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Termelés, pénztőke, 
fogyasztás

I r ta :  B á r c z a y  F e re n c  orsz.-gyQ I. k ép v ise lő
A liberális kapitalizmus a múltban be

töltötte a maga szerepét azáltal, hogy a ter
meléshez szükséges eszközöket rendelkezésre 
bocsátotta, rendelkezésre bocsátotta azokat 
az eszközöket is, amelyek az úgynevezett 
csereforgalom előmozdítására szükségesek. 
Mi sohasem irigyeltük a liberális kapitaliz
musnak azokat az előnyeit, amelynek fede
zete egy értéktelen papir volt. Ugyanis az 
Osztrák-Magyar Banknak — ha ezt vesszük 
például - bankjegyei 60 százalékig voltak 
fedezve arannyal és ezüsttel, 40 százalékra 
meg volt a joga minden fedezet nélkül bank
jegyet kibocsátani, amely épúgy kamatozott, 
mint az aranyfedezetre kibocsátott pénz. A 
liberális kapitalizmus azonban eltért a céljá
tól, mert az következeit be, hogy a dimetal- 
lizmust megszüntette s ezáltal a világ három- 
ötödrészét, amely ezüstalapon állott, vásárló
képtelenné telte. Innen indult meg a gazda
sági válság. Az arany tehát magát az első 
helyre tette és nem a termelésnek volt segéd
eszköze, hanem ő irányította a termelést és 
sub titulo bizalom meg is vonla a termelés
től a szükséges pénzeszközöket. Ezzel ösz- 
szerombolta a termelést, aminek következmé
nye az, hogy az állam szuverénitását veszé
lyeztette. Ezért pusztult el a liberális kapita
lizmus és fog elpusztulni ott is, ahol még a 
gyökerei megvannak, ha csak alá nem ren
deli magát a nemzeli állam azon követel
ményeinek, amelyek előtt neki meg kell ha
jolnia. Egy összehasonlítást mutatok itt be, a 
hitelválság alalt a bankok és a mezőgazda
ság jövedelmeit illetőleg — bankszempontból 
feltétlenül megbízható helyről. Az első-bank 
amelyet e kimutatás feltüntet a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank, amelynek 1930-ban a 
jövedelme 7,748.000 pengő volt és ez 1934-re 
lesüllyedt 6,335.000 pengőre, egyéb jövedelme 
1930-ban 5.565.000 pengő volt, 1934-ben ez
5,605.000 pengő, a leírás 6,600.000 pengő. 
Tudjuk nagyon jól, hogy emellett kifizettek 
még igazgatósági jutalékokat, titkos és nem 
titkos tartalékokat, tehát a nagy válság ide
jén egész normálisan prosperált. Egy mező- 
gazdasági üzem jövedelmezőségét nagyon 
nehéz kimulatni, mert hiszen a különböző 
mezőgazdasági ágak összefolynak, a tételek 
közölt rendesen háztartási kiadások és bevé
telek is szerepelnek, azonban módomban 
van véletlenül egy olyan önálló gazdasági 
üzemet bemutatni, amely teljesen független 
minden más üzemtől. Bátran rendelkezésre 
bocsátom ezeket az adatokat. Olyan fantasz
tikus számok fognak kijönni, hogy némelyek 
talán el sem fogják hinni. Azért jövök en
nek a mezőgazdasági üzemnek az adataival, 
mert még a befektetett tőke is számszerűleg 
adva van. 1925-ben egy halastavat létesítet
tek mezőgazdasági vasúttal 600.000 pengő 
befektetéssel 400 holdon. Ha hozzávesszük, 
400 hold értékét, ez kitesz, mondjuk 900000 
pengőt. Hogy ez a befektetés nem volt rossz 
és nem volt könnyelműség bizonyítja, hogy 
1926-tól kezdve — ott félévek vannak, má
justól júniusig — a legkisebb tiszta jövede
lem volt 70.000 pengő, ami 1930—31-ben el
érte a 106.203 pengő 64 fillért. 1931-32-ben 
a tiszta jövedelem 4537 pengő 21 fillér volt.

