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O R O S Z  I V Á N

Szarvas lakossága kegyelettel áldozott 
az aradi 13 emlékének

A városi színházban rendezett ünnepségen dr. Schauer Gábor 
főszplgabiró mondott emlékbeszédet

És kongnak a falvak harangjai
Irta: dr. Molitórisz Pál

Magyar sorsunk csupa vágyódás, 
csupa reménység.

Szeretünk új magyar életről álmo
dozni, — szeretünk mesés jövőt re
mélni tüneményes múltúnk után .. .  
szereljük látogatni a régi temetőket, 
betűzgetni a régi Írásokat, s új Mes
siásokra várunk, hogy feltámasszák 
régi halottainkat, hogy forrást fakasz- 
szanak a meddő magyar szikmezőkből.

Napnyugtakor ki-kiülünk fehéren 
álmodozó falvaink akáclombos utcáira 
s a lassan leszálló nyárvégi alkonyai
ban titokban visszarepül lelkünk a 
múltba, — az elmúlt virágos nyárba ... 
amikor még boldogok voltunk.—

Nagynéha, amikor titkos, belülről 
jövő nehéz kérdéseinkre már nem tu
dunk másként válaszolni: nyirkospad- 
lójú tanyai kocsmák, vagy ezer fény
ben tündöklő nagyvárosi mulatók lé
nyegben egyet jelentő atmoszférájában 
„felbugnak tompa lázadó haraggal s 
megszakadni készülő szivünk nyilalá- 
sával mellünkben, falhoz vágjuk üres 
poharunkat.

*

De azért van néha ünnepnapunk is.
Maradt még valami az ezer éven 

át két marokkal herdált ősi öröksé
günkből. Mert amikor összejönnek 
népek fiataljai, nemzetek virágai, hogy 
összemérjék testi, szellemi erejüket, 
sportbeli tudásukat, akkor ott vagyunk 
mi is, kiállunk a küzdőtérre s patta
násig feszülő izmokkal, csikorgón 
összeszoritott fogakkal küzdünk mi 
testvértelenek az idegenek között s nagy 
győzelmünkben zokogó extázisbán für- 
dünk a népek irigy csodálatéban, mil
liók előtt hittel, lelkesedéssel harsogjuk 
világgá újra és újra, hogy megbűn- 
hödte már e nép a múltat s jövendőt, 
de amikor a zenekarok harsogása 
közepette minden szem rajtunk pihen, 
vájjon kinek jut közülünk eszébe, hogy 
itthon hiába hoz bő termést a könnyel 
áztatott magyar ugar, hogy kemény 
rögei csecsemőkoporsókon dobolják a 
halál hideglelős indulóját s hogy a rá- 
csoskeritésű, mályvarózsás falusi há
zakra itt is, ott is vörös keresztet sze
gez a betegség s a halál.

*

Ilyen a mi életünk, — csupa vá
gyódás, csupa küzdelem, csupa ellentét.

Mienk Európa legszebb városa. 
Mienk a világ legmegáldottabb földje. 
A mi gyümölcsünk a legizesebb. A mi 
dalunk a legzengzetesebb, a mi láncunk

Szervas lakossága és fiatalsága ezidén 

is kegyeletes érzésekkel és hazafias lángolás
sal áldozott az aradi hős 1(1 emlékezetének. 
Október 6*án, kedden délelőtt a különböző 
felekezetek templomaiban tartottak gyász
istentiszteleteket, majd déluján a Frontharcos 
Szövetség helyi csoportja rendezett szép ér

deklődés mellett emlékünnepélyt a Városi 
Színkörben. A  nagy számban összegyűlt ha

zafias közönség előtt az ünnepséget a Tesse
dik Sámuei gazdasági tanintézet énekkará
nak Hiszekegy-éneke nyitotta meg. Szeder
kényi Nándor zenetanár nagy hozzáértéssel, 
áhitatos figyelemmel vezényelte a  jóhangú 
tagokból álló kart. Utána Sebő Ernő, a gaz
dasági tanintézet tanulója szavalt hatásosan. 
beélé$sel. Dr. Schauer Gábor járási főszolga
bíró nagyhatású hazafias beszédében a 

magyarok útját vázolta az őshazából a  mai

a legandalitóbb, a mi szerelésünk a 
legeszményibb, elsők tudunk lenni a 
győztesek között is és mégis mi va
gyunk Európa koldusai.

