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Nemzetközi 
szerződési iáz
Irta: Dr. Illés József

egyetemi tanár. orsz. gyűlési képviselő

Valamikor talán majd azt fogják 
irni, hogy a XX-ik század a nemzet
közi szerződések százada volt. Alig 
tudunk hamarjában olyan másik kor
szakot, amelyben annyi nemzetközi 
szerződés jött volna létre, mint ameny- 
nyit különböző címeken látunk létre
jönni ma nap-nap után. Vannak ba
rátsági szerződések, megnemtámadási 
szerződések, kölcsönös segélynyújtási 
szerződések, vannak egész megnem
támadási szerződési rendszerek, van
nak azután valóságos hálózatai azok
nak a szerződéseknek, amelyeket rész
ben iktattak be és vannak olyan szer
ződések, amelyek ugyan titkos szer
ződések, de mégis csak ismertek az 
egész európai közvélemény előtt. Azt 
mondhatnám, szinte nemzetközi szer
ződési láz ez és azért nevezem ezen 
a néven, mert vájjon, mi lepte meg 
az egész világot, hogy nemzetközi 
szerződéseket kötnek akkor, amikor 
amellett szó sincs lefegyverzésről, ha
nem emelkedik a fegyverkezés. Ért
hetetlen beteges tünet ez.

Ugylátszik azonban, hogy szerző
dés és biztonság összefüggésben áll. 
Miéri volna szükség ezekre a nemzet
közi szerződésekre, ha azok a hatal
mas fegyverek, tankok, repülők, bom
bavető repülőgépek és tengeralattjárók 
magukban is elegendő biztonságot 
nyújthatnának az egymással szemben
álló vagy egymásmelléit álló feleknek ? 
Miéri kellene még megnemtámadási 
szerződéseket kötni olyanoknak is, 
akik egészen más világfelfogásban 
élnek, hogy másra ne hivatkozzam, 
csak a szovjetbirodalomra, amely a 
megnemtáiagdási szerző d éseknek 
egész sorozatát kötötte a nyugaton, 
Európával, ennek világnézetileg is el* 
fentétes alapon álló államaival?

És" ba jnost azt kérdezem,, hogy 
vájjon azok a szerződések, amelyek
ről mi ma beszélünk, megfelelnek-e, 
ha azt kérdezem, hogy ezek a szerző
dések valóban azok-e, amiknek lén- 
niők kellene: akkor azt kell felelnem, 
hogy azért újítanak annyi szerződést 
még ellenfelek is, de inég barátok is, 
mert ugylátszik, hogy azok kötésekor 
valami hátsó gondolatuk volt Talán 
n?m, mindig a jóhiszeműség, a bona 
fides vezeti őket. talán mentális rezer-

vációk ezekben a szerződésekben, 
vannak más gondolatok, amelyek nem 
férnek össze a szerződés erkölcsi 
alapjaival s amelyek aláássák a szer
ződés értékét. Hiszen f csak akkor ér
demes azt a szerződést tisztelni, akkor

mondhatjuk, hogy a szerződés szent, 
annak a szankcióját meg kell tartani, 
ha annak van valami elkölcsi tartalma, 
ha azt jóhiszeműleg alkották meg és 
úgy akarják végrehajtani, ahogyan 
azt megkötötték.

A szarvasi járás lakossága meghatottad 
gyászolta Gömbös Gyulát

A Nemzeti Egység helyi szervezetei gyászüléseket tartottak

A szarvasi járás polgársága is kegyeletlel 
és meghatottan gyászolta meg az ország elhunyt 
miniszterelnökét, jákfai vitéz Gömbös Gyulát.

A Nemzeli Egység szarvasi szervezete 
Ribárszky Pál ny. ármenlesitő mérnökigazgató 
elnöklete alatt vasárnap, október 11-én délután
2 órakor rendkívüli diszülést tartóit, melynek 
egyetlen tárgya az elhúnyi kiváló vezér iránti 
kegyelet adójának a lerovása volt. A ritka 
szervezőképességgel megáldoll vezér tragikus 
halála nemcsak a Nemzeti Egységnek jelent 
csaknem pótolhatatlan veszteségei, hanem az 
egész nemzet is árvább JetL-̂ egy nagy állam- 
férfiúval, egy faiát szerető önfeláldozó hazafival. 
Ennek a megrázó ténynek adott meggyőzően 
szép szavakkal kifejezést Ribárszky Pál elnök és

dr. Csicsely Mihály az ifjúsági csoport vezetője. 
Utóbbinak a vezérről irotl méltató sorait Raskó 
Kálmán kerületi elnök indítványára teljes egé
szében az értekezlet az ülés jegyzőkönyvében 
örökítette meg.

A Nemzeti Egység kondorosi szervezetének 
választmánya vasárnap délelőtt gyászüiést íarioit, 
amelyen Sziráczky Sándor elnöki megnyitója 
után Reviczky László ny. ev. lelkész, érd. es
peres megható szavakban emlékezett meg Göm
bös Gyula haláláról.

