S zarvasi Közlöny
P O L I T I K A I
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. kér.,
Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé
nyek ide cimzendők! Telefonszám: 16.

Az öntözésről
Irta : Dr. K állay M iklós
v. földmivclésütjyi miniszter,
a m. kir. Orsz. Üntözesügyi Hivula! elnöke.

Az első amit az Alföld öntözésével kap
csolatban leírok — egy kérésnek a hangozta
tása. Nagyon nagy feladat és probléma meg
oldása előtt állunk. Tehát azt kérem, hogy a
különben súlyos problémát ne nehezítsék meg
sem türelmetlen optimizmussal, sem mindent
elgáncsoló pesszimizmussal. Optimizmus nélkül
nem lehet alkotni, tehát azt tartsuk meg, de
a türelmetlenséget ennél a kérdésnél ki kell
kapcsolni. Az Alföld öntözésének megoldása
ésszerű egymásután jelent a magyar vízi kér
dések összességében. Elkerühctetlenül rá kell
térnünk mert eddigi kizáróan a vizek leveze
tésével foglalkozó vízügyi politikánk betető
zését jelenti. Nyolcvan év alatt a folyók sza
bályozása, a belvizek levezetése 6 és fél millió
holdat bocsátott a termelés rendelkezésére,
túlnyomó részben arra elsőrendűen alkalmas
talajt. Ezek ma rnár mind a termelés szolgá
latában állanak és mégis elérkeztünk ahhoz a
határhoz, hogy népességünk folytonos szaporo
dása és örvendetes fokozódó igényei miatt
hamarosan megszűnhetünk exportállam, aztán
pedig önmagunkat ellátó állam lenni. Ha az
alföldi munkástömegek azt fogyaszthatnák, amit
fogyasztaniok kívánatos volna, már ma is itt
tartanánk. Amidőn tehát a vizek szabályozása
és levezetése befejeződött és most már új te
rületeket nem tudunk a termelés rendelkezé
sére bocsátani és ami éghajlati és csapadékviszonyaink között termelésünk belterjessége
már alig fokozható, a többtermelésnek most
felvett tervéhez, az öntözéses gazdákodáshoz
kell hozzáfognunk. Ma talán ez még nem a
legsürgősebben időszerű, de amig az öntözés
megindulhat egy-két évtized telik el és ahhoz,
hogy tényleg többtermelést jelentsen, évtize
dekre van szükség. Egyik munkát a másik
után kell csinálni, egyik kísérletet a másikra
felépítve lehet csak haladni, mert — amen
nyire emberileg lehetséges — a hibát, tévedést
el kell kerülnünk és minden öntözésnek, or
szágnak sőt országrésznek mások lévén az
adottságai csak a magunk tapasztalatai alapján
fejlődhetünk eredményesen. A magyar öntö
zésnek megvalósítása tálán a legnehezebb fel
adat, amire technikai és gazdasági téren idáig
vállalkoztak. Kevés a vizünk. A Tiszának nyáron
át annyi vize is alig van, amennyi a hajózáshoz
a legszűkösebben elegendő. Leginkább csak a
tavaszi árvizek használhatók fel öntözésre és
és Így tárolásukról kell gondoskodni, ami pedig
igen-igen nehéz feladat. A Ruttkay elgondo
lása szerint a Tisza medrében magasra felduzzasztott víztől félünk, mert talajunk áte
resztő volta, a gátszakadás lehetősége, mind
veszélyes körülmény. Termőföldön víztároló
medencéket létesíteni szintén aggályos. Bajos
dolog az Alföld egyik részén ezer holdakat a
termeléstől elvonni azért, hogy egy másik
részen jobb gazdálkodási lehetőségeket nyújt
sunk. Ahol évszázadok óta folyik az öntözéses
gazdálkodás ott könnyebb megoldást találni.
De a mi gazdáinknak inkább a nagyobb darab
fold az ideálja, mint a kisebb földön a nagyobb
termés, nagyobb jövedelem. Ahol pedig eddig
öntözéseket létesítettek, Egyiptomban, Indiában,
Amerikában, többnyire teljesen puszta terüle

H E T I L A P

O R O S Z IVÁN

Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1*30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed
évre 2 P, egy példény ára 10 fillér.

