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Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé
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Új fejezet
Irta: Búd János

nyug. miniszter, országgyűlési képviselő

Nálunk 1918-ban tulajdonképpen összeom
lott mii.den. Az állami élet elemeire bomlott, a 
gazdasági élei romhalmazzá let!, mindent újjá 
kellett építenünk. Megszűnt a mobil tőke, a 
termelés visszaesett majdnem a felére. Ha eze
ken végignézünk, akkor látjuk, hogy a magyar 
állam adósságai mégis milyen csekélyek. Nagy* 
magyarország részéről terheli mintegy 900 millió 
adósság. A válság kitörésé.g 500 — 600 millió 
körül mozogtak az új kölcsönök és ebben is 
benne volt az a 140 millió, amely a válság 
egy-két évének elbírását lehetővé tette. Nem lehet 
szemrehányást tenni a kormánynak azért, hogy 
ilyen deficit van. mert ez a deficit benne van 
a gazdasági élet mai rendjében, természetében. 
Elismeréssel kell adóznunk azonban azért, hogy 
ezt ti deficitet megfelelő korlátok közé tudta a 
kormány szorítani. El kell ismernünk, hogy 
amikor segítségére kellett jönni a gazdasági 
életnek, ezzel egyidejűleg ez a kormány beruhá
zásokai is eszközölt. A tények objektív vizsgálata 
más eredményre nem vezethet. A jövőt nem az 
állami tevékenység fokozásában, hanem annak 
csökkentésében keresem. Az államnak megmarad 
a mega nagy tevékenységi köre, mégpedig eb
ben az irányban, tulajdonképpen egyetlen fel
adatéban : az egyéni kezdeményezést, az egyéni 
tevékenységet támogatni és felfokozni. Sokszor 
hallottam ezeket a szavakat: gazdasági libera
lizmus és nem liberalizmus. A szavakkal és 
fogalmakkal tisztában kell lennünk. A libera
lizmus politikai irányzat, a gazdasági szabadság 
pedig elv. A gazdasági szabadsag független a 
politikai irányoktól. Sokan vannak, akik azt 
hiszik, hogy új társadalmi rend felé megyünk. 
Én azt hiszem, hogy a gazdasági, társadalmi 
rend erős, életképes, vannak ugyan hibái, visz- 
szásságai, kinövései, ezeket meg kell javítani s 
ez tulajdonképpen a jövő feladata. Tessék meg
nézni azokat az elméleteket, amelyek az utóbbi 
öt év alatt kerültek forgalomba. Ezeknek az el
méleteknek javarésze már ott porlad, jól meg
érdemelt módon, a könyvtárak temetőjében. 
Igenis, a mai gazdasági, társadalmi rendnek új 
fejezete előtt állunk. Ez az új fejezet magából a 
gazdasági élet talajából fakad, vezető elvnek a 
többorganizálást ismeri el. Ennek az átalaku
lási folyamatnak a másik alapelve a többkoor- 
dináltság az egész vonalon. Ennek a többkoor- 
dináltságnak, többszolidaritásnak az elve most 
mind erőteljesebben vonul végig az egész gaz
dasági életen. Természetesen, ez több fegyelme
zettséget kivan, éppen azért, mert a gazdasági 
élet annyira összeforrt az egész vonalon, tulaj
donképpen az állam tevékenységével, hogy 
szinte önmagából következik a többkontroll szük
ségessége is. Ez alatt a kontrollálás alatt azon
ban ne azt értsük, hogy agyonszabályozzuk a 
gazdasági életet, a gazdasági erők megkötésével, 
hanem azt, hogy megteremtsük a kjegyenlitődést 
és az összhangot az egyetemes nemzeti szem
pontok szem előtt tartásával a gazdasági ,élel 
tényezői között. Ha ezeknek az elveknek szem 
előtt tartásával nézem, hogy a gazdasági életben 
mire lehet támaszkodni, mitől lehet eredményt 
várni, akkor mégis csak arra a megállapításra 
kell jutnom, hogy ez csak az egyéni kezdemé
nyezés lehet. Ezt kell okosan alátámasztani. 
Egy olasz pénzügyminiszter, a világ egyik nagy

pénzügyi tekintélye, de Slefani, akinek nagy 
szerepe volt az olasz pénzügyek kialakulásában, 
azt mondotta, hogy az a pénzügyi politika a 
helyes, amely alapjában véve az energetikai 
koefficienseket fokozza. A válságos idők mindig 
bizonyos irracionalizmust visznek az életbe. 
Észszerűség csak azután következik, amikor

ezeket az eszmeköröket és ezeket a gondolato- 
tat egységbe kell foglalni és helyes irányba kell 
terelni. De hogyha valahol megvan annak az 
indokolása, hogy a szellemi, az etikai és mo
rális erők kifejlesztésébe több fegyelmezettséget 
és nagyobb akaraterőt tudjunk elérni, ez azt 
hiszem, elsősorban nálunk van meg.

Dr. Tóth Pál képviselő 
nagy beszédet mondott Orosházán
Nem inségmunka kell a népnek, hanem közmunka

Vasárnap tartotta meg Orosházán kép

viselői beszámolóját Csizmadia András ország- 

gyűlési képviselő. A községháza udvara telje

sen megtelt érdeklődőkkel. A beszámolón dr.

Tóth Pál, a szarvasi választókerület ország

gyűlési képviselője, kormányfótanácsos is fel

szólalt. Nagy tetszéssel fogadott beszédében, 

többek között a kővetkezőket mondta :

A népet az érdekli, hogy mi lesz a jö

vőben ? A tempót a kormánypárti képviselők 

is nagyon lassúnak tartják. Ap első igazi érdek 

a magyar nép dolgozó rétegének megélhetése.

Mindenki, aki dolgozni akar, kapjon munkát 

és megélhetést. A karteleket csak egy intéz

kedéssel lehet megfogni: az adózásnál. Az ára

kat tudják irányítani. Követelik, hogy a refor

mok gyors tempóban jöjjenek. A második lépés

az egész adózási rendszer megváltoztatása. A 

34 filléres cukor ne kerüljön 1 pengő és 50 

fillérbe. (Nagy taps) A NÉP kebelén belül 

egyre erősebben követeli ezt az a tábor, mely

hez ő és Csizmadia András is tartozik. Az se 

lehet, hogy valaki 3 hónapi nyári munkájából 

éljen egész évben. Meg kell változtatni ezt a 

rendszert, munkát kell szerezni. Nem inség- 

munkát kell kitalálni, hanem közmunkát kell 

inditani. Békésben lesz már közmunka. A Kö

rösök hajózhatóvá tétele 3—4 évi munkát ad 

és hatvanezer hold termőföldet függetlenít az 

időjárás szeszélyeitől. A külpolitikai sakktáblán 

két értelmes sakkozó játszik: Mussolini és 

Hitler. Azért erősek, mert népük lelki egység

ben áll mögöttük. Minden becsületes magyar

nak egy táborban a helye.