1932—33-ban pedig 292 pengő 63 fillér. Ezek 
az autentikus számok bárkinek rendelkezé
sére állanak. Ilyen arányban esnek a többi 
mezőgazdasági jövedelmek, többé-kevésbbé 
mindegyik ilyen erős hanyatlást mutat. Ezzel 
az összeállítással nem azt akarom kifejteni, 
hogy neki kell menni a pénztőkének és azt 
tönkre kell tenni. Én nagyon tisztában va
gyok azzal, hogy pénztőke nélkül produkciót 
alimentálni nem lehet, de az az álláspontom,

hogy, ha már általában elfogadjuk azt az 
elvet, hogy a liberális kapitalizmusnak lét
alapja mai formájában megszűnt, akkor en
nek le kell vonni a konzekvenciát is, hogy 
a kormány olyan eszközt kapjon a kezébe, 
amellyel irányíthatja azt, hogy a termelés, a 
pénztőke és a fogyasztás egymás rovására 
indokolatlan előnyben ne részesüljenek. Ezt 
nagyrészben már több országban meg is 
valósították.

Öntözési kísérleteket végeznek 
a szarvasi gazdasági tanintézetben

Szarvasi földmunkások alkalmazásával 
a napokban megindulnak a földmunkálatok

Az utóbbi években egyre gyakrabban 

merült fel az Alföld öntözésének gondolata.

A földmivelésügyi minisztérium ennek meg

valósítása érdekében az Alföld több helyén 

végeztet adatgyűjtő és megfigyelő munkálatot.

Ennek keretében a szarvasi m. kir. középfokú 

gazdasági tanintézet gazdaságában a föld

mivelésügyi minisztérium vízügyi osztálya 110 

katasztrális hold területen rendez be részben 

árasztó, részben csörgedeztető öntözést a 

Holt-Körös vizének felhasználásával annak 

megállapítására, hogy melyik a vidékünkön 

a legmegfelelőbb. Mint értesülünk az előzetes 

szakértői szemle megejtése után a munkála

tok a napokban megindulnak. Ezzel kapcso

latban megemlítjük, hogy az utóbbi napokban

Gyűjtsük össze kultúrális kincseinket, 
alakítsuk meg a Szarvasi Múzeumot

Lapunk egyik olvasójának levele a múzeum ós állandó tárlat érdekében

a szarvasi és környékbeli kubikos munkásság 

nyugalmát egyes felelőtlen elemek olyan lév- 

hirek terjesztésével igyekeztek megbolygatni, 

mintha Budapestről jövő mérnökök buda

pesti munkásokkal végeztetnék a szükséges 

föld és egyéb építési munkálatokat. Ezzel 

szemben illetékes helyen kijelentették kérdé

sünkre, hogy az építési munkálatokat a hód

mezővásárhelyi kultúrmérnöki hivatal mérnö

keinek vezetésével a szarvasi és környékbeli 

kubikosmunkások fogják végezni. Fel sem 

merült az a gondolat, hogy idegen munká

sokat fognak alkalmazni, amikor a község

ben földmunkálatokhoz értő munkás a szük

séges számban található.

Szarvason minden évben több alkalom 
adódik, amelynek nyomán akaratlanul is fel
vetődik a terv, a Szarvasi Múzeum eszméje. 
A múlt emlékeiért, a jelen művészi értékei
ért rajongó több szarvasi kultúrember szobá
jában gyűjtődnek a múzeális értékek, hogy 
majd egyszer, ha az eszme megérik és be
lépünk a múzeumokkal biró szomszédváro
sok sorába, akkor a felajánlások révén szép 
és díszes anyag álljon a nagyközönség ren
delkezésére. Sajnos a megfelelő pártfogás és 
szervezési munka hiányában nagyon sok ér
tékünk, mely néprajzi, népművészeti, családi 
és képzőművészeti vonatkozásban értékesnek 
mondható — elvész igy a lakosság közöm
bössége révén. Hogy a közönség nagyrésze 
érzi is ennek hiányát, bizonyságul szolgáljon 
szerkesztőségünkhöz intézett és alant közölt 
levél is. Hisszük, hogy ez a levél is ösztön
zőleg hat majd és rövidesen akció indul a 
Múzeum Egyesület megalakítása iránt, mely 
jeles vezetőférfiaink és hozzáértő műbarátok 
összefogásával megteremti alapjait a Szarvasi 
Múzeumnak. A levelet Laukó György szarvasi 
hentesmester, a jónevű szobrász-őstehetség 
küldte be és azt alábbiakban közöljük :

