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A termelés 
átszervezése

Irta: Törley Bálint orsz.-gyül. képv.

Mezőgazdasági termelési politi
kánk irányításánál meglehetős nehéz
ségekkel kell az erre hivatott tényezők
nek megküzdeniök. Nehézségekkel, me
lyek főleg abból adódnak, hogy har
minchét államban merev kiviteli kon
tingensek állítják útját a sokak által 
annyira óhajtott szabadkereskedelem
nek. De vannak más nehézségek is. 
Nemcsak a tipizálás, a termények egy
ségesítése és a termelés átállítása te
rén, hanem ott is, ahol termelésünket 
azért, hogy a világpiacon versenyképe
sek legyünk, olcsóbbilani akarjuk. Meri 
sajátlagos viszonyaink közt a mező- 
gazdagsági termelést olcsóbbá tenni 
csak a termelés mennyiségének növe
lésével vagyunk képesek, miután azo
kat a technikai rendszereket, amelye
ket más agrár kiviteli államok s főleg 
a tengerentúli államok alkalmazhatnak 
mi nem alkalmazzuk, ezeknek az al
kalmazása a mi mezőgazdasági mun
kásosztályunknak többségét máról-hol
napra az ellátatlanok sorába taszítaná. 
Hogy ilyen viszonyok között mégis a 
a termelés fejlesztéséről és átállításá
ról beszélhetünk, azt földrajzi fekvé
sünknek köszönhetjük, mert nyugat
ról keletnek és északról délnek haladva 
mi vagyunk az első állam, amely oly 
növényeket is termeszthet, amelyek a 
napnak nagyobb besugárzását igény
lik és az inkább keményítőt és szén
hidrátot tartalmazó más növényekkel 
szemben főleg fehérjével és proteinnal 
bővelkednek. *A termelés átszervezé
sében azt hiszem, elsősorban arra kel
lene törekednünk, hogy a kapásnövé
nyek termelését minél jobban kiterjesz- 
szük. Sajnos ezen a téren a kívána
tos aránnyal homlokegyenest ellenkező 
irányban haladnak. A cukorrépa terü
let is az utóbbi négy vagy öt esztendő 
alatt a felére csökkent. Köztudomású 
továbbá, hogy a kincstár a dohány- 
termelésre szolgáló területeket 30 szá
zalékkal volt kénytelen csökkenteni. 
Lenne itt azonkívül még egy növényünk 
melyre a mezőgazdasag nem fordított 
kellő gondol s ez a növényünk a ten
geri. A statisztika szerint kukoricával 
beültetett területünk az 1,950.000 és a
2,050.000 katasztrális hold közölt va
riál, sokkal nagyobb tehát, mint egész 
erdőterületünk, mert Magyarország er
deinek területe mindössze 1,906.000

és néhány száz katasztrális hold. Azt hogy minden második, harmadik év
hiszem, hogy amikor erre felhívom a 
közfigyelmet, szabad talán azt is kér
nem és ajánlanom, hogy ennek az 
erdőket meghaladó nagy területen, év* 
ről-évre megújuló s a legkisebb falusi 
néprétegeket is érdeklő növénynek a 
szakszerű termelésére, megfelelő keze
lésére a gazdaközönség legszegényebb 
rétegeit is vezessük rá s oktassuk ki. 
Ezáltal egyrészt megszüntetjük azt az 
óriási óriási lermésingadozást, amely 
egyik évről a másikra adódik, más
részt e növényünk termelését jelenté
keny mértékben fel tudjuk fokozni és 
nem szorulunk arra — amit én sem
miesetre sem tartok örvendetesnek —

ben vámkülföldről vagyunk kénytele
nek ezt a cikket importálni. Ha van 
cikk, amelynél nem szabad a fölös
legtől megijedni, a tengeri minden
esetre az ilyen cikkek közé tartozik. 
De ésszerű határokon belül minden
féle magvak, fűszerek termelése sem 
mellőzhető. Számos külföldi cég — 
angol, svéd, francia — termeltetett ná
lunk ilyeneket éveken keresztül. Nem 
azért, mintha itt nagymennyiségű mag- 
vat tudott volna termeltetni, hanem az
ért, mert olyan csiraképességű és oly 
biztosan beérő mag, mint Magyaror
szágon, a világnak csak nagyon ke
vés helyén termelhető.

Szerdán este Szarvason tartózkodott 
vitéz leveldi Kozma Miklós belügyminiszter

Közegészségi és aszály ügyekben tartott megbeszélést az elöljárósággal

Vitéz dr. leveldi Kozma Miklós 
m. kir. belügyminiszter békésmegyei 
körútja során szerdán este a megye 
főispánjának vitéz Ricsóy-Uhliarik Bé
lának és a megye alispánjának vitéz 
dr. Márky Barnának, valamint kísére
tének társaságában Szarvasra érkezett. 
A  belügyminiszter tiz óratájban érke
zett a községháza elé. Itt dr. Schauer 
Gábor járási főszolgabíróval és vitéz

Biki Nagy Imre főjegyzővel az élén a 
község elöljárósága fogadta a belügy
minisztert, aki ezután a tanácsterembe 
vonult és ott megbeszéléseket folyta
tott közegészségi és aszály ügyekben, 
majd a munkásság küldöttségét fo
gadta. A megbeszélések végeztével az 
Árpádban vacsorán vett részt, majd 
éjféltájban visszautazott Budapestre.

Nagyszabású jótékonycélú műsoros-estet 
rendeznek november 9-én Szarvason

A Protestáns Nöszövetség műsoros-estje iránt nagy az érdeklődós

S. O. S. 1 . . .  Az evangélikus egyház fogta 

fel e három betűből álló táviratot, amelyet a 

szarvasi nyomorgók indították el s amelyet 

elsősorban a lélek és szellem anyjának, a sze

retet letéteményesének, az egyháznak kell fel

fognia. Ez a távirat az egyháznak jött, az egy

ház pedig szolgáival és szolgálóival kikézbesiti 

minden egyes egyháztagnak. Ezt a táviratot 

viszi széjjel a reggelenként hívogató harang, 

az áhítatra hangoló orgona, erről a táviratról 

szól az elhívott igehirdető, aki beletekint a tél 

előtt az élet mélyeibe és fáradhatatlanul el 

kell indítania a jótett üzenetet minden házba. 

