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A szarvasi iparosság ünnepe
Irta: Tákos Lajos a Szarvasi Ipartestület jegyzője.

Amikor a Szarvasi Ipartestület ötvenéves 

fennállását ünnepli és amikor annál a félév

százados határkőnél megáll, hogy visszate

kintve a múltba, erőt szerezzen a jövendőre, 

mindnyájunkat az egymásiránti szeretet, meg

becsülés érzései öntenek el, hogy egybeforrva 

a jelen nehézségeiben, a múlt szépségeiben 

és a jövendő titokzatosságába^ együttesen 

tegyünk hitet a szarvasi kézműiparosságnak 

életrevalóságáról és elhivatottságáról.

Amikor testületünk ötvenéves múltjára 

visszatekintünk, elmondhatjuk, hogy ezen fél

évszázad alatt a magyar ipar oly magas ní

vóra emelkedett, hogyha párhuzamot vonunk 

az azelőtti rendszer és az újabb összetarto- 

zandóság között, bátran megállapíthatjuk azt 

a tényt és valóságot, hogy ez az újabb kor 

és korszellem adta meg az iparnak azt az 

ívelést, amellyel fejlődésének mai színvonalát 

elérhette.

És ez az iparostársadalom, amely az 

utóbbi évek súlyos válságain át igyekszik 

magét átmenteni a szebb jövőbe, ezekben a 

nehéz időkben is felfelé tör és most, hogy 

ünnepel, egybeforrt akarással, nagy munka- 

szeretettel és a szent munka eszményét di

csérve ismét előáll nemcsak községünk, de 

megyénk, sőt az egész magyar haza elé, 

hogy bebizonyítsa azt, hogy nemcsak az 

iparostársadalom, de az egész ország szebb 

jövendőjében hisz és hogy ez mielőbb el is 

jön, azt bizton tudja, nemcsak reméli.

Szarvas kézműves iparostársadalma re- 

mekbeöntött kézi termékeit gyűjtötte egybe 

a jubileum alkalmával, hogy megmutassa az 

egyéb társadalmi osztályoknak a mestersége

sen kitermelt, sőt a kisipart is sok tekintet

ben megölni akaró és magával sodró lélek- 

nélküli gyáriparral szemben azt, hogy a kis

iparosság meleg szívvel, érző lélekkel és 

mesteri kezével egybeformált termékei min

den tekintetben felveszik a versenyt a gyár

ipari termékekkel és hogy a művészi elgon

dolásokban. népies kihatásokban, gazdag 

meglátásokban más nemzetek iparosságával 

is egy szintre helyezhető.

A jubileum alkalmával díszközgyűlésen 

kerülnek elő iparostársadalmunk ünnepi örö

mei és hétköznapi fájdalmai. Az ezen alka

lomra összesereglő notabilitások, kormány

zati és társadalmi vezetők, egyéb társadalmi 

közületeket képviselő kiküldöttek és a nagy- 

közönség szemtől-szembe találják magukat 

a mai kézművesiparosság örömeivel, bajaival. 

Az ott elhangzó ünnepi beszédek és a nehéz 

helyzetet és az össziparosságnak a kívánal

mait előtáró előadások és felszólalások biz

ton halló fülekre, látó szemekre és megértő 

lelkekre találnak a hallgatóság körében. Re

mélni merem, hogy az egybedobbant szivek

hő óhaja magasra ér és a megértés érzései 

megterrnik az egymást .támogató szeretet leg

szentebb virágait.

A szarvasi iparosság ünnepe az egész 

város ünnepe. Az ünnepi hangulat a békés 

megértés szép érzelmeivel öntse el a város 

minden lakóját, a körüjikbe érkező vendége

ket és mindazokat, akiflnek érdeklődése és 

lelke ezen az ünnepi nppon a szarvasi ipa

rosság felé hajlik. Bár éz iparosság mai hely

zete szerencsétlen Hazánk megcsonkítása kö

vetkeztében és a mai sivár viszonyok mellett 

szinte kétségbeejtő, mégis a jubileumi ünnep

ségek alkalmával bizton reméli, hogy Hazánk

integritásának eljövetelével és a kormánytá

mogatások fokozott segilő munkásságával 

szebb jövő derül úgy a Hazára, annak min

den fiára és az oly sokat szenvedett, mellő

zött iparostársadalomra is.

A sok nehéz napokat megért testület

nek pedig adja a Mindenható, hogy az új 

félévszázad, melybe most belép, több örömöt 

és egyetemes boldogságot hozzon annak 

munkásságára, minden tagjára és annak tag

jai, mint egy nagy békés család tagjai váll

vetve működjenek az iparostársadalom jöven-' 

dőjéért, szebb sorsáért, boldogulásáért. Mert: 

Összetartás, akarat, biztos sikert arat 1

Felhívás a Kereskedelmi Női Szaktanfolyam
növendékeihez

A tanfolyam szeptember hó 7-én megnyílik

Lapunk szerkesztősége mosl kapta 
az értesítést, hogyha Kereskedelmi Női 
Szaktanfoframra eddig jelentkezettek 
száma alapján a Tanulmányi Tanács 
a szaktanfolyamot szeptember hó 7-én 
szombaton megnyitja. Evégből felhívja 
az eddig jelentkezett és előjegyzett nö
vendékeket, hogy a tanulmányi rend 
és eljárások megismertetése végett 
szombaton, szeptember 7-én délelőtt 
fél 12 órakor a gimnázium földszinti 
leánytermében gyülekezzenek. Itt kap
ják meg a növendékek a részletes 
utasításokat úgy a használandó tan

könyvekre, mint a tanórarendre és a 
tanítás kezdetére vonatkozólag. A tanév 
ünnepélyes megnyitása szeptember hó
9-én, a tanítás kezdete szeptember hó
10-én lesz. A tanfolyam előadásai ré
szére a gimnáziumi fenntartó hatóság 
az intézet II. emeletét bocsátotta ren
delkezésre. A tanórák naponként dél
után 2—5 óráig tartanak. Utólagos be
iratkozás még szeptember hó 14-éig 
eszközölhető a gimnázium igazgatói 
irodájában délután 9 és 11 óra között. 
Ezen időponton túl felvételnelnek he
lye nincs.

Meg kell már oldani az ipárostársadalom 
rokkantsági és öregségi biztosítását

Az iparostársadalom a jubilárls ünnepség alkalmával forduljon 
kérelemmel ezen ügyben az iparügyi miniszterhez

Az iparosság évtizedek óta szinte elha

nyagolt, jobb sorsra érdemes társadalma már 

régóta azon küzd, hogy a kormányzatok fo

kozott támogatásban részesítsék ezt a nagy, 

a nemzeti életben oly fontos szerepet betöltő 

társadalmi osztályt. Különböző tervek, javas

latok, ígéretek kerültek felszínre különösen 

az utóbbi évtizedben az iparosság rokkant

sági és öregségi biztosításával kapcsolatban. 

A szarvasi Ipartestület jubileumi ünnepségé

vel kapcsolatosan a terv újra felmerült, kü

lönösen az annak hiányát érző iparostársa

dalom körében és hogy a vágy él ezután 

az iparostársadalomban, mi sem bizonyítja 

jobban, mint annak a pár lelkes és a korral 

haladó fiatal iparosnak a levele, amit a 

Szarvasi Közlönyhöz intéztek. A levelet alant 

közöljük és hisszük, hogy az iparosság 

Szarvason összeülő megyei parlamentje a 

levélben előhozottak és a régi óhajok alap

ján ismét megpendíti az eszmét, amelynek 

megvalósításáért való küzdelem kell, hogy

mindenkit egy táborba hozzon. A levél a kö

vetkezőképen szól:

Tekintetes Szerkesztőség 1 Nagy örö

münkre szolgálna, ha közkedvelt és az ipa

rosság érdekéit mindig felkaroló lapjukban 

a Szarvasi Közlönyben leközölné levelünket 

és az iparosság nemes ügye mellé állna 

most is, mint azt már számtalan alkalommal 

tapasztaltuk. Mi, az iparostársadalom fiata

labb generációja nemcsak a saját életünkön 

érezzük a megélhetés nehézségeit, de ha 

‘atyáinkra, tisztességben, becsületben és mun

kában megöregedett iparostársainkra gondo

lunk, elszomorodott szívvel látjuk azoknak 

nagy nélkülözéseit. Azok a jobbsorsra érde

mes idős iparostestvéreink, akik 40—60 éve

ket töltöttek el szorgalmas munkában : kora 

hajnaloktól késő éjszakákig nehéz foglalko

zásaikban és munkálkodtak a család^ a vá

ros, a haza előrehaladásáért, vérüket és ve

rejtéküket áldozták a magyar népért, ezeknek 

most szinte koldússorban tengődik, a lég-



többje a betevő falatot is nélkülözve. A már 

megszüntetett népjóléti minisztérium szinte 

atyai gondossággal istápolta az iparosság 

szociális ügyeit is. Remélni merjük, hogy a 

most megalkotott iparügyi minisztérium sok

szorozott buzgalommal lép ennek örökébe 

és rövidesen tető alá hozza az iparo^ág 

rokkantsági és öregségi biztosítását. Minden 

iparos örömmel áldoz erre filléreiből és pen

gőiből, ha érzi, hogy nem lesz minden támo

gatás nélkül. Szarvas iparosságának, de a 

megve és az egész ország iparostársadalmá

nak hő vágya ez és a szarvasi iparosságnak 

a jubileumi ünnepségek alkalmával különös

képen ezen ügy mellé kell állni és egybe

forrt erővel kérni ennek mielőbbi megvalósí

tását. A tekintetes Szerkesztőség támogató 

jóindulatát megköszönve, vagyunk hazafias 

tisztelettel ALÁÍRÁSOK

(tiz fiatal iparos).
*

A beküldött levelet ezennel előterjeszt

jük a megyei iparostársadalom Szarvason 

tartandó körzeti gyűlése elé.
***********

H Í R E K
SZEPTEMBER

Régen volt amikor először tettem rá kezemet 
az iskola kilincsére. Egy ismeretlen uíídp misz
tikus csarnokába léptem, ahol a máris játsza
dozó pajtások között szepegoe pityogók mindig 
erősbödö sírása növelte a zűrzavart, alighanem 
ezek között személyesen én is. Régen volt s 
valahányszor igy iskola év elején az életnek ezt 
az újra meg újra megismétlődő {elvonását né
zetn, úgy érzem nem is múlt ez, hanem a múlt 
visszatérése. A kialakuló jövő lépcsőinek a meg
épülése itt kezdődött. A nagyja már kinézte kit 
Fog elpüFölni az úton, kinek nyújt alattomos tá
madás ellen 'védelmet. Éles szemmel kiválogatta 
az öklömnyi társaság a védencét és megfőzte 
az ellenség ellen jól felhasználható haditervét. 
Sok terv megvalósult, sok a lelki hullámok egybe
kapcsolódása révén vízbe esett. Szeptemberben 
kezdődik a fokozatos élet ismétlődése. Elgondol
kodunk eljátszadozunk mi is kedves emlékeink
kel. Régi arcok térnek vissza, odaállanak elénk 
tanitóink életünk önzetlen, szeretetben és türe
lemben gazdag formálói. Egy-egy titkos könnyel,

sóhajjal vagy hálaadó szóval borulunk rá az 
emlékre, amely csak velünk pusztul el. Vájjon 
változott-e azóta .az elsői bevonulás óta a gyer
mek lélek ? Nem. Megváltoztak a viszonyok. Mi 
még a napsütötte boldog ősz síró vagy már 
hancurozó dalosai voltunk. Ma felhő borítja az 
otthont, amelyben a szükség, a gond villámai 
cikáznak. Akkor édesanyánk a szivén és szere- 
tétén kivül sok édességgel töltötte meg hátitás
kánkat, /na egy láthatatlan darab gondot pakolnak 
a tábla és a könyv mellé. Mégis az idősebb 
vidám a kezdő pityogó. A gyermek nem válto
zik, az marad ami volt, csak egy barázdát 
szánt végig a gond ekéje a kis buksi fejeken, 
amelyet a változatlan szülői sziv szeretet igyek
szik elsimítani. A táskába most is csak odakerül 
valami harapnivaló, ha kevesebb is. Gyermeke- 
i^kben újraéled a múltúnk, ezekben a napokban 
épenúgy áldozunk a gyermekszeretet oltárán, 
mint egykoron ott áldoztak szüléink. Megpattant, 
vagy elkopott vérségi láncok újra aranycsengésü 
szeretelet zengenek bele ebbe a külszínében hamis 
világba ; az ember bensejét megtagadni mégsem 
tudja, az változatlanul örök, ugyanez marad, 
jó és rossz keveréke. Még valaki nem változik 
meg soha, a jó tanító, a lelkiismeretes nevelő. 
Nem a tudomány foka, hanem a nyilt értelem 
mellett megértő szive, a paedagogus hatalma, 
amellyel világokat formál, ezek a kis világok 
olyan szívesen engedik át magukat a mester 
kezének. hogy zűrzavaros világukból kivezesse 
őket egy tisztultabb irányba és hogy lassankint 
Felépítse azt a lelki építményt, amelyre a tanító 
alkalmasnak tartja. Ezekben a napokban indul 
meg a gyűjtő munka. A tudomány sok ága és 
sejtett világ nyílik meg a tanulók előtt. Minden 
tanító és nevelő tud adni tárházából és minden 
gyermek gyűjthet, különösen akkor, ha az otthon 
és az iskola élete harmonikus és kölcsönös ha
tással vannak egymásra. Ebből a világból emel
kedik ki a hála, amely a tanítónak és tanárnak 
egyetlen, de legkedvesebb jutalma. Ez a hála a 
lélekben épült oltáron ég s ha elmondhatjuk 
magunkról, hogy az életre elkészültünk, akkor a 
lelkűnkből a hála soha *ki nem alszik.

Krón Ferenc

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolga

latot Szarvason szeplember hónapban ifj. Géczy Dezső 
gyógyszertára látja cl. ,

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az újlemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

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

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Éji dal

Nóra másnapra ismét félnapi szabadságot 
kért magának, hogy a búcsúdélutánt a felgyó
gyult kedves beteggel tölthesse.

Mielőtt délelőtt tiz órakor a négytagú kis 
társaség ismét összejött volna a kertben úgy, 
mint az előző szép napokban : Nóra félórahosz- 
szat bizalmasan súgott-búgott Heddával, aki szo
morú mosollyal válaszol I !

— Igazad van drágám ! Az úri látszatot 
feltétlenül meg kell őriznünk. Bár a dolgot még 
most sem ériem és a fejem most is kábult, de 
alkalmazkodom a kívánságodhoz, hiszen ennek 
a váratlan villámcsapásnak te vagy a legsúlyo
sabb sebesültje. Ki fogom tanítani a papát is. 
Hiszen bizonyára ő is megsejtett valamit a ket
tőtök, illetve hármunk dolgából.

így lörtént, hogy a kerti asztalka körül, az 
öreg ezusthárs alatt ugyanolyan mosolygó arcok 
fogadták Októbert, mint az előző napokban.

— Bér inkább rúgnának ki és fordítaná
nak nekem hátat I — gondolta 'keserűen a báró
— de ő is mosolygott.

Most már Hedda is hős volt.
— Édes Október! — csevegte. Mutassa

meg már egyszer nekünk a kedves kis családja 
fényképét. Bizonyára magával hordja. Nem ? 1

— Ó igen ! Készséggel! — volt a mosolygó 
felelet és a báró elővette finom, széles bőr
tárcáját.

Három kiváncsi arc hajolt a kép fölé. 
mely egy nagyon bájos, fiatal kreolasszonykát 
ábrázolt. És kél angyali arcú három-négy éves 
gyermeket. Egy kislányt és egy kisfiút.

Hedda egy percre elfelejtette az ő nagy- 
nagy szívfájdalmát és csalódásál és felébredt 
benne az örök nő.

— Milyen drágák ! — suttogta. Gratulálok.
Nóra azonban összébbhúzta, majd tágra-

nyitotta a szemét. Az arcát mintha valami köny- 
nyű, szinte boldog pir futotta volna el.

— Ah I — röppent el ajakáról egy cso
dálkozó szócska. De hiszen, — hiszen . . .

Azután az ajkába harapott és igyekezett 
rendes arckifejezését felvenni.

— Mi az ? Mi az, Nóra édes ? — nyug
talankodott Október. Mintha valami megjegyzést 
akart volna tenni I

— Ó semmit I Semmit édes Feri bácsi! 
Csak annyit, hogy hiszen, — hiszen tulajdon
képen nem szép magától, hogy ezt a drága kis 
asszonykát és két kis angyalt elsikkasztotta ed
dig előlünk. Ezt a jövőben még jóvá kell ten- 
nie I Megígéri ? — kérdezte ragyogó szemmel.

— Mindenesetre I — jelentette ki a báró 
megkönnyebbülten.