Népek kitaszítottjai vagyunk, a mi 
falvaink a legszomorúbbak,' rónáinkon 
halálos népbetegségeket lehelő köd 
terjeng az őszi hajnalokon. A mus
kátlis ablakok mögül innen is, onnan 
is kihallik a száraz köhögés. Nálunk 
a legotthonosabb a tuberkulózis s vele 
együtt sok más hideglelős, halálthozó 
ragály. Városaink cifra palotái árnyé
kában elhagyatottan reménytvesztelten. 
idegenül kóborog a falujából kiszakadt 
magyar s a zúgó városi élet, a fel-fel 
kacagó felejtő mámor nem enged senkit 
sem ráeszmélni, hogy odakinn a fa
lukban, a tanyákon püsztul a faj, csa
ládok mennek el,- Egyke Jánosok dísz
telen koporsóján fél-felcsuklik a meg
bánó zokogás, hogy miért is volt csak 
ez az Egy. Nem hallja meg senki a 
gyárak szirénazúgása mellett a falvak
ban, vagy a tanyai iskolákban felállított 
haranglábakról felsíró lélekharangok 
szavát, mert rohan felettünk az élet, 
cseng az arany, feszülnek az idegek, 
a nagy rohanásban mindenki csak 
magára gondol, a dolgozók tesznek s 
azután nincs tovább, idegen kezek, 
hidegen mosolyogva húzzák magukhoz 
a magyar aranyat a tiszta drága ma
gyar vért, a magyar ugar könnyel ne
velt termését s azután eljő az ősz, 
lassan elcsendesedik a mező, a sáros 
fölvakba nem vezet többé út ésa hulló 
falevelek néma zizeg ésemel lett vissza
süllyed nehéz téli álmába a kiuzsorá-

napig, amely állandó küzdelemmel és harc
cal volt tele és a magyar nép mindig bátran 
kiállt a  szabadság védelmében. A z aradi hős
13 jellemének mesteri felvázolása után a tria
noni békediktátum igazságtalanságait hozta 
kapcsolatba az október 6-i eseményekkel, 
majd a magyar nemzet és annak ifjúsága 
élniakarással duzzadó erejéről, lángoló haza
fiasságáról lett hitvallást. A  nagy tetszéssel 
fogadott szónoklat után Batta Lajos gazda
sági tanintézeti tanuló szavalt erős készség
gel egy Ábrányi-verset, majd a Luther-tanitó- 
nőképző-intézet énekkara vitéz Szomjas Fri
gyes zenetanár hozzáértő vezénylése mellett 
beélő finomsággal énekelte el a  magyar nem
zeti imádságot, a Himnuszt. A z ünnepség 
önkéntes adományait a Nagymagyarország 
Közepe Emlékműre ajánlották fel.

zott, ezerszer megcsalt szegény ma
gyar róna.

*

Azonban őszi estéken a lassan 
szürkülő alkonyatban észrevétlenül 
ránk szakad a csend, megszólal ben
nünk a lelkiismeret s verejtékező hom
lokkal számoltatja el velünk évszáza
dok, évtizedek nehéz bűneit, súlyos 
mulasztásait s kényszerít, hogy álljunk 
fel, hogy menjünk ki a falvakba, hogy 
tekintsünk be az alacsony szobák ne
héz levegőjébe, hogy tegyük kezünket 
a lázban lihegő nehéz beteg homlokára, 
akaratlanul is kivisz a felébredt lelkiis
meret a faluvégi temetőkbe s le kell ol
vasnunk a korhadó, vagy friss fejfákról 
fiatal életek, feslő rózsabimbók dicstelen 
hervadását, zaklat, hajt, űz lelkiismere
tünk, mig meg nem kongatunk minden 
harangot s nem kiáltjuk szét az őszi éj
szakéban, hogy magyarok ébredjetek, 
mert ez az álom a halálba ringat 1

A megmozdult magyar lelkiismeret 
építette fel az idén a városligeti Iparcsar
nokban A Nép,Föld és Egészség kiállítá
sát, hogy minden látó és halló lássa és 
hallja, hogy micsoda erők lakoznak eb
ben a földben. Kiáltó szamok bizonyít
ják, hogy a magyar kalász nem nekünk 
dalolja az élet himnuszát, hogy e hatá
rokon belül az alkotó munka gyümöl
cséből mindenkinek jut, csakannaknem, 
aki m^gdolgozik azért. Itt mindenki ka
caghat, csak annak tör keserű könny a 
szemébe, aki ehhez a földhöz tartozik. 
A látó láthatja, hogy gazdag, városaink 
tövében pusztul a magyar falu. Milliók 
és milliók élik a maguk kisszerű és



ösztönös életét. Ezrek és ezrek keresik 
a segítő kart, várják a biztató szót és 
mégsem hallanak mást, csak falujuk 
lélekharangjának szavát, amikor egy- 
egy koporsó indul el — ki a temetőbe.

A Turul Szövetség ezidei kiállítása 
ismét egy fájó magyar gyónás. Évszá
zadok nehéz bűnének bevallása. Fel
táratlan örök értékek napfényrehoza- 
tala. A magyar faj balsorsának hiteles 
adathalmaza. Életünk ellentéteinek 
szembehelyezése, küzdelmeink örök 
volta és reményeink jogosultsága.

Nem más e kiállítás, mint minden 
magyar falu harangjának együttes hivó 
segélytkérő szava. Túl sikong ez a 
zúgó nagyvárosi élet minden zaján, 
lehatol minden érző lélekbe. Panaszo
san elzokogja a magyar falu, a magyar 
tanya végtelen elhagyatottságát. Tette
ket vár és reformokat kér s aki meg
érti szavát, az kinyújtja kezét s a vá
ros magához emeli a falut, hogy meg
tisztuljon a magyar élet. Akkor pedig 
újból megkondulnak a magyar falvak 
harangjai, de az életet fogják hirdetni 
a megújhodott magyar életet s hivó 
szavukra megtisztult lélekkel indul Isten 
házába a falu csendes lakója s az 
akácillatos fehérre meszelt házsorokra 
az ég végtelenjéből lemosolyg az Úristen.