teket vettek munkába, ahol nem voltak kifej
lődött gazdasági autarhiák, évszázados tradiciós tulajdonjogok, ahol ember is alig lakott és
ahol rendesen trópusi, teljesen esőnélküli az
időjárás. Olyan helyen ahol semmi eső nincs
könnyebb berendezkedni, mint ott, ahol soha
sem lehet tudni, hogy mennyi csapadékkal
számolhatunk 1 Könnyebb csatornahálózatot és
termelési rendszert felállítani a senki földjén,
mint ott, ahol ezer és ezer szalagföldecske
terül el és könyebb olyan emberanyaggal dol
gozni, amely azért települ oda, mert öntözni
akar. A mi alföldi gazdáink igen helyesen a
két legszárazságbiróbb növény: a búza és a
kukorica termelésére rendezkedtek be. Most
ezt a gazdálkodást vizigértyes növények ter
melésére átállítani nagy és időt igénybevevő
fejlődést kíván. És mégis meg kell csinálni és

megfogjuk csinálni az Öntözést. Az Alföldnek
azon a részén, ahol a legrosszabbak a talajviszonyok, ahol legmaradibb a gazda, mert a
legsürgősebb segítségre itt van szükség. Az
eredmény biztos és kétségtelen, de a gazda
feladata egyedül rajta múlik, hogy ez bekö
vetkezzék. Az állam a vizet rendelkezésére
bocsájtja, az eredményt a magyar gazdának
kell saját érdekében kicsikarnia. A termelés
két fontosabb tényezője a nap és a viz. Az
Alföldön a csodálatos termésfakasztó napsugár
ban nincs hiány és most a vizet is oda visszük.
E két tényezővel és a magyar talaj helyes
megmunkálásával, kultúrájával mindent ki lehet
termelni. Hiszen ha nagyritkán egy-egy esős
év van az Alföldön, csoda tárul elibénk, min
dennek megvátozik a képe. Ezt a csodát kell
állandósítani!

Főszerkesztő:

Eckhardt Tibor vasárnap beszédet mond Szarvason
A Szarvasi Független Kisgazdapárt nagyszabású népgyűlést rendez a Kossnth-téren

Szarvas lakossága, de különösen
a gazdatársadalom nagy érdeklődéssel
várja Eckhardt Tibornak, a Független
Kisgazdapárt országos elnökének va
sárnapi beszédét. A Szarvasi Függet
len Kisgazdapárt vasárnap délelőtt fél
11 órától a Kossuth-téren rendezi meg
nagy-gyűlését, amelyen megjelenik Eck
hardt Tibor is és nagyszabású, orszá
gos viszonylatban is jelentős beszéd
ben fog beszámolni pártjának célkitű
zéseiről. A szarvasi kisgazdák minden
előkészületet megtettek, hogy a nagy
gyűlés impozánsan, a legteljesebb
rendben menjen végbe. Az országos
elnököt szarvasi útjára több ország-

gyűlési képviselő is elkíséri, igy többek
között megígérték megjelenésüket Tildy
Zoltán, Matolcsy Mátyás, Dinnyés La
jos, dr. Láng Lénárd, Kun Béla, báró
Berg Miksa országgyűlési képviselők,
Vásáry József felsőházi tag, Nagy Fe
renc főtitkár és Nagy Pál. A Szarvasi
Független Kisgazdapárt a gyűlésre meg
hívta a helyi társadalmi és politikai
egyesületeket is és a gazdatársadalmat,
valamint az érdeklődőket lapunkon
keresztül hivja meg a részvételre. Dél
ben Eckhardt Tibor és a Szarvasra
érkező képviselők tiszteletére közebé
det rendeznek, amelyre kibocsátott ivek
a GISz-ben irhatok alá.

Hozzáfogtak a sza rvasi templomok tatarozásához
A z ev. e gy házk özs ég a SzÖSz-szel együtt a jöv ő évi jubileum ra
felállittatja az ó-templom előtt Tessedik Sám uel szobrát
A jövő évben ünnepli meg országos
ünnepségek során a szarvasi ev. egyház az
ó-templom felépítésének 150-ik évfordulóját.
Ez alkalomra a hivek áldozatkészségéből
kitataroztatja az ó-templomot és a 40 éve
fennálló új-templomnak bollozatát is megjavittatja. A munkálatokhoz a múlt héten már
hozzáfogtak. Az új-templom 'belsejében már
készen vannak a hatalmas állványok, amikről
a javításokat eszközük, az ó-templom nyugati
homlokzatán pendig hozzáfogtak az átfes
téshez. A tornyon is hatalmas állványt he
lyezlek el, amelynek segítségével megigazítják
majd a félrebillent kakast. A jövő évre ké
szülnek el az ó-templomi orgona átszerelé
sével is, amely Borgulya Endre orgonistatanító tervei alapjón történik meg és ügyes
szarvasi iparosok az ő irányítása mellett már
elkészítették az orgona játékasztalát. Az- or
gona villáayerővel fog.működnl és teljesen

modern átszerelésével a környék legjobb
orgonája lesz. Az ünnepségek összeállításá
nak tervezetéhez is hozzáfogtak, hogy az
országos jelentőségű jubileum méltó és nagy
szabású keretek között menjen végbe. De
nem feledkezik meg a:s egyház egykori kiváló
prédikátoráról, a világhírű Tessedik Sámuel
ről sem, aki minden anyagi hozzájárulás,
kéregetés nélkül, kizárólag a világ első mezőgazdasági és ipari iskolájának jövedelméből
állította fel nemcsak az iskola akkori épületét,
a jelenlegi tanitónőképző-épületet, de az
ó-templomot is, amely erős építményével, ne
mesen egyszerű, de mégis szinpompás vo
nalaival és architektúrájával városunk ki
magasló szépsége. Tessedik Sámuelnek nagy
alkotó szellemét egy impozáns szoborral
óhajtják megörökíteni a Szarvasi Öregdiákok
Szövetségével karöltve, amit az ó-templorp
előtt, a torony alatt, a legimpozánsabb helyen