Ma már azt lehetne mondani, hogy az élet 

minden tűzfalra ráírta a szegénységet, de az 

még nem n y o mo r ,  amelyet sok család hom

lokán, gyermekek fonnyadt arcán lehetetlen 

meg nem látni. Ezt a táviratot kapta meg a 

Protestáns Nőszövetség és Luther Szövetség, 

amely egyesületek fáradhatatlanul dolgoznak 

azon, hogy november 9-rc nagy gonddal ösz- 

szeállitott műsora jól sikerüljön és hogy a jö

vedelemből éhezőket és ruhátlanokat felkarol

hasson. Vannak még sokan, akik szeretik a

művészetben a szépet, de hozzá is tudják kötni 

érző és irgalmas szivüket. A szarvasi Protes

táns Nőszövetség 9-iki műsoros-estje a meg

értő szeretet első lépése. A tél nyomorának 

enyhítése munkájába az egyesületek bevonták 

az ifjúságot is. Gyönyörő kép az, amikor a 

gyermek segit a gyermeken. Ifjúságunk dobo

zokkal fog megjelenni, amelybe mindenki he

lyezzen a nélkülözhető, ruhát, cipőt vagy bármi 

más felhasználható ajándékot. Senkisem kérdi 

mit és mennyit adott valaki, hanem hálás kö

szönettel fogad a gyűjtő mindent, amit erre a 

nemes célra szántak. Minden adomány érlék, 

különösen, ha jó szívvel adják. Az egyház bel- 

missziói munkájának vezetője nyitott szivekre 

és adakozó kezekre számit, mert csak igy tel

jesítjük keresztyéni kötelességünket. Szegények 

vagyunk, de Isten ments, hogy a sors még a 

nyomort is az arcunkra írja. Mentsétek meg 

lelkeinket! S. O. S. A megmentett testben ott 

lakozhatik a jó lélek is, amely hálás is tud 

lenni. De ha még hálát sem kapnánk, gondol

junk arra, hogy amit a legkisebbnek is teszünk 

a szeretet őrökké élő hirdetőjének tesszük, ő



vezéreljen e munkában s akkor a siker sem 

marad el. A jótékonycélú műsoros-est műsora 

a következő: 1. Prológ: mondja Cserey La- 

josné társelnök. 2. Magyar dalok. Énekli aT a- 

nitónőképző-intézet énekkara. 3. Szaval Csi- 

esély Mária (Mezőtúr), 4. Táncokat mutat be 

Bankó Pál. 5. Hegedűszóló, a) Vécsey Valse 

triste, b)Drdla Jouvenir, c) Hubay Kis szeke

res, magyar poéma. Játsza Szederkényi Nán

dor gimn. zenetanár. 6. Népszámlálás a tanyán, 

(dialóg). Irta Borgulya Endre. Előadják Heckl 

János és Deák Gyula (Mezőtúr). 7. Magyar da

lokat énekel Pap Gábor békéscsabai ref. hit

oktató lelkész. 8. Erdélyi íróktól költeménye

ket szaval Kimer Gusztáv békéscsabai gimná

ziumi ev. vallástanár- 9. Táncok. Bemutatják : ] 

Füzessy Erzsébet, Kiss Irén, Mrsan Mária, 

Kellő Szilvia, Krón Tusi, Rohoska Margit, Szvák 

Ilona. Belépőjegyek : Páholy 5 személyre 6 

P, azon felül minden személy 1 P, I. hely 1 

P, II. hely 70 f., III. hely 50 f., ifjúsági jegy 

30 f. Jegyek előre válthatók: özv. Holéczy 

Gusztávné és Gaál János kereskedésében. Fe- 

lülfizetéseket köszönettel fogadnak.

H Í R E K

bi/incsefeef. Nagy eszmékért küzd a mi korunk s 
aki nagy eszmékért küzd, annak nem szabad 
elcsüggednie. Harc nélkül ma eredményt elérni 
nem lehet. Szörnyű erők mérkőzésének színpada 
a világ s aki elcsügged, meg hátrál, az már ve
reségei is szenvedett. Le kell bonfanunfe sok min
den/, ami az új a jobb Magyarország fejlődésének 
akadálya s fel kell építenünk sok mindentt ami 
nélkül az új Magyarország meg nem állhat, el 
nem foglalhatja azt a helyet, amelyet történelmi 
jogai, kultúrát megőrző szerepe jelölnek ki szá
mára a Dana-medencében. Az új alapokra épített 
Magyarország helyet akar biztosítani ifjúsága 
számara, hogy az boldogulhasson. Azzal azon
ban, hogy az állam a maga részéről az admi
nisztrációban és egyéb az állam befolyása alá 
tartozó területeken bizonyos számú diplomás ifjút 
elhelyez, még nincs megoldva a kérdés. Nincs 
megoldva a kérdés még pedig azért, mert a 
munkaadók nem karolták fel olyan melegen a 
miniszterelnök elgondolását, mint az szükséges 
lenne. Gömbös Gyula sokkal jobban szereti az 
ifjúságot, semhogy eltitkolta uo/na, hogy ezen a 
ponton egyáltalán nincs megelégedve az elért 
eredményekkel. Helyet kért a magyar ifjúság 
számára s ez a helyfoglalás nem jelenthet csak 
annyit hogy itt-ott egy-egy íróasztal jut osztály
részülitt-ott egy'egy kis falat kenyeret juttatna 
a magyar fiafa/ságnak. Fia/a/sápunknafe oíí kell 
lennie a műhelyekben, a gyárakban, a bankok
ban és a kereskedői pultok mögött és becsületes 
munkával kell megkeresnie a maga mindennapi 
kenyerét.

Utat engedni az ifjúságnak
A miniszterelnök legutóbbi beszédét a ma

gyar ifjúság körében„ a Turul Szövetség d'tsztá- 
borozásán mondta el. Azokhoz szólt, akik a 
magyar jövendő felé mutatnak, akiknek egykor 
kötelességük lesz, hogy azoknak a nagy felada
toknak éljenek, amelyeket a mostani reformkor
szak tűzött maga elé és sikeres megoldásuk 
által megalapozzák a magyar jöuendof. Termé
szetesen, hogy a miniszterelnök, amikor az ifjú
ság előtt beszélw elsősorban a reformokról beszélt 
hiszen az ifjúság van hivatva arra, hogy annak 
az új, népi Magyarországnak a megalapozását 
adja, amely második ezer esztendőt akar meg
nyitni a magyar nép előtt. Három célt emelt ki 
a miniszterelnök, amelyekért küzdenünk kell s 
amelyeket meg kell valósítanunk. Először: minél 
több magyart erre a földre; másodszor a több 
magyar számára olyan szociális jólét megterem
tését, amelyet minden dolgozó megkövetelhet; 
harmadszor: harcos magyarokat, mert a trianoni 
Magyarország csak harccal, feiíarfássa/, megren- 
dithetetlen jellemszilárdsággal törheti össze a mai

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli ős vasárnap dé lu tán i ügyeletes szolgá

latot Szarvason november hónapban  id. Géczy Dezső 

gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek 4
A  szarvasi ev. nagytem plom ban vasárnap délelőtt 

tót. az újlem plom ban m agyarnyelvű istentiszteletet 

tartanak.
A szarvasi róm. kot. tem plom ban vasárnap 

délelőtt fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagy

mise. délután 4 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 

órakor kismise. M inden este G órakor áhitatosság.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 

vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvahéz dísztermében. 