Októberben levizitel a magyar falu Budapesten
Nagy érdeklődés előzi meg a Magyar Nép Hete budapesti kiállítását

Magyar Nép Hetei Ha ezzel az elneve

zéssel az elmúlt évtizedekhfcni indított volna

mozgalmat egy egyesület: azlp^rori közönség 

minden valószínűség szerint ŐKftirsütést, pánt- 

likás-lobogós felvonulást, rezesbandát, lepény

evést és más hasonló szórakozást várt volna 

az egy hétig tartó nép-hetétől. Mennyi szenver 

désen, küzdelmen, belső tisztuláson kellett, 

resztulmennie a nemzetnek, amig láeszmélt 

arra, hogy a külsőségeiben kedves és szóra

koztató nép-hetek — felszínes és megtévesztő 

találkozások a néppel. Hogy a népet nem is

merjük meg, ha kivasalva, kikefélve felvonul

tatjuk, hanem: ha felkeressük őket otthonuk

ban, napi munkájuk és napi gondjaik között. 

Ha nemcsak a romantikus, muskátlis ablako

kat látjuk meg, hanem benézünk az ablakok 

mögé is, ha megismerjük ki nem mondott fáj

dalmaikat, ha kutatjuk elszomoritóan sok testi 

és lelki bajának okát.

A Turul Szövetség felismerte a múlt mu

lasztásait, a sok szenvedésen átesett nemzet 

közhangulatát megérettnek találta — és a kor

szerű népies politika űj irányát követve: nem

csak megkezdte a modern falukutatást, hanem 

annak eredményeit az elmúlt esztendőben az 

Egészség Hete keretében nyilvánosságra hozta.

A Turul Szövetség helyesen látott.

A közvélemény megérett az űj hangra : 

várakozáson felüli lelkesedéssel karolta fel az 

elindított mozgalmat.

Megmozdult a sajtó — a magyar kor

mányfő pedig, aki meghallotta a kiállítás fül

kéinek S. O. S. jeleit kijelentette, hogy a Szö

vetség mozgalmát a magyar kormány a leg- 

messzebbmenően támogatni fogja.

Ezzel le is zárult a kiállításoknak e régi 

rendszere.

A Turul Szövetség az első sikertől meg

izmosodva, megsokszorosodott munkakedvvel 

folytatta megkezdett munkáját.

Alig zárult le az Egészség Hete kiállítása, 

máris hozzáfogott a Magyar Nép Hete kiállí

tásának előkészítéséhez, amely október máso- 

dikán, most már az egészségügyi kérdéseken 

túl, a magyar nép szociális és gazdasági pro

blémáit tárja a magyar közönség elé. Bemutatja 

a fejlődés fázisait a nomád sátortábortól a mil

liós Budapestig — és ezzel párhuzamosan: 

hogy fejlődött például a méhészet a faodu mé

zét elrabló ősmagyartól a 331.000 törzsköny

vezett kaptárig, az állattenyésztés az áldozati 

fehér lótól a nemzetközi viszonylatban is szá

mottevő lóexportig, a földmivelés a faásótól a 

gőzekéig, a kertészet a vadsóskától az egy

millió láda export-barackig, stb. Foglalkozik a



szociális hátrányok okaival, a kulturális hiá

nyokkal és hadat üzen mindazon tényezőnek,

— többek között a kuruzslásnak és a babo

nának is — amelyek károsan befolyásolják a 

magyar nép fejlődését.

Filmszerűen, tizméter magas külön erre 

a célra épített monumentális pavillonban, a 

modern fénytechnika és a korszerű képző

művészet eszközeivel úgy vonultatja fel a múl

tat és a történelmi fontosságú jelent, hogy a 

nézőt egy pillanatra se fárassza. Végigvezeti a 

nézőt a lüktető magyar életen. Bemutatja a 

magyar föld népét úgy, amint a valóságban éli 

életét, a magyar föld terményeinek milliós 

számadatai között. Az orvos kötelességtudásá

val megfogja pulzusát, bevilágít lakásába, éle

iébe, kikopogtatja egészségét — és ami hibát 

talál: arra megfelelő orvosságot ajánl. Felfedi 

konyháját, rámutat a néptáplálkozás helytelen

ségeire és bemutatja az olcsó és helyes táp

lálkozás módját.

Október másodikán megkezdi vizitjét a 

fővárosban a magyar falu. A Turul Szövetség 

szerettei meghívja a magyar közönséget, hall

gassa meg keserűségnélkíili panaszait, amelye

ken csak úgy lehet segíteni, ha azt a magyar 

nemzet egységesen akarja. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

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

Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót. az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm.kát. templomban vasárnap délelőtt 
fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagy mise, 
délután 6-kor litánia. Hétköznapokon fél 8-kor kismise, 
6-kor litánia.

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

—  Öregdiákok összejövetele. A Szarvasi 

Öregdiákok Szövetsége szeptember 19-én, 

szombaton este 8 órai kezdetlel a budapesti 

Alkotmány-étterem (Vilmos császár út 68.) 

külön termében tartja meg szeptemberi ösz- 

szejövetelét.

—  Hazatért a klinikáról. Osgyan Erzsébet 

okleveles szülésznő a szegedi női klinikáról 

visszatérve működését megkezdte. Szives 

pártfogást kér. IV. kerület Szék utca 347 .

— A szarvasi gimnázium tanévnyitó ünnep
sége. A szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter 
gimnázium tanévnyitó ünnepélye az iskola 
fenntartó hatósága, a szülők és az iskola ba
rátainak nagy érdeklődése mellett szerdán, 
szeptember 9-én délelőtt folyt le az intézet 
tornacsarnokában. Előtte az ifjúság ünnepi 
istentiszteleten vett részt az ótemplomban, 
ahol Korim Kálmán vallástanár intézett szó
zatot az egybegyűlt iskolák ifjúságához. A 
tanévnyitó ünnepség megnyitójában Raskó 
Kálmán igazgató egy neveléstani tételt fejte
getett, felolvasta az iskola fegyelmi szabá
lyait és ismertette az iskola mai nehéz sze
repét és emberfeletti munkáját a minduntalan 
előretörő áramlatokkal szemben, melyek a 
tanár és az iskola nevelő munkáját állan
dóan paralizálják. Utána az ifjúság osztály- 
termeibe vonult, ahol av egyes osztályok 
főnökeitől megkapta a tanítás rendjét és az 
egyéni útbaigazításokat.

—  Iskolai kormányzótestületi gyűlés. A

szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter gimnázium 

kormányzótestülete dr. Melich János tudo

mányegyetemi tanár elnöklete mellett szom

baton, szeptember 19-én délelőtt 9 órától 

tartja rendes évi közgyűlését a gimnázium 

tanácstermében. Előtte pénteken délután 3 

órától az intézet helyi felügyelőbizottsága 

ülésezik és készíti elő javaslatait a nagy

gyűlés elé.

