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

nyek ide cimzendők ! Telefonszém : 16.

Főszerkesztő:
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Előfizetési árak : Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 '50 P, 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

Vasút, szekér, autó
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A XX. században a közlekedés 
világszerte nagy forradalmon ment ál, 
amely forradalom tulajdonképen még 
nem zárult le. Ilyen átalakulást az 
emberiség már nem egyszer megért. 
Hasonló volt az átalakulás a XIX. 
század elején, mikor a gőzgép felta
lálása és a vasúti közlekedés megin
dítása tulajdonképen hosszú évtize
dekre eldöntötte a közlekedés fejlődését. 
A XIX. század elején a vasútépítés 
volt a legnagyobb probléma. Világ
szerte és nálunk is, az államok felis
merve a vasúti közlekedés fokozottabb 
jelentőségét, egyenesen állami feladattá 
tették a szükséges vasútvonalak meg
építését. A XX. században jelenik meg 
az autó és a repülőgép. A világháború 
után az a helyzet adódott, hogy ez a 
két újonnan megjelent közlekedési 
eszköz: az autó és a repülőgép, bizo
nyos mértékben, háttérbe szorította a 
vasúlat amennyiben ez a két közleke
dési eszköz sokkal modernebb, kor
szerű közlekedési eszköznek bizonyult. 
Az államra természetesen súlyos fel
adatokat ró ezeknek az új közlekedési 
eszközöknek térfoglalása, mert hiszen 
a gépjármű-közlekedés fejlődése maga 
után vonja az úthálózat szerves kiépí
tését és a kiépített úthálózat pedig 
Újból fokozottabb lendületet ad a régen 
lomtárba került szekérfuvarozás szá
mára és újra nagy forgalmat biztosit 
ennek a járműnek. Nálunk a feladat 
még súlyosabb, mint a nyugati álla
mokban és pedig azért, mert a vasút
építés előtt Magyarország nem rendel
kezett megfelelő, szervesen kiépített 
úthálózattal és igy az úthálózat kiépí
tését tulajdonképen a háború után 
kellett majdnem alapjaiban megindítani. 
Úthálózatunk kiépítése azt a paradox 
helyzetet hozta magával, hogy az állam, 
amely tulajdonosa a legnagyobb köz
lekedési vállalatnak, a MÁV-nak, az 
utak építésével és karbantartásával 
tulajdonképen konkurenciát okozott 
magának, mert lehetővé tette az autó- 
forgalom fellendülését. Azt hiszem 
azonban, hogy ez a körülmény nem 
kifogásolható, még pedig azért nem, 
mert végeredményben csak az lehet a 
célunk, hogy a magyar gazdasági élet 
számára mentői előnyösebb, mentői 
olcsóbb közlekedési berendezéseket 
biztosítsunk, még abban az esetben is, 
ha ez a már meglevő közlekedési 
berendezésnek bizonyos sérelmével 
jár is. Az eddigi tapasztalatok is azt

mulatták, hogy többször megjelent egy- 
egy új közlekedési eszköz, ezeknek 
felbukkanása azonban nem tette fölös
legesekké a régi közlekedési eszközö
ket, egyesegyedül az volt a probléma, 
hogy ismét rendezni kellett, mondjuk, 
a birtokviszonyokat az egyes közleke
dési eszközök között és ebben az 
esetben a régi közlekedési eszközök

Óriási érdeklődés mellett folytak le 
az Ipartestület jubiláris ünnepségei

Az első nap négyezer érdeklődő tekintette meg 
az iparosság látványos bemutatóját

is ugyanúgy megmaradhattak az újak 
mellett, mint régen voltak. Azt hiszem, 
hogy a helyes közlekedési politika most 
sem lehet más, mint az, hogy meg kell 
találni minden közlekedési eszköz szá
mára azt az igazi munkaterületet, ame
lyen gazdaságosan és teljesen meg tud 
felelni feladatának.

Méreteiben is impozáns, emelkedett és 

látványos keretek között /olyt le vasárnap a 

Szarvasi Iparlestület jubiláris ünnepsége. A 

szarvasi iparosság örömünnepében boldog 

együttérzéssel osztozott Szarvas minden rendű 

és rangú társadalma. A tömegek impozáns 

megmozdulása feledhetetlenné tette ezt a 

napot mindnyájunk számára és iparostársa

dalmunk boldogan könyvelhetiel, hogy Szarvas 

lakossága a legmegértőbb jóindulattal és tá

mogatással érez együtt vele. A jubileumi 

ünnepségek lefolyásáról a következőkben 

számolunk be.

Istentiszteletek.
Korán reggel a fúvószenekarok vig in

dulókkal járták be a várost. Nyolc órára az 

iparosok százai gyűltek össze az Ipartestület 

székházában, ahonnan az ev. ótemplomba 

vonultak az egyesületi lobogók alatt. Kellő 

Gusztáv igazgató lelkész emelkedett beszéd

ben áldotta meg a zászlót és ismertette az 

iparosság vallásos és hazafias érzését. Innen 

a katolikus templomba mentek, ahol Fetzer 

József pápai kamarás, esperes-plébános 

mondott megható beszédet.

A bemutató megnyitása.
A nagyszámban összegyűlt közönség 

a filléres vonattal Szarvasra érkezett vendé

gekkel már kilenc óra után teljesen ellepte 

az Árpád termeit, ahol a kézműipari bemu

tatót rendezték meg. Az iparosság minden 

szakmája képviselte magát ezen a látványos 

bemutatón, amit dr. Tóth Pál országgyűlési 

képviselő nyitott meg lelkes és lendületes 

beszéddel, méltatva a szarvasi kézműiparos- 

ság értékeit. A több százra tehető közönsé

get állandóan újabb és újabb tömegek vál

tották fel és hozzávetőleges számítások szerint 

vasárnap mintegy négyezer érdeklődő tekin

tette meg a bemutatót és a legnagyobb elis

merés hangján nyilatkozott az iparosság 

tárgyairól, lendületes és művészi dolgairól.

Díszközgyűlés.
Délelőtt 11 órától tartották meg az Ipar

testület székházában a jubiláns egyesülés 

díszközgyűlését nagy érdeklődés mellett. A

hatalmas termet zsúfolásig megtöltötte a kö

zönség, ríielynek soraiban ott láttuk a járás 

és a község kiküldötteit, a társadalmi egye

sületek küldöttségeit. Medvegy Miklós alelnök 

megnyitója után dr. Dörnyei József, az Ipar

testület köztiszteletben álló kiváló ügyésze 

mondott költői emelkedettségű, gondolatok

ban és érzésekben gazdag ünnepi beszédet 

a szarvasi iparosság heroikus küzdelméről, 

a félévszázados múlt örömeiről-bánatairól és 

beszédében emléktáblát állított a hallgatóság 

szivében az iparosság nemes törekvéseiről, 

erkölcsösségeiről, képességeiről, tudásáról és 

művészetéről. A nagy tetszéssel fogadott ün

nepi beszéd után Tákos Lajos jegyző olvasta 

fel értékes és alapos tanulmányát az Ipar

testület ötven évéről. Részletesen ismertette 

a magyar iparostársadalom kialakulását, a 

szarvasi iparosok céhbeli majd ipartestü

leti beléletét. Az értékes tanulmányt nagy 

figyelemmel Hallgatta végig a közönség, majd 

a Szarvasi Dalkar pompás összhangban, 

ünnepi áhítattal adta elő Révfy Gézának és 

Orosz Ivánnak ez alkalomra irt ünnepi in

dulóját a közönség nagy tetszése melleit. 