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

— Rajaobelina madagaszkári evangélikus lel
kész Szarvason. Az ev. egyház meghívására 

vasárnap ideérkezik Rajaobelina a királyi 

törzsből származó benszülött Madagaszkár- 

szigeti ev. lelkész Lehel Ferenc tengelici lel

kész kíséretében. A leányegyesület rendezé

sében vasárnap este 6 órakor az Árvaház 

dísztermében vallásos-estet tartanak a két 

lelkész közreműködésével. Rajaobelina lel

kész francia nyelvű beszédét Lehel Ferenc 

lelkész tolmácsolja magyarul. Christananda 

után most meghallgathatjuk egy afrikai test

vérünk hozzánk intézendő szózatját és je

lenjünk meg minél többen, hogy fekete test

vérünk hazájában kedvesen emlékezzen 

vissza Szarvasra és annak evangélikus híveire.

— Új jegyzöyyakornok a szarvasi városházán. 
A járás főszolgabirája dr. Lestyan Jánost a 

szarvasi városházán jegyzőgyakornoknak ki
nevezte.

— Zongoratanitás. Dr. Kácser Rezsőné zon- 

goratanárnő*a tanítást szeptember 1-én ismét 

megkezdi. Jelentkezéseket elfogd.

Gyógyszertárakban kaphatót

— Jobban sikerült, mint reméltem! —
gondolta magában keserű örömmel.

*

Októbert Brenner Kurttal egyült azután ki- 
kisértük a tiz órai gyorshoz.

Heddáék otthon maradtuk.
A tudós öreg házigazda morózusan sétált 

egyik szobából a másikba. Nóra a fényképmeg
mutatás óta az eddiginél is mélázóbb volt, de 
arcán állandóan valami új, boldog mosoly buj
kált titokzatosan, amely mintha össze akart volna 
veszni a fájdalom vonalaival. A vasút felé néző 
ablakpárkányra könyökölt és merőn nézte a telt 
holdat. Könnyű nyugali szél fújt. A miszlikus 
égitest rohanni látszott a bárányfelhők közölt.

— Min merengsz drágám ? — ölelte át 
végtelen gyöngédséggel az ábrándozó szép fe
jecskét Hedda asszony. *

— Leopardi „Éji daliára gondolok— vá
laszolt Nóra. Múltkor egy délután olvastam fel 
Feri bácsinak. Nagyon az emlékezetembe véső
dött egy részlete.

— Hogy hangzik ? — kérdezte Hedda.
Nóra zümmögve, álmodozva mondotta a

dalrészletet :
óh, mondsza, hold mit érhet 
a pásztoroknak ez az élet 
8 mii ér magadnak a tiéd 7 Mi célja 
az én rövid barangolásaimnak 

$ pályádnak, melyet semmi meg nem ingat ? I 
(Folytatása következik).



Mindenféle új és használt

TANKÖNYVEK
leszállított árban már kaphatók

■ k J ^  C Í h # 1 a h  könyvkereskedésében, A Könyveit
I N a g y  w C ir iC IO r  a Gimnázium közelében ^  legolcsóbban beköti!

Nagy érdeklődés előzi meg az Ipartestület 
vasárnapi jubileumát és az iparikiállitást

A budapesti vendégeket és érdeklődőket 
„Filléres gyors11 hozza Szarvasra

— Előadás Tessedik Sámuelről. Szerdán dél

után a budapesti rádióban dr. Horváth Károly 

ériékes és tanulmányos előadási tartott Szarvas 

nagy férfiéról, a falufejlesztés nagy apostolá

ról Tessedik Sámuel ev. lelkészről. Előadá

sában részletesen ismertette az annyira elfe

lejtett Tessedik Sámuel életét, külföldi tanul- 

mányait.szarvasi nagy horderejű munkásságát, 

aki az ország első gazdasági iskoláját ala

pította meg Szarvason. Az irigységgel és 

babonasággal, a tudatlansággal és rosszin

dulattal vívott nagy és nemes harcait színe

sen adta elő az előadó és őt példaként 

állította a mai magyar ifjúság elé. Előadásában 

elismeréssel emlékezett meg az emlékezetére 

itt Szarvason felállított középfokú gazdasági 

tanintézetről, amely Tessedik nyomdokain 

nagyon fontos szerepet tölt be a jövendő 

gazdatársadalom kultúrális előrehaladásáért.

’ HAJNALKA
Pécsy Sárikának

Szavad lágy zene rolettáb mögül;
Hajnalkaillat Folydogál körül.

Szívedhez lépcsőt Faragott a nyár,
Rajta koboldok vidám hada jár.

Rád kékebben süt a tavaszi ég,
A szemed tükrén ezer csillag ég.

S becsukott szemed — hidd el — semmi más:
Egy liliputi napfogyatkozás.

ifj. Zerinváry Szilárd

—  A Kereskedelmi Női Szaktanfolyamról.
A szarvasi Kereskedelmi Női Szaktanfolyam 

igazgatósága a további jelentkezéseket szep

tember 1-től fogva a gimnáziumi igazgatói 

teremben naponként délelőtt 9- 11-ig szemé

lyesen veszi át. A szülőknek érdeke, hogy 

leánygyermekeiket most már minél előbb 

írassák be a szaktanfolyamraTmert kevesebb 

számú jelentkező esetén a tandíj arányosan 

magasabb lesz, esetleg pedig megfelelő számú 

növendék hiányában a tanfolyam meg sem 

nyílik. A jelentkezések határideje szeptember 

hó 14-ike. Kedvezményes árú tankönyvekről 

és tauszerekről az iskola maga gondoskodik.

— Országos vásár. A cibakházai országos 
vásárt szeptember 14-én tartják meg.

A Szarvasi Ipartestület fennállásának 

ötvenedik évfordulója alkalmával rendezendő 

ünnepségeknek és kiállításnak előkészületei 

már befejezéshez közelednek. A kiállító ipa

rosok és iparművészek, valamint az őstehet

ségek megkapták helyeiket és a kiállítandó 

tárgyak elhelyezése most van folyamatban. 

Az előjelekből ítélve gazdag, értékes és sok

oldalú kiállítási tárgy kerül bemutatásra. Nagy 

érdeklődés előzi meg a oőiszabók divatrevü- 

jét is. Az általános'érdeklődésből arra lehet 

következtetni, hogy Szarvas lakossága nagy 

megértést tanusit az ünnepségek iránt. A 

MÁV vasárnapra filléres gyorst indit Szarvasra 

és igy a budapesti érdeklődők és vendégek 

olcsón rándulhatnak Szarvasra. Az Ipartestület 

jubileumi ünnepségein képviselteti magát 

valószínűleg az iparügyi miniszter is és részl- 

vesznek még a Kereskedelmi és Iparkamara 

az Iparlestületek Országos Szövetsége, a 

vármegye, a járás és a község, valamint a 

megyei ipartestületek, társegyesületek kikül

döttei is. Az ünnepségek sorrendje a követ

kező : ^él 8 órakor gyülekezés az Ipartestület 

székházában, 8 órakor felvonulás az ev. 

ótemplomba, fél 9 órakor a r. kát. templomba. 

Fél 10 órakor a kiállítás ünnepélyes meg

nyitása az Árpád-szálló helyiségeiben. 11 óra

kor díszközgyűlés az Iparlestület székházéban. 

A díszközgyűlés tárgysorozata: 1. Himnusz.

2. Elnöki megnyitó. 3. Tákos Lajos jegyző 

ismerteti az Ipartestület 50 éves múltját. 4. 

Ünnepi beszéd és az Ipartestület alakulásá

ban résztvett és még élő iparosok üdvözlése.

5. Felszólalások, üdvözlések. 6. Zárószó. 7. 

Szózat. Délben, 1 órakor a székházban köz

ebéd. Délutón 3 órakor a Békés vármegyei

• Ipartestületek körzeti gyűlése a székházban. 

Ennek tárgysorozata a következő: 1. Elnöki 

megnyitó és a jubiláns Ipartestülel üdvözlése.

2. A kézműiparosság helyzete címmel tart 

Papp József qz IPOK elnöke. 3. Kontárkér- 

désről előadást tart Holub János asztalos- 

mester. 4. Az ipartörvény 4. és 47. §-ainak 

módosítása. 5. Kiss Mihály előadása a köz-

szállitási sérelmekről. 6. A körzeti gyűlések 

baszámoló jelentése. 7. Indítványok. Esie 8 

órakor a székházban közvacsora, maid utána 

táncmulatság. — A kiállítás az Árpád-szálló 

emeleti termeiben szeptember 8-, 9-, és 10-én 

lesz nyitva mindennap reggel 8-tól este 7-ig. 

A változatos, értékes és színes program 

méltó keretet ad a jubileumnak és az iparos

ság ünnepségeihez Szarvas minden rendű és 

rangú társadalma testvéri megértéssel, szere

tettel és egymásiránti megbecsüléssel csatla

kozik.