—  A Szarvasi Vörös Kereszt Egylet gyűlése.
A Magyarországi Vörös Kereszt Egyletek 

Szövetségének szarvasi fiókegyesülete dr. 

Schauer Gábor főszolgabíró elnöklete mellett 

vasárnap, szeptember 13-án délelőtt 11 órától 

a községháza nagytanácstermében tartotta 

rendes évi közgyűlését. A gyűlés tárgysoro

zatán szerepeltek a jövő évi költségvetés és 

a tisztújitás.

—  Új tanerő a kereskedelmi szakiskolában.
A kereskedelmi iskolák főigazgatója, mint a 

Szarvasi Kereskedelmi Szaktanfolyam fel

ügyelője, a helyi iskola vezetőségétől a folyó 

tanévre egy új tanerő beállítását kérte. Az 

iskola igazgatósága e felhívás alapján a ke

reskedelmi tárgyak tanításával a folyó tan

évre dr. Nagy Lajosné Komlósi Ilonát bizla 

meg, ki felsőkereskedelmi iskolai tanulmá

nyainak jeles elvégzése után négy évig a 

budapesti közgazdaságtani egyetem kereske

delmi szakosztályát hallgatta. Az iskola az 

igy történt választás által egy újabb kiváló 

tanerőt nyert.

—  Áthelyezés. A földmivelésügyi miniszter 

Reichardt Bélát, a szarvasi és orosházai já 

rások gazdasági felügyelőjét Székesfehérvárra 

helyezte át Orosházáról.

— Gazdasági szaktanfolyam. A protestáns 

lelkészek kérelmére a m. kir. földmivelésügyi 

miniszter a szarvasi Tessedik Sámuel közép

fokú gazdasági tanintézetben két hélre ter

jedő gyakorlati irányú gazdasági továbbképző 

tanfolyam szervezését rendelle el, melyen 

összesen 16 lelkész vett részt. A tanfolyam 

záróvizsgálatai szombaton, szeptember 12-én 

folytak le. A vizsgálatokon a minisztert el

nöki megbízatásban dr. Gulácsy Sándor gaz

dasági főigazgató képviselte.

—  Az iskolánkivüli munka megszervezése. Az 

új tanévvel együtt az iskolánkivüli népmű

velési tevékenység szervezése is folyamatban 

van és községünk belterületi társadalmi egye

sületei közül eddig 12 egylet jelentette be 

igényét, hogy az idén is részt óhajt venni a 

népnevelő munkában. Maguk az előadások 

az egyeskörökbenoktóberelejénindulnakmeg.

—  Szarvasi emlék a rádióban. A budapesti 

rádióban kedden délelőtt a budapesti rendőr

zenekar előadásában hallottuk Chovan Kál

mánnak, a világhírű szarvasi származású 

zenepedagógusnak hangulatos és meleg 

szarvasi motívumokat tartalmazó művét a  
„Szarvasi-emlék” cimű alföldi képet. A zene

kart Szöllőssy Ferenc vezényelte.

—  Szerelmi bánata miatt a halálba. Dezső 

István öcsödi 22 éves kisbirtokos szüleinek 

öcsödi tanyáján felakasztotta magát. Mire 

rátaláltak már halott volt. Teltét valószínűleg 

szerelmi bánatában követte el.

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók:

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

szekrények és tolltartók stb. Iskolatáskákban n agy vá la s zté k !
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
| Telefonszám: szarvasi telepe a vasútállom ás mellett, Telefonszám: j

| 15. a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. §
1 elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- j  
| pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. §
I  Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. §
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Megszűnt a a szarvasi cipészmunkások sztrájkja
A mesterek egyénenként állapodnak meg a segédekkel

B ú c s ú

Eljöttem hozzád megint — mint máskor . . . 
De most .. . búcsúzára,
Röpke pillanatra látni téged,
És egy búcsúcsókra.

Elmegyek, hol jobbak az emberek , . .
Nem maradok veled.
A jó Isién kísérjen utadon,
Mos/ hát : /síén veled.

„Jaj, jaj — mi lesz velem, ezt nem lehet, 
Ezt csak te akarod".
Ha könnyzápor is mossa arcod, de 
Veled nem maradok

Könnyhullajlva mutattad meg magad 
Nekem s a világnakf 
Mert most arcodon nem kenőcs, púder 
És a rúzs pompáznak.

Álarcban járni vétkes bűnt jelent 
Az emberek között.
Ki az élet színét megtagadta 
Az . .. az . .. elköltözött.

Dehát legyen egy-két keserű csók 
Keservem alkonyán,
Aztán örökre elválunk, tudom . . .
S boldog lesz anyám.

Déri Ferenc.

—  Segédlelkészi kirendelés. Dr. Lindenberger 

János nagyváradi apostoli kormányzó Pflaum 

Józsefet a békésszentandrási r. kát. plébá

niára segédlelkésznek rendelte ki.

—  Előadás a Mecsek gyönyörűségeiről. Péchy 

Horváth Rezső, a jónevű miskolci író és 

hírlapíró, lapunk kitűnő munkatársa „A Me

csek gyönyörűségei4* címmel egy értékes 

turisztikai tanulmányt irt, amit a budapesti 

rádióban kedden délután olvastak fel. Péchy 

Horváth Rezső jelenleg Bulgáriában és Görög

országban jár tanulmányúton.

—  Helybeli iparosok alakítják át az ótemplom 

orgonáját. A szarvasi ólemplom orgonáját a 

templom 150 éves jubileuméra átalakítják. 

Az orgonát Borgulya Endre szarvasi orgo

nista tanító irányítása mellett szarvasi iparo

sok fogják átalakítani. A tervezet munkálatéi 

már nagyban folynak.

—  Tűzoltó verseny Öcsödön. Öcsöd község 

önkéntes Tűzoltó Egylete a múlt héten ren

dezte meg háziversenyét a közönség szép 

érdeklődése mellett. Három raj versenyzett 

és a dijat a második számú raj nyerte el.

— ELŐÍRÁSOS polgárista és gim
nazista sapkák, magyar ruhára zsi
nórzások, paszományok, gimnazista 
sapkákra pajzsok, jelvények, Iskola
táskák, kézikofferek, aktatáskák dús 
választékban a legolcsóbban a Fil
léres Gombáruházban szerezhetők 
be. (Róm. kat.-lskola, Piactér).