H Í R E K
Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason október hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, 10 órától magyar, az újtemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi róm.kát. templomban vasárnap délelőtt 
8 órakor diákmise ifjúsági szentbeszéddel, 9 órakor 
csendesmise. 10 órakor szentbeszéd, nagymise. délután 
4 órakor litánia. Hétköznap negyed 8-kor csendesmise. 
Októberben délután 6 órakor rózsaíűzér-ájtatosság.

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

GÖMBÖS GYULA j
Vitéz jákfai Gömbős Gyula Magyarország 

miniszterelnöke meghalt. A szomorú hir kedden 
délelőtt pillanatok alatt járta be az országot és 
a magyarság megdöbbenten állt meg a szomorú 
hir hallatára. Zűrzavaros időkben a Vezér el
vesztése nagy kárára uan nemcsak ennek az 
országnak. de Európa bizonytalan alapokon álló 
békéjének is. Meghatódott sajnálattal áll meg a 
magyar nemzet nagy halottjának koporsójánál, 
aki egészségét és éleiét áldozta nagy szorgalmá
val, törhetetlen akaraterejével az ország és la
kossága javára. A nemzeti és keresztényi érzé
sektől áthatott szellem nem tölthette be elhiva
tottságát Korszakalkotónak Ígérkezett reformjai
nak csak az alapjait tudta lerakni, kibontakozási 
nagyszerű terveinek sok gátlásokkal kellett meg- 
birkózniok és az a liberalizmus, amely ellen 
úgy szeretett volna küzdeni hazája java előbbre- 
viteléért, sok akadályt gördített alkotó munkája 
útjába. Mussolini és Hitler államalkotó ereje állt 
példaként előtte, de nem birt megbirkózni a libe
rális nagytőke hatalmával Ennék ellenére mégis 
mindig hü volt elveihez, hű volt fajtájához és 
származása társadalmi osztályához, az egyszerű

magyar középogttály szelleméhez. Elmúlását 
fájdalommal fa/fffi siratja a magyar nemzet és 
emlékét alapvető reform-munkájában örökké 
élni látja.

—  Eljegyzés. Hoffán Böske és Hemenes János 

jegyesek. [Minden külön értesítés helyett.)

—  Elismerő oklevelet nyertek. Dr. Lehoczky 
János oki. jegyzőt és dr. Koltai Lajos jegyzőgyakor* 
nokot a Délmagyarországi Labdarugók Szövetsége 

lizéves jubileuma alkalmából a csonka déli végek 
sportjáért végzeíí önzellen és értékes munkásságukért 
elismerő oklevéllel tüntette ki.

—  Megfulladt pihenés közben. Id. Podani Isiván 
szarvasi 00 éves lakos a múlt héten váratlanul 
elhunyt. Ágyában érte a halál és orvosi megállapítás 
szerint halálát fulladás okozta Mivel halálának kö» 
ríilményei nem voltak teljesen tisztázottak, a halóság 
elrendelte holttestének felboncolását. A boncolás 
eredménye szintén fulladást állapított meg. A jól 
ismeri földbirtokost nagy részvét melleit temették el.

—  Halál köhordás közben. Majerik Pál szarvasi 
72 éves fuvaros az orosházai útépítéshez követ 

szállított. Hétfőn este hét óra után a siratói szőlőkkel 
szemben a fáradságtól elszunyókálf és leesett a 
kövekkel megrakott! kocsiról. Fia azonnal segítségére 
sietett, de már akkor halott volt. Az orvosi vizsgálat 
halála okául nyakcsigolyatörést állapított meg. Szer* 
dán délután temették el a közismert Majerik bácsit 
nagy részvét mellett. Majerik Jenő, Szarvas község 

könyvelő tisztviselője az elhúnytban édesatyját gyá* 
szolja.

— Búzakiállitás Békésen. Békés vármegye tör* 
vényhatósága október 11—l7*ig Békésen minőségi 
versennyel egybekötött vármegyei búzakiállilási ren» 
dez. A kiállítás védnökei sorában olt látjuk dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselő, kormányfőianácsost, a 
rendezőbizottságban pedig dr. Schauer Gábor járási 
főszolgabírót.

— Műkedvelő előadás Öcsödön. Az öcsödi mű* 
kedvelők e hó ll'én vasárnap este a Függetlenségi 

Körben a „Pipacskisasszony* cimű 3 felvonásos 
népszínművet adják elő.

—  Kertészeti kiállítás Gyomán. A múlt héten 
Gyomán a Békésvfymegyei Kertészeti Egyesület kér 
lészeíi kiállítást rendezett. A több mint 60 kiállító 
közül a második dijat, a földművelésügyi miniszter 
bronzérmét dr. Simon Béla szarvasi orvos kiállított 
— szinte egyedülálló — gyümölcsei nyerték el. 
Szarvas község elismerő oklevelét Ajtay János kapta.