Tekintetes Főszerkesztő Úri A közel
múltban nagy sikerrel lezajlott kiállításhoz

legyen szabad egy pár sorral hozzászólnom. 
Látjuk, hogy Szarvas község társadalmának 
a „szép“ iránti érzéke igen fejlett. Igazolja 
ezt a kiállítás nagy erkölcsi és szép anyagi 
sikere. Felvetődik a kérdés, hogy városunk
ban parlagon heverő kultúrális kincsek ösz- 
szegyűjtése nem volna-e már időszerű ? És 
annak múzeumi vagy külön kiállítási jelle
get adni ? Mondjuk vasárnaponként. Termé
szetesen belefoglalva városunk minden mű
vészettel kapcsolatos anyagát, úgymint: ze
neművészet. szépirodalmi (könyvtár), őslehet- 
ség, népművészeti, iparművészeti és mező- 
gazdasági anyag stb. Az eszmét onnan ve
szem, hogy községünknek van egy gyönyörű 
épülete és annak a volt étterme a bazárokig 
üresen és siralmasan kong már évek óta. 
Bizonyára módot lehetne találni e célra való 
kihasználására, kevés átalakítással igen al
kalmas is lenne és mint múzeum és állandó 
tárlat jövedelmet hozna. Nem is szólva, mint 
a „város kultúrháza", annak erkölcsi értéké
ről. Kérem b. lapjában foglalkozzanak az 
eszmével. Természetesen csak az én elkép
zelésem, de ha tényleg vannak kultúrértékek 
községünkben, úgy kár azokat veszendőbe 
hagyni. Maradok őszinte hive

L auk ó G yörgy.



H IJREK
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
lata! Szarvason szeptember hónapban ifj. Géczy Dezső 
gyógyszertára látja e).

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tói, 10 órától magyar, az újlemplomban lótnyelvű isten
tiszteletet tartanuk.

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.

— Főispáni beiktatás Gyulán. Vitéz Ricsói 

Uhlarik Bélát, Békés vármegye új főispánját 

szerdán iktatták be szép ünnepség keretében 

állásába. Az új főispán kedden délben uta

zol! Mezőtúron keresztül Gyulára. Mezőtúron 

a szarvasi járás főszoigabirája, dr. Schauer 

Gábor üdvözölte az új főispánt. A szerdai 

iktatási ünnepélyen dr. Schauer Gábor veze

tése melleit részivettek a törvényhatósági 

bizottság szarvasi tagjai is teljes számmal.

— Befejeződtek az adófelszólamlási bizottság 
tárgyalásai. A szarvasi járási adófelszólamlási 

bizottság Csabai Kálmán főigazgató elnöklete 

mellett tartotta meg tárgyalásait, amiken dr. 

Fekete Dezső pénzügyigazgalósági tanácsos 

volt az előadó. A bizottság a beadott felleb

bezéseket mind felülbírálta és sok fellebbező 

kereseti-, vagyon- és jövedelemadóját mér

sékelte.

— Évnyitó ülés. A Gróf Bolza Pálné Leány

egyesület szeptember 29-én, vasárnap délután

5 órakor saját otlhónában évnyiió ülést 

tart. Az évi munkaprogram megállapítása 

végeit kéri a iagok teljes számban való meg

jelenését a Vezetőség.

— Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 

Pártjának szarvasi választmánya szeptember

29-én, vasárnap délután 2 órai kezdettel 

a Polgári Kör helyiségében választmányi ülést 

tart. A választmány tagjait ezúíon is meghívja 

az Elnökség.

— Orvosi hir. Dr, Ungár László orvosi és 

fogorvosi'rendelőjét október 1-én Beliczeyút 

182. szám alá, a Központ-szálloda mel|é 

helyezi át.

D A L
Pákozdy Ferenc verse 

Rengő'ringó búzatábla, 
fekszem két szem sugarába. 
Megdőtöit a szerelem.
Három telisor kamattal 
hej, acélos búbánattal 
érik kalászéletem.

Turbékolva körülröppen, 
majd riadva tovarebbeh 
kóbor vágyad, galambom ! 
Szelíd szavad gyönge harmat, 
sebes szárnyad a viharnak 
vitorlája, galambom I

lm, e percben itt keringesz, 
pici pöhöly kegyet hintesz, 
szád keresi szájamat, 
ám a másik pillanatban, 
parittyánál is gyorsabban, 
visszasurran ajakad.

Pipacsot hány halvány orcám, 
búzavirág szélvész fodrán 
száll utánad szememből. 
Csókolatlan, pironkodván, 
epedezvén, aszalód vön, 
búcsúzom az élettől.

Ahány kasza, mind pendüljön ! 
Ahány madárf mind zendüljön / 
Rendek, sokasodjatok !
Peregj, peregj, bű bánalom ! 
Teríts, teríts, teríts dalom, 
galambomnak osztagot.