Papp József, az Ipartestületek Országos Köz

pontjának elnöke az ország iparostársadalma 

nevében köszöntötte a jubiláns egyesületet, 

majd dr. Schauer Gábor rövid, de felemelő 

és tartalmas üdvözléssel köszöntötte a szarvasi 

iparosságot, mint a nemzeti és vallási esz

mékhez mindig hű társadalmi réteget, amely 

nehéz sorsában is bizó reménységgel várja 

a boldogabb magyar jövendőt. Dr. Tóth Pál 

országgyűlési képviselő a választókerület 

polgársága, Szelényi János ev. lelkész az ev. 

egyház, Fetzer József esperes-plébános, pá

pai kamarás a r. kát. egyház, vitéz Biki Nagy 

Imre főjegyző a község, vitéz Tepliczky János 

a Szarvasi Kisgazda Kör, Donner Árpád a 

Kereskedők Egyesülete, dr. Gábos Dénes a 

Tessedik Sámuel gazdasági tanintézet, Ro

hoska Géza igazgatótaniló a Helyi Tanító

egyesület, Kurilla Miklós a Nemzeti Szocialista 
Párt nevében mondottak szebbnél-szebb üd
vözlő szónoklatokat A szomszédos ipartes
tületek kiküldöttei is meleg szavakkal tolmá-



csolták a vármegye iparostársadalmának 

üdvözléseit. így a gyulai, békési, mezőberénvi, 

mezőtúri, öcsödi, endrődi, békésszentandrási 

ipartestületek kiküldöttei beszéltek. A fővárosi 

Kereskedők Egyesületének kiküldöttje hosszú 

beszédben mondotta el külföldi kalandjait, 

majd az üdvözlő leveleket mutatták be. Ez

után Pleskó András, a Szegedi Kereskedelmi 

és Iparkamara kiküldöttje emlékezett meg a 

szarvasi iparosságról és meleg szavak kere

tében nyújtotta át a kamara díszoklevelét 

annak a tizenöt szarvasi iparosnak, akik az 

Ipartestület megalakításában 50 évvel ezelőtt 

résztvettek. Ezek a következők: Králik Dá

niel férfiszabó, Oravecz István férfiszabó, 

Kiss János férfiszabó, Brauner György férfi

szabó, Hrivnák Pál csizmadia, Kotvan Sá

muel cs., Lapis János cs., Kántor Mihály cs., 

Daruvári János cs., Sutyinszky Pál cs., 

Brachna István timár, Glózik Mihály kovács, 

id. Rohony Sámuel hentes, id. Prjevara Já

nos rokkás, Szatmári Ambrus asztalos, Sülé 

Sámuel szűcs. A szarvasi Iparosasszonyok 

és Leányok Egyesületének üdvözletét Szűcs 

Józsefné, az Iparosifjak Önképzőkörének jó- 

kivánalait pedig Holub János tolmácsolta. 

A  lelkes díszközgyűlés Medvegy Miklós 

köszönő és zárószavai után a Himnusz áhi

tatos eléneklésével ért véget.
Diszebéd.

Délben az Ipartestület székházában két

száz terítékes diszebédet rendeztek. A pom

pás ebéd, a gördülékeny kiszolgálás Kozsuch 

György ipartestületi vendéglős hozzáértését 

dicséri. Az ebéden Medvegy Miklós üdvözlő 

szavai után dr. Tóth Pál országgyűlési kép

viselő mondott hatásos beszédet.
Körzeti gyűlés.

Délután az ipartestületi székházban ismét 

gyűlésre gyűltek össze a megyéből egybese- 

reglett iparosok. Ekkor a Békésmegyei Ipar- 

testületek Körzete tartotta meg gyűléséi Kovács 

Mihály elnöklete melleit. Kovács Mihály meg

nyitójában az iparoskivánságokat vázolta, 

amelyek a tárgysorozatot képezik. Ezek:l. A 

termelés rentabilitását biztositó törvény. 2. 

A szellemi és testi munka rentabilitása. 3. 

A kötelező hitelszervezetek államosítása és 

4. Adóreform. Papp József IPOK elnök be-
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— Szomorú és hangulatos — mondotta a 
szép asszony. Egy darabig együtt bámulták a 
rohanó égitestet, majd Hedda asszony szorosab
ban ölelte magához azt az okos, szép fejecskét.

— Drága kis Nórám I — lehelte melegen. 
Nagyon szenvedsz szegénykém I ?

Nóra fátyolos, de nyilt tekintettel nézett 
barátnője kutató, meleg szemébe. És őszinte mo
sollyal felelt:

— Nem drágám ! A boldogság vagy bol
dogtalanság nem külső körülményektől függ. Azt 
a lelkűnkben hordozzuk !

Azután a szemét lassan mégis csak ellep
ték a forró könnyek. Nemes metszésű ajkai meg- 
vonaglottak. Egy darabig* még küzdött magával. 
Majd hirtelen hátradobta magát és, egyszerre fel
sírt és felkacagott.

És az ablakpárkányon a két karjára borult.
Az állomás felől egy induló vonal éles 

füttye hallatszott.
(Vége a második résznek).

HARMADIK RÉSZ.

Megoldatlan problémák

Október báró visszautazott Budapestre. 
Lehet, hogy az ő zárkózott — és csak látszólag

szédében az iparosság rokkantsági és nyug

díj biztosítása mellett foglalt állást és a ké

relmek felterjesztését javasolja, majd indítvá

nyára a gyűlés táviratban üdvözölte Gömbös 

Gyula miniszterelnököt, Bornemissza Géza 

iparügyi minisztert és vitéz Petneházi Antal 

iparügyi államtitkárt. Kovacsek Ferenc, a 

Kőmivesmesterek Országos Szövetségének 

elnöke az építőipar nehéz helyzetét és a 

megoldásra váró problémákat vázolta a hall

gatóság előtt, majd dr. Sommer László, az 

IPOK fogalmazója szép beszédben foglalko

zott az annyira sérelmes 4. és 47. §-okkal, 

majd az árrombolás szörnyű következménye

iről nyújtott megrettentő képet. Holub János 

asztalosmester a kontárkérdésről, az iparo

sok védettségéről és egyéb aktuális dolgok

ról értekezett, amikhez Pleskó András szólt 

hozzá, majd Kiss Mihály szabómester tanul

ságos és értékes előadást tartott a közszál- 

iitások sérelmeiről. Leelőssy Albert azokat a 

visszásságokat ecsetelte, melyeket az OTI 

tartozások elengedésére vonatkozó rendelet 

tartalmaz. A dolgokhoz Dinya Vilmos, Sze- 

menyei Pál és Német Árpád szóllak hozzá. 

Nyilas András a hitelirodák és az országos 

vásárok megszűnését követelte. Elekes Gyula 

beszámoló jelentése után a gyűlés este hét 

órakor ért véget.
Közvacsora.

Este az Iparlestület összes termeiben 

ünnepi közvacsorát rendeztek, amin mintegy 

600-an veitek részt. A vacsora végeztével 

Bartos Pál ev. lelkész mondott emelkedett 

beszédet, majd dr. Schauer Gábor főszolga

bíró lendületes és hazafiasságtól izzó beszéd

ben éltette az iparosságot. Rajaobelina maláj 

ev. lelkész kedves felköszöntője után Halász 

Szabó Imre ref. lelkész mondott szépen fel

épített beszédet, majd dr. Dörnyei József 

kedves szavait fogadta lelkesen a nagyszámú 

közönség. A vacsora végeztével Solymossy 

Margit és Oncsik János szép dalokkal szóra

koztatták az egybegyűlteket, majd az ifjúság 

a kora reggelig láncolt a legjobb hangulatban.
*

A Szarvasi Iparlestület ünnepségei felejt

hetetlen órákat szerezlek az iparosságnak és 

az iparostársadalom tisztelőinek és barátainak.

nyilt — lelkének nem voltak megoldatlan pro
blémái, de hogy nálunk egy nagyon fájó, meg
oldatlan problémát hagyott vissza, az bizonyos.

Nem mernék rá mérget venni, hogy a pár
bajban szerzett és frissen gyógyult testi sebén 
kivül nem vitt-e magával egy frissen szerzett 
lelki sebet is? De arra mérget vennék, .hogy 
Nóra, a szép doktorkisassznny titkon hurcol ma
gával egy ilyen mély lelki sebet. Es mosolyog 
hozzá . ..

Néha valósággal kétségbe estem. Volt úgy 
hogy dühösen felkacagtam. Máskor komolyan 
desperáltam.

— Íme, a legjobb barátaim I — gondoltam. 
Két egymásnak való, gyönyörű emberpár. Két 
gyönyörű férfipéldány és kél kivételes, drága nő. 
Talán a jó Isten is egymásnak szánta őket? És 
ahelyett, hogy összemosolyognának, összeölel
keznének, csak a saját és egymás életét kese
rítik és a világ végére menekülnek egymástól. 
Holott egy meleg, vagy talán, egy őszinte szó, 
egy egyszerű, őszinte kérdés és felelet bizonyára 
megoldana és jóvátenne mindent! Hogy lehetne 
segíteni ezeken a makacs és gyámoltalan em
bereken. ?

De nem tudtam semmi okosat kifundálni. 
Egyenként és külön-külön bizalmasa voltam 
mindegyiknek. De csak bizonyos fokig. Együtt 
azonban a legkevésbbé sem. llgy éreztem ma
gamat, mint egy madarász, aki négy szép ma
dárkát akar lépre csalni. De a közelben kell

h í r e k
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason szeptember hónapban ifj. Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót. 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyclvű isten
tiszteletet tartanak.

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

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

— A belügyminiszter Szarvasra is eljön.
Kozma Miklós belügyminiszter országos kör

útja során e hó 20*ika körül Békésmegyébe 

érkezik, hogy személyesen meggyőződjék a 

szociális bajokról és tapasztalaiéi alapján 

igyekezzék az orvoslásra legcélravezetőbb 

eszközöket megtalálni. A belügyminiszter 

megyei körútja során, a beavatottak közlése 

szerint Szarvasra is ellátogat.