Kondoroson m inden hónao m ásod ik  vasárnap ján  délután 

2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— A reformáció emlékünnepe városunkban.
A protestáns világ nagy ünnepéi: Október 31-ét 

a szarvasi evangélikus társadalom a kima

gasló történelmi és egyházi eseményhez mél

tóan ünnepelte meg. Reggel 9 órakora község 

összes iskolái az ótemplomban rendezett

ünnepi istentiszteleten vettek részt, melyen 

magasan szárnyaló, értékes beszédet mondott 

Szelényi János az evangéliumnak lelkes és 

bátorszavú hirdetője. Fél 12 órakor a Luther 

tanitónőképző-intézeí ifjúsága a gimnázium 

tornacsarnokában gyűlt össze és tartalmas, 

jól előkészített műsor keretében hódolt októ

ber 31-ike magasztos emlékének. Délután fél 

5 órakor a gimnázium ifjúsága rendezte meg 

szokásos ünnepét a tornacsarnokban nagy 

közönség jelenlétében. Az emiékbeszédet 

mindkét helyen kiváló szónoki készséggel 

Korim Kálmán vallástanár mondotta. A refor

máció eszméinek történelmi és bölcseleti 

méltatása nagy hatást válloit ki. A Lulher 

lanitónőképző-intézet ünnepén üz énekkari 

vitéz Szomjas Frigyes tanár, a gimnázium 

ünnepélyén pedig Szederkényi iNándor zene

tanár vezényelte. A gimnáziumi műsoron a 

zongoraszámokat Kellő Márta 111. o.. Nádor 

Ella VI. o., Po'ónyi Gyöngyi III. o. és Zelenka 

Lajos V. o. tanulók adták. Este 6 órakor az 

ólemplomban alkalmi ünnepi istentisztelet 

volt, melyen az ünnepi prédikációt Kellő 

Gusztáv ev. lelkész mondotta.

Gyógyszertárakban kapható.

SZERENÁD
Regény, írta : MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 69

— AU' right! — mondotta. A szövetsége
sed vagyok, életre-halálra I

És úgy összepréselte a tenyeremet, hogy 
szegény ujjaim végén majd kicsordult a vér.

* * *

Nóra legutóbbi beszélgetésünk óta határo
zottan félt tőlem egy kicsit. Épen ezért úgy ren
deztem, hogy pár nap múlva akaratán kivül is 
találkoznia kellett velem Heddánél. Egész ma
gatartásomon észrevehette, hogy nem akarom őt 
többé zavarba ejteni, tőrbe csalni, mint a leg
utóbbi beszélgetésünk alkalmával. Ez kissé meg
nyugtatta.

Mégis a búcsúzásnál tapintatosan megkér
deztem tőle ;

— Mondja kérem Nóra: megmondotta-e 
maga a páciensének, hogy teljes felgyógyulása 
után is miféle utóérzések kínozhatják.

Nóra megdöbbent. Egészen elkomolyodott.
— Nem — nem mondottam! Erre nem 

terjedt ki a figyelmem. Pedig egy ilyen súlyos 
sebesült még hónapok, esetleg évek múlva is 
érezhet hirtelen nyilalásokat, fájásokat a tüdejé
ben. Valószínű, hogy ilyenkor képzelődik is 1 
Erre nem gondoltam. De talán a főorvos úr I

Az utam egyenesen a kórházba vezetett.

És kiderült, hogy a nagyhírű sebész is el
felejtette az utóérzésekről felvilágosítani páciensét.

— Talán Nóra I — mondotta bizonytalanul.

— Mostmár eleget tudok ! — dörzsöltem 
a kezemet.

És másnap reggel vonatra ültem.

A pályaudvarnál délelőtt féltizenegykor .egy 
autótaxin egyenest Október lakására hajtattam.

— Itthon van-e dr. Csanád ügyvéd úr, a 
lakásán vagy az irodában ? Mert azt tudom, hogy 
a tengerről már hazaérkezett.

Ezt a kérdést a kapuban ácsorgó házmes
ternek tettem fel, ki bólongatott, de egyébként 
bizalmatlanul méregetett végig.

— Ki keresi ? — kérdezte végül.
— Fontos az? — kérdeztem. Mert, ha fon

tos, akkor dr. Március Endre lapszerkesztő va
gyok Tiszavasvárról. Itt a névjegyem.

A házmester felélénkült.
— Tessék várni egy percig nagyságos úr 1 

Az ügyvéd úr ugyan tepnapelőtt elutazott az er
dejébe. de ha tetszik a nagyságos asszonnyal 
és a gyerekeivel lehet beszélni. Épen itt vannak 
nálunk látogatóban. Bejelentsem 7

Forogni kezdett velem a világ.
— Hét mégis nős és családos volna ? — 

szorult össze a szivem. De nem volt idő sokat 
gondolkozni.

— Jelentsen be kérem 1 — válaszoltam
rekedten.

Nem telt bele két percnél több idő : egy 
borzas és himlőhelyes, 40 — 42 év körüli, élénk 
feketeszemű, nem túlságosan divatos pongyolába 
öltözött nő jeleni meg az ajtóban és tüntető szí
vességgel nyújtotta felém mind a két kezét.

— Csanádné vagyok I Isten hozta kedves 
Március úr I Fáradjon fel hozzánk az emeletre. 
A férjem, dr. Csanád ügyvéd úr, azaz, pardon 
kérem, a Ferikém védtelenül sajnálni fogja, hogy 
nem lehetett szerencséje. Ö elutazott kérem az 
erdőüzemébe. Ó én jól informálva vagyok kérem. 
Én nagyon jól tudom, hogy ki a'z a Március úr. 
meg a többi méltóságos urak és asszonyságok. 
A Tannenbergék, Dolnayné, dr. Lándory Nóra, 
dr. Keserű főorvos úr, Mujkosházy főkapitány úr. 
Brennnr főhadnagy úr. — kik is vannak még 
kérem. Tessék-tessék feljebb fáradni az ügyvéd 
úr lakására, azaz, hogy pardon kérem : a laká
sunkba, ott vannak kérem felírva egy dobozbun 
a többi intelligencia nevek I Ó mink nagyon sze
retjük az intelligenciát kérem szépen. Tessék-tes- 
sék feljebb fáradni a nagyságos ügyvéd úr 
azaz, hogy pardon kérem, a Ferikém, — azaz, 
hogy pardon kérem a mi lakásunkba I

Pokoli jó hangulat fogott el.

— Te sem voltál babám sohasem dr. Csa
nádné. De nem is leszel I — goondoltam ma
gamban. És belevörösödtem az erőlködésbe, hogy 
a szeme közé ne kacagjak.



Gazdag tartalommal jelenik meg rövidesen 
a Szarvasi Évkönyv és Naptár

A  közönség osztatlan érdeklődéssel várja a gondosan szerkesztett,
pompás 1936. évi naptárt

— Halálozás. Molnár István nyugalmazott 

elekijérósíirodatisztöO éves korában Szarvason 

elhunyt. Nagy részvét melleti temették el.

— Grajczjar István szarvasi közismert 49 

éves szabómester váratlanul rosszul lett és 

szivbénulásban meghalt. Az Ipartestület belső 

életében élénk szerepet vivő szabómestert 

iparostársai nagy részvét mellett kisérték el 

utolsó útjára.