— Az Iskolánkivüli Népművelési Bizottság ez- 
idén is szervez tanfolyamokat. A Szarvasi 

Népművelési Bizottság Elnöksége a Várme

gyei Bizottság e!i\ökének meghatalmazása 

alapján ebben a tanévben is óhajt népmű

velést szolgáló tanfolyamot szervezni. A 

Szarvasi Méhészegyesületlől és két helyi 

Körtől a vezetőséghez 3 megkeresés is ér

kezett, melyek egy méhészeti, egy szőnyeg- 

szövési és egy irás, olvasás, számolási, köz

ismereti tanfolyam rendezését kérik. Mind

három tanfolyamra előjegyzéseket e hó 21-ig 

lehet eszközölni. Az elsőre a Méhészegye

sület elnökénél, a másodikra Placskó Boriska 

iparművésznőnél, a harmadikra Lelkes Pál 

siratói ev. tanítónál, valamennyire pedig az 

Iskolánkivüli Népművelő Bizottság ügyvezető 

elnökénél (Gimnázium, vagy III. kér. Petőfi 

ucca 86-87. sz). A tanfolyamok létesítéséhez 

húsznál több növendék jelentkezése szüksé

ges. Kisebb létszámmal egyik tanfolyam sem 

alakulhat meg. A helyi bizottság 10 belkerü- 

leti társadalmi egyesületben népies ismeret- 

terjesztő előadássorozatokat is rendez és 

ezeket október hó folyamán kezdi meg;

— Méhészek elöadógyűlése. A Szarvasi Mé
hészkor vasárnap tartotta meg rendes havi 
előadógyűlését az állami elemi iskolában. Az 
előadógyűlésre mintegy 80 méhész gyűlt össze 
és Némethy Samu nyugalmazott polgári iskolai 
igazgató elnöklete mellett megbeszélték az 
aktuális ügyeket.

Nyitva a világ PHILIPS rádióval!
LUXUS SZUPER K SZUPER TRIUMPH H MATADOR « ÁRPÁD
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rr:;. Szarvasi Takarékpénztár ,K“„
ii a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leány intézete, j 
: i Teiefwiszim a Magyar Nemzeti Bank mellékhelye. Telef0“zám ;
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H E T E N K É N T
hja: OROSZ IVÁN

A kézműves művészete
Nagyon téved az az ember, aki azl hiszi, 

hogy művészi dolgot csak bizonyos művészi
ágazatban lehet alkotni. Mert mi is a művészet? 
Az esztetika megállapítása szerint egy belső 
fantázia-képnek érzéki formában való kifejezése. 
Ebből a meghatározásból tehát az következik, 
hogy a művészet bizonyos irányokra oszlik és 
amikor megkülönböztetünk időbeli és térbeli mű
vészetet, már megvontuk az igazi elhatároló vo
nalakat. Ha a régi megállapitások szerint ezt a 
felosztást tovább elemezzük, akkor a művészetet 
is feloszthatjuk. Mégpedig az időbeliek válfajai : 
zene, irodalom, tánc, szin- és filmművészet, tér
beliek az építőművészet, a festőművészet és a 
szobrászat. Ezek azért térbeliek, mivel megnyil
vánulásaiknak : az épületeknek, festményeknek, 
szobroknak térbeli megnyilvánulásai vannak, mig 
az időbeli művészeteknek bizonyos időbeli folya
matossága alakul ki, amíg a zenét végighallgat
juk, a könyvet elolvassuk, é  filmet megnézzük. 
Összesen tehát nyolcféle művészetet szoktak 
megállapítani általánosságban, azonban hogy ez 
a megállapítás nem lehet teljes és megállapo
dott, azt mindnyájan érezzük. Gondoljunk csak
o filmre, ami nemrégen került a művészetek so
réba és be kell vallanunk, hogy bizony a film
nél nagyon kevés művészetet találunk. Némely 
filmszínésznek a jó játéka a színművészet cso
portjába osztható, mig a sablonos és idegizgató 
mesék, gyatra beállítások és műtermi elgondo
lások mindennek mondhatók csak művészinek 
nem. Mert bizony még a színészi munka is, 
mint a zenei előadás nagyritkán emelkedik mű
vészeti magaslatra és inkább mesterségbeli do
loggá válik, mint felülemelkedő szépséggé. A 
művészetekhez veszik az iparművészeiét is, de 
ezt csak mint a rajzot és mindennemű grafikai 
művészetet a festészet körébe sorolják. És épen 
ez a megdöbbentő. Ha a művészit majdnem 
teljesen nélkülöző filmet külön művészetnek vet
ték fel, nem is tudom milyen belátás folytán, az 
iparművészeteket a festészetnek csak egy válfa
jaként kezelik, ami pedig az egész világon sok
kal egyénibb, mélyebb, szebb és értékesebb dol
gokat termelt ki, mint a film, vagy mondjuk a 
tánc. különösen mint annak az artista vagy a 
szalon válfajai. Én a művészeti beosztásban a 
filmet a színművészet csoportba venném és a 
térbeli csoportot kibővileném az iparművészet 
beállításával. Mert téves azt hinni, hogy művészi 
dolgot csak művészi tárgyakban lehet elérni. 
Hiszen ha körülnézünk a felsorolt művészetek 
megnyilvánulásain, hány irodalmi művet, fest
ményt. építészeti dolgot, szobrot stb. találunk 
nemcsak kispolgári lakásokban, de még múzeu
mokban is, amik minden művészeti nélkül valók. 
Természetesen a beosztások, felsorolások minden
hol kellenek, de épenúgy kellenek azok reform
jai is. Én az összes emberi, emberkészitette dol
gokban meg tudom találni a művészit, még. 
ha nem is sorolhatók a nyolc művészet körébe 
és meglátom a nyolc művészetek valamelyikébe 
beosztható művön az értéktelenséget és a mű
vésziéként is. Mert minden dologban, hu készí

tője több lelket, több akarást öntött belé. felis
merhető az ihlet, a magasabbrendűség és ez már 
művészet. A szó szoros értelmében veit művé
szet, mégha egy pár cipőről, egy bugylibicskáról 
vagy akár egy körömkeféről is van szó. Az 
iparművészet tág fogalma óriási területet ölel 
fel és ha megfigyeljük a törtető kézműiparosság 
munkáját, amikor remeket vagy kiállilási dara
bot készít, bizony nagyon gyakran találkozunk

Tekintetes Szerkesztő Úr! Örömmel olvastam 

becses lapja multheti számában közölt cikkét, 

amelyben a koldusok mellett a kolduló élet

művészekről irt. A szemtelen és könnyen élő 

emberek ott bemutatott csokrához én is át

nyújtok egy virágot és kérem, hogy soraimat 

közölni szíveskedjék. A minap két leányka 

jött be a lakásomba és egy levélfélét nyúj

tottak át, amiben illendően elbúcsúznak és 

kérik utazásukhoz az olvasó ajándékozó jó

indulatát. Én megmondtam nekik, hogy eddig 

nem is ismertem őket. igy hát nem is bú

csúzhatom tőlük, de talán azok, akikkel is

meretségben voltak, hajlandók lesznek a bú

csúhoz anyagi áldozatra is. A két leányka, 

vagy hölgyecske, vagy talán tündérke erre 

sértődötten ellibbent. Hát kérem Szerkesztő 

Úr, ez már mégis szemtelenség. Mit gondol

nak ezek a hölgyek rólam, vagy mit gondol 

a családom rólam ezek után. Igaza van a 

Szerkesztő Úrnak, az ilyenektől meg kell 

szabadítani a társadalmat. Életművészekre, 

akik mások jóindulatán élnek, nincs szükség. 

Tisztelettel: Aláírás.

— Cselszövények háza. Irta : Arthur Stringer. 

A „Csak azért is*\ a „Nőstényfarkas** és a 

“Robinsonromantika" cimű regények nagy

szerű szerzője ebben a regényében egészen 

új oldaláról mutatkozik beolvasóközönségének. 