— Cserkészcsapat alakul Öcsödön. Az öcsödi 

iparosok elhatározták, hogy a szarvasi iparos- 

cserkészek csapata mintájára egy cserkész- 

csapatot alakítanak. Az előkészületek már 

folynak és a beszervezésre a szarvasi cser

készeket kérték fel.

— Halálozás. Kachelmann Valtherné Re- 

menyik Cornélia 74 éves korában Szarvason 

elhunyt. A köztiszteletben és megbecsülés

ben álló úriasszony temetése nagy részvét 

mellett szeptember 12-én, csütörtökön ment 

végbe. Az elhunytban Kachelmann Curt a 

szarvasi Tessedik Sámuel középfokú gazda

sági tanintézet tanára édesanyját gyászolja.

FOGROMLÁSÁT
00 °/0 -ig megakadályozza a

HYPERDENT
szájvizessencia.

maradnia és vigyáznia kell. hogy egy hangosabb 
szóval vagy egy hevesebb gesztussal el ne ri
assza a madárkákat.

Mindeneseire bizonyosfokú önbizalmat adott 
nekem, hogy meglehetős sokat tudtam, hogyha 
egyet-mést nem érleltem is.

Legföbbképen nem érleltem azt, hogy mi
ért ment el olyan szomorúan Október acból a 
kedves házból, ahonnan az én természetes eszem 
szerint boldogságtól sugározva, az ujján Nóra 
jegygyűrűjével kellett volna eltávoznia. A Nórá
éval, aki visszaadta őt az életnek s akivel — 
ezt telepatikusán megéreztem, de Hedda asszony 
sejtelmes célzásaiból is tudtam — halálosan 
szerelmesek voltak egymásba.

A báró távozása után pár nappal egy al
konyaikor ellátogattam az Ányos-villába.

A szép asszony ugyancsak meglepő, sőt 
megdöbbentő kérdéssel fogadott.

— Jöjjön csak, jöjjön Március! Hét miért 
nem mondotta meg maga nekünk soha, hogy 
Október nős ember?

Nagyon buta arcot vághattam.

— Te-tes*sék ? I — hüledeztem. Hogy tet
szett mondani ?

Hedda arca az imént még fájdalmas volt. 
De tragikomikus zavarom láttára elnevette ma
gát. Majd újból clkomolyodott.



Mindenféle új és használt
■ ■

TANKÖNYVEK
Nagy Sándor

leszállított árban már kaphatók
könyvkereskedésében, 

a Gimnázium közelében
A Könyveit
y  legolcsóbban beköti ?

— Új főispánt kapott a megye. Fáy Istvánt, 

Békés vármegye főispánját a kormányzó 

Zemplén vármegye főispánjává nevezte ki. 

Békés vármegye új főispánt kapott vitéz dr. 

Ricsóy-Uhlarik Béla földmivelésügyi minisz

tériumi osztálytanácsos személyében, aki 

a minisztériumban szerzett gyakorlati köz- 

igazgatási ismereteinél és egyéni képességei

nél fogva különösen alkalmasnak mutatkozott 

erre a megtisztelő állásra. Békésmegye la

kossága szeretettel üdvözli új főispánját.

— Öregdiákok összejövetele. A Szarvasi 

Öregdiákok Szövetsége szeptember 14-én, 

szombaton este 8 órától rendezi meg szep

tember havi összejövetelét a budapesti Al

kotmány étteremben (V., Vilmos-cs. út 68.).

— Köszönetnyilvánítás. A szarvasi egyhá

zaknak, testületeknek, egyesületeknek, közü- 

leteknek, közéleti nagyságoknak, vezetőknek 

és a nagy közönségnek, az Ipartestület 50 

éves ünnepélyén való szives közreműködé

sért, felszólalásokért és megjelenésért, a ki

állítóknak bámulatos készítményeikért, vala

mint a kiállítás fényét emelő ötletes dekorá

ciókért és elgondolásokért, ezúton mond 

hálás köszönetét a Szarvasi Ipartestület.

— Huszonöt éves jubileum Kondoroson. A

kondorosi baptista gyülekezet a múlt héten 

csütörtökön délután a kondorosi ligetben, 

utána az imaház udvarán, fennállásának 

negyedszázados emlékére nagyszabású evan- 

geliumi-ünnepélyt rendezett. Az ünnepélyen 

tizenöt környékbeli gyülekezet képviselte 

magét, mintegy kétszáz taggal. Előadó dr. 

Udvarnoki Béla a Magyarországi Baptista 

Szövetség elnöke volt, aki nagy buzgósággal 

hirdette Isten igéjét a nagy sokaság előtt. 

Közreműködött a kondorosi és környéki ifjú

ság szavalattal, egyházi énekkel és zenével. 

Délután 5 órakor alámerités (keresztség) volt 

az imaház udvarán lévő medencében. Érde

kes látvány volt ez, amikor tizenhat hófehér

ruhás ifjú és leány sorakozott a fekete reve- 

rendás prédikátor után a vizbe és a nagy 

sokaság füle hallatára kórusban mondták, 

hogy önként vállalkoznak a keresztségre. 

Este evangelizálás volt változatos műsorral, 

melyen beszéd, ének, zene stb. volt, mely 

eltartott a késő éjjeli órákig. P. P.

Tanulságos és gyönyörködtető séta 
a szarvasi iparosság ipari bemutatóján
A gazdag és látványos bemutató az iparosság tehetségét 

és élniakarását bizonyította be

A szarvasi Ipartestüiet jubiláris ünnep

ségei alkalmával rendezett ipari bemutató 

három napon át volt nyitva és a gazdag és 

látványos bemutató a legteljesebb sikert aratva 

nemcsak a helybeli, de a fővárosból közsé

günkbe rándult vendégek körében is. A nagy 

gonddal és művészi Ízléssel kiállított tárgyak 

és ipari remekek a gondos elrendezés finom

ságában oly tetszetősen hatottak, hogy a leg

több kiállító nemcsak nagy erkölcsi, de szép 

anyagi haszonnal dicsekedhetik. Az Árpád 

bejáratánál kiállítóit kocsik és betonkészit- 

mények Darida Sámuel, Sinkovics Pál és 

Vágó Pál ügyességét dicsérik. A feljárat Ber- 

ger Margit fényképeitől volt színes. A nagy

teremben Laukó György és Veres György 

hentesárui keltették fel a közönség figyelmét. 

Veres György különleges füstölésű sonkáival, 

finom virslijével, fővárosi stilű különlegessé

geivel aratott nagy sikert. Piros József pék

süteményei osztatlan nagy érdeklődést kel

tettek. Szirony Pál modern és szép konyha

bútora váltott ki egyhangú tetszést, nemkü

lönben Rohony István magyaros bútora és 

Weisz Béla nagyon szép garnitúrája. Pesti 

János intarziás bútorét is sokan megcsodál

ták, nemkülönben Halász Dániel remekeit is. 

Matók Sándor gyönyörű csizmái a régi ipar 

műremekei, de Matusik Mihály változatos 

csizmái is szemet gyönyörködtettek. Králik 

János, Babarék Pál, Erdélyi Ferenc, Borbély 

Sándor termékei mellett Borbély és Kuti 

ügyes szendéikéit csodálták meg a hölgyek, 

Darida Ferenc szépszabású és pompás ké

szítésű cipőit pedig a férfiak nézegették nagy 

figyelemmel. Dauda János is szép cipőket 

állított ki, mig Kohut Mihály szép papucsai 

általános tetszésnek örvendtek.Kresnyák Samu 

gyönyörű szűrei a színtiszta népies művé

szetet képviselték. A pazar formakészséget, 

a vonalak merész Ívelését és a szűrök cso

dálatos összhangját minden szemlélő meg
csodálta. A népművészet eme termékei a 
legteljesebb elismerésünket érdemlik meg. 
Medvegy Miklós, Dalos Sámuel, Korbely Sá