Három héten át folyt a szarvasi 
cipőmunkások bérmozgalma, amely a 
munkaadók és segédek között több
szöri tárgyalások után sem vezetett 
egységes eredményre. A békéltető-tár
gyalásokat a járás főszolgabirája ve
zette Moldvai Béla jegyző, iparható
sági biztossal együtt, de a munkások 
többszöri újabb követelésén meghiúsult 
a munkabérek egységes rendezése. Az 
első tárgyalások során kért 30 száza
lékos, béremelés megadására a mun
kások újabb 10 százalékos követelés
sel válaszoltak és amikor a munka
adók ezt is vállalták volna a békés

7 n n a n r á L  é s  P 'a n in ó k , elsőrendű 
küIfoIdi gyártmányok mér 

300 pengőtől teljes jótállás mellett, kedvező rész
letfizetésre is kaphatók. Használt zongorák be
cserélhetők. Hangolás és mindenféle javítás 

a legjutányosabb árban.

STEINDL RUDOLF zongoraraktár és gyártelep 
(a szarvasi ev. tanitónőképzö állandó hangszerkezelő 

mestere.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Kaszap utca 8. szám.

—  Illemhelyei épit a község a piactérre. A
szarvasi közönségnek régi kívánsága válik rövi
desen valóra. A községi mérnöki hivatal most 
készíti a Kossulh-téren felállítandó illemhely 
tervét, amely szerint az 1400 pengőbe fog ke
rülni. Az illemhely felépítéséhez rövidesen hoz
záfognak.

—  Közgyűlés. Értesítjük egyesületünk tagjait, 
hogy 1936. október 4-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor tisztújiló közgyűlést tartunk. Kérjük a 
tagokat pontos megjelenésre. Határozatképtelen
ség esetén a közgyűlést 14 nappal későbben, 
azaz október 18-án délelőtt 10. órakor a meg
jelent tagok számának figyelembe vétele nélkül 
is megtartjuk. Fűszerkereskedők Országos Egye
sületének Szarvasi Körzete Elnöksége.

megegyezés kedvéért, a segédek újabb 
kívánságokkal álltak elő. Mivel a tár
gyalások igy eredményre nem vezet
tek, azokat megszüntették és a munka
adók egyénenként tárgyaltak munká
saikkal, akiknek nagy részével sikerült 
is megegyezni, úgy hogy a legtöbb 
üzemben újból meg is indult a munka. 
A bérkövetelések teljesítése folytán a 
cipők ára lényesen emelkedett, amit 
a közönség nem a legnagyobb öröm
mel vett tudomásul, különösen most, 
hogy az élelmiszerek nagyrésze is je
lentősen drágult s a hús és zsir ára 
magasra emelkedett.

—  Szilvaaszalót állít fel a község. A Szarvas
község kertészetében nagymennyiségű hullott 
gyümölcs halmozódik fel évente, amit eddig nem 
tudlak használni. Gödri István községi mérnök 
tervei szerint a község most egy aszalót építtet, 
amelyben a gyümölcsök aszalása rövidesen 
megkezdődik. Az aszalt gyümölcsöt a Zöld Ke
reszt akció keretében fogják felhasználni. A 
kezdeményezés példaadásként is szolgálhat ö 
közönség részére.

—  Kilencvenötezer pengőbe kerül a piactér 
kikövezése. Szarvas község mérnöki hivatala 
most készült el a Kossuth tér kikövezésének 
tervével. Az előirányzat szerint a piactér rende
zése és kikövezése kilencvenötezer pengőbe 
kerül. A piactér kikövezését több évre osztják 
be, így a jövő év elején a csirkepiaci részt 
látják el burkolattal.

—  Porhanyó kiflik. HOZZÁVALÓK; 25 deka 

liszt, fél csomag DR. OETKER-féle sütőpor, 

10 deka cukor, 1 csomag OETKER-féle va- 

nillincukor, 2 kanál rum, 2—3 kanál tej. 12 
deka vaj. A behintéshez őrölt mogyoró, vagy 

kristálycukor. ELKÉSZÍTÉSE: A hozzávaló

kat jól eldolgozzuk, kis kifliket formálunk, 

tojással bekenjük, mogyoróval, vagy kristály

cukorral beszórjuk, közepes tűznél kb. 25—30 

percig sütjük. Ne nagyon barnára süssük*

4— 5 HAVI

RÉSZLETRE
elegáns -divaíöllönyök a legelegánsabb szabás szerint

K u g y e l a  úriszabónál készülnek.
Raglánok, felöltök, télikabátok a leg

szebb fazonokban.



HETENKÉNT
ltja: OROSZ IVÁN

Mindig mosolyogj!
A pér évtizedek alatt őrületes tempóban 

kifejlődött európai méreteket magasan túlszár
nyaló amerikai rohanás, nemcsak egy új ember
típust, de egy új világszemléletet és új emberi 
filozófiát termelt ki. A borzalmas nagyságú 
felhőkarcolók az „idő pénz'-elvet termelték ki, 
amely azután a társadalom elgépesilése, uni
formizálása mellett idegembereket és idegron
csokat csinált a szegény, jobb sorsra érdemes 
halandóból. A felhőkarcolók aljában kitermelt 
új ideológia a néger zenét vette át, amelynek 
disszonanciális ütemére még jobban roncsolja 
az. idegeket, amik a civilizáció új ütemébe való 
belesodródás következtében már az Őrülethez 
járnak közel. Hatalmas arányok között az em
ber mégis csak kis ember maradt, a hagyomá
nyos porszem sem alakban, sem idegben nem 
tudja követni a technika és az új felfogás láza
dozó rohanását és igy nagyon lemaradt a civi
lizáció versenyéről és lassan újra belemerül 
abba a milliók előtt ismeretlen kultúrába, amit 
évezredek törvényszerűsége tárt elő a természet 
és az emberi lélek egybefolyó összhangjából. A 
tudósok a lombikok fölé hajolva örökösen kutatják 
a civilizáció újabb mérgeit, hogy a földet, eget 
és vizet minél jobban meghódíthassa, és hogy 
ez embertársát minél jobban leigázhassa az 
ember. És hogy ez a munka legtöbbször lélek- 
nélkül való, azt a legtöbbször látjuk azokban a 
kémiai eredményekben, amiknek nyomán nem 
élet, de halál, pusztulás és szenvedés fakad. 
Innen van az, hogy a tudósok a lombikok 
mellől lassan újra az elhanyagolt -ember fölé 
hajlanak és ismét kezdik őket is érdekelni az 
idegekbe megrokkant, meg kopaszodott, elhájaso- 
dott, a gondokba és civilizációba korán meg- 
öregédett ember, aki a pillanatnyi örömök között 
megfeledkezett önmagáról is, hogy új életelmélet, 
az „idő pénz*4 jelszava alatt korán hulljon az 
örök elmúlásba. A rohanó élet kikapcsolja az 
emberi életből a nyugalom és a szelídség csen
des örömeit, az erkölcs és a hit tiszta boldog
ságváraiból a jazz-zene hangjai mellett kiűzi a 
koravén embert és amikor már érzi az ember 
és tudós, hogy baj lesz ebből, hogy az emberi
ség, különösen a fehér ember elpusztuláséra 
vezet, a gondoktól, munkától, örök élelharctól, 
szellemi kalarábévá fásult embert kiakarja men
teni ebből a kakofónikus rohanásból. De mivel 
a nagy lendülettel megindult és természet törvé
nyétől fokozódó rohanást ember nem állíthatja 
meg, új elméletet állit fel és mint gyógyreceptet 
írja ki a felhőkarcolók faléra, repülőgép mons- 
strumok szalónjaiba, őrületesen nagy áruházak 
reklémtransparenseire, a gyermekek irkájába 
éppenúgy, mint a kenyércsomagoló papírra: 
Kepp smiling I Mindig mosolyogj! — kiáltotta 
be a modem gépkorszak új filozófusa az ame
rikai életbe, lepipálva az ókori stoikusokat, 
habár Spinoza örökérvénnyel állapította már meg 
régebben: „Non ridere, non lugere neque
detestari, séd intelligere“ =  nem nevetni, nem 
bánkódni, s nem átkozódni, de megismerni! 
„Kepp smiling" — harsogják az új bölcseleti 
tant az amerikaiak és kiváncsiak vagyunk, hogy 
lehet mosolyogni akkor, amikor az egyéni és táji, 
valamint világszemléleti önzés állandóan vért 
követel, amikor polgárháborúk dúlnak évezredes 
kultúrák friss romjain, amikor harcban áll az 
egész világ és apró emberi gondok, bajok, élet
keserűségek tépnek minden halandót. Hogy lehet 
mindig mosolyogni a sok hántáson, ütésen, le- 
becsmérlésen, amivel illetik egymást állandóan 
az emberek, hogy lehet mosolyogni ezen a 
rövid életen, amelyben oly kevés a tiszta öröm, 
és oly sok a keserűség. Az amerikai felhőkarco
lók felől elindult az új jelszó, de a szavak az 
emberi arcok keserű, gondbarázdás ráncaiba 
folytak és Spinoza szavait igazolják a valóságok, 
hogy nem mosolygunk, nem bánkódunk, nem 
is átkozódunk, csak megismerni tanulunk. Meg
ismerni egy világot, embertársainkat, a civilizá
ciót és a kultúrálatlanságot, de annyira mégsem 
ludijuk megismerni a bennünk rejtőző remény
kedés miatt, hogy állandóan ne csalódnánk.

