan helyezte a há

lóba. Utána Gyimesi ideálisan fejelt labdáját 

Bankó I. helyezi a sarokba. A félidő ered

ményén csak a 42. percben szépit Halmai. 

Szünet után a szarvasi csapat uralja a pályát 

és a 8. percben Galáth szökteti Kulasákot, 

majd az pontosan bead a jól helyezkedő 

Galáthnak és már védhetetlenül ül a jobb 

alsó sarokban a labda. A 15. percben még 

szépit Bácsalmási szabadrúgásból, de többre 

már nem képes a MÁV az utolsó percig 

lelkesen küzdő szarvasi csapattal szemben. 

A csapat minden tagja jól megfelelt, lelkesen, 

szívvel küzdöttek. — Vasárnap, október 27-én 

elsőosztályú csapatunk itthon játszik bajnokit 

a Békési TE csapatával délután fél 3 órai 

kezdettel.

-  T-BSE II.-VSE 6 :2 (3:1). Biró: Takács. 

N í v ó s , szép mérkőzést* játszott a két csapat, 

melyből másodosztályú csapatunk nagyobb 

tudásával megérdemelten került ki győztesen. 

A vezetést a vendégcsapat szerzi meg és 

utána szívósan védekezett egészen a 26. percig. 

Ekkor Szentpétery védhetetlen lövéssel egyen

lít, amit rövidesen Bobvos gólja követ, majd 

Kovács fut le és lövi a harmadik gólt. Szünet 

után. közvetlen kezdés után Szentpétery lő 

gólt. A vendégcsapat teljesen megtört. A 16. 

percben Kovács sarokrúgása surran védhe

tetlenül a hálóba. Majd Csicsely erősen ka

pura lőtt labdája az egyik védőjátékos lábáról 

pattant a hálóba. Végül még Pósa szépit az 

eredményen, amit már az erősen közelgő 

sötétnek köszönhetett, mert a kapus nem 

igen látta a labdát. — Vasárnap másodosz

tályú csapatunknak pihenő napja lesz.

Meghívó
A Szarvasi Ipartestület kebelében alakult 

Temetkezési Segélyző Csoport október 28-án 

(hétfőn) délután 3 órakor az Ipartestület szék

házában rendes

évi közgyűlést tart,
melyre a csoport tagjait ezúton is tisztelettel, 

meghívom. Medvegy Miklós
ipL alelnök.

Tárgysorozat:

1. Elnöki jelentés.

2. Taglétszám- és pénztárállomány beje

lentése.

3. Esetleges indítványok.

Helybeli gabonaárak

Búza . . . 17-
Tengeri csöves . 13-
Árpa (új) 15 —
Zab 15 —
Lucerna . 100'--

P U B L I K Á C I Ó

Folytán Györgynek törekje és pévéja eladó IV. 111.

—  Sutyinszki Jánosnak K ékén 6 hold földje e ladó T

II. 257. —  Kohut M ihálynak hóztelke gyüm ölcsfákka l 

eladó Zö ldpázsiton 11. 14. —  Gyebnár A ndrásnak  Ná- 

das-dülöben 5 hold földje és Rózsáson 2 hold földje 

eladó T V 213. —  G aláth  Jánosnak  törekje. pévá ja , 

s za lm á ja  és tengeriszárja e ladó IV. 211. — H anó Já- 

nosnénak egy tehene tartásra ki- vagy eladó T III. 194.

—  Sovány P á lnak  takarm ányrépája eladó. —  K ohut 

Jánosnak  árpaszalm ája , törekje. tengeriszárja, 3 darab  

kútgém je, több akácfaoszlopa és tűzifája e ladó T IV . 

142. — 1. 270. szám  alatt herepéva eladó.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket fe lvesz: SZAR V A SO N  a k iadóh iva ta l 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 

M iklós ut 9. ÖCSÖD ÖN  Lakos Imre dohényárus. KO N 

DO ROSON  Velky Béla tanitó.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve- 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Két csinosan bútorozott szoba november
1-től kiadó, esetleg konyhahasználattal is. 
Podani S. II. 17.

. November 1-től különálló utcai 2 szoba, 
konyha, előszoba, speiz és fáskamra kiadó. 
L  381. Vajda Péter utca.

. Bútorozott szoba kiadó. Érdeklődni lehet 
a kiadóhivatalban.

. Főgimnázium és polgári-iskola növendékei 
részére sapkák jóminőségben raktáron vannak, 
továbbá tornacipo, 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 1. kér. 482. szám alatt.

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