muel, Darida Géza és Borgulya Pál szépsza

bású és finoman kidolgozott öltönyökkel re

mekeltek, mig a nőiszabók pompás csoport

jában és az esti divatrevűkben özv. dr. Wie- 

Iand Sándorné változatos és sikkes ruhái, 

Hanó Karola, Csernák Ferenc és László Emma 

nagy gonddal és Ízléssel készített ruhadarabjai 

tűntek fel. Darida Béla pompás szűcsipari 

munkái nagy tetszést arattak. Bakos Jenő 

egy hatalmas Wertheim-zárát csodálták meg, 

mig Kontra Sándor szabadalmazott kályhái 

mellett Kontra Károly szénfűtéses tűzhelyei 

és kétaknás kályhái tűntek fel. Petrasovits 

Gyula egy szép kivitelű százados mérlegével, 

Hamza László finomművű gyermekmérlegé

vel szerzett elismerést. Sztrehovszky Márton 

ügyesen bonyolította le hangszóróján ál a 

vásári hirek közvetítését, mig Dankó János, 

Szűcs József, Stefáni Mihály és Bakos László 

gramofon-közvetítésekkel festették alá a be

mutató vásári zaját. Szűcs László sajátké

szítésű melegítőivel tűnt ki. Králik Pál kap

tafáit és sámfáit a hozzáértők szemlélték 

nagy elismeréssel, Kelemen Ferenc bőrkészít

ményei a csizmadiák körében arattak szép 

sikert. Fenyő Sándorné intim berendezésű 

sarokhelye sok értékes szőnyeget és kézi

munkát mutatott, s nemkülönben Bérezés 

Györgyné és Sinkovicz Mariska hangulatos 

kézimunkacsoportjai is. Krenyiczki Mihály 

és a község kertészete szép virágokkal állt 

ki, mig Matók Sándor fényképeivel mutatta 

be szakmabeli tudását. Czeperkó István cim- 

táblékat mulatott be, Diener Margit fehérne

műket, özv. Perczel Jánosné befőtteket és 

még több kiállító kedves és hangulatos re- 

mekbekészült dolgokat. A kiállítás megren

dezése a rendezőbizottság érdeme, melynek 

tagjai közül különösképen Darida Györgyöt, 

Glózik Györgyöt, Grajcjar Istvánt és Klucsjar 

Mihályt szinte éjjel-nappal láttuk szorgalma- 

toskodni. A bemutató nagy erkölcsi sikere. 
Szarvas iparostársadalmának nagy szakma
beli tudását és műértését dicséri és ezt 
örömmel könyveli el Szarvas lakossága.

Nyitva a világ PHILIPS rádióval!
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HETENKÉNT
írja: OROSZ IVÁN

Megalázkodni 
önmagunk előtt

A legtöbb ember gyáva. Fél az élettől, fél 
az emberektől és fél önmagétól. Ez talán álta
lános földi, mert ez az állatoknál is kimutatható. 
Kis kutyám pompás házőrző, mert gyáva. Ha 
valaki g kilincsre teszi a kezét, felhorkan és 
félénkségében olyan ricsajjal fogadja az érkezőt, 
hogy sokszor mér magam is megsokalom. Hogy 
az ember is gyáva, azt könnyen bebizonyíthatja 
önmagénak mindenki, ha önmagába néz. Pedig 
a kétezeréves kereszténység a szeretet és lemon
dás alapjain állandóan erősíteni szeretné az em
bert félelmében, a túlvilági élet kirajzolása is n 
jelen gyávaságát igyekszik eltüntetni, de hiába, 
az ember marad a régi és gyávaságát ha sok
szor haláltmegvető bátorsággal is takarja el, 
mégis gyáva marad és mégis ember marad. Sok 
emberrel elbeszélgettem háborús élményeiről. 
Igazan kifogástalan jellemű emberekkel. És 
amikor csendesen kifaggattam őket a poklok- 
poklárói, a borzalmak-borzalmáról : a háborúról, 
bizony mindegyik bevallotta, hogy a bátorságot 
sokszor rummal kellelt erősíteni a gránátok és 
gépfegyverek szörnyűséges szimfóniájában. Scho
penhauer is azt mondja, hogy „a bátorság a féle
lem elpalástolásának művészete". De, hogy van 
bátorság is, azt nem tagadhatjuk, mert nagyrit
kán találkozunk is vele és ha megfigyeljük a 
dolgokat, kis dolgokban sokszor nehezebb bá
tornak lenni, mint nagyobbnál. Én sokszor el
gondolkoztam azon, hogy a mai ideges ember, 
akiknek óriási százaléka csak névlegesen tarto
zik valamely egyház keretébe, miért is nem tudja 
felfogni vallásának tanítását és aszerint élni. 
Én sok bölcselkedés után és hitem erejének tu
datában megállapodott filozófiámmal belekapcsol
tam magam a krisztusi tanításokba és őszintén 
be kell vallanom, hogy az eszerint való élet 
sok keserűséget is okoz, de nagy megnyugvást 
is. Én látlam az ember életét, amely hazugságra 
épült és elhatároztam, hogy az őszinteségre ala
pozom életemet. Én láttam az ember gyávasá
gát, amely abból ered, hogy nem tud ítéletet 
tartva önmaga felett megalázkodni. És én bátor 
voltam, — de hányszor — ítéletet tartottam ön
magam felett, megkrilizáltam cselekedeteim és 
érzelmeim és ez a kritika bátorrá tett. Ha lát
tam bűnösségemet megalázkodtam, ha láttam 
tévedésemet arra igyekeztem, hogy helyrehozzam. 
Sajnos, bátorságomból eredt megalázkodásom 
félreértették és talán épen ezt gyávaságnak mi
nősítették. És amikor látom, hogy a krisztusi 
tanok hogy ködlenek el az emberi szivek felett, 
valami nagy szomorúság fog el. A kétezeréves 
tanok csodás szépségeit még ma sem tudja fel
fogni az ember. És én nem szégyenlem, hogy önkri
tikámból és szeretetemből fakadt bátorsággal oda 
tudtam állni az emberek elé a ma oly ritka 
bocsánatkéréssel, de az irigységgel, gyűlölettel 
és a rosszindulattal nem bírtam felvenni a har
col. Én anyagi áldozatokat is hoztam bátor le
mondással a gyűlöikodók diadaláért, de az örök 
ördög fűti a tisztátalan lelkeket. Én elkerülöm a

rossz embernek még a látását is, de a rossz 
ember rosszasága mégis elibém kerül rossz in
dulatával. És hogy annyit csalódva, lassan rá
jövök arra, hogy karddal szemben a legjobb 
védelem a kard, a gyűlölettel szemben a gyűlö
let, a támadással szemben a támadás. És én 
feladom emberi elveimet ezek után a megaláz- 
tatások után. Olyan leszek én is, mint a többi 
ember — könyörtelen, durva és szívtelen. Szi
vemből kivetem a szeretet és a békesség isteni 
érzéseit és beoltom magam a gyűlölet és a harc 
állati bacillusaival. Felöltöm harci vériemet és 
bátorságomat nem a megalázkodásban, de a meg
aláztatásban fogom gyakorolni. Próféták és vér-

EIőző számunnkban már jeleztük, hogy 

a Szarvasi lskolánkivüli Népművelési Bizott

ság ezidén a benyújtott igények és kérelmek 

alapján ismét szervez sző nyegszö vési, ipar- 

művészi, méhészeti és közismereti tanfolya

mokat. Terv szerint az elsőnek Placskó Bo- 

riska a helybeli szőnyegszövő telep vezetője, 

a másodiknak Solymossy Margit és Vitális 

Ilonka kézimunka-tervező, illetve iparművész

nő, a harmadiknak Némethy Samu nyug. 

polgáriiskolai igazgató és Podani János ev. 

tanitó. a negyediknek Lelkes Pál siratói ev. 

tanitó lenne az előadója.

A tanfolyamokon kivül a város belte

rületén levő társadalmi egyesületekben és 

iskolákban ismeretterjesztő előadás- soroza

tok indulnak meg éspedig a Gróf Bolza Pálné 

Leányegyletben, az Ipartestületben, a KIE- 

ben, a Gazdaifjak Önképzőkörében, a Keres

kedő Alkalmazottak Egyesületében, a róm. 

kát. elemi népiskolában, a m. kir. állami 

polgári iskolában, a Levente Egyesületben 

és a Szarvasi Munkás-Otthon Szövetkezet

ben. A tanfolyamokra való jelentkezés határ

ideje szeptember 21-ike. Jelentkezni vagy az 

egyes előadóknál vagy pedig a helyi bizott-

tanúk álmodozása helyett harcos leszek a tömeg
ben és olt is csak az igazságért harcolok majd. 
A jóság és szeretet erkölcsiségemet, becsülelemet 
tisztán tartolta meg. És ezzel a tisztasággal, ne
vem feddhetetlenségével megyek a harcba. És 
ha lábammal a fertőben taposok is, a fertő 
piszka nem érhet el tisztaságomig. Mert az ilyen 
harcban is velem lesz az, aki eddig is velem 
volt és tudja, hogy a harcban a kardom is 
tiszta lesz, mint minden eddigi életmegnyilvánu
lásom. Sisakom rostélyát felhúzom, hogy lássam 
ki jön ellenem és ha kell még a sötétségbe is 
belenyúlok, amelynek sok a titka, de sok a 
piszka is.

ság ügyvezető elnökénél (III. Petőfi utca 86.) 

lehet. Bármely tanfolyam csak akkor kezd

heti meg működését, ha arra legalább 20 

növendék jelentkezik és ezek kötelező Ígé

retet tesznek, hogy a tanfolyam valamennyi 

óráján résztvesznek. A tanfolyamok és is

meretterjesztő előadás-sorozatok látogatása 

teljesen díjmentes, a jelentkezéshez csupán 

az illető növendék végzettségi, illetőségi és 

születési adatai kellenek.