A Nemzeti Egység öcsödi szervezete vasár
nap délelőtt a községházán gyászülést laríott 
Gömbös Gyula miniszterelnök elhalálozása al
kalmával.

Hétév óta most először mutatkozik munkáshíány
Részletek a vármegye alispánjának havi jelentéséből

A vármegye alispánjának heti
jelentése többek között a következő
ket mondja:

A kisiparosok és kiskereskedők 
üzletmenetében némi fellendülés mu
tatkozik ugyan, de a javulás még 
nincs arányban a^ idei termésered
ménnyel, aminek magyarázata az. 
hogy a túlságosan eladósodott mező
gazdák elsősorban köztartozáshitel és 
egyéb bajaitól igyekeznek szabadulni 
s ipari- és kereskedelmi cikkek bevá
sárlására kevesebbet fordítanak. Meg
állapítható, hogy a jobb termés követ
keztében jelentkező jövedelemtöbblet 
minden vonalon kedvezőbben han
golja az embereket s szünőben van 
az a nagyfokú idegesség, mely a la
kosságot a múlt évben megülte. A 
kisgazdák helyzete a múlt év hasonló 
időszakához képest lényeges javulást 
mutat, mert a magas állatárak és a 
múlt évinél jobb gabonaárak is lehe
tővé teszik azt, hogy a gazdálkodók 
adótartozásaikat jrendezhessék, az el
adósodott kisgazdák pedig tőke- és 
kamatörlésztéseiket fedezhessék. .A 
gazdálkodók és napszámosok helyze
tében beállott javulás mutatkozik a 
hetipiacok és üzletek forgalmának fel
lendülésén is. A (fme?^gazdá^g köré-'

ben tapasztalhaió keevező jelenségek 
remélhetőleg kihatással lesznek a 
mezőgazdasági munkásság kereseti 
viszonyaira is, mert most már a gaz
dák helyzete megengedi, hogy a fog
lalkoztatott munkások létfenntartásuk 
biztosításához méretezett igényeit ki
elégítsék. Ez a remény úgy látszik 
már valóra is vált, mert a hozzám 
beérkezett jelentések mindannyia 
munkáshiányt emleget. Ez alkalommal 
hét év pta először.

Kovács Andor esperes 
hetven éves

Kovács Andor evangélikus főesperes, 
kormányfőtanácsos most töltötte be hetve- 

nedik életevét Á békési ág. hitv. evangélikus 

egyházmegye ez alkalommal Orosházán 

e hó 16-án, pénteken egyházmegyei és 

egyházközségi gyűlést tart; amelyen üdvözölhi 

fogják az egyházmegye érdemes és széles 

körökben tisztelt főesperesét. Az ünnepségen 
az egyházmegye lelkészei nevében Kellő 

Gusztáv szarvasi ev. lelkész mond üdvözlő 

szavakat. Az ünnepség előtt istentiszteletet 

tairtanakaz orosházi ev. templomban, ame- 

ly^a. Bcptos Pál szarvad lelkész, egyház

megye! főjegyző hirdeti az igéi.. > *



h í r e k
Gyógyszertári inspekció

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

<*

Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap oélelőli 
tót, az újtemplomban magyar nyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm.kát. templomban vasárnap délelőtt 
8 órakor diákmise^ ifjúsági szenlbeszéddel, 9 órakor 
csenacsmise, 10 órakor szentbeszéd, ntigymise, délután 
4 órakor litánia. Hétköznap negyed 6-kor cscndesmise. 
Októberben délután 6 órakor rózsafüzér-ájtatossái;.

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

—  Tisztikarválasztás. A Békésmegyei Egye
temi Ifjak Köre most tarlolta meg tisztújiló 
közgyűlését. A jövő tanévié a következő 
tisztikart választotta m eg: Elnök Asztalos 
András, alelnök Láda Bálint, pénztáros Bct- 
gyinka P. Dániel, jegyző Korponai*Kriska 
Mihály, főtitkár Kapuszta György, ellenőr Hidi 
Mihály, háznagy Ravasz János. Választmányi 
tagok dr. Püski Sándor, Lassányi János, Piros 
István, Andrássy Jenő, Tábori György, Jánszky 
J. László, Szabó Ferenc.

— Közgyűlés. A Békésmegyei Kisgazdák 
Egyesülete október 18-án. vasárnap délelőtt 
9 órától Békéscsabán, a Kisgazda Egylet 
székházában rendes évi közgyűlést tart.

—  Csabán pótadót vetnek ki a Magyar Norma 
költségére. Békéscsaba város még a közel

múltban elhatározta, hogy a szegény- és 
kolduskérdést a Magyar Norma alapján 

oldja meg. Mivel a közönség az adomány

gyűjtés során elzárkózott, a város vezetősége 
a z  igazságos pótadó emeléssel oldja meg a 
kérdést.