— Nagy. érdeklődéssel várja a közönség a 
Szarvasi Évkönyvet és Naptárt. Lapunk mult- 
heti számában bejelentettük, hogy Roszik 
János szarvasi joghallgató, lapunk munka
társa „Szarvasi Évkönyv év Naptár'1 cimmel 
értékes tartalmú, kizárólag szarvasi vonat
kozású évkönyv és naptár kiadását vette 
tervbe. A naptár kiadási előmunkálatai már 
megindultak és az előjelekből látva a közön
ség már is nagy, megértő érdeklődést tanusit 
az eddig nélkülözött szarvasi naptár iránt. 
A nagy példányszámban megjelenő naptár 
kiváló hirdetési orgánum is és ennek tulaj

donítható. hogy a község minden jobb és 
korral haladó vállalata, kereskedője és iparosa 
hirdetési megbízást adott a naptár részére. 
A naptár szépirodalmi, társadalmi, ipari, gaz
dasági és sport cikkei már készülnek a leg- 
hivatottabb szarvasi egyének Íróasztalain és 
a tervezetet látva nagy erkölcsi sikert jósol
hatunk már előre is. Egyetlen szarvasi család 
asztaláról sem hiányozhat majd a jövő évi 
Szarvasi Évkönyv és Naptár és kérjük Olva
sóinkat, hogy a naptár megjelenését megvárva 
ebbeli szükségletét ennek a megvételével 
elégítse ki.

— Beküldött levél. Tekintetes Szerkesztőség I 
Mély tisztelettel kérjük, hogy fenti nyilatko

zatot nagyrabecsült lapja legközelebbi szá

mában közzétenni szíveskedjen :

Nyilatkozat
Egyesek által elterjesztett kijelentésekkel 

szemben közöljük, hogy a Szarvasi Iparles- 

tület jubileumi ünnepsége alkalmával rende

zett őstehetségi kiállítás rendezéséhez Orosz 

Iván főszerkesztő urat, mint a művészetekkel 

foglalkozó és tanulmányútjai révén tapasz

talt műbarálot mi kértük meg segítőtársnak, akit 

a rendezéssel kapcsolatos dolgok eszközlé

sére is felhatalmaztunk. Az őstehetségek kiállí

tásának ügyes megrendezése, pompás be

osztása és a közönségnél is elért nagy sikere 

nagyrészben az ő hozzáértő tanácsainak és 

önzetlen munkásságának tudható be. amiért 

az iparosság nevében néki ezúton is köszö

netét mondunk.

Szarvas, 1935. szeptember 22.

A Szarvasi Ipartestülel fennállá
sának 50 éves jubileumi ünnep
ségének megrendezésével meg
bízott r e n d e z ő b i z o t t s á g .

K ö szö n etn y ilv án ítás

Mindazon ismerősöknek és rokonoknak, kik 
felejthetetlen sógornőnk, özv. Legyesi Sománé 
végíisztcsségén megjelentek, valamint a Sziv- 
garda Szövetség. Iparosasszonyok és Leányok 
Egyesületének, ezúton mondunk hálás köszö
netét

S ó g o rn ő i é s  s ó g o ra i.
P á ly a  A ntal.

S Z E R E N Á D
Regény, írta: MÁRCIUS

HARMADIK RÉSZ. 64

Ez a levél csak fokozta bizonytalanságom.
Rohantam haza. hogy a nagy újságot csa

ládommal is közöljem, de útközben egyre azon 
törtem a fejemet, hogy miért füllenti a báró, hogy 
a fénykép tévedésből, véletlenül került hozzá, 
holott a kulcslyukon át világosan láttam, hogy 
azt egy ügyes és gyors mozdulattal elcsente. 
Vagyis : valami célból feltétlenül szüksége volt 
rá. És nem leheteti érdeke az sem, hogy én 
utólag megtudjam, hogy a képet ő tüntette el, ha 
ugyan egyáltalán észrevesszük a sok száz kép 
közül egynek az eltűnését.

— Az ördög érti ezt, de nem én 1 —1 szit
kozódtam magamban. És berobogva lakásomra 
a levelet rögtön feleségemnek és anyósomnak 
adtam át.

— No olvassátok a nagy újságot ?! — 
mondottam.

Én magam pedig fellapoztam azt a fény
képalbumomat, melyben a közelebbi családtagok 
kaptak helyet. Vissza akartam tenni a helyére 
öcsém családjának a fényképét. Közben rászól
tam az asszonyokra is :

— Azután hallgatni ájn róla, hogy Októ
berrel ez a szórakozottság történt! Olvashatjátok, 
hogy nem akar paralitikusnak látszani.

A következő pillanatban azonban a meg
lepetésnek egy artikulállan kiáltása hagyta el a 
torkomat:

— A — óh !
Sógornőm és gyermekeinek az arcképe 

ugyanis az albumban most is ott feküdt a ren
des helyén. Az Október által küldött példányt 
pedig a kezemben tartottam !