Reformáció
Orosz Iván költeménye

Letűnt időknek sűrű gomolyogja 
évmilliárdok titkait fedi el, 
ráömlik az örök feledések habja, 
s küzd a Minden a bűvös Semmivel.
És ring a Lélek, mint hányatott gálya 
vad uíharofeban, a múlás tengerén 
és viszi előre a hit erős árja 
a reménységek kristálytiszta erén.

A múlt titkait tragédiák őrzik, 
regékbe, könyvekbe örökre elzárva.
A régi álmokat csalódások őrlik 
s marad az ember e kincsekkel árva, 
miknek értékét szem fel nem méri, 
mert mély és örök, mint a csillagok, 
csak mikor az Ür sorra visszakéri, 
kiált fel az ember: ó mily gazdag vagyok.

ó t mi’ gazdagság ez : élni dús lélekkelt 
amit Isten adott apró mustármagnak, 
melyet a fény sugára ébreszt fel 
és kincse az minden hamisnak, igaznak. 
Küzdelme éveknek, küzdelme a jónak, 
minden romlásokkal, gyáva kétkedéssel 
és lenni embernek, földi halandónak 
megelégedni a napi sok kevéssel.

És lenni szabadnak, A Lélek útjait 
Isten kormányozza felfelé előre, 
de önző nem tudja lelkének karjait 
magasba emelni s elbukik a dőre.
A tömeg meg éli sötét korszakait 
a gyáva uralom vak elnyomásának ; 
bálványban keresi istene hangjait 
és lesz imádója gyatra önmásának.

De jő a szellem — a lakat felpattan 
és megnyitnak a merész távolok, 
a lélek erői szerteszétáradtan, 
mint égi folyó, mely dúsan háborog — 
nyomán lehull a sötétség vak fala 
az Ész és a Hit veszi át hatalmát, 
rá millióknak egybeforrt kardala 
zeng hő halleluját és boldog hozsánnát.

— Krisztus Király ünnepét tartották vasárnap 

a róm. kát. elemi iskola nagytermében szép

számú közönség előtt. Fetzer József esperes

plébános mélyhatású beszédében rámutatott 

arra. hogy mily mérhetetlen előnyök szár

maznak abból, ha elfogadjuk Krisztus király

ságának örök elveit s mennyire hátrányos 

számunkra Krisztus Király uralmának mellő

zése. Az elemi iskolai tanulók által előadott 

jelenet igen szépen sikerült és nagy tetszést 

aratott. Törőcsik Teréz szines éneke, Hoff- 

mann Anna lendületes szavalata, Pogány 

Kiéra ügyes zongorajátéka kellemesen hatol

lak. A vegyeskar két számot adott elő jó 

betanulásban.

— Műkedvelő-előadást rendez a leányegyesület.
4 szarvasi Gróf Bolza Pálné Leányegyesület 

december 14-én lelkes és ügyes műkedvelői

vel előadja a „Beleznai asszonyok" cimű 3 

felvonásos vígjátékot. A leányegyesület agilis 

vezetősége mindent elkövet a legszebb siker 

Érdekében. A színdarab előadásának előké

születei már folynak és lapunk következő 

jzómaiban bővebben beszámolunk a leány- 

egyesület előkészítő munkálatairól.

A Szarvasi Évkönyv és Naptár szerkesz

tője és kiadója Roszik János szarvasi jog

hallgató lelkes törekvéssel, az ügy iránti ha

talmas szeretettel és buzgalommal mindent 

elkövet, hogy a szerkesztésében megjelenő 

1936. évi szarvasi naptár a legváltozatosabb 

és legértékesebb tartalommal jelenjen meg 

és ezáltal minden szarvasi család kulturális 

szükségletének kielégítésére és szórakoztatá

sára, nemkülönben hasznára szolgáljon. A 

naptár gazdag és változatos tartalma révén 

a régimultú országos naptárakkal is felveszi 

a versenyt és mivel minden értékes cikke 

szarvasi vonatkozással bir, méltán számíthat 

Szarvas lakosságának legteljesebb érdeklő

désére. Roszik János joghallgató helyi vonat

kozásban nagy fontossággal biró vállalkozása

— Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetét 
mondok gróf Bolza Géza földbirtokos úrnak, 
Privler Pál igazgató úrnak és Kovácsik Er
zsébet tanítónő úrhölgynek, kik értékes ado
mányukkal a Katolikus Népszövetségi Otthon 
könyvtárát gyarapitották. Egyben kérem azo
kat, kiknek könyvtárukban nélkülözhető köny
vük van adják át azokat a katolikus iskola 
szolgájához. HEGYI JÓZSEF könyvtáros.

— Reformációi emlékünnepély. Vasárnap 

délután a szarvasi K1E ifjúsága az Árvaház 

dísztermében előadja Borgulya Endre ev. 

tanítónak a reformáció megindulásának misz

tikumába burkolt darabját. Az iró mély el

gondolásai és maga a darab elgondolása és 

szinrehozatala gazdag lelki kincsekben fogja 

a hallgatóságot részesíteni. A KIÉ és Protes

táns Leányegyesülel vállvetett munkája szép 

eredményre jogosítja fel az ifjúságtól mindig 

többet váró közönségét.

— Tévedni emberi dolog. (Beküldött levél.)

Tekintetes Szerkesztőség! A minap véletlenül 

kezembe került egy újság, amelynek egyik 

cikkében Toman Jánossal kapcsolatban valaki 

rosszindulatainak többféle kifejezést adott. 

Azt hiszem, hogy a közleményre érdemes 

választ adni Toman János lesz illetékes. Én 

csak egy tévedésre hivom fel a figyelmét a 

tévedőnek. Toman János metszeteit már 

évekkel ezelőtt, körülbelül 1930-ban legelő

ször közölte a Szarvasi Közlöny dr. Tokay 

László ügyvéd, akkori szerkesztőjének cikkei 

illusztrálásaként. így hát semmi sem új a 

nap alatt, tévedni pedig emberi dolog és 

vagyok tisztelettel Aláírás.

a legnagyobb elismerést érdemli és azzal, 

hogy Szarvas legkiválóbb toliforgatóit hozta 

egv táborba érdemeket szerzett. A Szarvasi 

Közlöny nyomdájában folyik a munka és a 

közönség érdeklődéséből ítélve nemcsak er

kölcsi, de szép anyagi sikerrel is kecsegtet. 

Minden szarvasi családnak ezt a szarvasi 

naptárt kell megvennie, amely a múlt év 

eseményeinek beszámolója mellett hasznos 

útmutató utasításokat is nyújt a következő évi 

életre. Gazdag tartalma, értékessége mind 

arra rendelik, hogy jó barátja, hűséges ta

nácsadója, baráti szórakoztatója legyen min

denkinek. Naptárvásárlásnál a szarvasi kis

gazdák, munkások, iparosok, kereskedők és 

tisztviselők mind a Szarvasi Évkönyv és Nap

tárt fogják megvásárolni.