akarnak felépíteni, hogy örök időkön át hir
desse a nagy prédikátor halhatatlanságát és
a hálás utókornak és egyházának kegyeletét.
Szarvas evangélikus társadalma erős hittel
és nagy buzgalommal készül a jövő évi ün
nepségekre, hogy az egész ország előtt be
bizonyítsa nemcsak életrevalóságát, a város
előrehaladását, de lelkileg is elmélyülve sze
rezzen bizodalmat és hitet a jövendőre.
**********************************

HÍREK
Bom bák és gránátok pusztítása
Madridban
Egy lengyel folyóirat, a „Loti OPLG Polski“
(Repülő- és légoltalmi újság) legutolsó füzetében
spanyol tudósítójának madridi tapasztalatait közli.
Madridot a repülőtámadások és a tüzérségi tűz
nagyon megviselték. Frankó tábornok, amikor a
földi harcok holtpontra jutottak, mindenekelőtt ide
irányította légi erőit. A támadások célja főleg a
város építészeti szépségekben gazdag nyugati ré
sze volt. Küíönösen nagy hatást 32 bombázó
repülő egyik esti támadása ért el. Minden gép
két 350 kg-ost vagy több 100kg-os repeszhatásű
bombával volt felszerelve. Ezeken kivül olyan
egy kg-os gyujtóbombákat is használtak, ame
lyek 2000 —3000 fokos hőt fejlesztenek és oltá
suk is igen nehéz. A támadók kb. száz nehéz
és nagymennyiségű gyujtóbombát vetettek le.
Hatásuk megsemmisítő I A tudósító, aki a bom
bázás helyét személyesen megtekintette, a követ
kezőket írja : Tengernyi rom és omladék, elhaj
lott vastraverzek, amelyeken — mintha csoda
tartaná — épségben maradt. de nyitott belsejü
emeletrészek maradtak meg. Rikitóan festett falakr
bútormaradvány ok, képek mutatják a szobák
rendeltetését, azt, hogy étkezők vagy hálók vol
tak ; játékroncsokból gyerekszobára lehet követ
keztetni. Másutt egészen fent, mintha a még álló
falhoz ragadt volna, egy takaréktűzhely bizo
nyítja, hogy ott honyha volt. Ma már se pad
lója, se mennyezete. Az utcákat a törmelékek
annyira elzárják. hogy legnagyobb részben jár
hatatlanok. A madridi óvóhelyek „Refugió“ fel
iratot viselnek, de riadójelek nincsennek már.
Riadójel az első ágyúlövés. Igen figyelemreméltó
a lengyel tudósitó összehasonlítása légibombázás
és tüzérségi tűz között. Szóról-szóra ezt írja :
„Ha a légi és a tüzérségi bombázást összehason/ifjufe, azt látjuk, hogy a légi bombázás sok
kal pusztitóbb és rettenetesebb. A légibomba a
pincéig üti át a házat, mig a tüzérségi leránt
egy erkélyt, elseper egy-egy tetőt, lyukakat vág
a falba az egész lakáson át.“ Az anyagi károk
mellett a tudósító azt állapítja megt hogy még
kisebb repülötámadások is sok emberéletet oltot
tak ki „A lakosság páni rettegésben él és külön
tanulmány, hogy az idegek és erkölcsök hogyan
reagálnak a légi támadásokra.** Madridban úgy
a katonai, mint a polgári légoltalom rosszul volt
és van megszervezve. A légi támadásoknak ezért
volt ilyen végzetes hatása. A spanyol háború
általános bírálatától eltekintve, Madrid sorsa a
legjobb bizonyíték arra, hogy a légoltalom terén
elkövetett mulasztásoknak főleg a polgári lakos
ság issza meg a levét.

Istentiszteletek
A szarvasi cv. nagytemplomban vasárnap délelőtt
tót, 10 órától magyar, az újtemplomban (ötnyelvű isten
tiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagytemplomban
a tótnyelvű könyörgés után raagyarnyfelvű irásmagyarázás lesz.
A szarvasi rom. kát. templomban szünidőben
vasárnap és. ünnepnap fél 9 órakor csendesmise, 10
órakor szentbeszéd, nagymise, délután 4 órakor délu
táni ájtatossag. Köznapokon reggel (él 8 órakor mise,
azombaton délután 4 órakor litánia.
Szarvason református istentiszteletet tartanak
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház disztermében.
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

G yógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason szeptember hóban Farkas Antal János
gyógyszertára látja el.
A szarvasi gyógyszertárak október 1-től reggel
7-tŐl este fél 8-ig tartanak nyitva.