Azokban a ma világszerte mindinkább tért- 

hódító modern korszellem nyilatkozik meg, 

amely a kultúra és civilizáció élvezeteiben 

megcsömörlöft emberi léleknek a természet

hez való visszatérésben látja jövő fejlődésünk

a művészivel. Most hogy Szarvas érdemes ipa
rostársadalma jubileumi ünnepsége során kiállí
táson mulatja be termékeinek kiválóbbjait, hisz- 
szük, hogy azok nagyrésze bizonyságot ad nem
csak az iparosság életrevalóságáról, de arról a 
valóságról is. hogy iparostársadalmunk gazdag 
művészi intenciókban és rájövünk majd mi is, 
hogy szépért, jóért és művésziesért nem kell a 
szomszédba mennünk.

egyedüli útját. A „Cselszövények háza" vi

szont a nagyvárosi élet ezernyi veszéllyel, 

bűnnel és kisértéssel teli mozgalmas életé

nek káprázatos forgatagát varázsolja az ol

vasó elé egy megdöbbentően izgalmas és 

mindvégig száguldó tempójú, kalandos törté

net keretében. Az „Ordögfiók^-nakez a sziv- 

bemarkoló, kalandos életregénye nemcsak 

elgondolásában, hanem szellemes humorral 

gazdag stílusában is egészen újszerű bűn

ügyi regény, tele izgalommal és meglepő 

fordulatokkal. Kosáryné Réz Lola fordításá

ban semmi sem veszett el ezekből az érté

kekből a regény eredetijének lebilincselő 

varázsából. A kötet az 50 filléres Regények 

sorozatában jelent meg. Kapható Szarvason 

Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Állatbetegségek. A legutóbbi állategész
ségügyi kimutatás szerint járásunkban a kö
vetkező állatbetegségek vannak. Lépfene 
Békésszentandráson 1 udvarban, sertéspestis 
Szarvason 30 udvarban, 8 tanyában, egy 
majorban, Öcsödön 5 udvarban, 6 tanyában, 
Kondoroson 5 udvarban, 1 majorban, Csa
bacsűdön 5 tanyában, Békésszentandráson 
1 udvarban, sertésorbánc Szarvason 56 ud
varban, 7 tanyában, Kondoroson 5 udvarban, 
Csabacsűdön 3 udvarban.

— Elvesztett cselédkönyvek. Nyemcsok Ka

talin, Tomasovszki Julianna és Baráth Mária 

szarvasi lakosok cselédkönyveiket elvesztet

ték. Az elveszett igazolványokat megsemmi

sítették.

— Gondos tenniszjátékos tenniszütőjét csak 

szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 

Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, A f V c t h c t Z i

— Búcsúznak a tündérkék. (Beküldetett.)



— Pőtbeiratások a polgári leányiskolában. A
szarvasi állami polgári leányiskolában szep

tember 4-én délelőtt lesz a javitó- és külön

bözeti vizsga. Szeptember 6- és 7-én délelőtt 

pótbeiratás, 9-én a tanév ünnepélyes meg

nyitása reggel fél 9 órakor, 10-én reggel 8 

órakor kezdődik a tanítás. Beiratkozni lehet 

az összes osztályokba; fizetendő a behatás

kor körülbelül 6 pengő. A tandíj október 

hónaptól 8 havi részletben fizetendő, ennek 

összege 40 pengő. A tanulók bizonyítványuk 

és szüleik szegénysége szerint díjkedvez

ményben részesülnek : eszerint havi 1, 2, 3,

4 és 5 pengőt fizetnek. A tanszerek és tan

könyvek, valamint füzetek a könyvkereske

dőknél már beszerezhetők. Ruhát és kalapot 

egyelőre ne vegyenek a szülők. Azt a tanári- 

lestület később állapítja meg.

— Rövidesen megkezdődik az új iskolai tanév. 
A nyári pihenőnek lassan vége lesz. A ta

nulóifjúság pár nap múlva újra összegyűl az 

iskolában, hogy szorgalmával, tanulnivágyó 

igyekezetével alapozza meg jövendőjét, a 

szebb magyar jövőt. Tanév elején a szülők 

gondja is megsokasodik a tandíjak, könyvek, 

füzetek, Írószerek árának előteremtésénél. 

De * ezek a gondok a legminimálisabbra 

csökkennek, ha a szülők és tanulók minden 

iskolai szükségletüket Nagy Sándor közismert 

könyvkereskedésében vásárolják meg, mivel 

-ez a jónevű könyv- és irószerkereskedő 

a legnagyobb választék mellett méltányos 

árakon bócsálja a szülők és tanulók rendel

kezésére az írószereket, füzeteket. Új és 

használt tankönyvek az összes elemi és kö

zépiskolák részére megvásárolhatók. Olvasó

ink, Szarvas érdemes lakosságának figyel

mébe ajánljuk Nagy Sándor könyvkereske

dését, amely évtizedek óta becsülettel szol

gálja a lakosság érdekét és a helyi oktatás

ügyi kultúrát.

— Szarvas színigazgatója ismét Károlyi János 
lett. A kultuszminiszter most kiadott rende- 

lete szerint Szarvast ismét Károlyi János 

kapta meg. A szinikerületbe Szarvason kivül 

Békéscsaba, Félegyháza, Halas, Nagykőrös, 

Mezőhegyes, Veszprém és Szentes tartoznak. 

Károlyi János társulatét újjászervezte és mint 

a  nagykőrösi lap irja, a társulat nagy előnyére.

— Elemisták, polgáristák, továbbá 1., II., III. 

és IV. osztályú gimnazista tanulók korrepe

tálását olcsón vállalom. Cim a kiadóhivatalban.

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

— Halálozás. Fabó Pál, a Szarvasi Ipar- 

testület hosszú időn át volt altisztje 61 éves 

korában elhunyt. Az iparostársadalom nagy 

részvéte mellett temették el. •

— Díszoklevél átadás. A Szarvasi Nyugdíja

sok Egyesülete szombat esti összejövetele 

keretében fogja ünnepélyes keretek között 

átnyújtani dr. Tóth Pál országgyűlési képvi

selőnek és dr. Schauer Gábor járási főszol

gabírónak diszelnöki okleveleiket.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter en

gedélyével Sztruhár János Szarvas községi 

rendőr nevét „Várai*-ra, Brusznyicki János 

szarvasi szabó-segéd nevét pedig „Bánfalviéra 

változtatta át.

— Leventekötelesek figyelmébe. Felhívja a 

Levente-Egyesület vezetősége a levente-ifja- 

kat, hogy amennyiben a felállítandó zene

karba belépni kívánnak, jelentkezzenek a 

zenekar foglalkozási napjain, hétfő és szom

bat este 8 órakor a Levente-otthonban, vagy 

bármely napon délelőtt 8—1-ig a Levente- 

irodában. A zenekarba belépők teljesen díj

mentes oktatásban részesülnek.

— Közismert az Aspirin-tabletták fájdalom

csillapító hatása minden meghűléses meg

betegedésnél. 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,

— Ifjúság: cserfalomb. Várkonyi—Vollain 

Ferenc, a jeles dunántúli iró nehéz, de ér

tékes munkásságba fogott, amikor a vidék 

toliforgatóit egybegyűjtve Dunántúli koszorú 

cimmel azok műveit kötetekben is kiadja. A 

sorozat IV. kötete most hagyta el a sajtót 

és ebben is sok szép verset és novellát ta

lálunk. Akad még közöttük 'sok gyenge is, 

sok még nyomtatásra sem érett, ám mégis 

ösztönző azokra, akik tehetséget érezve ma

gukban a nagyvilág elé kívánkoznak. A kö

tetből magasan kiemelkedik Arató Kálmán 

novellája, Fehér János, Láng Ida, de külö

nösképen Széli Lajos-Miklós nemesveretű, 

daloszengésű, mély versei, nemkülönben 

Várkonyi-VoIIain Ferenc erős meglátású, 

hangulatos novellái. A könyv 1*30 pengő 

áron lapunk kiadóhivatala (Nagy Sándor 

könyvkereskedése) útján szerezhető meg.

A Dr. OETKER;
receptek

első, második és harmadik kiadásé lói 
teljesen eltérő tartalommal

megjelent a negyedik kiadású 
fényképes receptkönyv,

mely minden háziaszonynak öröme lesz. 

Kérje azonnal I Ingyen és bérmentve küldi

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

N y i 111 é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

1935. szeptember 4-én, a délelőtti órákban 

Müller Károly könyvkereskedő, fiamat, aki 

használt könyvek eladása végett ment be a 

könyvkereskedésbe, minden indokolás nélkül 

felpofozta. Ugyanaznap délután egy helybeli 

kereskedővel sapkaügyben tárgyaló fiamat 

az utcán megkergette.

Az ügyre vonatkozólag a feljelentési a 

hatóságoknál megtettem.

Szarvas, 1935. szeptember 5.

L a cz k ó  Á k o s.

BU D A PESTEN  legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-9 kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő éra 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

iskolaszerek„ tanszerek
előírásos irkák, füzetek, kottapapírok, rajzfüzetek és tömbök, írótollak, tollszárak, mindenféle színű 
irónok, kréták, tinták, tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radírgumik, rajzszögek, szivacsok, körző
készletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festék- 

szekrények és tolltartók stb. iskolatáskákban nagy választék!