— A Szarvasi Hitelszövetkezet évi rendes 
közgyűlése. A Szarvasi Hitelszövetkezet, mint 

az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 

cég folyó hó 8-án a tagok nagy érdeklődése 

mellett, tartotta meg az 1934. évi rendes 

közgyűlését. A közgyűlés örömmel vette tu

domásul, hogy a Hitelszövetkezetnek vagyoni 

egyensúlyát — a múltban elszenvedett nagy 

veszteségei ellenére — sikerült helyreállítani. 

Az igazgatóságba beválasztattak: Darida Sá

muel, Felker Márton, id. Kondacs Lajos, ifj. 

Lendvay József, dr. Podany Pál és Raksa 

György, míg a felügyelőbizottságba: Császár 

Ferenc, Kozma Sándor OKH főellenőr, dr. 

Ribárszky Pál és Veszter Vilmos-

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.

Az iskolán kivüli népművelési tanfolyamok 
és ismeretterjesztő előadás-ciklusok 
október hónap folyamán megindulnak



amelyek a maayar falvak elhanyagolt szociális 
viszonyait, a falusi egészségügyét óhajtják meg
javítani. Ha ezek az intézkedések mind megva
lósulnak, rendkívüli mértékben fognak hozzájá
rulni a csecsemők és a kisgyermekek ma még 
igen nagy halálozási arányszámának csökken
téséhez. Ez a politika, amely a magyar falvakba 
kultúrát, egészséges ivóvizet, jó lakásokat és a 
modern élet közhasznú vívmányait akarja meg
honosítani, a magyar gyermekeket védi első
sorban s ezen az úton a szebb és boldogabb 
magyar jövendőt készíti elő.

A szarvasi őstehetségek művészi elgondolásait 
és tehetségét igazolta az 
östehetségek k iá llítása

A közönség nagy érdeklődéssel fogadta a vernlssage-t és melegen karolta 
fel a kiállító müvésztehetségeinket

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület, Dohány utca 44. sz.)

Nyitás : reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő óra 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

A nemzet igazi kincse: 
a gyermek

Régen megállapított és elfogadott igazság 
az, hogy a nemzet igazi jövője, sorsának ala
kulása és mikénti boldogulása jelentős mérték
ben függ attól is : miképen védi, ápolja és ol
talmazza a nemzet terebélyes fájának, legfris
sebb, leggyengébb gyümölcseit: a gyermekeket. 
Mert a nemzet igazi jövője a gyermek, ez az a 
nagy kincs, amelyre minden nép és minden or
szág gondosan ügyel, mert jól tudja, hogy ez 
az ifjú nemzedék a saját jövőjét, a nemzeti élet 
folytonosságát és megerősödését jelenti. Ezért 
van különös fontossága annak az ünnepségnek, 
amelyen az egész magyar közvélemény, élén 
Magyarország Kormányzójával őszinte szeretet
tel áldozott a sokgyermekes magyar anyáknak, 
azoknak a magyar asszonyoknak, akik a leg
több gyermekkel, a szebb jövendő legtöbb zálo
gával ajándékozták meg a hazát. Ez a szép 
ünnepség is tanúbizonysága annak, hogy a ma
gyar nemzet féltő gonddal és aggódó szeretettel 
veszi körül a magyar gyermekeket, igyekszik 
számukra a trianoni sors keserűségeit enyhíteni 
s őket a jövő küzdelmei számára edzeni, erő
síteni. A magyar gyermek a nemzet legnagyobb 
kincse I Ezt az igazságot ismerte fel és szolgálja 
következetesen a Gömbös-kormány politikája is. 
Nagyon napi; szükségünk van a magyar gyer
mekekre, a magyar gyermekek minél nagyobb 
számára. mert kétségtelen, hogy a magyar nép 
csak akkor szerezheti vissza a reáváró vezető 
szerepet <F Kárpátok medencéjében, csak akkor 
vállalhatja súlyos történelmi feladatait, amelyek 
ezeréven keresztül nemzetünk létét biztosították, 
ha a magyarság állandó szaporodás révén ele
gendő súllyal, tekintéllyel, hogy úgy mondjuk : 
feszítőerővel rendelkezik ahhoz, hogy a történe
lem által számára kijelölt földrajzi kereteket ki
töltse. Hiába dúslakodik a legnagyobb jólétben 
és gazdagságban valamely nép, ha természetes 
szaporodása csökkenést mutat, ha a halálozá
sok száma megfialadja az élveszületések számát 
s a körülötte levő nemzetek erősebb szaporo
dása állandó félelemben és rettegésben tartja. 
Ezért képezi a Gömbös-kormány Nemzeti Mun
katervének egyik legfontosabb részét a magyar 
gyermekek védelme és különösen a harc a leg
veszedelmesebb népbetegség : az egyke ellen. A 
kormány földbirlokpolitikai elgondolásai, ame
lyek a hitbizományok reformjával, a telepítéssel, 
a paraszt hitbizományok létesítésével szaporítani 
akarják az önálló és boldogulásra képes ma
gyar földmives családok számát, ezt a célt szol
gálják. Erre a körülményre utalt Kormányzó 
Urunk is az anyák ünnepén elmondott gyönyörű 
beszédében. A kormány szociálpolitikája tehát, 
amely igazságossá akarja tenni a nemzeti jöve
delem elosztását, könnyíteni kiván a dolgozó 
kisemberek terhein, bíz/osi/aní óhajtja a legsze
gényebb családok megélhetését is. mind-mind a 
magyar gyermekek védelmét szolgálja, küzdeni 
kíván a nemzet jövőjét sorvasztó egyke ellen. 
Ugyancsak ezt a nagy nemzeti célt szolgálják a 
Gömbös-kormánynak azok az intézkedései is,

A szarvasi Ipartestület jubileumával kap

csolatosan rendezték meg a szarvasi őstehet- 

ségek munkáinak bemutatóját is. A bemuta

tón a közönség hatalmas tömegekben vonult 

fel és a három kiállítási nap alatt többezren 

tekintették meg az őstehetségek tárlatát is. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a szarvasi 

ősi föld most is kitermi tehetséges fiait és a 

most először megrendezett őstehetségi kiál

lítás méltán versenyre kel az ország más 

vidékein rendezett őstehetségi kiállításokkal. 

Sokoldalúság, szinpompa és eredetiség jel

lemzi az itt bemutatott műveket és ennek 

tudható be, hogy műpártoló közönségünk 

meleg szeretettel karolta fel művésztehetsé

geinket. Az Árpád földszinti termében ügyes 

rendezésben és elosztásban gyönyörködtünk 

el az ott kiállított művekben, igy elsősorban 

Toman János felfelé ivelő művészetében. 

Szép és megkapó ceruza- és pasztellrajzai. 

linoleummetszetei erős és eredeti tehetségére 

vallanak. Laukó György a szárnyaló elkép

zeléssel áldott szobrász-hentesmesler emlék- 

műtervezeteit, portréit állította ki. Impozáns 

művei közölt külön dicséretet érdemel a csa

ládjáról készült nemestónusú csoportkép, 

amely művészi lelkének értékes megnyilat

kozása. Molnár Mátyás Christananda és Ro

hoska Géza portréi kifejezőek, mig kisebb 

agyagmunkáiban a tiszta és elvont művészet 

csillog. Fehér Lajos két szindús és meleg

tónusú festménnyel szerepelt. Antal Gyula a 

tanyai tájak buzgó és lelkes festője. Vizfest- 

ményein az alföldi békés tájak, tanyák és 

hangulatok szépségei boronganak kicsit me

reven, de sok őszinteséggel. Kohút János 

képei sokatigérőek. Lelke egyenes vonalainak

legmegfelelőbbek az interieur részletek, bár 

a kutat ábrázoló képében is sok a mélység- 

és egyéni zamat. Gulyán Mihálynak a 14 

éves örményzugi kanászfiúnak egysíkú, ter

mészetes vonalvezetésű rajzai a legőszintéb

bek. Ő van legközelebb az őstehetség fogal

mához, mivel tehetségén még nem rontottak 

az idegen ráhatások. Egy tanyai részlete sok 

őszinteséget árul el. Tákos Lajos két fest

ménnyel és két rajzzal igazolja sokoldalúsá

gál, Leshalmi Pál pedig ceruzarajzaival, kü

lönösen pedig érdekes önarcképével lűnik ki. 

Polonszki Pál egy faragott fali díszdobozzal 

szerepelt. Örömmel láttuk ebben a teremben 

a szarvasi fazekasipar újirányű előtörését. 