Vasárnap este kerül előadásra a Nótás kapitány
Az

Iparosasszonyok ós Leányok Egyesületének m űkedvelő-előadását
nagy érdeklődéssel várja a közön ség

Lapunkban már több alkalommal
adtuk hírül a Szarvasi Iparosasszonyok
és Leányok Egyesületének műkedvelő
előadását, amit vasárnap este a Viga
dóban tartanak meg a szorgalmas elő
készületek után. Az egyesület!Farkas
Imre pompás operettjét a „Nótás kapi
tányit adatja elő műkedvelő-gárdájával, amelynek sorában Szarvas leg
kiválóbb műkedvelői szerepelnek. Csi
noskivitelű öles plakátok hirdetik utca
hosszat az előadást. Szarvas társa
dalma nagy érdeklődéssel készül a
műkedvelőre, amit legjobban az bizo
nyít, hogy az előadásra szóló jegyek
nagyrésze már elővételben elkelt. A kö

zönség siet előre biztosítani megszokott
helyét, ezért ajánlatos, hogy mindenki
előre siessen megváltani jegyét a táncmulatsággal egybekötött műkedvelőre.
Jegyeket Nagy Sándor könyvkereske
désében és Szűcs József cipészüzleté
ben lehet még olcsó áron beszerezni.
A darab betanítását Kondacs Andor
színművész végzi nagy precizitással,
az előadók pedig buzgó igyekezettel
készülnek, hogy egy feledhetetlen estén
szóraknztassák el közönségüket. A da
rab zenekiséretél Gazsó Gyöigy kiváló
zenekara látja el. Az előadás pontosan
8 órakor kezdődik a Vigadóban.

Négy oldalon jelent meg eheti
számunk, nyomdánk másirányú el
foglaltsága miatt, ezért több cikkünk,
hírünk kimaradt, amiért kedves ol
vasóink szives elnézését kérjük.
— Öregdiák összejövetel. A szarvasi Öreg
diákok Szövelsége október 2-án, szombaton
esle 8 órai kezdettel Budapesten október
6-iki emlékünnepet rendez. Az ünnepi be
szédet dr. Tóth Pál kormányfőtanácsos, or
szággyűlési képviselő mondja.
— iótékonycólu előadás. Október hó 5-én
szegény gyermekek téli felruházására a

Frecska-Mozgóban nagy előadás lesz. Elő
adásra kerül Bournet világhírű regényének
filmváltozata „Kis Iord“. A jólelkű aranyszívű
fiucska életének minden mozzanata valamint
környezetének megnyilvánulása a legkiválóbb
filmművészek alakításában minden nézőre
egyaránt lebilincselőleg hat. Ez a kiváló
film sok erkölcsi tanulságával, derűs, han
gulatos jeleneteivel felejthetetlen órákat szerez
a jelenlevőknek.

V ásároljon

U

— Mihály-napja Szarvason. Mihály névnapját
Szarvason most is hagyományos felebaráti
szeretettel ünnepeitek meg. A Levente Egye
sület zenekara az Önkéntes Tűzoltó Egylettel
együtt Mihály estéjén szerenáddal köszön
tötte a község túráját, Dauda Mihályt, a
tűzoltók parancsnokát dr. Sinkovics Mihály
adóügyi jegyzőt. Másnap a városháza tiszt
viselői köszöntötték fel Szarvas kél vezetőjét.
— Tanulmányi segély. Szarvas nagyközség
elöljárósága dicséretre méltó kulturális gon
dolkodásáról tett bizonyságot, amikor Hanzel
Jenőnek, a fiatal, tehetséges szobrászművész
növendéknek 60 pengős tanulmányi segélyt
szavazott meg. A szegény szülőktől származó
fiúnak igy lehetővé tették, hogy Budapesten
tanulmányait megkezdhesse. Hanzel Jenő
szép sikerrel tette le a felvételi vizsgát az
Iparművészeti Főiskolán és most a művészi
kerámia-szakra iratkozott be, majd a szob
rászait fogja tanulni.
*********************************
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Rádióélet

Ó
kö n y v e c sk é re !

Rádió, irodalom,
színház, f i l m! ! !

A magyar család hetilapja.
Megjel e n ik

m inden pénteken.

Női kabátok és ruhák
nagy választékban

dívaláriMizletében
Pálka Júlia női
O rosháza
Főtér.

Élete örömteljes és

boldog lesz,
ha nálunk közvetlen
osztálysorsjegyet vesz!
A mi sorsjegyeink

rendkívül szerencsések
A nálunk kapható számok a következő
hatalmas Összegeket nyerlek m ár:

Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg
nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési
feltételek! Vidékre

DÍJMENTES

szállítás!