Megdörzsöltem a szememet és tovább bá
multam.

— Úgy látszik: itt nem a báró a parali- 
tikus, de én ! — fakadtam ki megrökönyödve.

— Miért ? — kérdezte — gyanakodva — 
az anyósom.

— Hát azért, mert ebből a fényképből 
csak egy példány van. Nem lehet több! És én 
mégis világosan kettőt látok l

— No persze I — véleményezte csípősen 
az anyósom — aki éjfél után kettőig marad a 
kocsmában, holmi fránya bankettek címén, az 
még vasárnap alkonyaikor is kettőt lát egy he
lyett 1 Nem szeretek a fiatalok dolgába avatkozni, 
de úgy látom nálatok itt van már a legfőbb 
ideje I Majd én elintézem az ilyen ügyeket I 
»Egy helyett kettőt látok 1“ — No persze ! . .  . 
Hallod ezt lányom ? I

Most az egyszer azonban fellázadtam a 
merőben igazságtalan anyósi zsarnokság ellen:

— Hát nem látja mama, — üvöltöttem — 
hogy csakugyan két családi kép van itt Maris- 
káékról, holott mindig c&ak egy volt — és ezt

az egyet is szórakozottságból elvitte és most 
küldötte vissza Október ? Mit szól ehhez, igen 
tisztelt, drága okos mamám ?! Mi ? I

Az anyósom álla leesett és — éleiében 
talán először és utoljára — megesett vele az a 
rettenetes dolog, hogy nem tudóit replikézni. Mi 
több : nem tudla lelorttolni a vejét I

A helyzet magaslatára emelkedtem.
— Most pedig mondjátok meg, — folytat

tam szigorúan — hogy az utóbbi napok alatt, 
mióta Október nálunk járt, volt-e nálunk más 
látogató is és ha igen: kicsoda ?

A két nő összenézelt. Valahogy gyanúsnak 
találtam ezt az összenézést. De a feleségem ha
tározott kijelentést tett:

— Nem I Senki sem járt nálunk — mon
dotta az anyósom.

Hagytam az ügyet elsimulni. De amikor 
feleségem este lefektette a kis lányunkat, feltűnés 
nélkül besurrantam hozzá egy percre.

— Mondd csak kis szivecském : nem volt 
nálunk ma vagy tegnap egy bácsi vagy egy néni?

A kis szivecske arca felragyogott.
— De vojt apukám 1 — mondotta élénken. 

Nója néni. Csokojádét is hozott. Én nadon sze- 
jetem Nója nénit!

— No és nem néztetek együtt képes köny
veket és képeket ?

— Néztünk bizony I — ült fel ágyában a 
cseppség. Még az ajbumot is mednéztük.



— Beadták az ajánlatokat a lőtér elkészítésére.
Szarvas közséf? elöljárósága pályázatot hir
detett 8 lőtér elkészítési munkálataira. A 
pályázatok most érkeztek be és a pályázók 
-a következők: Csilik András 4921 82, Gyeb- 
nár András 4532*98, Szabó Urbán 445835, 
Barton Vencel 4123* 15, Bruncsák János 4119*64 
pengő vállalati összegekkel. A bizottság át
számítja az ajánlatokat és rövidesen meg
hozza döntését a lőtér elkészítése ügyében.

— Változatlan maradt az új 35. m. kir 
osztálysorsjáték játékterve. Ismét 42.000 nye
remény és egy jutalom kerül közel 8 millió 
pengő összegben kisorsolásra 5 osztályban. 
Az elérhető legnagyobb nyeremény 500 000 
pengő. Jutalom és nyeremények: 300.000 P,
200.000 P( 100.000 P, 50.000 P. 40.000 P.
30.000 P stb. A sorsjegyek iránti élénk ér
deklődés a kitűnő játéktervben, ü kedvező 
nyerési esélyekben, az összes nyeremények 
készpénzben való kifizetésében, valamint az 
ÁLLAMI ELLENŐRZÉSBEN leli magyaráza
tát. A sorsjegyek hivatalos ára : egész 24 P, 
fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 pengő osz
tályonként. A főárusitók minden megbízást 
pontosan és a legnagyobb gonddal teljesítenek.

— Kossuth Lajos-tér Öcsödön. Öcsöd község

hazafias elöljárósága a régi piactér előtti részt 
parkírozta és a csinos kis teret Kossuth La- 

jos-térnek nevezte el. A  tér avatása vasárnap 

történt meg ünnepélyes keretek között. Az 

Öcsödi Dalárda hazafias énekszámai közölt 

Molnár Béla főjegyző mondott megnyitót, 

Bajkay Lajos és Daru Kató szavaltak, dr. 