— Vidám est. A szarvasi Protestáns Leány

egyesület vasárnap este nagyon kedves esttel 

lepte meg a nagyközönséget, amely teljesen 

megtöltötte az Árvaliáz dísztermét. Mlado- 

nyicky Olga és Szebegyinszki Bözsi nagyon 

sikerült alakítással adták elő az egyébként 

is szellemes darabot. Füzesi Erzsébet, Mla- 

donyiczky Olga, Kiss Irén és Mrsan Mária 

élvezetes perceket szereztek a közönségnek 

a helyzetek ügyes kihasználásával. Szakács 

György lanitó magyar dalai mindvégig lekö

tötték a hallgatóságot. Rohoska Margit, Sovány 

Mária. Mrsan Mária, Nedvegy Kata, Valkov- 

szki Mária és Krón Tusi a sok tréfának 

alapjául szolgáló vénlányok szerepében igazi 

hűséggel állták meg a helyüket. Nem a koruk, 

hanem az előre magukra erőszakolt évek 

súlya őszintén látszott fellépésükben és elő

adásokban. Vilim Klári mint táncmester nagy

ban hozzájárult a darab sikeréhez, amely 

osztatlan elismerést aratott. Nagyon kedvesek 

voltak az egymást követő táncszámok. Fü- 

zessy Bözsi görög, Kiss Irén és Mrsan Mária 

menüettje, Vilim Klári cigánytánca, Krón 

Tusi és Rohoska Margit holland, Szvák Ilona 

magyar tánca lelkes tombolásra ragadta főleg 

az ifjúságot, a nagyközönség az ifjúsággal 

együtt a megismétléssel jutalmazta a tánco

sokat. Az est sikerekben gazdag volt s bér 

a leányegylet működése mindig emelkedett, 

de ezzel a hangulatos előadásával kellemes 

szórakozást szerzett a közönségnek.

— Hegyközségi gyűlés. A Sirató-Bezinai 
hegyközség elöljárósága november 3-én a 
siratói ev. iskolában gyűlést tart.

OLCSÓN csillárt, izzólámpát, 
asztali lám pákát, falikarokat,

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

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.



HETENKÉNT
Iija: OROSZ IVÁN

Hét bika a kertben
A falu fejlesztés nagy apostolának, néhai 

való jó Tessedik Sámuel szarvasi ev. lelkésznek 
eredményekben gazdag és mozgalmas élete sem 
kerülte el az emberi rosszindulat, irigység és a 
tehetetlen düh piszkálódása. A történelem a leg
ékesebb bizonyítéka annak, hogy a nemes ügyek 
harcosait, az értékes és nagy szellemeket a 
köznapiság, a rosszindulat, a babonaság és az 
irigység majdnem mindig kikezdi és a próféták
ból rendesen mártírokat csinál ez a sokfélefajta 
ördögi adottság. Sajnos, hogy ennek kárát nem
csak egy ember, hanem a kultúra és az egész 
emberi társadalom sínyli meg. A hazugság ellen
őrzése a legnehezebb manapság is és innen van 
az, hogy hazug egyének, akiknek szavait a rossz- 
indulat ferdíti el* a bizonytalan vizeken hajózva 
ideig-óráig el tudnak lavírozni az igazság ártal
mára. Tessedik Sámuel se volt ment a hazugság 
és irigység ólkos piszkálódásaitól. A nemzetgaz- 
daságtan csak most kezd ébredezni arra, hogy 
ez a nagy szellem mily áldásos és alapvető 
működést fejtett ki oly korban, amikor a hala
dás kocsiját rendszeresen lefogták az önzés és 
irigység, a maradiság piszkos sártömegei. Egy 
ilyen korba beleszületni igazi mártiromság és ily 
korban élni és dolgozni azokért, akik csak ás
kálódni és piszkálódni tudnak, több, mint önfel
áldozás és önzetlenség Ha pár képet ragadunk 
ki Tessedik életéből, mélyen megdöbbenő lélek
kel állunk meg ezen tényéknél és csodálkozá
sunkat talán legméltóbban hallgatásunkkal tud
juk kifejezni. Ezt az embert, aki nemcsak az 
országban, hanem mondhatnánk az egész vilá
gon megalapítja az első alapjaiban reális mező- 
gazdasági és ipari népiskolát, irigyei a legkép
telenebb hazug vádakkal illetik. Az akác alföldi 
meghonosítóját, a szikesföldek megjavitóját, a 
házi- és kézművesipar megalapozóját, a Duna- 
Tisza-csatornák megálmodóját, a minden kérege
tés és egyházi hozzájárulás nélkül való ótemp
lom felépítőjét, a lucemaíermesztés magvetőjét a 
bornirtság és irigység azzal vádolja, hogy az ör
döggel paktál. A földjavitásért a „vakondok4* ne
vet kapja, amiért nem vesz részt a háromnapos 
dorbézolásokon, hejehujás torokon és lakodal
makon, amelyek a szegény népet teljes anyagi 
romlásba sodorták. Ezért a népért annyit dol
gozó Tessedikfct úgy tüntették fel, mint aki gőgös 
és megveti a szegény parasztnépet. A mostani 
tanitónőképző épületét is iskolájának jövedelmé
ből építette és annak oromzatára a ipart és föld* 
mivelést jelképező szobrokat tétetett. A rossz
lelkű irigyek szavai nyomán rövidesen az a hir 
járta, hogy ő Máriákat, bálványokat, „vagy mi
féle idegen isteneket állítatott oda. A nép jobb
léiéért küzdő nagy férfiút a gyümölcsfáiért kine- 
vették, szószéken beszéltek ellene és amikor az 
árvíz és a fagy mások minden terményét elvitte, 
az ő góllal és füstöléssel védett, nemesilett gyü
mölcsöse — a mai Sziráczky-kert — bőven ter
mett. Ellenségei látva ezt a tömeget felbőszítet
ték ellene és idegenek, külföldiek és József ná
dor által is annyira megcsodált mintakertjébe a 
község hét bikáját engedték be, melyek hat na
pon ét tördelték, taposták a fákat és véleménye
ket. Amikor az elöljáróságnál panaszt lett, azt 
mondták neki, hogy minek ültetett fákat, ha nem 
ültetett volna, nem dúlták volna fel a bikák. Hét 
bika a kertben . . . szomorú tragikum van ebben 
a pár szóban. Az alkotó és a közért dolgozó 
szellem elleni gáncsvetéseknek a legtragikusabb 
megnyilatkozása. Emlékirataiban szomorúan ir 
mindezekről és ed igazat a nagy Masheim állí
tásának. Hét bika a kertben . . .  és ebben a pár 
szóban benne van nemcsak egy nagy szellem 
mártiromsóga, hanem egy nép tragikuma is. Mert 
bár változtak az idők, a haladás szekere is ki
mászott lassan a maradiság kátyújából, mégis 
megmaradt és nagyon sok emberben megvan 
ma is az irigység, a gyűlölet, a piszkálódós, de 
legfőképen a hazugság bacillusa. És oltogatják 
is ezeket a rákfenéket az emberekbe, hogy a 
tömeg félredobva erkölcsi és társadalmi korlá
téit bikákként gázolnak le minden nemeset, szé
pet, értékeset. De a haladás szelleme a felvilá

gosodást is magával hozta. És a felvilágosodott- 
ság tiszta napja a józan ész kritikáját is beve- 
(itette a lélekbe. Ma már nagyon nehéz a ha
zugságokon élősködni és a sánta rókák mindig 
rajtavesztenek. Mert a tudás és a szellem halad 
tovább, mint a karaván és a kultúra kertjeibe 
beengedett bikák tombolhatnak, gázolhatnak a 
hazugság időleges erejével, a legázolt szellem
mezőkön új fű, fa nő és a messzi távolokon át 
csodás fénnyel ragyog az igazság fényes nap
sugara.