300.000P,200.000 P,
30.000 P, 20.000: P. 15.000 P,
.stb., stb. pengőt I
Az új sorsjáték október l6»áo kezdődik,

siessen ^ 11 rendeljen sorsjegyet nálunk

1«

egy levelezőlapon !
Fizetni van ideje legkésőbb a húzás előtt.
Hivatalos árak az 1. osztályra :
3*50 P. */4- 7 P. >2 - 14 P, Vi
28 P.
* ■
■► 7 — 13 — 21 — 27 stb. Összetételű
szerencseszámok még k a p h a t ó k !
Diszkrét, figyelmes kiszolgálást biztosilunkl

Pannónia Bank és Kereskedelmi Rt.
osztálysorsjáték-osztálya
Budapest, VI., Teréz*körút 37. Telefon: 125—901.

— Házasság. Vitéz Balogh Lajos és Mold
vai Klára, Moldvai Béla szarvasi közigaz
gatási jegyző leánya október 2-án déli fél
egy órakor tarlják esküvőjüket a szarvasi r.
kát. templomban.
— Élete örömteljes és boldog lesz, ha ná
lunk közvetlen osztálysorsjegyet vesz I A mi
sorsjegyeink rendkívül szerencsések. Számos
nyereményen kívül a következő főnyeremé
nyek jutottak már szamainkra: 300.000 P,
200.000 P, 30.000 P( 20.000 P, 15.000 stb.
stb. Az új sorsjáték október 16-án.kezdődik,
siessen tehát és rendeljen sorsjegyet nálunk
egy levelezőlapon. Fizetni ráér legkésőbb a
húzás előtt I Hivatalos árak: nyolcad 3.50,
negyed 7, fél 14, egész 28 pengő. Diszkrét
kiszolgálást biztosítunk. 7-13-21*27 stb. össze
tételű szerencse-számok még kaphatók :
Pannónia Bank és Kereskedelmi R. T.
osztálysorsjáték osztálya Budapest VI., Terézkörut 37. Telefon : 125—901.
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Október 1-től

gép-

gyorsirási

órákat adok. Irodai gép- és gyorsírói
v i z s g á r a
előkészítek, tizujjas vakirésos mód
szerrel és egységes magyar gyorsírással

Érdeklődni a kiadóhivatalnál és
a l a k á s o n lehet.
M o L[D I L O N A kereskedelmi iskolai tanár.
— Érthető, hogy oly számosán vesznek
részt az osztálysorsjátékon, mert a kisorso
lásra kerülő nyeremények nagy számánál
fogva valószínű, hogy a várva várt eredmény
nem marad el. Az összes sorsjegyeknek a
felét kisorsolják okvetlen, tehát minden má
sodik sorsjegy nyer és egyetlenegy sorsjegyei
szerencsés esetben 700.000 pengő is nyerhető.
A jutalom 400.000 P, főnyeremények 300.000
P. 100.000 P, 70.000 P, 55.000 P, 50.000 P,
45.000 P, 40.000 P. 35.000 P, stb. stb.
összesen löbb mint 9 és fél millió pengő
készpénz. A húzások már október 16-án
kezdődnek. A sorsjegyek á ra : egész 28, fél
14, negyed 7, nyolcad 3.50 pengő az összes
föárusitóknál.

Bútorház

B É K É S C S A B A , Andrássy-út 25. sz.

A jövőben bizakodunk és reménykedünk
A múlt században néhány forinttal gond | sorsolnak ki, állami felügyelet és ellenőrzés mel
nélkül meg lehetett élni; de most, amikor a föld- lett. Minden második sorsjegy nyer. Nyerhető
mivelés és az ipar túltermelést produkál, miáltal 400.000.300.000, 100.000.70.000,55.000,50.000,
40.000, 35.000. 25.000, 20.000, 15.000,
minden szükséges áru feleslegesen áll rendelke 45.000,
zésre, minden cikk mégis nagyon drága. A kávét 10.000 P, stb., stb., Összesen 9.520,000 P kész
a tengerbe öntik, a disznókat búzával etetik, de pénzben. Mindenkinek és minden egyes sors
sok embernek még a legszükségesebbre sem telik, jegynek egyenlő a nyerési esélye. Hivatalos árak
mert nincs kereset és pénzhiány van mindenült. az 1. osztályra: nyolcad: 3'50 P, negyed: 7 P,
A sok kongresszus, a végnélküli konferenciák fél 14 P, egész 28 P, tehát viszonyai szerint ve
dacára, hiányzik még mindig a megváltó Messiás, het részt bárki. Ajánlatos minél előbb rendelni
aki a borzalmas háború és rettenetes béke által bármelyik főelárusitónál, mert felelősség mellett
kötelesek az üzletfeleket gondosan és diszkréten
előidézett súlyos helyzetnek véget vessen.
Egyetlenegy demokratikus, reális intézmény kiszolgálni, valamint hivatalos nyereményjegyzé
van. amely által szerencsés esetben bárki új élet ket a húzás után megküldeni. Fő a szerencse,
alapjait hozhatja helyre, vagy indíthatja meg és de azt is keresni kell és nem szabad az alkal
a rendes életmódját érheti el. Ez a m. kir. osz mat elmulasztani senkinek, mert a szerencse fortálysorsjáték, számos és óriási nyereményeivel. gandó és többnyire ekkor és odajönn, amikor és
Sok ezren biztosítottak már maguknak egy sors ahol a gond, a baj, a szükség a legnagyobb.
jegy vélele állal gazdagságot és gondtalan életet. Hinni, bízni, remélni kell tánforithatatlanul . . .
Október 16-án délelölt fél 9 órakor kez Ez a legfontosabb az élet számára !
dődik az új sorsjáték, ismét 43 000 nyereményt
— Vármegyei levente atlétikai verseny. Szep
tember hó 26-án rendezték meg Békésvár
megye levente atlétikai versenyét Gyulán a
vármegye összes járásainak, illetve Levente
egyesületeinek részvételével. A szarvasi Le
vente Egyesület az előkelő második helyezést
érle el, megnyerve ezzel a vándor serleget,
melynek védője maradi, egy évig. Az elért
eredmény bizonysága annak a komoly és
rendszeres munkának, amely Hollay Béla
jár, teng. kirendeltség vezető irányítása mellett
Bankó Sándor testnevelési főiskolai trénertanfolyamot végzett sportoktaló vezetésével
folyik.