NAGY SÁNDORkönyv:éii m u  w n n y  w n  a gimnázium kozeleben
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.j
| Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállomás mellett! Telefonszám: §
| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- I  
1 pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. i
1 Érdeklődni lehet a helyszinen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma: 5. j

— Angol nyelvtanfolyam. Szeptember hónap

ban ismét megnyílik az esti angol-nyelvtan

folyam Korim Kálmán gimn. tanár vezetésével. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet a gimnázium

ban naponkint a délelőtti órákban.

— Elútasitott kérelem. Lőwy Salamon hely

beli fakereskedő kérelemmel fordult az elöl

járósághoz, hogy épületfa telepének Bem- 

utcai frontján az utcai árok felett épületfát 

tárolhasson. A község elöljárósága a kérel

met általános rendészeti és közforgalmi 

szempontokból elutasította.

Gondolatok
A lányszemérem hasonlít a nyílt virág

hoz : ha egy levele letörik, a többi utána hull.
*

A csók a szerelem uzsorakamatja.
*

A férj barátnője alig ismeri és szereti 

őt, a férj asszonya jól ismeri és mégis 

szereti őt.
*

Minden költő művének szuggesztiv ha

tása van : vagy lelkesíti vagy elaltatja a 

hallgatóit.
*

Az a felszólítás: „de mortuis nil, nisi 

bene‘\ a legkeserűbb kritikája a túlélőknek.
*

A legcsunyábbfogú emberek a legjob

ban tátják ki a szájukat. Morális tekintetben is.
*

Az igaz ember kimondott szavát eskü

nek tekinti. Sokan azonban még az oltár 

előtt tett esküjüket is letagadják önma

guk előtt.
*

A gúnyolódok a társas életben a kul- 

túrálatlanság igazi bacillus-terjesztői: meg

mérgezik a gyöngék és védtelenek szer

vezetét
*

Sohase nevezd a dolgot a nevén; a te 

valóságod ritkán olyan szép, mint az ő fan

táziája.
*

Szerelmi ügyedbe inkább a kelleténél 

egy nappal hamarább fogjál bele, mint a 

kelleténél egy órával később.
*

Ha valakit unni kezdesz, akkor tüstént 

hagyjad .faképnél; igy legalább megmentet

ted a jó emléket.
*

Szerelmi ügyekben sohase legyünk ala

posak ; annak a virágnak, amely bennünket 

szépségével elbájol, sok esetben nem tudjuk 

a nevét sem.
*

A* nő feszültségi foka életkorához : benső 

egyensúlyának ismertetőjele
Fllgl J ó z s e f .

A csákánnyal véletlenül testvérbátyja 
kezére vágott

Elvágta a testvére kezefejét egy öcsödi kubikos

A múlt hélen az endrődi gátmun
káknál véletlen szerencsétlenség tör
tént, amely alkalommal egy öcsödi 
kubikos igen súlyos sérülést szenve
dett. Vigh Károly öcsödi lakos öccsé
vel Endrőd határában kubikosmunká
nál dolgozott. Vigh Lajos a földet 
csákányolta, mig bátyja a földet do
bálta feK a kordéra. A nagy és nehéz

földtömegeket két kézre fogta és úgy 
emelte a talyigára. Amikor lehajolt a 
földre, a csákányozó öccse véletlenül 
a kezefejére vágott. A csákány kétfelé 
vágta a kezét a szerencsétlen mun
kásnak. Azonnal elsősegélyben része
sítették és Endrődre szállították, ahol 
gyógykezelés alá vették. Állapota ja
vulóban van.

— Elégett egy zöldpázsiti ház teteje. Hétfőn 

este 10 órakor öngyulladás következtében 

kigyulladt Székely János zöldpázsiti 721 számú 

ház teteje és elégett.

— Mázsát vett a község. Szarvas község 
elöljárósága egy százados, 500 kg horderejű 
tolható mérleg beszerzését határozta el, mi
vel arra a községnek nélkülözhetetlenül nagy 
szüksége van. A mérleg leszállításával Pet
rasovits Gyula lakatost bízták meg.

— Az Uj Idők jubileumi ünnepségén minden 
előfizetőjét húszkötetes lexikonnal ajándékozza 
meg. A jubiláló Uj Idők negyvenedik szüle

tésnapján gazdagon illusztrált, teljes, modern 

magyar lexikonnal ajándékozza meg összes 

előfizetőit. Az Uj Idők családi ünnepségén 

Herczeg Ferenc, aki a lapnak negyven év 

óta főszerkesztője, megemlékezett az elmúlt 

negyven évről és bejelentette, hogy az Uj 

Idők tradícióihoz hiven olyan ajándékkal 

akarja megköszönni előfizetői ragaszkodását, 

mely méltó nemcsak e lap irodalmi múltjához, 

hanem ahhoz az állandó és tervszerű mun

kához is, mellyel az Uj Idők előfizetőinek 

mindig az élet minden vonatkozásában se

gítségére sietett. Az Uj Idők legújabb száma 

ismerteti Herczeg Ferenc ünnepi beszédét és 

beszámol az irodalmi eseményt jelentő lexi

konról. Az Uj Idők kiadóhivatala Budapest, 

VI. Andrássy út 16. bárkinek szívesen küld 

díjtalan mutatványszámot. Előfizetési dija 

negyedévre 6.40 pengő. Előfizetni lehet Nagy 

Sándor könyvkereskedésében. Szarvas.

Előírásos gimnáziumi

új egyensapkák
a Filléres Gombáruházban 
(katolikus iskola épületében, 
Piac-tér) már beszerezhelők. 
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— Építkezési anyagok szállítása. Szarvas 

község elöljárósága a szükséges építkezési 

anyagok szállítására pályázatot hirdetett. A 

község elöljárósága a szükséges építkezési 

anyagok szállításával, mint legolcsóbb aján

lattevőt, Donner Árpád fakereskedőt bízta meg.

— Irtják a szerbtövist. Szarvas község elöl
járósága a község belterületén krakói mun
kásokkal a szerbtövist kiirtatta.

— Rozsot vett a község. Szarvas község 

elöljárósága az idei gyenge takarmánylermé.» 

miatt 150 q rozs megvételét határozta el és 

a leszállítással Mauthner László gabonake

reskedőt bízta meg.
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Pályázat
A Szarvasi Általános Fogyasztási Sző- 

vetkezet igazgatósága folyó hó 15-éveI be

töltendő üzletvezetői állásra pályázatot hirdet. 

A pályázatok fizetésmegjelöléssel folyó hó 

12-ig az intézet pénztárénál adandók le.

Szarvas, 1935. évi szeptember hó 4-én.
S z a rv a s i  

Á lta lá n o s  F o g y a s z tá s i  
S z ö v e tk e z e t

» a a a g a a a a s M a o a a a c M X ig *

Nyitva a világ új típusú

Philips rádióval
Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, Árvaház. 
t m eax s m s m eexem aa& a m eom eeoxeaasexom oB m



— Megrendítő szerencsétlenség Békésszent
andráson. Lapunk zártakor vesszük a hirt, 

hogy Békésszentandrás határában megren

dítő szerencsétlenség történt. Katona János 

kútmesler egy kutat akart megjavítani. Le

ment a tiz méter mély kútba és amikor az 

alsó téglákat kiszedte a kút összedűlt és 

maga alá temette. Több órás erőfeszitő munka 

után holtan húzták ki.

— Jutalmazások. A község elöljárósága 

Törocsik József, Zahorecz János. Medvegy 

János, Babinszki Pá\t Zamba János, Rideg 

János, Krizsan Mihály, Mravik Pál, Huszárik 

György, Ladnyik András, Uhljar János, Filyó 

János, Havran Mihály, Raksa Pál, Hornok 

János, Lapári Ferenc és Benkó János szarvasi 

lakosoknak 2—2 pengő jutalmat utalt ki, 

mivel gróf Bolza Géza uradalmában villám

csapás állal okozott tűznél működésükkel 

a tűzoltásnál hasznosan működtek. Hankisz 

György, Brusznyiczki János és Csorba János 

önkéntes tűzoltóknak pedig 12-12 pengői 

utalt ki a tűznél megégett cipőik pótlására.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben augusztus 30-tól szeptember 6-ig a követ

kező bejegyzések történtek. Születtek: Sonkoly 

János és Pijesovszki Erzsébet fia János, Uhljar 

János és Antal Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, 

Sonkoly György és Komár Judit fia György. 