— Államosítják az ármentesitö társulatokat.

Az ármentesitö társulatok egyöntetű munkás

ságának elérése és a nagyfontosságú öntözési 

kérdések mielőbbi megoldása érdekében a 

kormány az ármentesitö társulatok államosí

tását határozta el. A gazdák nagy örömmel 

fogadják ezt a nemes tervet, mert ezáltal 

hamarabb lesz megoldható az Alföld öntö

zése is.

— Rendes ülés a leányeflyesületben. A Gróf 

Bolza Pálné Leányegyesület november 3-án 

délután 3 órakor rendes ülést tart saját ott

honában. Előadók: Korim Kálmán, Láposi 

Kornélia és Zalán Magda. Egyben az egye

sület értesíti tagjait, hogy könyvtárórák ezentúl 

minden hó első és harmadik vasárnapján 

délután 2—3-ig lesznek.

— Közismert az Aspirin-Tabletták fájdalom

csillapító hatása minden meghűléses megbe

tegedésnél. De nem mindenki tudja, hogy 

hamisítványok is vannak forgalomban és 

gyakran pótszereket is kínálnak megvételre. 

Hogy magunkat káros utóhatásoktól megóv

juk, ügyeljünk Aspirin-tabletták vásárlásánál 

mindig az eredeti „Bayer“ csomagolásra (a 

zöld szalaggal), mert csak ebben kerülnek 

forgalomba az eredeti tabletták.

— Új bérlő az Árpádban. Szarvas község 

képviselőteslülete szerdán délelőtt közgyűlést 

tartott, amelyen az Árpád-szálló és kávéház 

bérbeadása felett is döntöttek. A meghirde

tett pályázatra hárman nyújtottak be aján

latot és a közgyűlés, mint legjobb ajánlat

tevőnek, Wigner Sándor szarvasi lakosnak 

adta ki 6 évre, évi 4000 pengő összegért. A 

Szarvason előnyösen ismert vendéglős az 

üzemet már át is vette és rövidesen megnyitja.

— Közgyűlés a békésmegyei egyetemisták 
körében. A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Köre 

a múlt héten tisztújító közgyűlést tartott, 

melyen a következő tisztikart választotta 

meg: elnök dr. Püski Sándor, alelnök Piros 

István, főtitkár Asztalos András, jegyző Ko

lompár Mihály, pénztáros K. Tarsoly Sándor, 

ellenőr dr. Andrássy Dénes. Háznagy Bódy 

János, választmányi tagok Prág Jenő, Csicsely 

Pál, Lopusni János, Zalai Károly, Andrássy 

Jenő, Korcsok Jenő, Erdélyi János, szám- 

vizsgálók : Kánya István, Bartos György és 

Kerényi András.
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SZARVAS, (Fürdővel szemben).

— Előadás a gépkorszakról. A szarvasi 

Nyugdíjasok Egyesülete a tél folyamán ismeret- 

terjesztő előadások rendezését vette tervbe. 

Az első, bevezető előadást vasárnap délután 

Wagner Géza a szarvasi Vajda Péter gim

názium kiváló tanára, a Népművelési Bizott

ság elnöke tartotta. Némethy Samu elnöki 

megnyitója után a szép számban összegyűlt 

hallgatóság előtt Wagner Géza ismertette az 

önképzés, az állandó tanulás fontosságát, 

majd századunkról, annak vívmányairól és a 

legújabb korszakról tartott tartalmas és érde

kes megállapításoktól gazdag előadást, majd 

a munkanélküliség okait fejtegette elmélyedő 

gondolatokkal és hazafias érzésekkel.

— Orvosi hir. Dr. Ungár László orvosi és 

fogorvosirendelőjét áthelyezte Beliczey út 182. 

szám alá, a Központ-szálloda mellé. Telefon

szám 71.

— Méhészek figyelmébe. A Szarvasi Méhész

kor november 3-án délután 2 órától a szokott 

helyen (állami elemi iskola) előadógyűlést 

tart. A tárgysorozatban a földmivelésügyi 

miniszter rendeletét a költésrothadásról és a 

Méhésztanfolyami tudnivalókat tárgyalják meg.

— Halálozás. Tusjak Anna, a kondorosi 

ev. elemi iskola V. osztályú tanulója meghalt. 

Osztálytársai testületileg vettek részt kis osz

tálytársuk temetésén.

— Országos vásár. A mezőtúri országos 

vásárt november 4- és 5-én, a kétegyházait 

november 11-én tartják meg.

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

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.



Orion, Philips, Standard
1936. évi rádióujdonságai T©l©flink©n

mind vezető márkás készülékek

Sztrehovszkynál
a Piactéren szerezhetők be

A városi villanyteiep kölcsönakciójában
villanyvasalók és villanyfűíőlesíek díjíalan bemuíaíása]

— Népművelési előadások és tanfolyamok. 
A  Gróf Bolza Pálné Leányegyesületben no

vember 3-án délután 4 órakor, g Szarvasi 

Kereskedőalkalmazottak Egyesületében 8-án 

esti fél 9 órakor, a Szarvasi Ipartestületben

7-én esti 7 órakor indul meg az idei nép

művelési tevékenység. Mind a három helyen 

Korim Kálmán gimnáziumi tanár angliai út

ján szerzett tapasztalatairól számol be. No

vember 8-án indul meg a Szarvasi Munkás- 

Otthon Szövetkezet részére szervezett elő

adás-ciklus, melyet Wagner Géza ügyvezető 

elnök nyit meg egy természettudományi tár

gyú előadással. — A tanfolyamok közül a 

Sirató-Bezinai Magyar Olvasókör részére en

gedélyezett közismerelterjesztő tanfolyamot, 

melyet Lelkes Pál ev. tanitó vezet novem

ber 10-én délután 3 órakor, a Szarvasi Mé

hészkor részére szervezett gyakorlati gazda

sági tanfoiyamot. amelynek előadói Némethy 

Samu nyug. polgári iskolai igazgató és Po

dani János ev. tanitó, november 3-án dél

után 2 órakor Wagner Géza elnök nyitja 

meg. Az előbbinek színhelye a siratói Ma

gyar Olvasókör helyisége, az utóbbinak pe

dig a helybeli m. kir. állami polgári iskola 

egyik tanterme.