— H E C H T B A N K H Á Z B A sokan
járnak, a szerencsére rátalálnak !
Rendeljen levelezőlappal B udapest
A ndrássy út 3.
— Be kell jelenteni a kerékpárokat. A bel
ügyminiszter a közüli közlekedési rend fo
kozottabb biztosítása érdekében a közúti
forgalomban résztvevő minden kerékpár és
segédmotoros kerékpár összeírását rendelte el.
A kerékpárok bejelentése oklóber 7-én kez
dődik és 25-ig tart. Bejelentőlapoka községi
rendőrségen vehetők ót és két példányban
kiállítva ugyanott nyújtandók be.

— Tanítóválasztás. A szarvasi ev. egyházközség vasánap délelőtt az ótemplomban
tanitóválasztó közgyűlést tartott a hivek
élénk érdeklődése mellett. A közgyűlés,
amelyen Kellő Gusztáv lelkész elnököli az
üresedésben lévő egyik tanyai tanitói állásra
Roszik János okleveles tanítót, a szarvasi
tanítók társadalmának egy szimpatikus és te
hetséges tagját választották meg. A megvá
lasztását nagy örömmel vette tudomásul
barátainak és tisztelőinek kiterjedt tábora.
— Szerkesztői üzenet. B. K. Budapest. Verse
bár nemes céllal és hazafiúi szeretettel
íródott, költőileg értéktelen és nem üti meg
lapunk mértékét.
— Lecsapolják a Köröst. Az őszi idők be
álltával aHolt-Köröst is lecsapolják. Való
színűleg hétfőn kezdik meg a víznek a FoIvó-Körösbe való leengedését.
— „Népkönyvtár" az állami elemi iskolában
díjtalanul ad ki könyveket olvasásra. Könyv
táróra az iskolai év folyamán minden kedden
2—3 óráig.
Igazgatóság.
— Méhészek figyelmébe ! A Méhészkor szep
tember havi előadógyűlését vasárnap délután
2 órától tartja az iparostanonciskola helyi
ségében.
Elnökség,

E D E J /E G E K A J O IZ L E /U Ú R I K Ö Z Ö N S É G
É L E L M I C I K KE I

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben szeptember 24—30-ig a következő be
jegyzések történtek. Születtek : Czesznak Mi
hály és Ganyecz Mária fia András, Magyar
János és Gyurik Mária leánya Mária, Keresztúrszki István és Oncsik Mária leánya
Mária, Ifj. Mucha István és Varga Anna fia
Mihály, Vavrek Pál és Rómer Zsuzsanna
leánya Zsuzsanna, Radics Gyula és Rácz
Ilona leánya Róza-Erzsébet, ifj. Rimavecz
Mihály és Rómer Erzsébet leánya Zsuzsanna,
Krizsán János és Leskó Mária fia Mihály,
Dankó András és Csonka Zsuzsanna leánya
Zsuzsanna, Klein Árpád és Klein Adél fia
Tibor, Gftiez Dániel és Lapatiqszki Verona
fia Péter-Imre, V iskók Pál és Hruska Judit
fia Pál, Házasságot kötöttek : Maglóczki
György Maczik Máriával, Gráfik György Med
vegy Zsuzsannával, Roszik Pál Arnóqzki Ju
dittal, Sutyinszki István Ad#mik Máriával,
Krsjner Sándor Holub Annival, Matúsjjfe Pál
Melis Zsuzsannával, Biaskp Mihály Csasztvan Máriával, Sinkovicz István Czintocjzki
Máriával, Molnár Pál Klimaj Máriával, Viszkok János Batta Máriával. Elhaltak: özv.
Paulik Jánosné Filyó Mária 54, Sonkoly Já
nos 89, Bodnár István 82, özv. Zahdrecz
Györgyné Süveges Mária 79, Liska Mária 21,
Szekretár Mihály 62, Molnár Jánosné Hicz
Zsuzsanna 65 éves korukban.
— Eltörték a lábát. Bertók Pálnak a
szarvasi származású jeles futbalistának a
vasárnapi Újpest—Szeged közöiti mérkőzésen
lábát törték. Kórházban ápolják.
— Apaállatvizsgálatok. Szarvason az őszi
rendes apaállatvizsgálatokat a következő na
pokon és helyeken tartják meg. Október*
8-án délelőtt 8 órától a községházán, dél
előtt 11-től a kákái legeltető társulat tanyáján.
Október 11-én délután 3 órától Szarvas
község tanyáján és 13-án délelőtt 11-től a
tóniszállási legeltető társujat tanyáján.