Tóth István dolgai már a művészi kerámia 

felé hajlanak. Edényeinek vonalvezetése sok

szor feltűnően szép, színezése meleg. Domo- 

nyi Pál a népies felé törekszik szép virágos 

tányéraival, tálaival, vázáival. Nagy és meg

érdemelt sikerük volt és a fővárosi vendégek 

sok szép emléktárgyat vittek el tőlük. Vitális 

Ilona kecses és kedves iparművészeti tárgyai 

sok egyéni szépségről tanúskodnak. Nagy 

sikere a legszebb dicséret. Itt láttuk még 

Jachini Mária népies, magyaros, szebbnél- 

szebb kézimunka-párnáit, amik otthonias és 

meleg hangulatot varázsoltak az egyik sa

rokba. Lévay Erzsébet művészi színezésű, 

gondosan, házilag készült értékes perzsa- 

szőnyegeivel tűnt ki. A kiállítási terem virág- 

dekorációja Lobifcsák János kertészeti ügyes

ségét és hozzáértését dicséri. Az őstehetségi 

bemutató hisszük, hogy ösztönzőleg hat nép

művészeinkre és legközelebb új műveikkel 

egy újabb kiállításban mutatják be majd 

munkáikat.

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

iskolaszerek «  tanszerek
előírásos irkák, füzetek, kotlapapírok, rajzfüzelek és tömbök, írótollak, tollszárak, mindenféle színű 
irónok, kréták, tinták, tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radírgumik, rajzszögek, szivacsok, körző
készletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, »ombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festék- 

szekrények és tolltartók stb. iskolatáskákban nagy választék!

1\T A ÍT  V  Á 1\T O  D  könyv= és papírkereskedésében,
I N / i U I  O  / l  IN U \ J H  agimnázium közelében



iiuininiiuiiiiiiiiiiuiuiiiiuiiniiiiiiiiiiiniuiioiiuiiuiiiiiiuiiiiiiiiiM̂

Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
|  Telefonszám:
I 15.

Telefonszám: |
15. I

szarvasi telepe a vasútállomás mellett,
a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében,

1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- | 
| pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. §
1 Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma: 5. i
šmiUlllllllllllllllHlllllllllllllllIljllJIH

— A bírálóbizottság nagy elismeréssel nyi
latkozott a szarvasi iparosok készitményeiről.
A szarvasi ipartestület által rendezett jubilá
ris ipari bemutató kiállított tárgyairól a bí
rálóbizottság is a legteljesebb elismerés hang
ján nyilatkozott. A bizottság kitüntetésben 
a következőket részesítette: Weisz Béla, 
Petrasovits Gyula, Kontra Károly Kontra Sán
dor, Medvegy Miklós, Dalos Sámuel, Kor- 
bely Sámuel, dr. Wieland Sándorné, László 
Emma, Hanó Karola, Csernák Ferenc, Kres- 
nyák Sámuel, Darida Béla, Matók Sándor, 
Matusik Mihály, ifj. Babarék Pál, Mrena Kál
mán, Hanó Pál, Darida Ferenc, Bakos Jenő, 
Darida Sámuel, Sinkovics Pál, Kornidesz Sá
muel, Kelemen Ferenc, Frank János, Szűcs 
József, Laukó György, Veres György, Han- 
kisz György, Tóth István, Domonyi Pál, Vi
tái Endréné, Fenyő Sándorné, Vitális Ilonka, 
Diner Margit, Bérezés Györgyné, Sinkovicz 
Mária, Vágó Pál, Krenyiczki Mihály, Lobiv- 
csák János, Piros József, Jachini Mária. Di
cséretet nyertek : Halász Dániel, Szirony Pál, 
Rohony István, Pesti János, Varga András, 
Lakos Lajos. Piacsek Pál, Borgulya Pál, Da
rida Géza, Erdélyi Ferenc, Králik János, Bor
bély Pál, Pintér János, Dauda János, Borbély 
Sándor, Borbély és Kuti, Tusjak András, 
Bődi János, Králik Pál, Kohut Mihály, Ta
mási Balázs, Kiss Kálmán, Melis János, 
Dankó Jánosné, özv. Perczel Jánosné, Frankó 
Pál, Molitórisz EéJr Berger Margit, ifj. Matók 
Sándor, Községi kertészet, Czeperkó István, 
Dankó János, Steinfeld Jenő. Elismerésben 
részesültek: Fleischer Jenő, Sztrehóvszky
Márton, Stefáni Mihály, ifj. Szűcs József, Ba
kos László, Róth Béla. A Gáspár-malom épí
tői közül kitüntetésben részesültek : Bruncsák 
János, Tomasóvszky István, Podani János, 
Bárány Mihály, Kotvan János, Tóth György, 
Bracsok Pál, Braun Zoltán, Glück Gyula, 
dicséretet nyertek : Törőcsik András és Lovas 
Péter. Az őstehetségek mind elismerést nyer
tek. Ezek : Molnár Mátyás, Laukó György, 
Tornán János, Fehér Lajos, ifj. Antal Gyula, 
Kohut Mihály. Tákos Lajos, Leshalmi Pál, 
Gutyan Mihály, Borgulya Endre és Roszja- 
rovicz András, Sárkány János, Janurik, Po- 
lonszki, Gyurik Istvánná, Balla Béla, Wag
ner Gézáné, özv. Opauszki Sománé.

— Lapunk cikke a községi elöljáróság előtt.
A  Szarvasi Közlöny egy előző számában 

megszívlelendő cikket közölt Molitórisz~Eél— 

nak, lapunk munkatársának tollából, amely

ben a Hősi emlékmű előtti kalaplevételt teszi 

szóvá, mivel ennek a hazafias kötelességnek 

még nagyon sokan nem tesznek eleget. A 

cikk nagy hatást ért el és a kérdés fontos

ságának tulajdonítható, hogy dr. Haviár Gyula 

kir. közjegyző, kormányfőtanácsos egy bead

ványt nyújtott be a község elöljáróságához 

és a Szarvasi Közlöny cikke alapján kérte, 

hogy minden lehetőt tegyen meg azért, hogy 

a Beliczey úton elhelyezett Hősi-emlékmű 

előtt senki se mehessen el tisztelgés nélkül. 

A község elöljárósága átérezve az ügy ha

zafias fontosságát a legszélesebbkörű propa

gandát indítja meg és átiratban a szarvasi 

frontharcos szövetséget is megkérte a kö- 

sönség felvilágosítása végett.

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

és IV. osztályú gimnazista tanulók korrepe

tálását olcsón vállalom. Cim a kiadóhivatalban.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Pet

rasovits Gyula kunszentmártoni születésű 

szarvasi lakatos és gyermekei nevét „Pet- 

tendí' -re, Pfeiffer Dénes felsőnánai születésű 

szarvasi gimnáziumi tanuló nevét „Pálos“-ra, 

Lustyik János szarvasi földműves nevét „Lel

kesére, Richler László szarvasi MÁV segéd

tisztjelölt nevét „Rózsahegyiére, Mráz György 

szarvasi napszámos nevét „Marosvári -ra vál

toztatta.

— A Kereskedelmi Női Szaktanfolyam meg
nyitása. A gróf Bolza Pálné Leányegyesület 

fennhatósága alatt álló Kereskedelmi Szak- 

tanfolyam vezetősége az előjegyzettek száma 

alapján szeptember 7-ére hivta össze az ér

dekelt növendékeket. Az évnyitás szeptem

ber 9-én történt meg a tanfolyamnak a gim

názium 11. emeletén levő helyiségében. A 

tanfolyamon az eddigi tanerőkön kivül ez- 

idén még Moldvay Ilona okleveles polgári 

iskolai tanárnő is beosztást nyert. Az igaz

gatóság további előjegyzéseket még e hó

15-iég átvesz. Az érdeklődő szülőket ezért 

ezúton hivja fel, hogy a tandíj nagyságának 

végleges megállapítása végett e határnapig 

eszközöljék bejelentéseiket. A beiratkozás és 

jelentkezés helye a gimnáziumi igazgató te

rem, ideje naponként délelőtt 9—11. A tan

tárgyak között az új utasítás követelménye 

gyanánt a szaktárgyakon (könyvvitel, levele

zés, gyorsírás, gépírás, kereskedelmi szám

tan és földrajz) kivül a vallástan és a test

gyakorlás is szerepelnek.

— Halálozás. Özv. Szrnka Mihályné szüle

tett gávai Gaál Zsuzsanna 80 éves korában 

Békéssámsonban elhunyt. A Szarvason is 

sokak által jól ismert matrónát nagy részvét 

mellett temették el, akiben dr. Temesváry 

Ferenc békéssámsoni adóügyi jegyző édes

anyját gyászolja.

— Igazgató-választás. Az öcsödi ref. egyház 

presbiteriuma most tartotta meg az igazgató- 

választást. Igazgatónak nagy szótöbbséggel 

Tóth József tanítót választották meg.

— Zongoratanitás. Dr. Kácser Rezsőné zon

goratanárnő a tanítást szeptember 1-én ismét 

megkezdte. Jelentkezéseket elfogad.