Bárány Béla és Vida Irén leánya Irén-Ida- 

Mária, ifj. Bálint János és Paluska Mária 

fia Pál, Dinya János és Kurilla Hermina fia 

Illés, Farkas Antal János Katona Margit fia 

ístván-Pál, Hruska Pál és Borgulya Judit le

ánya Judit, Paulik Pál és Bakulya Erzsébet 

fia Pál, vitéz Varga András és Zolnai Judit 

fia Tibor-András. Hásasságot kötöttek ; Mol

nár Imre Ribár Zsuzsannával, Weisz József 

Sugár Veronikával, Laczó Pál Benyó Erzsé

bettel. Elhaltak : Rapkovszki István 79, Du- 

bovecz András 3 hónapos, Gombár János 75,> 

Kasuba Mária 33, Fabó Pál 61, Mravik Ka

talin \ hónapos, korukban.

— Összevesztek a cigányok. A szarvasi cr 

gányvárosban kedden ismét csetepaté volt. 

Fáraó utódai összefutottak egy viszály meg

vitatására, végül minden nagyobb baj nélkül 

szétoszlottak.
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1935—36. rádióévad

ÚJDONSÁGAI!

PHILIPS:
2+1 ÁRPÁD P 98, MATADOR 
P 170, a kiskészülékek maximuma. 

3+1 SZUPERTRIUMPHP 328, 
az ideális középkészülék.

4+1 LUXUS SZUPER P 448, 
mindent tud.

STANDARD
ot áj típusával minden igényt kielégít! 

Kedvezd részletfizetési feltételek!

KAPHATÓK

SZŰCS
SZARVAS, (Fürdővel szemben).

villamossági- és 
rádiószakQzletben

S Z Í N H Á Z felkészültségét. A gördülékeny előadás Zem- 

plényi Zoltán rendezését dicséri.

A színház műsora:
Pénteken : Töltőtoll (Fodor László). 

Szombaton : A nők elmondják (Radel 

Cothers).

Vasárnap délután : Egy kis senki (Bónyi). 

Vasárnap este : Rád bizom a feleségem 

(Vaszary).

Hétfőn : Olympia (Molnár).

Kedden : Morfium (Kerzek).

Szerdán : Az igazi asszony (Vaszary).

Megkezdte Szarvason vendégjátékát 
vitéz Bánky kamaratársnlata

Szerdán este Strindberg: Az apa rima müvét 
adták nagy siker mellett

Az a színtársulat, amely programmjába 

a szórakoztatás mellett elsősorban a komoly 

értékek előadását tűzte és tehetségének min

den értékével azon van, hogy a magyar vi

dék kultúrközönségében elszórja a nemes 

színművészet magvait, az a színtársulat sok

szorozott elismerést és pártfogást érdemel. 

Amikor e színtársulat vidékjáró kőrútján hoz

zánk is, örömmel és meleg szívvel üdvözöl

jük annak nemes igazgatóságát és értékes 

együttesét. Szarvas kultúrközönsége minden

kor segítő szeretettel fogadta az irodalmi tö

rekvésű kamaratársulatot és külön megértő 

és támogató közönség alakult ki. Ez a kö

zönség szerdán este is ott volt a színházban 

félig megtöltötte a Városi Színkör nagy és 

mégis intim nézőterét és gyönyörködött el 

Strindberg lélekemelő művészeiében és a ki

tűnő társulat tagjainak művészi játékában. 

A kamaraszínházak megalapítójának August 

Strindbergnek Az apa cimű erősen naturalisz- 

likus színművét. Strindberg magában élte át 

a múlt századvég széthullott hitű emberének 

minden problémáját, a pozitivizmust, a ke

reszténységet, az arisztokratikus individualiz

must és a szocializmust, á hitet és hitetlen

séget. A nőkérdés alapos búvára és tragikus 

hőse is egyúttal. Színpadi művét nagysiker

rel adta elő a társulat. Vitéz Bánky Róbert 

az apa szerepét adta erős realizmussal, mély 

beéléssel, a sok lelki motívumot előhozó 

gazdag megjátszással. A számiló, hideg és 

ravasz, az önzés és szeretet között tojástán

cot járó nőt Orbán Viola alakította merész 

elgondolással, nagy művészettel. Serfőzy Ilona 

melegszívű, lágyjátékú művésznő. Bánky Ele

mér az orvos szerepében igazolta képessé

geit. Sorr Jenő, Vándor István, Pálffi Mariska 

is jól behelyezkedtek az együttesbe. Csütörtö

kön szép érdeklődés mellett a „Ki babája 

vagyok é n ? “ cimű bohózatot adták. Mágori 

Mária csillogtatta a darabban nagy művészi

A szarvasi Vajda 
Péter ev. gimnázium 
igazgatóságának elő
írása szerint az inté
zet tanulóifjúsága ré- 
részére t a r t ó s  és 

. e l e g á n s

magyaros 
intézeti

diákötönyök
olcsón, a legrövidebb 
idő alatt készülnek

Oravecz János
szabómesternél,

SZARVASON, Deák Ferenc és Kossuth 
Lajos ntca sarkán levő üzletében.

Eredeti tervezésű magyaros öltönyök, 
felöltők, sportruhák, télikabátok.

A magyaros kivitelű, előírásos diáköl
tönyök gyári áron beszerzett e r e de t i  
m a g y a r  szövetekből és zsinórzattal 

készülnek.

.Hozott anyagból is vállalja az elkészítést 1

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



Szarvas is belekapcsolódik 
az Országos Úszóhétbe

Úszóink szépen  szerepeltek Szentesen

Vasárnap délben a SzlITE-nak egy 

négytagú, kicsiny csapata rándult át Szen

tesre, hogy meghívás folytán részt vegyen az 

oltani nagyméretű, vándordijas versenyen. 

A staféta összeállítása részben tartalékokból 

történt s igy a vitéz Pécsy—Pletenik—Tótfa- 

lusi—Csaba I. kvartett nem tudott megbir

kózni az országos viszonylatban is elsőrangú 

két szegedi stafétával, melyek mögött erős 

harmadik lett, maga mögött hagyva a szen

tesieket. Egyébként vitéz Pécsy Béla ezúttal 

is első lett 1 perc 8 másodperc jó idővel a 

100 m gyorsúszásban, mig Tótfalusi második 

a 100 m hátúszásban. A Szarvasi Úszók és 

Testgyakorlók Egyesületének vezetősége e 

helyen mond hálás köszönetét dr. Szemző 

Imre gyógyszerésznek, ki autójának díjtalan

— iparos kuglizóink nagy sikere Szolnokon.

Iparos kuglizóinkat vasárnap Szolnokon a 

MÁV mozdonyvezetői látták vendégül. A 

szarvasi kuglizók alapos revánsot vettek az 

őket a közelmúltban idehaza ért vereségért, 

melyet a szolnoki mozdonyvezetőktől szen

vedtek el. Ugyanis olyan lendülettel és jó 

formában indultak vasárnap, hogy a szolno-, 

kiak a végét be sem várva a versenyt feladták.

— A Dr. OETKER céget az egész országban 

ismerik, mert a receptek, melyet a cég a 

fényképes receptkönyveiben forgalomba hoz, 

a legolcsóbbak és legjobbak. A Dr. OETKER 

cég sem pénzt, sem fáradságot nem kiméi 

és mér szeptemberben RECEPTKÖNYVÉ

NEK IV. KIADÁSÁT a háziasszonyok ren

delkezésére bocsátja. Kérje Ön is ezt a IV. 

kiadású FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, 

mely az első, második és harmadik kiadás

tól teljesen eltérő recepteket tartalmaz. Ingyen 

és bérmentve küldi: Dr. OETKER A. Buda

pest, Vili. Conti u. 25.

-  T-BSE-ETC 4 :2  (2:1). Biró: Pataki. 

A vasárnapi bajnoki szezonnyitó mérkőzés 

ha nem is azt a sportot nyújtotta, amit a 

szarvasi sportpártoló közönség vár elsőosz

tályú csapatoktól, de mindenesetre igen lelkes 

játékról és nagy győzniakarésról tettek tanú

ságot a szarvasi fiúk. A megszokottnál gyen

gébb játékot annak tudhatjuk * be, hogy a 

két csapatból összehozott játékosok még nem 

szoktak össze teljesen és még nincs meg az 

az egyöntetű munka, amit egy éveken ke

resztül együtt küzdő csapatnál tapasztalha

tunk. A vasárnapi szép győzelem minden

esetre arról tanúskodik, hogy egyáltalában 

nem volt kár a két csapatnak fuzionálni, sőt 

ha a játékosok közölt harmonikus egyetértés 

fog uralkodni és a játékos társadalmi különb

séget nem lét a másik játékossal szemben,

— amit a sport nem is tűr — igen erős és 

eredményes munkát tudhat rövid időn belül 

felmutatni a szarvasi futballsport. A mérkő

zésen a gólokat a szarvasiak részéről Füle (2) 

Kovács és Szentpétery II. lőtték. Elek részé

ről Merksz és Kukla II. szépítettek az ered

ményen. — Elsőosztályú csapatunk vasárnap 

Sarkadon játszik bajnokit a CASS-aL

-  T-BSEII-—GySC 2 :2 (2:1). Biró: dr. Ma

gyar. Máspdosztályú csapatunk; vasárnap 

Gypmán játszott bajnoki mérkőzést a GySG 

csapattal és a mostani körülményekhez ké-, 

pest kielégítő eredménnyel tért onnan haza.