Oláh Antal ügyvéd pedig nagyszabású avató

beszédet mondott. Az ünnepségen a nagy

számú közönség nagy lelkesedéssel énekelte 

el a Kossuth-nólát.

— Gyerm ekotthon 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.)

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

magyaros 
intézeti

diáköltönyök
olcsón, a legrövidebb 
idő alatt készülnek

Oravecz János
szabómesternél,

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

Eredeti tervezésű magyaros öltönyök, 
felöltök, sportruhák, télikabátok.

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

készülnek.
Hozott anyagból is vállalja az elkészítést 1

Rádióban ismét vezet új típusával

TELEFUNKEN
Már kapható! Bemutatás ingyen!

DANKÓ mQszer6szn6i, Árvaház.
— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben szeptember20-tól szeptember27-igakövet
kező bejegyzések történtek. Születtek : Pálin
kás Sámuel és Chlebik Anna fia Sámuel, 
Nagy Sándor és Konyecsny Emma leánya 
Emma-Mária-Katalin, Bodi József és Bogdán 
Mária leánya halvaszületett, Poljakov Albert 
és Pálinkás Anna fia Pál, Valent Mihály és 
Kmotrica Anna leánya Zsuzsanna, Pljesovszki 
József és Berlók Zsuzsanna fia József, Ko
vács András és Aradszki Zsófia fia András, 
Ruzsinszki János és Gutyan Zsuzsanna fia 
Mihály, Valach Pál és Bobvos Erzsébet fia 
Mihály, Kasik Pál és Komár Erzsébet fia 
halvaszületett, Vladár Péter és Gerhát Katalin 
fia Péter. Házasságot kötöttek : Bárdos Antal 
Szalai Judittal, Palusko György Pálkó Máriá
val. Elhaltak : Zvara Mihály 80, Gömöri Anna
1 hónapos, Gulyán János 72, Poljakov Pál 
4 napos, Sárkány Pál 7 hónapos korukban.

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

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

A nagyérdemű közönség szíves tudo
mására adom, hogy 3 havi katonai kiképzé
sem ideje alatt üzletemet Madarász Mihály 
úr teljes jog- és hatáskörrel felruházva vezeti, 
kérem úgy, mint eddig, továbbra is szíves 
pártfogásukat.

Stefáni Mihály
villany-, rádió- és kerékpár- 

kereskedő.

— Gondos tenniszjátókos tenniszütöjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

— Szüreti táncmulatság. A szarvasi föld

műves ifjúság szombaton, szeptember 28-án 

az Erzsébet-ligeti pavillonban rendezi meg 

hagyományos szüreti láncmulatságát és újonc

bálját. A minden évben nagysikerrel lezajló 

bál iránt most is na^fy érdeklődés nyilvánul 

meg.

— Az Uj Idők húszkötetes lexikont ad aján
dékba előfizetőinek. Minden előfizető, továbbá 

mindazok, akik az 1935. év végéig az előfi

zetőik sorába lépnek, minden ellenszolgálta* 

tás nélkül az Uj Idők mellékleteképen, ne- 

gyedévenkint megkapják Az Uj Idők Lexikona 

egy-egy kötetét, évenkint tehát négy kötetet. 

Az Uj Idők Lexikonával részletesen foglal

koznak a lap mai számában. Herczeg Ferenc 

szépirodalmi hetilapja a szokásos gazdag 

tartalommal jelent meg. Az Uj Idők húsz 

oldalas díjtalan színes Divatlapját szintén a 

mai számmal kapja az olvasó. Az Uj Idők 

kiadóhivatala, Budapest, VI., Andrássy út 16., 

bárkinek szivesen küld díjtalan mutatvány- 

számot. Előfizetési ára negyedévre 6’40 P, 

egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet 

Nagy Sándor könyvkereskedésében Szarvas.

— Tüzoltó-ünnepóly Öcsödön. Az öcsödi tűz

oltók vasárnap tűzoltó-ünnepélyt rendeztek 

versennyel egybekötve. A csapatversenyben 

a II. félraj nyerte el az ezüstserleget. Több 

tűzoltót egyéni kitüntetésben is részesítettek. 

A tűzoltók az ünnepség végeztével meleg 

ünneplésben részesítették parancsnokukat, 

Petry Zoltán gyógyszerészt.

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  sállitás!

STEIH



Nyitva a világ PHILIPS rádióval!
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K a p h a t ó :  S T E F A N I N  AL  Árpád-bazár 5.