m

— Jövő vasárnap lesz a frontharcosok zászló-,
avatása. A Frontharcos Szövetség szarvasi
csoportja október 10-én avatja fel diszünnepség keretében egyleti zászlaját. A zászló
anyai tisztségre dr. Schauer Gábor nyug. jár.
főszolgabíró nejét kérték fel.
— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól, kiszolgálva,
KOPSTEIN Bútorház Békéscsaba, Andrássy
út 25.
— Rosszul lett a kocsin. Oroszki János 36
éves szarvasi gyümölcskereskedő a múlt
h^ten e^ylov^s kocsiján hyuqszent már tono n
rn^nt keiesz^ül a v^rjasi^piő.Üböl. Kunszent
márton főterén a rendőr észrevette hpgy a:
bakon ülő Oroszki hátradőli
a lova ve
zetés nélkül húzta a kocsiját. Az őrs?^m
megállította a Igyat és m^gáU^pitotta, hpgy
kocsisa elszédült. Az őrszolb&a vitték be,
ahol jobban lett, majd: pár óíp múlva ko
csira ült és hazajött Sz^rvasfa.
— Bármilyen könyvre, kottára van szüksége
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON: 16.
— A napraforgó mag irányára. A földmivelés
ügyi miniszter most kiadott rendelete szerint
a napraforgó mag bevásárlásával a Futurát
bizta meg. A Futura a mag mázsájáért Kon
doroson 16.90 pengőt fizet.
— Kificamodott a keze. Dorogi András
szarvasi tanuló játék közben jobbkezét ki
ficamította, Dr. Ribárszki Pál községi orvos
vette gyógykezelés* alá.
x Könyvek. Alkalmi Vétel I Olcsón eladó 40 kötetes M agyar remekírók.
Teljesen

Nagy

Av a u t

új

állapotban.

Sándor

Érdeklődni

lehet

könyvkereskedőnél.

MÁVAUT

Szarvas község, elöljárósága.

19,586/937. ikt. sz.

Versenyiirgyalási hirdetmény
Szarvas község elöljárósága a község részére szük
séges tüzelőanyag biztosítása végeit nyilvános verseny
tárgyalást hirdet. Szállítandó 400 q hazai származású
dorongfa, továbbá 12G0 q hazai darabos vagy kocka
szén és 300 q hazai daraszén. A tűzifa a szállítás oda
ítélésétől számitott 15 napon belül, a szén pedig október
hó 20-tól 1938. évi március hó 1-ig megrendelés szerinti
mennyiségben szállítandó. A tüzelőanyagok vagy Szarvas
község községházáján, vagy az állomáson mérlegelve
adandók át. Csak szabályszerűen kiállítóit, aláirt, pe
cséttel lezárt, sértetlen borítékba elhelyezett s a községi
iktatóhivatalba benyújtott ajánlatok vétetnek tárgyalás
alá. Az ajánlatok „Szarvas község részére szállítandó
tüzelőanyag szállítására vonatkozó ajánlal“ megjelölé
sével folyó évi október hó 12-én délelőtt 10 óráig kell
az iktatóhivatalba benyújtani. Az ajánlatok ugyanezen
napon d. e. 11 órakor lesznek a nagy tanácsteremben
felbontva. Ajánlatok részmennyiség szállításra is tehetők.
A tüzelőanyag ára ez átvételtől számított 30 napon belül
fizettetik ki a közpénztár által. Ajánlattevők a végleges
döntés megtörténtéig kötelezettségben maradnak. Az
elöljáróság fenntartja azon jogot, hogy az ajánlattevők
között az árra való tekintet nélkül szabadon dönthessen
s a szállítást esetleg meg is oszthassa. A számla és
nyugta-bélyegillcték eladók terhe.
Szarvas, 1937. évi szeptember hó 24.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
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P U B L I K Á C I Ó
Akácoszlopok eladók IV., 147. — Szövőgép el
adó, 111., 183. — Használt ajtók, ablakok eladók, 11.r
95. — Több méhcsalád eladó, 111., 268. — Tanyást ke
res, II., 453. — Ezüst-szőlőben ház eladó, T III., 473.
— Tengeriszár. szalma eladó, 111., 71. — Másfél hold
föld eladó, Vili., 82. — Tanyást keres, 111., 303.— Ta
nyást keres, VII., 474. — Gyümölcsös eladó, II.. 121.
— 4 hold föld eladó. IV., 637. — Szölőpiés eladó, II.,
431. — Ház eladó, IV.. 135. — Tengeri szár eladó,.
IV.. 328. — Tanyást keres, I., 85. Ház eladó, II., 241.
— Állásfa eladó, II., 422. — Csutkaszár eladó. IV.. 100.
— Ablak eladó, 11., 445. — Ház eladó L, 233.