és szives átengedésével a szentesi utat lehe

tővé tette. Szeptember 6-án, péntek délután

4 órakor tartják meg a községi ártézi uszo

dában az Országos Úszó Hét szarvasi nap

ját, melyen Pletenik József helyi megbízott 

és Bankó Sándor levente-úszóoktató, vala

mint Szentpéteri úszómester tanítványain ki

vül a Magyar Úszó Szövetség jelvényének 

elnyeréséért bárki indulhat, aki képességét 

és tudását a bizottság előtt, a helyszínén 50 

méter megúszasával vagy egy fecskefejessel 

igazolja. Ezen a héten Magyarországon kö

rülbelül húszezer gyermek, fiatal és felnőtt 

vizsgázik az úszójelvényért. Reméljük, hogy 

városunk sem fog szégyent vallani — és 

meggyőződhetünk, hogy ifjúságunkra e téren 

szép szerep és feladat vár.

Az első félidő 5. és 20. percében Bobvos és 

Szentpétery I. szereznek gólt csapatuknak, 

amit a gyomaiak egy tizenegyessel és Fried 

egyéni akciójából szerzett góljával tudtak 

csak kiegyenlíteni. Jók voltak Kohut és Ku- 

gyela, de az egész mérkőzés hőse Wéber 

kapus volt. — Vasárnap a T-BSE II. Szarvason 

játszik bajnoki mérkőzést a Mezőberényi 

Törekvés csapatéval.

— A Budapesti Lakberendezési Kiállításra

kedvezményes vasúti igazolványok kaphatók 

Andermannál. Érvényes augusztus 28-tól szep

tember 13-ig. Ára 2.20 pengő.

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytár gyaUsii hirdetmény.
Szarvas község elöljárósága a község 

részére szükséges tüzelőanyag biztositásaVé- 
gett nyilvános versenytárgyalást hirdet: Szál
lítandó 400 métermázsa hazai származású 
dorongfa, továbbá 1200 métermézsa hazai 
darabos vagy kockaszén s 300 métermázsa 
hazai daraszén. A tűzifa a szállítás odaítélé
sétől számított 15 napon belül, a szén pedig 
október hó 15-étől 1936. évi március hó 1-ig 
megrendelés szerinti mennyiségben szállí
tandó. A tüzelőanyagok vagy Szarvas köz
ség Községházán, vagy az állomáson mérle
gelve adandók ki. Csak szabályszerűen ki
állított, aláirt, pecséttel lezárt, sértetlen borí
tékba elhelyezett s a községi iktatóhivatalba 
benyújtott ajánlatok vétetnek tárgyalás alá, 
Az ajánlatokat „Szarvas község részére szál
lítandó tüzelőanyag szállítására vonatkozó 
ajánlat” megjelölésével folyó évi szeptember 
hó 18-án délelőtt 10 óráig kell az iktatóhi
vatalba benyújtani. Az ajánlatok ugyanezen 
napon délelőtt 11 órakor lesznek a nagyta- 
nácsleremben felbontva. Ajánlatok részmeny- 
nyiség szállítására is lehetők. A tüzelőanyag 
ára az átvételtől számított 30 napon belül 
fizettetik ki a közpénztár által. Ajánlattevők 
a végleges döntés megtörténtéig kötelezett
ségben maradnak. Az elöljáróság fenntartja 
azon jogot, hogy ajánlattevők között az árra 
való tekintet nélkül szabadon dönthessen a 
szállítást meg is oszthassa. A számla és a 
nyugta bélyegilleték eladók terhe.

Szarvas, 1935. évi augusztus hó 31.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 14’5 0 ---- '—
Tengeri csöves . 9 — — 10*—
Árpa (új) . . . 14*20---- *—

r Zab . . 14*20---- -

171 Air teen előnyös feltételek mellett 
E i l a Q O K  az alábbi ingatlanok:

Szarvason a Kákahalomban 1 kát. hold. 
556 négyszögöl szántó ; a Kákai-táblán 3 kát. 
hold 578 négyszögöl szántó; Mótyózugban 
21 négyszögöl veteményes; a Szarvas, I. kér. 
399. számú, a II. kér. 214., a II. kér. 565. számú 
lakóház ; a Szarvas, II. kér. 358. számú lakó
ház felerésze és a Krakó 164. számú felül- 
épitmény felerésze.

Csabacsűdön 55 kát. hold szántó új lakó- 
és gazdasági épületekkel.

Békésszentandráson 10 kát. hold 1105 négy
szögöl szántó lakó- és gazdasági épületekkel 
a Gödénylapos végén ; a Gödényaljon 2 kát. 
hold 650 négyszögöl szántó; a Furugyzug- 
ban 2 kát. hold 103 négyszögöl szántó; a 
Csicsó-dűlőben 4 kát. hold 1511 négyszögöl 
szántó; a Dinnyéslaposon 1 kát. hold 115& 
négyszögöl^ szántó.

A mezőtúri határban, a Peres-dűlőben 2 
kát. hold 493 négyszögöl szántó.

Kondoroson 2 beltelkes lakóház.
Érdeklődni lehet dr. Benczúr Vilmos ügy

védnél. Szarvason.
tAAAAAWWWWAWWWAMMWWWWAM*

P U B L I K Á C I Ó

Örményzugban 8 hold fold kiadó. II. 411. — Egy 
lénc szőlő házzal eladó. T V. 139. — Kél hold föld 
eladó IV. 321. — Tanyást keres IV. 327. — 24 hold 
föld feliből kiadó T VI. 171. -  6 hold föld feliből ki
adó Vili. 177. — 5 hold szántó eladó II. 447. — 12 
hold föld kiadó T V. 248. -  10 hold föld eladó T 
IV. 228, — 3 hold föld és 1 vetőgép eladó I. 195. — 
Kocsi eladó 11. 223. — 48 hold föld kiadó II. 171. -  
Félház eladó II. 262. — 4 hold föld eladó VII. 637. — 
15 hold feliből kiadó T II. 498. — 2 hold föld házzal 
eladó T IV. 115. — 6 hold föld tanyával eladó 111. 435.
— 2 tehén és gyepszéna eladó. Józsa főkertésznél. 
W W W VW W W W ftM M M AW W AW W AM W V

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatala 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy* 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohánvárus. KON

DOROSON Velky Béla taniló.

. Mocskonyi László I., 66. számú háza sza
badkézből eladó.

. Eladó egy Voigtlánder gyártmányú alig 
használt 6x9-es fényképezőgép. Ára 32 P. 
Megtekinthető NagySándor könyvkereskedé
sében.

. Gazdálkodónak, iparosnak alkalmas ház, 
nagy kerttel, kövesút mellett azonnal eladó. 
Ugyanott üzletberendezés is eladó. I. kerület 
Újtemplom-köz 259. szám.

. Podani vaskereskedő II., 36. számú háza 
egészben is kiadó. — Hosszú-zugban új 
nádja eladó. Érdeklődni lehet I., 43. szám.

. Eladó III. kér. Beliczey-út 213. számú ház. 
Érdeklődni lehet Kudlák Endre kereskedőnél

. Eladó 10 hold szántóföld nagyréti állomás 
közelében. Érdeklődni lehet Roszik Mihály- 
nénál T. VII. kér. 615. sz. alatt.

- Nyugodt helyen kertrenyiló bútorozott szoba 
kiadó, egy-két kereskedelmistónak is teljes 
ellátással, német korrepetálás, kívánatra német 
gyorsírás, kereskedelmi levelezés tanítása. 
Cim a kiadóhivatalban.

. Két szobás lakást mellékhelyiségekkel lehe
tőleg különálló házban keres Szederkényi 
Nándor zenetanár. Gimnázium internálusa.

. Kardos-dűlőben 2t Csipkár-soron 6 kis hold 
föld eladó. Érdeklődni lehet: Szarvas, III. 336.

- Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az 
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni léhet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.

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