Destek Jenő: Ego sum /...
Ezt a könyvet csak átélni, vagy félretenni 

lehet. Mi elejétől végig átéltük minden sorát, 6 
most — hogy utána gondolunk — úgy érezzük, 
mintha a beteljesülő „végtelennek*4 tapasztalatai 
valóságéval egyesültünk volna. Istenről, a világ
ról, önmagunkról és az élet értelméről szól ez 
a könyv, s mint a szerző a címlapon feltünteti, 
tulajdonképpen ebben a témakörben egy készülő 
nagyobb munkának első, önmagában is befeje
zett, általános filozófiai része. A végső kérdések 
keresése ez, az emberiség legnagyobb gondol
kozói által már annyiszor végigjárt s mégis 
töretlen úlon, melyen a vakmerő vándort léplen- 
nyomon feneketlen mélységek elnyelése fenye
geti. Hisszük, hogy a legnagyobb dicsőség Destek 
Jenő könyvére az, ha megállapítjuk, hogy a 
szerző mindvégig tiszta fővel haladt el a szaka
dékok között s anélkül, hogy mások nyomdokait 
érintette volna, biztos léptekkel jutott fel az 
önmaga által kitűzött célhoz, mégpedig olyan 
magasságokig, ahova legtöbben csak hunyorgó 
szemmel és borzongva érnek el. Az „Ego sum4' 
bölcseleti rendszerét tehát — mint minden hipo
téziseken felépülő teóriát — támadni lehet, de 
annak az anyagvilággal harmóniában lévő, ab
szolút szellemi emelkedettsége és a világi filozó
fiákban szinte egyedülálló tisztult theizmusa el 
nem vitatható. A könyvet csinos és gondos 
gondos kiállításban, 144 oldalban a Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda adta ki és ára 2'50 P. Meg
rendelhető Szarvason Nagy Sándor könyvkeres
kedése útján.

O — Fizessen elő
a SZARVASI KÖZLÖNYRE!

—  Asszony a válaszúton. Irta: Fait Baldwín. 
Ember-ember hátán szorongott az új Waldorf- 
szálló megnyitásán. Cathleen Mc Elroyt barát
nőjével együtt besodorta a tömeg a nagy fogadó
terembe, ahol mozdulni sem bírtak. Közvetlenül 
mellettük két férfi beszélgetett: — Azt mondod, 
önerejéből lett? Az képtelenség: csak a termé
szet rossz tréfája, különös szeszélye lehet. Ez 
pedig szörnyen jóképű leány. Cathleen arca 
lángbaborult, mert minden szót hallott. Pedig 
valóban önerejéből lett a jól jövedelmező forgalmi- 
iroda tulajdonosa, bér igaz, hogy gyönyörű 30 
éves nő volt és csodálatos bronzvörös hajának 
tömege szinte izzott a villamoskörték láng- 
özönében. A férfi Bull Bürke volt, az elektromos 
hűtőszekrény részvénytársaság igazgatója, kitűnő 
üzletember, igazi reklémkirály, akit néhány év 
alatt milliomossá telt ez a találmány. Mindkettő
jük szivében szinte egyszerre sarjad a szerelem, 
de mélyen titkolják egymás előtt ezt az érzést, 
mert büszkeségében mindegyik a másiktól várja 
az első lépést. Mint egymásba kapcsolódó lánc
szemek, izgalmas és érdekes események sodor
ják őket egyre közelebb egymáshoz. A nagy
szerű regényt a magyar nyelvnek minden 
szépségével, színesen s az angol eredetihez 
méltó művészettel fordilotta dr. Cavallier Jó
zsefné. A kötet a Palladis Rt. Pengős Regényei
nek egyik legsikerültebb száma. Kapható Nagy 
Sándor könyvkereskedésben. Szarvason.

F i z e s s e n  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar képes folyóiratra.
Irodalom, képzőművészet, színház, zene, 
film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin-Társulát képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: RÉVAY JÓ ZSEF 
Kiadja: a Franklin-TArsulat

írják a legkiválóbb magyar irók, költők, tu
dósok, kritikusok, újságirók; illusztrálják a 
legjobb rajzoló- és fényképezőművészek.

Évi előfizetés 8'40 P. Előfizetéseket készsé
gesen továbbit a Szarvasi Közlöny kiadó- 
hivatala, Szarvas, I., Horthy Miklós út 9. sz.

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet. 

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

—  Sakkverseny Öcsödön. Az öcsödi sakko

zók az öcsödi sakkélet megalapítójának em

lékezetére minden évben Szilágyi József 

emlékversenyt rendeznek. Az első versenyt 

még az ősz folyamán megrendezik és arra 
a szarvasi sakkozókat is meghívják.