—  A Vajda Péter önképzőkör diszülése. A
szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter-gimnázium ifjúsági 
önképzőköre hétfőn, október hó 5*én délután iariolí 
gyűlését az aradi vértanúk emlékének szentelte. A 

nemzeti gyász méltó kegyeledel,, való megünneplése 
végett rendezett díszközgyűlésen Enessey István VIII. 
o. tanuló, az ifjúsági kör elnöke megnyitó beszéde 
után Medvegy Antal VI. o. tanuló és Harmati György 
VIII. o. tanuló alkalmi verseket adlak elő és Bulik 
András VIA. o. tanuló ünnepi beszédét olvasta fel. A 
díszközgyűlést megfelelő énekszámok kísérték.
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H E T E N K É N T
lija i OROSZ IVÁN

Lekvárfőzés idején
Vége van már a lekvárfőzésnek is. A falusi 

betakarítások egyik hangulatos, de bizony elég fárad* 
ságos aktusa zajlott le ezzel. Mert bizony nem köny* 
nyű dolog a hatalmas rézüstök mellett kora reggel« 
tói késő estig álldogálni vagy változatosságként ül* 
dögéini és kavarni a kékből barnába átmenő, majd 
megfeketedő és megkeményedő szilvalét, amely ami« 
lyen arányban terjeszti szét a kerteken és utcákon 
illatos arómáját, úgy vészit kiterjedéséből, hogy vé* 
gül rózsás szilkékben kapjon helyei. A lekvárfőzés 
éppenúgy hozzátartozik a falu életéhez, mint akár a 
kukoricafosztás vagy tollfoszláka. A modem kor bi> 
zony valahogy elrontotta ezeknek a népi szórako* 
zásoknak is őszi hangulatát, de azért felmelegedik a 
lélek, boldogság felé hajlik a sziv még ma Is, ha a 
lekvárfőzések idején kis tercierére gyűlnek össze a roko* 
nők, szomszédok és a kavaró kézről<kézre jár és a 
hangos beszélgetések közölt csak a háziasszony 
gondossága óvatoskodik, nehogy a réziist aljára 

kapjon a lekvár, mert akkor nemcsak énékéből ve
szít, de még zamatjából is. Az odakozmásodás ellen 
pár szilvamag bedobásával védekeznek, de a babo* 
násabbak kétíilléresekel tesznek a lébe, és szeren« 
cse, hogy a nagy forróságtól esetleges baktériumaik* 
tói is megszabadulnak, ahogy azok ott elpusztulnak. 

Ezért látni a forgalomban annyi feketésszilrke réz* 
krajcárt — bocsánat kélfillérért amiken vékony 

lekvárcsikok adnak útlevelet további körforgásukhoz. 
A bő szilvatermés folytán talán minden házban si> 
került nemcsak az egyévi lekvársziikségletet biztosi* 
tani, de sok helyen a gondoskodás két*három évre 
valót is kamrába rakott, mert ritka a jó termés erre 
mifelénk a késői tavaszi fagyok és a változatos, 

sokszor káros, inkább aszályos nyári idők miatt A 
kemencéket is kifűlötték a lekvár konzerválása végett, 
sőt egykét kemencényi aszaltszilva is került a léé* 
több helyen. Szép idők, jó idők azok, amikor az 

emberi méhszorgalom megtalálja kielégülését,és nincs 
szebb lakás, mint amelyikben tele a kamra illatos 
körlékkel, mosolygó almákkal, kilónyi birsekkel, színes* 

virágos lekvárral teli köcsögökkel, inycsúdandós 
befólökkel, fehér zacskókban helyezett aszalványokkal. 
A lekvárfőzés romantikája is (elújul ilyenkor és 

akaratlanul is a szép mull, a régi jó idők hangulatai 
kísértenek, krajcáros emlékeikkel, elködlő, lassan el 
is vesző apróságaival. A telt kamra, az illatozó 
speiz a boldog békességnek lágy szellőit ringatja a 
sokat szenvedő emberi szivek feleli és ha az 
ólban a különféle betegségeken átesett disznócska is 
gömbölyödni kezd és a disznóölés romantikája, a 
disznótor kedélyessége a reménykedés hangulatában 
ringatja a falusi lelkeket, akkor még nyugodlabb az 
ember, a család, akkor mindjobban megfeledkezik a 

napi politikáról, a sok földi csalárdságokról és egy 
esztendei megelégedettség öröme biztos reményala* 

pokal rak a jövendő titokzatossága alá. A módo
sabbaknál a libák, kacsák is kiMzlak, egy pár új 
dunyha, párna is elkészülhet a télen a férjhezadandó 
leánykák részére, a pulykák is bízásban vannak, 