— Választmányi ülés a Nemzeti Egységben.

A Nemzeti Egység szarvasi csoportjának 

^választmánya vasárnap délután a Polgári Kör 

hivatalos helyiségében választmányi ülést 

tartott szép érdeklődés mellett. Ribárszki Pál 

nyugalmazott ármentesitö társulati főmérnök 

-elnöki megnyitója és üdvözlő szavai után 

Pataki János titkár ismertette a legutóbbi 

választmányi ülés határozatai révén elért 

eredményeket, majd Piliszki János nyugal

mazott igazgatótanitó számolt be munkájáról, 

amely a szervezet beosztását új alapokra 

fektette le. Nagy munkájáért jegyzőkönyvi 

köszönetét mondtak, majd ismertették a ki

bővített választmányt. Végül elhatározták, 

hogy a legközelebbi havi választmányi ülést 

november 24-én tartják meg.

— A Kereskedelmi Szakiskola bizottságának 
lij tagjai. A Gróf Bolza Pálné Leányegyesü

let november hó 27-én tartott rendes évi 

közgyűlése a fennhatósága alatt álló Keres

kedelmi Szaktanfolyam tanulmányi bizottsá

gába a következő új tagokat választotta be. 

Elnöknek dr. Tóth Pál országgyűlési képvi

selőt, rendes tagoknak Láposi Kornélia pol

gárt iskolai tanárt, Dauda Mihály községi 

birót és gróf Zichy Domokosné Gróf Bolza 

Maiettát. A bizottságnak továbbra is tagjai 

maradtak a következő 5 évre Bárány Béla, 

Raskó Kálmán, Gróf Bolza Géza, Czinkoczky 

Kálmán, Szőllősy Márton és Wagner Géza.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Po- 

lonszki János szarvasi születésű orosházai 

gyalogos nevét „Pünkösdf-re változtatta át.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény
A járási főszolgabíró úr 1364 —1935. kih. 

sz. alatt kiadott rendelet alapján közhírré 
teszi az elöljáróság és nyomatékosan figyel
mezteti a lakosságot, hogy a baromfiak fej
jel lefelé összekötözött állapotban való szál
lítása és több baromfinak egy csomóba való 
összekölözése — mint állatkínzás — szigo
rúan tilos és tettenérés esetén az illetők el
len feljelentés fog tétetni, ami szigorú bünte
tést von maga után.

Szarvas, 1935. október 29.

Elöljáróság.

— Nyugalombavonulás. Szabó János szarvasi 

útmester 50 éves szolgálati működés után 

nyugalombavonult november l-ével. A köz

ismert és meleglelkű útmester megérdemelt 

pihenőjéhez sok örömöt kiván a a nyuga- 

lombavonuló kiterjedt baráti köre.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben október 25-től november l-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek : Novodonszki 

György és Bracluia Mária fia György, Palyov 

János és Podmanyicki Zsuzsanna fia János- 

Pál, Roszik Pál és Pleskó Mária leánya halva- 

született, Krajcsovics György és Springel Judit 

fia György, Szuhaj György és Matusik Anna 

fia György, Hrbka Pál és Bohák Zsuzsanna 

leánya Mária, Gyekiczki György és Sovány 

Judit leánya Judit, Dalnoki Sándor és Misur 

Katalin leánya Katalin, Truczka János és 

Szakái Mária leánya Erzsébet, Bálint Pál és 

Janurik Erzsébet leánya Erzsébet, Galáth 

Mihály és Mravik Zsuzsanna fia János, 

Czinkoczki Pál és Babinszki Zsuzsanna leánya 

Zsuzsanna-Etelka, Cséke Gyula-Mátyás és 

Sinka Mária fia László-István, Hugyecz János 

és Nagy Mária leánya Judit, Lestyan János 

és Pálinkás Rozália leánya Mária-Rozália, 

Fabó János és Malusik Zsuzsanna leánya 

Zsuzsanna. Házasságot kötöttek: Pribelszki 

János Májer Judittal, Májer János Holló Má

riával, Skorka János Szemkó Annával, Osz- 

terland Béla Piacsek Karolinnal, Hóbei János 

Vajgel Erzsébettel, Povázsai György Meszjarik 

Judittal, Lestyan János Maczik Zsuzsannával,

Lestyan Pál Kovács Judittal, Hernádvölgyi 

Gyula Valfisch Klárával, Hipszki Mihály 

Krajcsovics Katalinnal, Krajcsovics Pál Se- 

metka Zsuzsannával, Ganyecz Mihály Szvák 

Erzsébettel. Elhaltak: Grajczjar István 49, 

Jelen György 28, Kis János 80, Springer 

Veronika 10, Czinkoczki Zsuzsanna-Etelka 3 
napos, Molnár István 60, Skorka István 66 

éves korukban.

— A gimnázium gyásza. A keddre virradóra 

egy gyászlobogó jelezte az iskolába vonuló 

diákságnak, hogy egy társuk többé nem 

követheti őket mindennapi megszokott útjukon 

a tudomány csarnokába. A természet hal

doklásával együtt e szép őszi napon egy 

virágbimbó is lehullt. A gimnázium I. osztá

lyának egy lövekvő, szelidlelkű, példás mun

kását ragadta ki a halál szüleinek és társai

nak nagy bánatára a diákhad soraiból a kis 

Springel Verát, kitől temetése szomorú napján, 

október 3l-én Lukács Klára Vili. o. tanuló 

vett búcsút az egész iskola nevében és rava

tala felett Kelemen Albert vallástanár mondott 

szivbemarkoló gyönyörű beszédet, melynek 

hatására szem nem maradt szárazon. A kis 

halottnak virágokkal borított koporsóját a 

hozzátartozók és diákok bánatos csapata 

kísérte ki utolsó útjára..

A FUTURÁNÁL idei szárított

szemes tengeri
k e d v e z ő  áron kapható l

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!

KOPSTEIN
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— Megválasztották a központi választmányt.

A  vármegye törvényhatósága a múlt héten 

közgyűlést tartott, a vármegye főispánjának 

elnöklete mellett. A közgyűlés megválasztotta 

a központi választmány tagjait. A választ

mányba Szarvasról dr. Tóth Pált és Tákos 

Lajost választották be.

— Megyegyűlést tartott a vármegye törvény- 

hatósága A vármegye törvényhatósága a múlt 

héten közgyűlést tartott, amelyen bemutatták 

az öcsödi Hármas-Körös hid átépiiési mun

kálatainak elszámolását is. Eszerint a hid 

átépítése 368.740 pengőbe került. A közgyűlés 

a Kondoros—Nagyszénás közötti törvényha

tósági út továbbépítését tavaszra halasztotta 

és elutasította Szarvas község segélykérelmét.

— Tűzoltókat választott a képviselőtestület. 
Szarvas község képviselőtestülete szerdán 

délelőtt tisztiszéki ülést tartott dr. Schauer 

Gábor járási főszolgabíró elnöklete mellett. 