— Kedvezményes ének- és zenetanitás. Sze

derkényi Nándor a gimnázium most megvá

lasztott zenetanára, ki főiskolai tanulmányait 

a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán kitün

tetéssel végezte és a zongorázáson kivül az 

összes vonós hangszereken való játék taní

tására nyert képesítést, a szorosan vett iskolai 

leckéken kivül magánórákat is vállal. Tanítása 

nem tömeg-, de egyéni tanítás. Mivel már 

kevés szabad óra áll rendelkezésére, az ér

deklődők helyesen járnak el, ha előjegyzé

seiket minél előbb megejtik. A jelentkezés 

írásban is történhetik: A Gimnázium Igazga

tósága címén.

— Gyermekotthon és németnyelvű okta
tás már 3 éves kortól; valamint német nyelv- 
oktatás iskolások és felnőttek részére. Meg
nyílik folyó évi október hó l-töl. Jelentkezés: 
Urbancsok Mártonná, Maria Franziska Kopp-nál, 
Szarvas, III., Lehel utca 100. sz. (Bruncsák-féle 
házban.)

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru

házban, Békéscsaba, Andrássy út 25. vásá

rolhatunk.

Nyitva a világ új típusú

Philips rádióval
Bemutatás ingyen!

DANKÓ műszerésznél, Árvaház.
» s a e o M a e c B ccccacaosoa w ia a M ieaM ci « ^ ^



~  Horgászidill pofonokkal. Lassan lejár mar 

a horgászat ideje is. Sajnos, a szarvasi hor

gászok nagyrésze kevés sikerrel dicsekedhet, 

mert a halak elkerülték a horgászok horgát 

és inkább horognélküli pecsenyékkel éltek. 

Egy horgász, aki szintén szeretett volna ered

ményt is látni, már heteken át hiába ült a 

■parton méla lesben, nem akadt hal, amely 

bekapta volna a legyet — pardon, horgot és 

igy esténként nagy búsan baktatott haza 

vadászhelyéről. Egy napon azután ki se ment. 

Az egyik barátja ekkor a mi horgászunk 

helyére ült le és rövidesen két gyönyörű 

potykát emelt ki a vizből, amik a három 

kilót is megnyomták közösen. Amikor eldi

csekedett szép zsákmányával a peches és 

ideges horgász annyira feldühödött, hogy 

mint bősz bika rontott barátjára és két ha

talmas pofont mázolt le neki nagy felindult- 

ságában. Az önhatalmú bíráskodás nagy 

megrökönyödést kellelt a horgászok között is.

— Kedvezményes autóbuszjegyet kérnek a 
békésszentandrási diákok. A szarvasi főszolga- 

birósághoz beadványt intéztek a szarvasi is

kolákban tanuló békésszentandrási diákok, 

hogy a MAVART autóbuszára az idei tan

évben is megkapják a kedvezményes jegyet. 

A főszolgabiróság pártolólag terjesztette elő 

a kérést Békéscsaba város elé.

— Tüzoltószertárt épit Békésszentandrás. 
Békésszentandrás község elöljárósága már 

régebben elhatározta, hogy 2270 pengős költ
séggel tűzoltószertárakat épített. A vármegye 

törvényhatósága a héten tartott gyűlésén a 

tervezetet jóváhagyta.

— Csabára ment a Komédia Kamara-szinház. 
Viléz Bánky Róbert Komédia Kamara-szin- 

háza szerdán tartotta meg Szarvason utolsó 

előadását szép siker mellett. A társulat Bé

késcsabára utazott és ott vendégszerepei.

A szarvasi Vajda 
Péter ev. gimnázium 
igazgatóságénak 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

dlákőltönyök
olcsón, a legrövidebb 
idő alatt készülnek

Oravecz János
szabómesternél«

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

Eredeti tervezésű magyaros öltönyök, 
felöltők, sportruhák, télikabátok.

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

készülnek.

Hozott anyagból is vállalja az elkészítést!

— Halálozás. Gróf Bolza Alfonz nyugalma

zott törvényszéki biró 48 éves korában 

Budakeszin elhunyt. A szarvasi származású 

kedves modorú, meleg lelkületéről közismert 

arisztokrata halála nagy részvétet váltott ki 

szarvasi ismerősei körében is. Pénteken te

mették el Budapesten négy részvét mellett.

— A megsértődött lábatlankodók. A Szarvasi 

Ipartestület jubileuma alkalmával rendezett 

ipari bemutató megnyitása előtti, szombati 

napon igen sokan hívatlanul bementek a 

rendezés alatt álló termekbe és ezáltal a 

rendezés munkáját úgy a kiállítók, mint a 

rendezők részére nagyon megnehezítették. 

A rendezőség természetesen, hogy a kiállítók 

nehéz rendezési munkája zavart ne szenved

jen, időnként az olt lábatlankodó idegeneket 

és kiváncsiakat távozásra szólították fel. 

Emiatt egyesek megsértődlek. Sérelmüknek 

azonban semmi alapja sincs, mivel a nagy 

nyilvánosság részére csak másnap nyíltak 

meg a termek és az ott előbb megjelentek 

az illendőségről feledkeztek meg, igy a fel" 

szólitásért csak köszönetéi mondhatnak.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben szeptember 6-tól szeptember 13-ig a követ

kező bejegyzések történtek. Szülellek: Radics 

Gyula és Rácz Ilona fia Gyula-János, ifj. 

Kasik György és Belicza Erzsébet fia Mihály, 

ifj. Kondacs György és Marauszki Zsuzsanna 

fia András, Ivanyics Károly és Rácz Anna 

fia János, Gyekicki János és Furár Erzsébet 

fia Pál, Kriska János és Lehocki Katalin 

leánya Katalin, Meisels Henrik és Weismann 

Júlia fia Vilmos, Benka Mihály és Cziglécki 

Judit fia János. Házasságot kölötlek : Czin- 

kocki Pál Babinszki Zsuzsannával,Hanó János 

Hruska Máriával, Valach János Palik Zsu

zsannával, Kovács Pál Demeter Zsuzsannával, 

Gulyán István Virág Annával, Erneszt Mihály 

Singer Ilonával. Elhaltak: Pelrás Andrósné 

Kocsuch Judit 70, Demcsák Jánosné Molnár 

Erzsébet 41, Pribelszki Györgyné Brandt Ro

zália 35, Antal János 70, Sovány Judit 5 hó

napos, Filyó György 27, Paulovics Pál 3 hó

napos, Melich Pál 66, özv. Kachelmann 

Valtherné Remenyik Cornélia 73, Kozsuch 

György 66,Dévánszki József 69éves korukban.
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— Lelkészbeiktatás. Brachna Gábor ev. lel

készt, akit a közelmúltban a makói ev. egy

házközség hivott meg lelkészéül, vasárnap 

iktatják be állásába. A szimpatikus és nagy

tehetségű lelkész beiktatására Szarvasról is 

igen sokan Makóra utaznak.

— Egy maláj-lelkész előadása Szarvason. 
Rajaobelina, a maláj királyi ősöktől származó 

madagaszkári ev. lelkész vasárnap délután 

az árvaházi díszteremben rendezett vallásos

estélyen előadást tartott. Az érdekes előadást 

nagyszámú közönség hallgatta végig, amit 

Lehel Ferenc ev. lelkész tolmácsolt magyar

nyelven.

— Kinevezések. A kultuszminiszter Mihalecz 

Bertalan csabacsűdi és Kovácsné Placskó 

Mária szarvasi állami elemi iskolai helyettes 

tanítókat segédtanítókká kinevezte.

— Diszelnökök ünneplése. A Szarvasi Nyug
díjasok Egyesülete szombaton este társas- 
vacsora keretében adta át diszelnökeinek dr. 
Tóth Pál képviselőnek és dr. Schauer Gábor 
főszolgabírónak a megválasztásról szóló dísz
oklevelet. Helyszűke miatt bővebben az ün
nepség lefolyását jövő számunkban hozzuk.

— Főgimnázium nönendékei részére 

Sapkák beszerezhetők Kóczy divatáru

kereskedőnél. (Árvaház-épület.)

— Országos vásár. A szentesi országos 

vásárt szeptember 20- és 21-én tartják meg.

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!

KOPSTEIH



— Poirot gyanúba esik. Irta: Agatha Christie. 

„Egy hölgy... ottl — suttogta a pincér az 

egyik utas fülébe, akiben orvost sejtett. Bryant 

megvizsgálja a fülke végében magába roskadt 

testtel ülő öregasszonyt. Csakugyan : halott. 

Eddig azt hitték, csak alszik, amint lekonyult 

fejjel mozdulatlanul ült helyén, a többi utas 

között. . .  Nyakán alig észrevehető szúrás 

nyoma. — Mindenki gyanúba kerül, aki csak 

együtt utazott az öreg hölggyel, a páris—lon

doni termes repülőgépen. A jeles belga de

tektív különösen kényes helyzetben van: 

hogyan került ülése alá a végzetes fúvó-pipa ? 