hogy karácsony táján piacra kerülve (üss pénzt hoz* 
zanak az elmaradt tartozás, adó és miegymás kiűzc* 
lesére. A ritkán termő gyümölcsös szőlője is hoz 
valami kis borocskát, a cefre is Jól adja az idén a 
pálinkát, igy hát jöhetnek a fosztókák, a disznótorok, 
a lakodalmak. Ki gondol ilyenkor másra lekváríőzé* 

sek idején és bár kinn a nagy világban a poklok 
tuzei feMelcsapdosnak, az örök rossz indulatai né* 
peket és embereket tépnek, a nagy magyar puszták, 
kis faluk lakói most örülnek, hogy nincs szükség 
inségmunkára, nincs szükség keserűkenyérre, a lég* 
szegényebbje is érzi, hogy a legszükségesebbje meg* 
van és ez a ludat, boldog tudat a lekvárfőzések 
arómás hangulatában. Ilyenkor könnyebb a jóság is, 
könnyebb a szeretet és ilyenkor úgy érezzük, hogy 

közelebb vagyunk ahhoz az igaz emberi boldogság* 
hoz, amit úgy űzünk, mint egy mesebeli álomlepkét 

amitől annál messzebb vagyunk, minél jobban érezzük 
közelségét.

Lakodalmi és báli meghívók, fal« 
ragaszok ízléses kivitelben, olcsón 
készülnek lapunk nyomdájában.

— A ilagyar Üép Hete KiAIHtisra 5Q száza
lékos vasúti igazolványok kaphatók ANDEft- 
MANNÁL.



M. KIR. OSZTALYSORSJATEK

Itt az ideje,
hogy a 37-ik magyar királyi osztólysorsjétékra 

sorsjegyet rendeljen vagy vásároljon* 
mert a húzás már

október 17*én kezdődik*
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben :

7 0 0 .0 0 0  pengd 

esetleg 5 0 0 .0 0 0  pengő

Jutalom : 4 0 0 .0 0 0  pengő

3 0 0 .0 0 0  ptogö
Fő-

nyeremény:

Fő
nyeremény : 100.000 pengő 

és számos oagy>, k3z4p> és kisnyeremény

9 ,5 2 0 .0 0 0  pengő

Minden második sorsjegy nyer!
HIVATALOS SORSJEGYÁRAK«

Egész28.—• fél 14,—, negyed 7.—»nyolcadIVs P

Mindenkinek és minden egyes sors« 
jegynek egyenlő a nyerési esélye! A 
szerencséi is keresni kell, az útja min« 

denkinek nyitva áll!

Új sorsjáték — új reménység!

—  Új gyakornok a szarvasi postán. Dérczy 
Lászlói a postaigazgatóság postafiszü gyakornoknak 

felvellc ćs a szarvasi postahivatalhoz osztolla be 
.szolgálatlélelre.

—  Tíz cső kukorica kétszáz pengőért, Leslyan 
Pál szarvasi lanyal lakos földjéről egyik szomszédja 
fiz cső kukoricái vili el. Leslyan megfenyítette a 
.szomszédot azzal, hogy feljelenti, ha non ad neki 

háromszáz pengőt. Heves alku után kétszáz pengőben 
megegyezlek, amit a megijedt szomszéd meg is 
fizetett. A dolog azonban a halóság fülébe jutott és 
az eljárás megindult a kukoricáját oly magas áron 
forgalomba hozó tanyai lakos ellen.

—  Országos vásárok. A szarvasi országos vá* 
-sári október 16., 17. és I8«án, a békéscsabait október 
26., 27. és 28>án lailják meg.

—  Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mé
gis a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha 
még ma kéri a Dr. OETKER-féle világhírű 
FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, melyet 
bárkinek ingyen megküld a gyár: Dr. OETKER 
A. Budapest, VIII., Conti ucca 25.

—  Gyóni Gézának szobrot emel szülőfaluja, 
Gyóni Gézának, a világháború legnépszerűbb 
költőjének és tragikussorsú hősének, a hely
beli gimnázium egykori tanulójának, szobrot 
készül emelni szülőfaluja, Gyón község. Az 
északi harctéren fogságba került és a .szibé
riai fogolytáborban elhunyt költő ma is ele-

OQLOANKtWT IQ KltO VgCŰHAftQT TAKARÍT MEO

ARZOPAC PORZOl TI HANTIN
porpAco iAssal

T«RMtSTÖ»0L«T
iatiAunorrto ̂ HioiiNró'

KOVÁCSIK PÁL
fűszerüzletében.