—  Hetilap lesz az Uj Kor. Az „Uj Kor“ 

cimű aktiv katholikus folyóirat hetilappá ala

kul ét. Az első szám szeptember hó 24-én 

jelenik meg.

- -  Gondnokság alá helyezték. A gyulai kir. 
törvényszék Nagy Sándorné szül. Józsa Rebeka
39 éves öcsödi születésű lakost elmegyengeség 
miatt gondnokság alá helyezte. Erre azért volt 
szükség, mivel a határozat indokolása szerint az 
Öcsödön közismert asszonyt nagyfokú idegrend
szeri ingerlékenység jellemzi s hisztériái levert
séghez csatlakozó másodlagos elmegyengeségben 
szenved és a pénz és vagyon értékéről és hasz
nálatáról fogalma sincsen. Az ítélet most vált 
jogerőssé és vasárnap jelent meg Budapesti 
Közlöny cimű hivatalos lapban. Nagy Sánporné 
jelenleg a gyulai kórház lakója.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy út 25., vásá
rolhatunk.

—  Elkapta a kerék a kezét Révész Antal 

öcsödi lakos Selmeczi Sámuelnél volt mun

kában. Hereroslálás közben a rosta fogas

kereke elkapta Révész Antal jobbkezét és 

azt igen súlyosan összeroncsolta. Orvosi 

gyógykezelés alá vették.

— Jól sikerűit a ligeti szüreti bál. A  szarvasi 

községi kertmunkások hagyományos szüreti 

táncmulatságukat szombaton rendezték meg 

az Erzsébet-ligeti pavillonban. A  szüreti mu

latságon a fiatalság igen nagy számban vett 

részt és szórakozott el a reggeli órákig.

—  Orosházára ment Károlyi János színtársu
lata. Károlyi János színigazgató társulata 

másfélhetes szarvasi szezonnyitó szereplése 

után Orosházára utazott. Az átszervezett tár

sulat az utolsó napokon a „Csárdás“ cimű 

operettet adta, amelyben Ruttkay Marika, a 

társulat közkedvelt szubretlje búcsúzott a 

közönségtől. Orosházán a szezont kedden 

kezdi meg a társulat a „Csavargólány“ cimű 

operettel.

— Virágzik az orgona* Özv. Komár Györgyné 

szarvasi I. kerület 210. szám alatti lakos 

kertjében egy nagy orgonafa ismét teljesen 

virágba borult.

— Országos vásárok. A  békési országos 

vásárt szeptember 26. és 27-én, az öcsödit 

szeptember 22-én, a tűrkeveit szeptember 

20-án, a szentesit szeptember 18. és 19-én 

tartjók meg.

— Beoltják a községi alkalmazottakat. Szarvas 

község rendőrségét, kézbesítői személyzetét, 

gazdaságának alkalmazottait a községi or

vosok tífusz ellen beoltják, mivel állandóan 

a városban járnak hivatalos ügyekben.

— Szüreti bál. A Szarvasi Iparosifjak Ön

képzőköre hagyományos szüreti bálját az  
idén szeptember 27-én rendezi meg az Árpád

szálló dísztermében.



— Egyesületi közgyűlés. A szarvasi kultúr- 
egyesületek sorában tekintélyes helyet elfog
laló Gróf Bolza Pálné Leányegyesületben a 
köri élet vasárnap, szeptember hó 20-án 
indul meg. E napon, délután 3 órától gim
náziumi köri helyiségében tartja őszi első 
rendes gyűlését az egyesület Jachini Mária 
főkönyvelő elnöklete alatt. A gyűlés tárgy
sorozatán szerepel az új munkaévad prog- 
rammjának a megbeszélése és a főkönyvtár
noki tisztség betöltése. E napon nyilik meg 
aztán délután 2 órakor az egyesület könyv
tára is a tatíok és a külső vendégek részére 
is. A gazdag könyvtárt kötetenkénti 4 fillér 
használati dij ellenében bárki igénybe veheti.

— Az Én Újságom. Ugyancsak szalad az 

iskolába egy kis fiú az En Újságom új szá

mának címlapján. Belül ott látjuk Móra 

László. Laci bácsi, Vályi Nagy Géza, Feleki 

Sándor és mások verseit. Bélyegrovat, fej

törő, Ali basa és a kacsa kalandjai, kivágós 

játék és még sok kedves szórakozás várja a 

népszerű lap fiatal olvasóit.

—  Szüreti bál Kondoroson. A Kondorosi 

Testedző Egyesület szeptember hó 13-án jól 

sikerült szüreti bálát rendezett a „Csárda" 

összes termeiben. Ezen alkalommal került 

átadásra a Magyar Labdarugók Déli AIszö- 

vetségének jubileumi díszoklevele, amelyet 

önzetlen és értékes sportműködésükért a kö

vetkezők kaptak : Csókási Károly intéző, Stéh 

György alelnök, Gunda Pál pénztárnok és 

Várnagy András főtitkár.

—  Kinevezés. A Kondorosi Önkéntes Tűz

oltó Testület titkárává Déri Ferenc községi 

tisztviselőt nevezték ki.

—  Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapja, 

az Új Idők legújabb számában közli Ka

rinthy Frigyes érdekes, elmés, mulatságos 

feljegyzéseit tengeri utazásáról, Boikliev Dimo 

bolgár költő finom versfordítását, Szecsődi 

Gyula „igaz történetét", Bónyi Adorján és 

Kathleen Norris rendkívül érdeklődést ébresz

tett regényfolytatásait, Ebeczki György idő

szerű cikkét. Az Új Idők kiadóhivatala Bu

dapest, VI., Andrássy út 16. Előfizetni lehet 

Szarvason, Nagy Sándor könyvkereskedőnél. 

Előfizetési ára egynegyedévre 6’40 P, egyes 

szám ára 50 fillér.

—  Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza élete.
Jakab Ferenc, a győri tanítóképző ny. igazga
tója a kiváló vidéki író és esztétitikus a fenti 
címmel adta ki legújabb tanulmányát, amelyben 
avatott tollal, emelkedett lélekkel és nagy dunán
túli tájszeretettel vezet el bennünket az 1800-as 
évekbe, a Kisfaludyak korába és gazdag tanul
mányaira valló gondossággal, szakavatott kép
zettséggel ismertei meg bennünket Kisfaludy 
Sándor életkörülményeivel és különösen felesé
gének Szegedy Rózának életével. Kedves és 
közvetlen hangú leírása nyomán olt járunk a 
Jó l ismert Badacsony oldalán. Kisfaludy Sándor 
présházában, amely ma már elvesztve romanti
káját, hatalmas, modem vendéglővé lombosodott. 
Betekintünk Szegedyék kúriájába is. amely előtt 
két hatalmas jegenyefa ölelkezik. Elvezet az iró 
bennünket Sümegre, a gazdagmultú vár festői 
panorámájának aljába. Hosszúfalu, Keszthely után 
egy szigligeti kiránduláson veszünk részt Kis
faludy Sándorral és Szegedy Rózával, akiknek 
szivében a belopakopó boldog szerelem örök 
tanyát ver. A  változatos életsorsok, a kesergő 
szerelem bánatos hangjai kisérnek tovább utun
kon. majd teljes pompájában kitárul előttünk 
egy tartózkodó magyar leány lelkülele, amely az 
asszonyi szépségek sokvirágú és sokillatú lelki
ségébe virágosodik ki. Pompás táj, kor és lélek- 
festé8 jellemzik Jakab Ferenc értékes tanulmá
nyát, amelyet Kisfaludy Sándor gyönyörű költe
ményeinek idézetei színesítenek. Jakab Ferenc 
tanulmánya 52 oldalon jelent meg a Győr Egy
házmegyei Alap nyomdájában. Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedése útján rendelhető meg.