Végül: kinek lehetett érdeke a repülőgép 

utasai közül, hogy a mondén világban uzsora- 

kölcsöneiről hirhedett madame Gisellet meg

gyilkolja ? . . .  Ezek a kérdések vetődnek fel 

és Poirot mester maga is kénytelen teljes 

erővel hozzálátni a nyomozáshoz. De Poirot 

mester nemcsak a félelmetes logika és a 

kérlelhetetlen üldözés hőse, hanem szivünket 

is rendre meghódítja az emberiességével, 

sorsokat gyöngéden egymáshoz vezérlő jó

ságával, az ártatlanokat felszabadító nemes- 

lelkűségével. A párizsi Sureté és a londoni 

Scotland Yard, még vakon tapogatódzik és 

egyszerre csak hirtelen megvilágosodik előt

tünk a pokolian kitervelt bűncselekmény

zott — összesen 220-an tettek tanúságot az 

úszásban elért képességeikről és valameny- 

nyien elnyerték a MUSz hivatalos úszójel

vényét. A vizsgázók között 39 diák, 25 gaz- 

dász, 55 leventefiú és 5 leventeleány szere

pelt. A többi fiú és leány SzUTE-tag vagy 

egyesületen, illetve testületen kívüli volt. A 

növendékek közül különösen Székely Gyurka 

és a két Laczkó-fiú tűntek ki, mint a jövő 

úszó-reménységei. Úgy a tanfolyamon, mint 

a vizsgán feltűnt a diákok pompás csoportja, 

nemcsak fegyelmezettségével és ambíciójával, 

de különleges sportkészségével is, amit a 

MUSz részéről hivatalosan és örömmel hoz

tak a gimnázium igazgatóságának tudomá

sára. Gyönyörű fényt vet gimnáziumunkra, 

hogy ennek az intézetnek a növendékei min

den nyilvános szereplésnél csak dicsőséget 

hoznak úgy intézetükre, mint magukra. Első

rangú volt azonban a gazdász, a levente és 

a SzUTE csoport is. Az úszóoktatók Pletenik 

József helyi megbízott, Bankó Sándor leven

te-oktató és Szentpéteri úszómester valóban 

igen szép munkát végeztek.

-  CASS-T-BSE (3 : 1) (0 : 0). Biró : Kiss. 

Sarkadon elsőosztályú csapatunk vereséget 

szenvedett a cukorgyári csapattól. — Másod

osztályú csapatunkat idehaza győzte le a 

mezőberényi Törekvés (4 : 1) (2 :0) arányban, 

Blau biró vezetése mellett. Csapataink vere

ségét az erős szél, illetve a túltartalékoltság 

segítette elő. — Vasárnap elsőosztályú baj

noki mérkőzés lesz Szarvason az OTK— 

T-BSE I. csapatok között. Ezt másodosztályú 

mérkőzés előzi meg a KTE—T-BSE Il.-vel.

Előírásos gimnáziumi

új egyertsapkák
a Filléres Gombáruházban 
(katolikus iskola épületében, 
Piac-tér) már beszerezhetők.

Versenytárgyalási hirdetmény«
Szarvas nagyközség Testnevelési Bizott

sága a levente sportpályán építendő „Lövölde 

épület" építési munkáinak vállalati úton való 

biztosítása tárgyában versenytárgyalást hir

det. A kiírási művelet a községi mérnöki iro

dában a délelőtti órákban megtekinthető. 

Ugyanott beszerezhetők az előállítási ár — 

50 fillér — megtérítése ellenében az ajánlati- 

lap és az ajánlati költségvetési űrlapok is. 

Az ajánlatok legkésőbb folyó hó 24-én dél

előtt 10 óráig zárt és sértetlen borítékban el

helyezve a „Községi Testnevelési Bizottság"- 

hoz címezve a községi iktató hivatalba nyúj

tandók be. Bánatpénz nem kívántatik. Az 

ajánlatok felbontása a beadási határnapon 

délelőtt 11 órakor történik a község tanács

termében. Ajánlattevőkre a Közszállitási Sza

bályrendelet határozmányai kötelezők. Aján

lattevők a felbontástól számított 15 napig 

maradnak kötelezettségben. Az ajánlatok 

szabályszerűen állitandók ki és bélyegzendők 

fel. A „Községi Testnevelési Bizottság*4 az 

ajánlatok felett szabadon dönt.

Szarvas, 1935. évi szeptember hó 11.
Elöljáróság,

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 14*80 -  15 —
Tengeri csöves . 9 — — 10 —
Árpa (új) 14’20 —■ —
Zab 14*50-------

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Hirdetmény
Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a 

m. kir. földművelésügyi miniszter úr 67192

— 1935. IV. 1. számú körrendelete szerint a 

takarmányszükségletnek a más vidéken mu

tatkozó feleslegekből való olcsóbb beszerez- 

hetése érdekében az állatnevelő, tejtermelő 

vagy hizlaló gazdaságok vagy több kisgazda 

együttes rendelése esetén a 100 kilométeren 

felüli távolságra fuvardíj mérséklést léptetett 

életbe. Kiterjed ez a mérséklés a teljes ko- 

csirakományú morzsolt tengerire, búza- és 

rozskorpára, olajpogácsára, különböző takar

mánynövényekre, szalma, törek, széna, bük

köny, csalamádé stb. A kedvezmény csakis 

a vármegyei gazdasági felügyelőtől előzete

sen kérendő szállítási igazolvánnyal vehető 

igénybe — a kérelem az igényjogosultság 

igazolása végett az elöljáróságnál láttamo- 

zásra bemutatandó.

Szarvas, 1935. szeptember 11.
E lö ljáró ság .

P U B L I K Á C I Ó

Cigányérben szőlő eladó II. 140. — 12 hold föld
bérbe kiadó 111. 123. — 7 hold föld eladó. IV. 533. — 
6 hold föld haszonbérbe kiadó II. 67. — Ház eladó 
IV. 635. -  50 hold föld feliből kiadó II. 109. -  Árpa- 
szalma, kútágas eladó T. V. 122. — Gyalúpad eladó
1. 184. — Zöldpázsil 542. ház eladó. — 10 hold föld 
tanyával eladó T II. 107. — Kendeiföld eladó 1. 668.
— 1 hold föld tanyával eladó T IV. 105. — Ház eladó 
Krakó 158. — 5 hold föld eladó 11. 447. — Széna el
adó IV. 323. — Másfél hold szőlő eladó T IV. 197. — 
27 hold föld bérbeadó T VI. 133. -  60 hold föld fe
liből kiadó. III. 124.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, I., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Zongoraszéket vennék. Cím a kiadóban.

. A berényi út mellett 8 kishold szántóföld 
sürgősen eladó. Érdeklődni lehet Komlóvszky 
Andrásnál HL. 149.

. Gazdasági vagy gimnáziumi tanulók ré
szére engedélyezett lakás kiadó. I., 183.

. Mocskonyi László 1., 66. számú háza sza
badkézből eladó.

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

. Podani vaskereskedő II., 36. számú háza 
egészben is kiadó. — Hosszú-zugban új 
nádja eladó. Érdeklődni lehet 1., 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.

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

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

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházén.

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

minden szövevénye. A nagyszerű regény, 

melyet Földes Jolán fordított, a Pengős Re

gények sorozatában jelent meg. Kapható 

Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Második községi orvosi állás Öcsödön.
Öcsöd községben a belügyminiszter megen

gedte a második községi orvosi állás szerve

zését. Az állást rövidesen be is töltik.

— Országos vásár. A legközelebbi országos 

vásárt Öcsödön, szeptember 23-án, hétfőn 

tartják meg.

— A Szarvasi Űszónap. Fényes sikerrel zaj-’ 

lőtt le szeptember 6-án délután a községi 

ártézi uszodában a szarvasi úszónap. A 

zsűriben helyet foglaltak Hollay Béla őrnagy, 

Csabai Kálmán mezőgazdasági szakiskolai 

főigazgató, Oláh Miklós gimnáziumi testne

velési tanár és más illusztris sportszakértők. 

Ezen és a következő napon, — mikor is pót

lólag még egy újabb levente-csoport vizsgá-
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1935—36. rádióévad

ÚJDONSÁGAI!

PHILIPS:
2+1 ÁRPÁD P 98, MATADOR 
P 178, a kiskészülékek maximuma, 

3+1 SZUPER TRIUMPHP 328,
az ideális középkészülék,
4f1 LUXUS SZUPER P 448,
mindent tud.

STANDARD
oi új típusával minden igényt kielégíti 
Kedvező részletfizetési feltételek! 

KAPHATÓK: 

C ^ Í Í ^ C  villamossági- és 
O & i U w O  rádiószaküzletben 

SZARVAS, (Fürdővel szemben).
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