Ž10* AHtVWt H*JMt mn mUflTflillHl _ 
we-teeoEii wtkmum is Unt doooisamvwuóo«!

venen él a magyar olvasóközönség szivében, 
nemcsak azoknak a hires költeményeinek 
révén, amelyekkel bajtársait, a magyar kato
nákat lelkesítette, hanem mint a magyar sors, 
a magyar nép tragikumának látnoki erejű 
költője is. Gyóni Géza nagyszámú olvasói és 
hivei most bizonyára elégtétellel veszik tudo
másul, hogy a költőnek szobrot állítanak és 
a maguk anyagi lehetőségeihez képest hozzá 
is járulnak a szobor felállításához, A belügy
miniszter az egész országra kiterjedő gyűjtési 
engedéllyel máris lehetővé tette a szobornak 
közadakozásból való felállítását és ezért Gyón 
község azzal a kérelemmel fordul a Gyóni 
Géza emlékéért lelkesedő közönséghez, hogy 
adományaival segítsen valóra váltani a ter
vet. Az adományokat „Gyón község elöljáró
ságának, Gyóni szoboralapja“ cimre küldje 
el az adakozó,

—  Nyelvmesteri megbízatás. Dr. Radvánszky 
Albert báró egyetemes ev. egyházfelügyelő 
a soproni ev. Theológiai Otthon mellé meg
szervezett tót nyelvmesteri állás munkájával 
Palkovics István szarvasi származású kis
kőrösi ev. segédlelkészt bizta meg.

—  A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület az 
október hó 10-re, szombatra tervbevett műked
velő előadását a magyar miniszterelnök váratlan 
elhalálozásával beállott nagy nemzeti gyász miatt 
1936. október 24-ére halasztotta. Az ünnepély 
műsorát a leányegyesület tagjai kézbesítik szét.

/ N -  Október 6-a a gazdasági tanintézetben. A
m. kir. középfokú gazdasági tanintézet ifjúsági ön. 
képzőköre az aradi vértanúk emlékére október hó 
6*án délelőii 11 órakor ünnepi díszközgyűlést lariotl 
az intézet nagytermében. A gyűlés nyilvános voli 
és azon a kör tagjain kivül a tanári kar teljes 
számban és a nagyközönség is részi veti A gyű* 
lést az ifjúsági énekkar Szederkényi Nándor vezetése 
mellett a Magya; Hiszekeggyel nyitotta meg. Utána 

az erre az alkalomra irt pályaművét olvasta fel Bakó 
József IV. é. n., a kör ifjúsági elnöke. Majd Balta 
Lajos IV. é. n. Ábrányi Emil egy alkalmi kőkeményét 

szavalta el. Az ünnepély a pmnusz hangjai mellett 
éri véget.

Kösz&nstnyllvánlt&s.

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak, a 
Levente Tisztikarnak, a községi tisztviselők
nek, a Tűzoltó Egyesületnek, valamint isme
rősöknek. kik felejthetetlen jó férjem, illetőleg 
édesatyánk végtisztességén megjelentek és 
ezáltal mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton mond köszönetét

özv. Majerlk Pálné 
és családja.

— Kegyeleti stafótafutás. Október 6-iki 
kegyeleti stafétát Szarvas fiatalsága vasárnap 
rendezte meg. A stafétát a Tessedik Sámuel 
Gazdasági Tanintézet jóképességű futói 
nyerték,

— Névmagyarosítások. A kultuszminiszter 
Gollár György szarvasi Máv munkás nevét 
Garamszegire, Grünstein Sándor gyulafehér
vári születésű kecskeméti lakos nevét Sze
dőre, Lestár Emil Lajos szarvasi postatiszt 
nevét pedig Gyímesire változtatta át.

—  Négy oldalon. Lapunk mai számát 
nyomdánk másirányú nagy elfoglaltsága 
miatt e héten csak négy oldalon tudtuk meg
jelentetni. Emiatt kedves olvasóink és elő
fizetőink szjves elnézését kérjük.

—  Budapestre kedvezményes utazási iga
zolványok kaphatók Tákos Lajos ipartestületi 
jegyzőnél. Érvényes október 14-ig.

—  A kereskedelmi szakiskola nemzeti gyász- 
Unnepe. Zári körben, igazi benső .áhítattal ünnepelték 
meg az aradi 13 vértanú emlékét a szarvasi keres
kedelmi szaktanfolyam növendékei. Az ünnep október 
ő'án délelőtt 10 órakor kezdődött. A növendékek 
előzetesen résztvettek az ótemplomban tarlót! gyász* 
Istentiszteleten, melyen az ünnnpí beszédei és Imái 
Szelényí János ev. lelkész mondotta. Az ünnepély a 
Magyar Hiszekegy eléneklésével kezdődött. Majd 
Sárkány Erzsébet II. é. növendék egy alkalmi köüe* 

ményl adott elő és Brózik Sári IL é. növendék ün
nepi megemlékezését olvasta fel. Az ünnepélyt a 
Himnusz rekesztette be.

7 n i i a A l » á t r  * S P,an ,n6h í elsőrendű 
A tfU Ilg U lc I lV  külföldi gyártmányok már
300 pengőtől teljes jótállás mellett, kedvező rész
letfizetésre is kaphatók. Használt zongorák be
cserélhetők. H ango lás  és mindenféle javit&S 

a legjutányosabb árban.

STEINDL RUDOLF zongoraraktár és gyártelep 
(o szarvasi ev. tanitónőképző állandó hangszerkezelő 

mestere.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Kaszap utca 8. szám.

#
WifUION

6

B útort
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  szállítás!

KOPSTEIH



A legelsőbbrangú budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel, már előjegyezhető*

Takács fakereskedőnél.Telefon 47.