— Szarvasra várják Eckhardt Tibort A

szarvasi kisgazdák Eckhardt Tibor ország- 

gyűlési képviselőt, a Független Kisgazdapárt 

országos vezérét Szarvasra várják. Pontos 

érkezését még nem közölte itteni híveivel.

— Halálozás. Süveges Mátyásné Komióv 

szky Zsuzsanna, Süveges Mátyás kondorosi 

gépész felesége, szeptember 24-én 57 éves 

korában elhunyt. Temetése szeptember 26-án 

ment végbe nagy részvét mellett.

— Újoncfelvétel. A szarvasi 584. sz. Gábor 

Áron iparos cserkészcsapat újoncként felvesz 

tagiai sorába 12 évet betöltött fiúkat. Jelent

kezéseket elfogad Krón Ferenc parancsnok 

az Árvaházban. A cserkészmunka mentesít 

a leventébe járás alól. Összejövetelek heten

ként egyszer, esle 8—10 óráig.

— ílj ifjúsági hetilap. Október 1-én jelenik 

Drózdy Győző országgyűlési képviselő, vala

mint több neves pedagógus és ifjúsági iró 

szerkesztésében az első magyar ifjúsági hírlap 

az „IFJÚSÁG”. A lap tartalmazni fogja abból, 

ami 8 nap alatt égen, földön, szárazon, vizen 

és v íz  alatt történt, mindazt ami az ifjúságot 

érdekli. A lap gazdag lesz illusztrációkban, 

amelyek a legjobb magyar rajzolók keze alól 

kerülnek ki. Az IFJÚSÁG rotációs gépen, 

százezres példányszámban készül s egyes 

szám ára mindössze 10 fillér. A szerkesztő

ség ezúton hivja fel az iskolák, ifjúsági egy

letek, sportkörök, levente-egyesületek vezetőit, 

hogy levelezőlapon közöljék a kiadóhivatallal 

hová hány példány mutatványszámot küld

jenek. A lap ezúton keres vidéki sport tudó- 

sitókat is akik szintén levélben jelentkezzenek. 

Cim: Budapest V„ Perczel Mór utca 4.

— Pályázat ajándéktárgyak tervezésére. Az 

egyik budapesti áruház pályázatot hirdetett 

a magyar kézműiparosság részére a kézmű

ipar és népművészet fejlesztése érdekében a 

kereskedelmi forgalomban értékesíthető aján

déktárgyak tervezésére. A fából, porcellánból, 

kerámiából, üvegből, műanyagokból, vasból, 

fémből, textilanyagokból, bőrből stb. készít

hető emléktárgyak tervezetének művészies 

értékűeknek, praktikusoknak kell lenniök. A 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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pályázók között értékes jutalmakat osztanak 
ki. Bővebb felvilágosítással a Szarvasi Ipar
testület és lapunk'szerkesztősége készséggel 
szolgál.

— T-BSE I.—TTC 2:2 (1:0). Biró: Kiss. 
Elsőosztályú csapatunk Tótkomlóson mérkő
zött vasárnap és az otthonában olyan félel
metes TTC-től ponlol hozott el, ami igen 
dicséretre méltó eredmény. Az első félidő 
nagyrészében a szarvasi csapat volt fölény
ben, de gólt csak a 44. percben ért el Füle 
révén. Szünet után a TTC nagy iramba kezd 
és a 2. percben ki is egyenlít, sőt röviddel 
ezután vezetéshez is jut a tótkomlósi csapat. 
A 10. percben Melich megsérül és tiz percnyi 
időre kénytelen elhagyni a pályát. A TTC
ezalatt nagy iram°t diktál, de a szarvasi vé
delem mindent rombol. A 15. percben a 
tótkomlósi kapu előtti kavarodásból Galáth 
kiegyenlít. A TTC ezután tovább rohamoz, 
de a kitűnő szarvasi hátvédek és a jól mű
ködő halfsor mindent felmorzsolt. Kiss biró 
gyenge volt. — Vasárnap a T-BSE 1. a 
Csabai AK-al, a T-BSE II. pedig a Gyomai 
TK-al játszik bajnoki mérkőzést. Mindkét 
csapat idehaza játszik, tehát igen élvezetes
nek Ígérkezik a vasárnap.

— T-BSE II.—Hunyadi SE 7:1 (3:0). Biró : 

Klimaj. Vasárnap délután a békésszentand

rási Hunyadi SE csapata mutatkozott be 

Szarvason. A mérkőzést a szarvasi csapat 

nagy fölénnyel nyerte meg. A gólokat a két 

Szentpétery, Bankó és Kiss III. lőtték.