A P R Ó H IR D E T É S E K
Érvénye# 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

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

öcsöd—Szarvas—Békéscsaba--Gyula

. Eladó I., 450. számú ház. Érdeklődni lehet
ugyanott.

*
5l-o
630
6 4S
7m
JjOÖ

ind.
Öcsöd
érk.
1530
ind.
Szarvas „Árpád^-szálló
érk.
14M
m
Csabacsűd
14”
I
f
Kondoros
1414
1
T
érk.
Békéscsaba
1320
*i
8“
érk.
Gyula
1240
ind.
Menetjegy Kondorosra P 1 60, Békéscsabára P 3*40, Gyulám P 4* 1 0 *
Menettértijegy „
P 2*40,
„
P 5-50,
P 6*50.
Békéscsaba— Gyula
820 1 2 46 ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 1 0 55
85ó 1310 érk.
Gyula városháza
ind. ÍO20
Menetjegy P 1*10, menettértijegy P 1*90.

1310
1240

Szarvas—Öcsöd—Kunszentmárton
— 1 2 36 1310 15ooI 810 19io ind.
Szarvas
érk. 625 7 35 8 « \62f>
— 12“ 1321 1509 18io 19i9 ind. Békésszentandrás ind. 61g 7 2c 835 16 1G
5i6 13io 13w j 530lg40 19l0 ind
Öcsöd
ind. 5 b& 7 00 810 1551
53C 1330 1427 érk. érk. érk. érk. Kunszentmárton ind.
640 7« 1527
Menetjegy Bszentandrásra P 0'50, Öcsödre P 1 '30, Kunszentmártonba P 2’-Menettértijegy
„
P 0*80,
„
P 2*20,
„
P 3*20
Konszentmárton—Lakytelek

5"
5“

13“
14«
14“

ind. Kunszentmárton érk.
740 16“
I
Csépa
|
6 ‘® 15“
érk.
Lakytelek
ind.
6 15 151S
Menetjegy CsépáraP 1*40, Lakytelekre P 2 '2 0.
Menettértijegy „
P 2‘20,
„
P 3*30.

Kanszentmárfan—Tiszakürt
*

5M
540
6n

14m ind.
Kunszentmárton pályaudvar
14*« infiKup*?en|ni4rton fájlér
14w
Tüéoj(3rjt
M énéiig T&MJtürtrjeP 1/30.

érk.
érk.

*
64*
6«»

610
ind.
P 2!-^

•Cttk*háiközaa*.ktoL +.CtokkVMémnft é»-tton«pnm kft»l,

15*®
15**
14u

. Eladó kedvező fizetési feltélelek mellett
özv. Krecsmárik Endréné tulajdonát képező
III., 104, számú beltelkes lakóház. Érdeklődni
lehet a Szarvasi Hitelszövetkezetnél.
• I., 497. számú ház eladó. Érdeklődni lehet
ugyanott.
. Állandó foglalkozást nyerhet egy fiatal
ember 60 pengő havi jövedelemmel. Érdek
lődni lehet a kiadóhivatalban.
. 30 hold föld, jó cserepes tanyával, Király
sági határában eladó, ugyan ott egy cséplő
készlet is eladó. Értekezni Szántó Andor
terménykereskedőnél lehet Szentesen.______
• Egy gyermekhegedű eladó. Cim a kiadóban.
. Eladó jókarban lévő használt harisnya
kötőgép. Érdeklődni lehet Kondoroson 613,
szám alatt.
. Egy Voigtlánder- Bessa 6x9-es fényképező
gép olcsón eladó. Cim a kiadóban.
. Gyümölcsös lakással bérbeadó vagy eladó.
IV. külkerület 133/a. Érd. lehet ugyanott.
. Wolfinger-féle parcellázott birtokon agyörgykirálysági majorban 60 méteres nagyistálló,
kitűnő anyagokkal eladó, azonnal bontható.
Bővebbet; Öpsay M.. Izászló Gádw>3-
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SÁNDOR