Egyesületté alakul át 
a szarvasi szimfonikus zenekar

Rövidesen megválasztják az egyesület tisztikarát is

A Szarvasi Szimfonikus Zenekar tagjai 
vitéz Szomjas Frigyes karnagy indítványéra 
elhatározták,hogy hivatalos és nyilvános egye
sületté alakulnak és alapszabályok szerint 
újjászervezkednek.Ezzel kapcsolatban megala

kítják a Zenebarátok Egyesületét, amelynek 

mintegy a magva volna a Szimfonikus Zene
kar. A  Zenebarátok Egyesületének minden 
zeneszerető polgár tagja lehetne, évi 1—2 
pengő tagsági dij ellenében. Ezen erkölcsi 
és anyagi támogatás ellenértékeképen a ze
nekar által rendezendő hangversenyeken a 
jegyek vásárlásánál méltányos engedmény
ben részesülne az egyesület minden tagja.

A  tervezet szerint az egyesület a helyi kivá
lóságokból elnökséget, az agilisabb tagokból 
tisztikart szervez, hogy igy az erők összpon
tosítása révén mind nagyobb fokra emeljék 
községünk zenei kultúráját. A  tervezet sze

rint minden szólamvezető egy-egy utódot kö

teles nevelni a zenekar számára, hogy igy 

az állandó utánpótlás mindig meglegyen. 
Minden reményünk megvan, hogy a zenekar 
ezen hivatalos és alapszabályszerű ú jjá

szervezése mind szélesebb körből egyesíti 
községünk zeneszerető elemeit az egy,, a 
közös és magasztos munkára: a zenei kul
túra fejlesztésére.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyvben ok
tóber 2—9-ig a következő bejegyzések történlek. Szület
tek: Szeljak Méh ás és Szilágyi Mária leánya Mária- 
Zsuzsanna, Roszik Pál és Korbely Judit leánya Judit, 
Augusztinyi Mátyás és Kis Mária leánya Zsu
zsanna, Maczik János és Antal Judit fia Pál, vitéz 
Varga András és Zolnai Judit fia András-Márton, Kor- 
nidesz József és Urbancsok Ilona fia Gábor, Kovács 
Pál és Krajcsovics Mária leánya Anna, Csonka János 
és Medvegy Mária fia János. Fekete István és Demján 
Zsófia fia János, Kondacs Mihály és Litauszki Judit 
leánya Mária, Kituljak Pál és Rideg Erzsébet fia Mihály. 
Házasságot kötöttek: Raj János Varga Judittal, Czesz- 
nak Mátyás Krajcsi Máriával. Hanó Pál Belicza Judit
tal, Hárskúti Pál Dudás Erzsébettel. Elhaltak : Medvegy 
Jánosné Lentvorszki Anna 65, Uhljar Anna 3 hónapos, 
özv. Matusik Mihályné Kunslér Erzsébet 74, özv. Pri- 
belszki Pálné Mucha Erzsébet 85, özv. Gyebnár Istvánné 
Hanzó Zsuzsanna 76, özv. Bankó Pálné Tusjak Anna 
46, id. Podani István 60, Janurik Judit 12, Belopotocki 
István 61, Majerik Pál 71. Maczik János 76, Hajdú 
András 61, Kádár Mihály 71 éves, Kovács Anna 4 
napos korukban,

— Nagy sikere van a Magyar Nép Hete kiállításnak. 
A Turul Bajtársi Szövetség rendezésében Budapesten 
megtartott Magyar Nép Hete kiállítás a múlt héten 
.nyílt meg és a közönség széles érdeklődése mellett van 
e héten is nyitva. A tanulságos és népegészségügyi 
szempontból oly nagy horderejű kiállítás megrendezése 
-elsősorban a szarvasi származású dr. Dérczy Ferenc
nek* a Turul Szövetség országos vezérének nagy ér
deme, aki nagy hozzáértéssel és buzgalommal irányi
totta a kiállítás munkálatait.

— Rendkívül választmányi ülés. A Nemzeti Egység 
: szarvasi választmánya október hó 11-én, vasárnap
délután 2 órakor a Polgári Kör helyiségében rendkívüli 
választmányi ülést tart, amely ülésre a választmányi 
tagokat ez úton is meghívja a vezetőség.

— A Mavart vette át a Tiszaiig—Szarvas közötti 
aatébaszjáratot* Október 4-ével lejárt a concessziója 
Lelesz János mérnöknek a Tiszaug—Szarvas közötti 
vonalra. A járatokat a Mavart üzeme vette ál. Örven
detes nyitásként tapasztaltuk, hogy a lapunkban is 
szóvátett autóbusz-menetrendet az Árpád előtt kifüg
gesztette az igazgatóság.

— Értesítés. A Szarvasi Ipartestület értesíti összes
tagjait, hogy az október hó 5-ére meghirdetett közgyű
lés érdeklődés hiánya miatt megtartható nem volt, 
miért is azt a már kikézbesitett meghívó szerint október 
hó 12-én, hétfőn számarányra való tekintet nélkül 
fogják megtartani. Elnökség.