— Megejtették a másodosztály bajnoki mér
kőzéseinek sorsolását. A csabai alosztály 

másodosztálya északi csoportjának sorsolását 

az elmúlt héten megejtették. A sorsolás 

Szarvasra vonatkozó részét az alábbiakban 

közöljük: Október 6: T-BSE II.—ETK, októ

ber 13: TAC-T-BSE II., október 20 : T-BSE

II.—VSE, november 3 : BISE—T-BSE II., 

november 10: T-BSE II.—Hunyadi, novem

ber 17: T-BSE II.—MTK, november 24: 

T-BSE II.—MÁV II., december 1 : Szövőgyár— 

T-BSE II. Pályaválasztójog az előláltó csapaté.

— H. Courths-Mahler: Mást szeretek. Mást 
szeretek — de ki az a más ? Courths-Mahler 

szines mesélő kedve, utolérhetetlen jellemző

ereje régen nem teremtett ilyen élő alakokat, 

mint legújabb regényének szereplői. Megjelent 

a Milliók Könyve legújabb száma, ára 20 f, 

kapható mindenütt. Kiadóhivatal: Budapest, 

VI., Andrássy út 16.

— Elemisták, polgáristák, továbbá I.f II., III. 
és IV. osztályú gimnazista tanulók korrepe
tálását olcsón vállalom. Cim a kiadóhivatalban.

Rendkívüli közgyűlés
A Szarvasi Turul-Bocskay SE október 

hó 5-én este 8 órakor a Polgári Kör külön 
helyiségében tisztikarválasztó közgyű
lést tart, amelyre a tagokat ezúton hivja 
meg az Elnökség.

A helybeli tanítónőképző új tanárnője

bútorozott szobát keres
a tanítónőképző közelében. Ajánlásokat el
fogad a tanítónőképző igazgatója bármely 

nap délelőtt 9 órától 1 óráig.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 
Tengeri csöves 
Árpa (új)
Zab .

15 20 -  15 30 
10 *50 -  11-
14-50-----
14 50 -  —

P U B L I K Á C I Ó

Ház eladó Zöldpázsil 684. — Tanyást keres 11. 252.
-  3 hold föld kiadó. II. 368. -  4 hold föld kiadó T
III. 266. — 10 hold föld tanyával eladó IV. 318. — El
adó I. 641. ház. — 3 hold föld tanyával eladó T IV. 
251. — Föld és benti ház eladó IV. 459.— 5 hold föld 
tanyával eladó T II. 257. — 1 és fél hold föld lányá
vá! eladó. Jel. Árvaházban. — Tanyást keres II. 519.. 
és I. 110. — 4 hold föld tanyával eladó IV. 377. — 
Otthonában, rokonánál, borbélynál, egyesületben, ven
déglőben, mindenütt a Szarvasi Közlönyt követelje.

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.

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

. I. kér. 391. sz. Drong-féle kertészet Süveg
házzal virágokkal és felszereléssel, lakással 
haszonbérbe kiadó esetleg örökáron eladó. 
Érdeklődni lehet KovácsikGyula kereskedőnél.

. IV. kér. 227. számú ház részben 
eladó. A feltételek megtudhatók Áts 
Nagy Ferenc ügyvédnél.

. Podani János volt vasüzlet házában II. k. 
36. sz. 3—4 szobás lakás esetleg üzlethelyi
séggel és udvari lakás szoba konyhával no
vember 1-re kiadó. Ozletállványok, pultok és 
új nád eladó. Érdeklődni lehet I. kér. 43. sz.

. Vendéglősök, korcsmárosok, bortermelők figyel* 
mébe. Eladó olcsón sörgyári, borpincészeti, 
vendéglői, irodafelszerelések úgymint: hordók, 
demizsonok, üvegek minden nagyságban, fa* 
ládák, víztartály, tolókocsik, paszterizáló-ké- 
szülék, üvegmosógép, sörfejtőgép, légkazán 
dinamóval, dugaszológép, sörfejtő teljes fel
szereléssel, 4 ajtós jégszekrény, ászokfák, to
vábbá álló és ülőiróasztal, székek, dívány stb.. 
Érdeklődni lehet Békéscsabán, Szent István- 
tér 3. szám alatt a házfelügyelőnél.

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

. Zongoraszéket vennék. Cím a kiadóban.

. A herényi út mellett 8 kishold szántóföld 
sürgősen eladó. Érdeklődni lehet Komlóvszky 
Andrásnál III., 149.

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

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

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

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