Nagyszerűen sikerült az iparosasszonyok 
családias összejövetele

Szépszámú közönség gyönyörködött a műkedvelők pompás játékában

A Szarvasi Iparosasszonyok és 
Leányok Egyesülete szeptember 6-ára 
hirdette hagyományos népünnepélyé
nek megtartását. A pompásan előké
szített és szép érdeklődést kiváltott 
népünnepélyt azonban az eső elmosta. 
Széles rétegekben megnyilvánult köz
óhajnak engedve az egyesület rende
zősége vasárnap, szeptember 13-án 
elsőrendű műsorú családias összejö
vetelt rendezett, amelynek műsora a 
népünnepély legjobb műsorszámaiból 
tevődött össze. A nagyszámú közön
ség hangulatos műsorszámokban gyö
nyörködött el, amelyek a legjobb 
szereposztásban kerültek szinre. Kel
lemes este volt, nagyon jó hangulattal. 
A szereplők közül első helyen említjük 
Sonkoly Jánost és Berta Pált. Két te

hetség, akinek játéka művészi, s játé
kukkal szinházi levegőt lopnak az 
egyszerű műkedvelő színpadra. Mravik 
Ziza kellemes hangja, kedves játéka, 
Janecskó Manci megnyerő játéka, 
csengő hangja mellett Tusjak Böske 
otthonossága, Bankó Maca kedvessége, 
Kovács Böske, Barecz Anna, Szilágyi 
Aranka, Fodor Károly, Szloszjár Fe
renc, Pabar Imre, Mikóh Gyula, Po
dani János, Nótári István, Gyimesi Imre, 
Podani János, Sovány Mihály, Bertók 
György, Darida Sámuel, Lapis Pál jót 
nyújtottak. A hangulatos, értékes, mű
sor után, amelynek ügyes és gondos 
megrendezése az egyesület vezetősége 
és Bágyoni János érdeme, családias 
összejövetelen szórakozott a késő reg
geli órákig a megjelent közönség.

MINDEN
___ *BATpN
MINDENÜTT

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben szeptember 11— 18-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek: Pásztó János és Le- 
hoczki Anna leánya halvaszületetf. Tamás János 
és Rómer Mária leánya Zsuzsanna-llona, Medvegy

János és Melis Anna leánya Mária, Kulasák 
János és Medvegy Erzsébet leánya Erzsébet, 
Sonkoly Pál és Molnár Zsuzsanna fia Pál, 
Paluska Mihály és Zvara Zsuzsanna fia Mihály, 
ifj. Szirony János és Kovács Judit fia János, 
Kositzki-Kalocsai István - és Fárbás Rozália fia 
István. Roszjarovicz György és Pelrovics Erzsé
bet fia György, Szakács György és Janis Erzsé
bet fia halvaszületett. Házasságot kötöttek : 
Sechna Mihály Komlovszki Máriával, Komár 
János Szilágyi Zsuzsannával, Oláh István Janis 
Margittal. Elhaltak: Kovács János 69 éves, özv. 
Czinkoczki Jánosné Kondacs Mária 88 éves, 
özv. Valach Andrásné Magyar Mária 79 éves, 
Rimavecz Zsuzsanna 7 napos. Belopotoczki 
János 64 éves, özv. Novodomszki Pálné Cselár 
Zsuzsanna 71 éves korukban.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. — Max. hő Csapadék Szélirány
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B ú to rt
legolcsóbban és m egbízható jó  m inőségben 
csak a z o rszág legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. K e d ve ző  fizetési fel
tételek: V idékre  D Í J M E N T E S  szállítási

KOPSTEIK



A legelsöbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető-
Telefon 47. <0 < ►  TakáCS fakereskedőnél.

Leesett egy asztalos 
a három méter magas állványról

Súlyos lábtöréssel a szentesi kórházba szállították
Szerdán korán reggel munkába 

állt egy épülő öcsödi háznál Rónyai 
Ambrus 24 éves épületasztalos. Ami
kor felment a három méter magas 
állványra és hozzákezdett a munká
hoz semmi baja sem volt. Később 
szédülés vette elő, majd pár percnyi 
munka után a magas állványról le
esett és a földre zuhant. A többiek

azonnal segítségére siettek és amikor 
látták, hogy komoly a sérülése, dr. 
Faludi Imre orvos házához szállítot
ták, aki elsősegélyben részesítette, majd 
tanácsára kihívták a szarvasi mentő
ket. A mentőautón a szentesi kórházba 
szállították Rónyai Ambrust, akinek 
ballába tört el a bokája felett s azon
kívül belső zúzódásokat szenvedett.

— Névváltoztatás. Czigléczki János kondo
rosi lakos, községi rendőr nevél a belügy
miniszter „Czakó“-ra változtatta át.

— Amerika legnagyobb sikerű regénye a 
Szinházi Életben. Valósággal két pártra szakí
totta Amerika regényolvasó táborát Warner 
Spencemek Amerikai kaland cimű regénye.
Ez a regény valóságos röntgenképét adja 
Amerika társadalmi, szerelmi, üzleti életének, 
a  mai Amerika remekbe faragott típusai 
szerepelnek a könyvben. Az Amerikai kaland 
magyar közlési jogát a Szinházi Élet szerezte 
meg Kauserné dr. Fedek Ágota fordításában.
A  Szinházi Elet e heti számában közli a 
Csavargólány cimű héromfelvonásos operet
tel, 64 oldalas rádióműsort, stb., stb.

— Működik az adófelszólamlási bizottság. A 
szarvasi adófelszólamlási bizottság dr. Dávid 
Lajos elnöklete mellett megkezdte tárgyalá
sait. A tárgyalásokon résztvett dr. Elek Lajos 
gyulai pénzügyigazgató is.

— Milliók Könyve. Faustlin Noyaea, a 

világhírű táncosnő beteg, két oryos vállalko

zik megmentésére, a világ első sebésze, 

nagy belgyógyász, aki új utakat keres az 

orvostudományban és elvi ellensége minden 

operációnak. Az orvosok halálosan szerel

mesek az asszonyba, küzdelmük egymás 

ellen és a halál ellen a tárgya ennek az 

érdekesen izgalmas regénynek. A Milliók 

Könyve legújabb száma most jelent meg.