A tisztiszéki ülésen az üresedésben lévő 3 

tűzoltói állásra Pricz György, Kornidesz Já

nos és Kornidesz György szarvasi lakosokat 

választották meg.

— A Korda-pályázat első jelentkezői a Színházi 
Életben. A jubileumi számában jelentette be 

a Színházi Élet, hogy egy fiatalembert és egy 

fiatal lányt tanulmányútra küld Londonba 

Korda Sándor filmgyárába. A most megjelent 

új számában már megkezdte a lap a jelent

kezők fényképének közlését. Bús Fekete 

László új regénye: MÉRGESPUSZTA, darab

mellékletként a MONPTI cimű 3 felvonásos 

színdarabot közli a Színházi Élet. Ára 60 fillér. 

Előfizetési dij negyedévre 6*50 pengő. Kiadó- 

hivatal: Budapest, VII., Erzsébet-körút 7.

— Megszűnt állatbetegségek. Szarvason a 

sertés orbánc megszűnt, a sertésvész azon

ban az egyes tanyai részeken ismét fellépett, 

úgyhogy az V. és VI. kerületet sertészár alá 

vették.

— Mélykutat fúrnak Kondoroson. Kondoroson 

egy újabb ártézikutat fúrnak, amelynek mun

kálatai már két hónap óta folynak. Először 

350 méter mélységben jelent meg a yiz, de 

percenként csak 104 litert adott. Tovább 

folytatták a fúrást és most 540 méternél 35 

fokos viz tört elő, amely percenként 320 litert 

ad. A kondorosiak strandfürdőt akarnak épí

teni a kút mellé, amely azt ellátná vízzel.

— Segélyt kapott a vármegyétől. Majoros 

Lajos öcsödi lakos lovait még a nyár folya

mán a villám agyonsujtotta. A vármegye 

törvényhatósága a kárvallott gazdát 40 pengő 

segélyben részesítette.

— Társasvacsora. Az öcsödi Veresházi 

Népkör szombaton este közvacsorát rendez 

körhelyiségében, amelyen dr. Tóth Pál ország- 

gyűlési képviselő is megjelenik. 
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Jövő havi költségvetésében irányozzon elő

50 fillért
Szarvasi Évkönyv és Naptárra

-  T-BSE I.-BTE 2 :0 (1:0). Biró: Mácsay. 

A Turul-Bocskay első csapatának formajavu- 

lása és lelkesedése az elmúlt vasárnap foly

tatódott. A csapat, de kiváltkép annak half- 

sora valósággal legaloppirozta a békési csa

patot. A 2 :0-ás eredmény nem hű kifejezője 

annak a fölénynek, amivel a csapat az egész 

mérkőzés alatt uralta a pályát, de a csatá

roknak nem volt szerencséjük a góllövéshez. 

Az első gól az első félidő 6. percében esett, 

amikor Bankó III. csavart labdájába Kondor 

beleteszi a lábát és arról az a hálóba pattant. 

A második félidő 13. percében Galáth szé

pen ad a jól helyezkedő Bankó Il.-nek, aki 

azt nyugodtan helyezi a kapuba. A csapat 

minden tagja elsőrendű játékot nyújtott. A 

BTE erősen legyengült. — Vasárnap első

osztályú csapatunk ismét idehaza játszik baj

noki mérkőzést délután egynegyed 3 órai 

kezdettel a békéscsabai Törekvéssel, mig 

második csapatunk Békésen játszik bajnokit 

a BISE-el.

— Egyenlet két ismeretlennel. Irta: Dávid 

Frome. Lady Diana Barett a homályos kapu

aljak fakult számai közt keresgél a zuhogó 

esőben. A külvárosi utca toprongyos, éhes, 

nyomorult járókelői között szokatlan látvány 

az elegáns úrinő. Aznap este ismeretlen férfi 

holttestét találják a Barettékkel szomszédos 

elhagyott villában. A nyomozás szálai Lady 

Diana Barett házába futnak össze. Két árva 

fiatal leánnyal is találkozunk, akiknek nap

sugaras egyénisége körül mind sötétebb há

lóba szövődnek a drámai mozzanatokkal teli 

események. Szivszorongva lessük Iesze-e, aki 

elhárítsa a már-már reájuk is lecsapni készülő 

veszedelmet ?. . .  A villamos feszültség állan

dóan kirobbanással fenyeget ennek a regény

nek minden sorában s ez a folyton növekvő 

izgalom avatja elsőrendű olvasmánnyá ezt a 

történetet, mely a Palladis Félpengős Regényei 

között jelent meg. A fordítás Hornyánszky 

Emőné munkája. Szarvason Nagy Sándor 

könyvkereskedésében kapható.

^MINDEN 
v SZOMBATON 

MINDENÜTT

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül. 
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1 Nagy ismeretséggel rendelkező és g

| üzleti ügyekben jártas j
§  embert keres a J

1 Szarvasi Takarékpénztár |

Az üzlet lelke a reklám !

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

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

Helybeli gabonaárak

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

1720-----
13------- -
1550-----
15 50 -  -  -  

110'----115 —

P U B L I K Á C I Ó

Széna, árpaszalm a, pelyva eladó T VI. 135. —  Nád,, 

kú lágas eledó 111. 71. —  Tengeriszár. szalm a e ladd 

T 111. 344. -  H áz eladó I. 165. Jel. IV. 297. -  E ladó

III. 41. szám ú ház. —  Tengeriszár eladó III. 192. —  

Takarm ányrépa eladó T IV. 105. —  Krakó 170. számú, 

h áz  eladó. Jel. Zö ldpázs it 569. —  Fejőstehén eladó II. 

370. —  Takarm ányrépa eladó II. 350. — Törek, pelyva,, 

tengeriszár eladó T III. 201. —  Dinnyeföld Nyúlzugban 

T V. 368. —  K áka . takarmányrépa eladó 111. 78. —  

Nyárfák eladók 111. 223. -  6 hold föld K ákán  e ladó 

T II. 257. —  Törek, szalm a eladó IV. 211. —  2 hold  

föld tanyával e ladó T IV. 251. —  H áz eladó I. 328.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVA SO N  a k iadóhivatat 

Nagy Sándor könyv- és papirkercskedése, I.t Horthy 

M iklós ut 9. ÖCSÖDÖN  Lakos Imre dohányárus. KON 

DO ROSON  Velky Béla tanító.

Apróhirdclés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés d ija 30 fillér.

. Mezőtúr Megyei Város Villamosműve közli 
Szarvas nagyközség nagyérdemű közönségé
vel, hogy üzemi kirendeltségét Kossuth Lajos 
utca 2. szám álól Kiss Mihály utca 154. 
szám alá helyezte át. A telefon hívószám 
változatlanul 74.

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

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

Felelős szerkesztő és kiadó: N AGY  S Á N D O R

Nyomatott a Szarvasi Közlöny Nyomda* és Lapkiadóvá! 
lalat nyomdájában, I*? Horthy Miklós ni 9. szinu