— Méhész elóadógyúlés. A Szarvasi Méhészkor va
sárnap délután előadógyülést tartott, amelyen a jelen
tések után Némethy Samu elnök ismertette a havi 
méhészeti teendőket, majd elhatározták az egybegyűltek, 
hogy kiállítási anyagokkal résztvesznek a békéscsabai 
méhészeti kiállításon.

—  Gaál Franci búcsúlevele és Muráti Lili 
naplója. Gaál Franciska elutazott Hollywoodba 
és meghatóan szép. levélben búcsúzik el a 
Színházi Élet új számában a közönségtől. A 
Színházi Elet most közli Muráti Lili napló
jának azt a részét, faely az első próbáktól 
a premierig terjed. Egyéb érdekességek a 
Színházi Elet új számában : Móricz Zsigmond 
szüreti cikke, Zsolt Béla riportja Páger . An- 
talékról, Szirmai Imre „Ne majmoljuk Voro- 
noííot“ címmel irt cikket.

— Ismét itt az alkalom! Ezer és ezer em
ber nyert az osztály sorsjátékon. Ma majdnem 
mindenki vesz oszlálysorajegyet, mert kis 
összeggel nagy vagyont *$byerhet I Október 
17-én kezdődik az új lényegesen megjavított 
osztálysorsjáték. Nagyon ajánlatos hogy ve
gyen, vagy rendeljen egy sorsjegyet bármelyik 
főelárusitótól, mert akkor reménye biztosan 
lesz, sőt máról-holnapra GAZDAG LEHET I 
Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek 
egyforma a nyerési esélye I Az első osztályú 
sorsjegyek ára: egyayolcad 3‘50 pengő, egy
negyed 7 pengő, egyketted 14 pengő, egész 
sorsjegy 28 pengő. Csak állandó és kitartó

| játék vezet azonban eredményhez.

WEISZ BÉLA
f

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 
K0PSTE1N Bútoráruház Békéscsaba. A nd
rássy út 25.

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

okt.

Min. — Max. hő Csapadék Szélirány

1 t  1-7 +128 C 0-2 ÉNy
2 t  0*5 t l l  5 — — ÉK

3 t  0*5 t i 17 ÉK

4 t  3*5 +13*7 DNy

5 t  5— tl5*— 21 ÉNy

6 t  35 t  8'6 248 DNy

7 t  4 - + 58 271 É

Szarvas, II., 149. (a Bárány-vendéglő udvarában)
Készít mübú íor í  művészi tervek szerint! 

Anlik bútorokat javít!

Helybeli
Búza . . . 
Tengeri csöves 

Árpa (új)

Zab . . .

gabonaárak
16 20 --- -
5 2 0 ---

. 10 80 -  11- 
. , 12 50 -  - -

P U B L I K Á C I Ó

Herepéva eladó, T V.. 202. — Bútorok, háztartási 
cikkek eladók, 111., 290. — Szőlő házzal eladó, V., 59. 
Répavágó, kerékpár eladó, T II., 135. — Tanyást keres,
II., 389. -  Nád, kútágas eladó, IV., 147. - 5  hold föld 
tanyával, szántóföld, gyümölcsös eladó, T V., 7. — 
Mestergerendák eladók, 1., 362. — Nád eladó. TIV., 18.
— Ház eladó. II., 496. — Here kaszálásra eladó. IV., 194.
— Eke, borona eladó, III., 379. — Tengeriszár, törek 
eladó. 11., 105. — Ház, kocsi, lovak eladók. III. 29. — 
Ablakok eladók, I., 68. — Gyümölcsös új házzal eladó. 
T IV., 6/3. — Üres az a ház, ahol pénteken délulán 
nem a „Szarvasi Közlöny*4-! olvassák. Mindenről értesít;!

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1.. Horthy Miklós 

út 9. szám.

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

Kedvező fizetési féltételek!

Hirdetés. Békésszentandrás községben 9 

kát. holdas belsőség szép gyümölcsössel, sző

lővel, 5 lakószobás újonnan tatarozott, m in
den mellékhelyiséggel ellátott kényelmes kas

téllyal, tágas istállóval, ólakkal jutányosán 
haszonbérbe adó, esetleg eladó. Bővebbet a 
Bankgazdasági irodában, Békésszentandrás.

. KIADÓ ÜZLETHELYISÉG. I. kér.. Vajda 
Péter utca 102. szám alatt, a Terényi-házban 
üzlethelyiség kamrával kiadó.

• Főzést lakodalmakon vállal 111. kerület, 
340. szám.

. ELADÓ U. kerületben, Csáky utcában jó- 
karban lévő ház. Cim a kiadóhivatalban.

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

. Drótsodrony-ágybetétet méret, után, régi 
ágybetétek javítását, kerítés-fonatot bármilyen 
méretben a legjutányosabb áron készítek 
Böröcz István szita- és rostakészilő II. kér. 
Bem utca 209.

. Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek
kel november 1-re kiadó, I. kerület, Haviár 
Dani utca 57. ^
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