20 fillérért kapható mindenütt.

— A gyünölcstelepités legújÜMt módjáról, a 

szeptember havi teendőkről, a gyümölcsérté

kesítés médiairól, a hullott gyümölcs asza
lásáról, az őszi növényvédelmi teendőkről

A magyar szellemi élet tűkre: a TÜKÖR
A SZARVASI KÖZLÖNY előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető 
meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.

A SZARVASI KÖZLÖNY és á TuKÖR együttes előfizetési ára helyben negyedévre 
3*18 P, egy hónapra 1*06 P, vidékre negyedévre 3‘68 P.

Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.

I t t  l e v á g a n d ó !

stb. ir „A MAGYAR GYÜMÖLCS" legújabb 

száma, melyből lapunkra való hivatkozással 

egy alkalommal ingyen mutatványszámot 

küld a kiadóhivatal: Budapest, IV. kerület. 

Gerlóczy utca 11. szám.

— Magyar Lányok. A villamoson sok min

dent hall az ember szomszédaitól. Egy ilyen 

beszélgetésről szól a Magyar Lányok legújabb 
vezetőcikke. A fiatal leány életének minden 

problémájában biztos támasza Tutsek Anna 

népszerű, sziwel-lélekkel szerkesztett heti

lapja.

— Turul—MTE 1:1 (0:0). Az elmúlt vasár

nap a Turul Mezőkovácsházán derekasan 

megállta a helyét, mert lelkes, szép játékkal 

elhozta az egyik bajnoki pontot, sőt egy kis 

szerencsével mindkét pontot is megszerezhette 

volna. Az első félidő gól nélkül ért véget. A 

második félidőben a mezőkovácsházaiak 

erősen és nagy igyekezettel támadlak, a ve

zetőgólt mégis a Turul érte el, melyet Kula

sák szerzett meg. Az ellenfél csak a félidő 

utolsó perceiben bírt egyenlíteni tizenegyes

ből. — Vasárnap eélután fél 4 órai kezdettel 

a Turül az Orosházai TK-al játszik bajnoki 

mérkőzést. Erős és szép küzdelemre van 

kilátás.

— KTE—CASS 0:0. Játékvezető Mácsay.- 

Nagy és szép küzdelmet hozott a két csapat 

találkozója. A feljavult KTE remek j&tékkal 
lepte meg Kondoros közönségét ésaCASS-t 

csak Tóth bravúros védése mentette meg a 

vereségtől Különösen szép játékot nyújtott a

A  SZARVASI KÖZLÖNY t. Kiadóhivatala _
SZARVAS

Mfoí a SŽiARVASI KÖZLÖNY poliiikai - hetilap előfizetője, ezennél1 előfizetek

Öífc—re 193...............---......_— tó 1 193,......_...................................... *ig
a lapjukban hirdetett fettételek szerint.

Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm.

, Szarvas, 1936.

KTE-ből Bárdon. Bezdán, M agy ári, Jánovszki 

és Várnagy, aki stílusos játékával emelkedett 

ki a mezőnyből. A CASS-ból Tóth kapus 

védése tetszett a közönségnek. A KTE szep

tember 20-án a gyomai Tikhoz látogat el, 

ahol valószínűleg a KTE kerül ki győztesen.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Versenytárgyalási hirdetmény

Szarvas község elöljárósága a község részére szük
séges tüzelőan> ag biztosítása végeit nyilvános verseny
tárgyalást hirdet. Szállítandó 400 q hazai származású 
dorongfa, továbbá 1200 q hazai darabos vagy kocka
szén b 300 q hazai daraszén. A tűzifa a szállítás oda
ítélésétől számított 15 napon belül, a szén pedig októ
ber 25-tól 1937. március 1-ig megrendelés szerinti 
mennyinégben szállítandó. A tüzelőanyagok a szarvasi 
községházán vagy az állomáson mérlegelve adandók 
át. Csak szabályszerűen kiállított, aláirt pecséttel lezárt 
sértetlen borítékba elhelyezett s a községi iktatóhiva
talba benyújtott ajánlatok vétetnek tárgyalás alá. Az 
ajánlatok .Szarvas község részére szállítandó tüzelő
anyag szállítására vonatkozó ajánlat” megjelölésével 
1936. szeptember 23>án délelőtt 10 óráig kell az iktató
hivatalba benyújtani. Az ajánlatok ugyanezen napon 
délelőtt 11 órakor lesznek a nagytanácsteremben fel
bontva. Ajánlatok részmennyiség szállítására is tehetők. 
A tüzelőanyag ára az átvételtől számított 30 napon 
belül fizettetik ki a közpénztér állal. Ajánlattevők a 
végleges döntés megtörténtéig kötelezettségben marad* 
nak. Az elöljáróság fenntartja azon jogot hogy az- 
ajánlattevők közölt ez árra való tekintet nélkül szaba
don dönthessen s a szállítást esetleg meg is oszthassa. 
A számla s nyugta bélyegilleték eladók terhe.

Szarvas, 1936. szeptember 7. , , _
________ ELŰUARÚSÁG.

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  1430 — 14*40
Tengeri csöves . . 4 50 — 5'—
Árpa (új) 10'— — 10 50
Zab ..............10*50 -  11-

P U B  L I K A C I Ó
Használt ablakok eladók. Hl. 3. -  10 hold fftld fe- 

lesbe kiadó. II. 563. — Esküvői meghívók Jegolcsób- 
ban Nagy Sándornál. — 2 tehén eladó. IV. 209. — Ér
parton másfél lánc föld tanyával eladó, T IV. 197. — 
Tanyást keres I. 162. és II. 131. — 4 hold föld tanyá
val eladó IV. 372. — 8 hold föld haszonbérbe kiadó,
I. 42. — Bérest keres III. 176. — 40 hold föld leletbe 
kiadó, II. 171. — Olcsó. jó. tartalmas a Szarvasi Közlöny.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papírkereskedése Szarvas, 1., Horthy Mikló* 

út 9. szám.

. Szerény igényű nő vagy férfi ellátást kap
hat. esetleg lakással együtt. Cim a kiadóhi
vatalban.___________ _______ _____________

. Eladó 111. kerület, Jókai Mór utca 241. sz. 
ház. Érdeklődni lehet ugyanolt. ___________

• Drótsodrony-ágybelélet méret után. régi 
ágybetétek javítását, kerités-fonatot bármilyen 
méretben a legjutányosabb áron készítek 
Böröcz István szita* és rbstakészitő II. kér. 
Bem utca 209.

. Kétszobás lakás; összes ntáttékhelyiségek- 
kel novertiber 1-re kiadó, I. kerület, Haviér 
Dani ülca 57.
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