— Krisztus Király ünnepe. Az Actio Katolica 
szarvasi szervezete októbér hó 27-én, szom
baton este 6 órakor az Árpád-szálló díszter
mében ünnepélyes keretek között hódol 
Krisztus Királynak. Ezen ünnepélyen az is
mert nevű szónok, dr. Czapik Gyula prelátus- 
kanonok, az Actio Katolica központi igazga
tója mond beszédet. Örömmel ragadjuk meg 
az alkalmat, hogy a jelen küzdelmes és nehéz 
körülményei között komoly és biztató sza
vakat hallhassunk s az ünnepély bensőséges 

hangulatától felmelegedve bátrabban halad

hassunk fárasztó utunkon. A? ejőadá? ön
kéntes adományai a költségeket fpgjak fedezni. 

Következő számunkban részletes musprr^I 

* is szolgálunk.

—  Százötven éves a nyíregyházi ev. templom.
Október 22-én lesz 150 éve, hogy a nagy
rétben Szarvasról Nyíregyházára származott 
evangélikusok felépítették ottani templomukat 
A* nyíregyháziak oktpber 25-en ünneplik ipeg. 
templomuk másfélszázéves éyford^órái. A^; 
ünnepségeken a szarvasi év. egyHái is kép: ‘ 
viselteti magát. .....................

—  Békéscsabai dalárda Kondoroson. A béké*- 
csfl^i' Iparos Dalárda vawnáp^eiite Kori-' 
doroson vendégszerepelt. A számban 
összegyűlt közönség lelkesen "ünnepelte a 
kitűnő dalárdát és anna^ ve^tqjét.Lulj^viczki 
Eri3re karhagyot r,r
■ — Népművészeti kiállítás Sz4rv&oiir Beth\enr 

Mária grófnő a közeljövőben nagyszabású és1 
népművészeti szempontból oly jelentőt 'ékciöja' 
sorén az erdélyi n$pművéSttft cíkkpkbál, kiálli- 
Im jv u fc *  Sz^yaiíon. .kulh*t$fo tép*-

MHyennekláÉj&'ejy idegen Szarvasi ? 
S*entiványi Lojoc soproni lapszerkesriC éá láp1 
tu^ooof a kőjwlBiullfcwi SsaivMon, hosszabbá

miiét riportban számolt be ar-----

puttl&tta •öfetöftf i
td ió l. ,:v: •

—  Á .sjülöváros elismerése. A Szarvason meg1 
jelenő Mágyi: Vidék Könyvei cimű sorozatban a 

közelmúltban jelent meg Kcváís István békésszent« 
andrási siilömestemsk hangulatos egyfelvonásos né> 
pics szinjáléka „Pászíortüznér címmel. A kedves és 
régi magyar nótákkal szinesilelí bugac>pusztai szin< 

darabot mér is számos vidéki egyesület adatja elő 

műkedvelőivel Kováls István színdarabját szüiöváro* 
sának, Kecskemétnek ajánloita. Á szülőföld iránti sze< 
retel eme meleg és szép megnyilatkozását a kecske* 
mellek is nagy örömmei beadták. A napokban ér= 
kezeli meg Kováls István cimére Kecskemét város 
polgármesterének figyelmes levele, amely a követ« 
kezőképen szól: „Tekintetes Kováls Istvir. úrnak, 
Békésszenlar.drás. A „Kircs“ Kecskemélnek, mint 
kedves szülővárosának ajánlót! „Pászlortüznér című 
müvének üszle’elpéidányá! őszínie örömmel és köszö> 
nettel vr;iiem. A mű egyik példányát a városi könyv* 
tár’car. hdyeziera el. A szülőváros szerelőiétől étha* ! 
leit mű különös örömöt jelent számomra, meri ab* 

bán a találó kecskeméti vonatkozásokon túl hangú* 
latos költői képeket, jó meglátásokat és értékes szép 
gondolatoké;! találtam. Fogadja igen tisztelt Uram meg-- 

becsüléscm nyilvánításai. Dr. Kiss Endre polgármester. 
Kecskemé!, 1336. szeptember 30.

*

Az elismerő sorokat örömmel közöljük, mert 
azokban egy szülővárosa iránti nagy szeretettel élő, 
iehs;sé£e3 fcmerősüijíi és bárdiunk felé nagy meg* 

éríés^e! hajol a szülőváros. Kováls István kis műve 
elindul: útján s hisszük, hogy még sok megérdemelt 
siker melleit lógja az elgyönyörködíeíni a magyar 
vidék nemesen gondolkodó közönségét.

FIGYELEM! URAK!

K t
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HA RUHÁJA GUNDÁTÓL LESZ!

—  Népkönyvtári óra ideje az állami elemi isko> 
Iában megváltozik. Szerda délután helyett kedden 
délután 2—3<ig válthat bárki díjtalanul könyvel. Az 

Igazgatóság.

—  Felhívás méhészeinkhez. A Békés vármegyei

Méhészegyesület megrendezi a vármegyei méhész* 
kiállítást. A kiállításon minden méhész részt vehet. 
A térdíjak a legminimálisabban lesznek megállapítva. 
Kiállítható: 1. Méz' 1 kg, vagy 0 5 kgos üvegekben 
Kívánatos, hogy egy köi^ég méhészei egyforma üve
gekben Állítsanak kL A címkék is lehelóleg egyfor

mák legyenek. 2. Lépesméz cellofánba csomagolva. 
3. Mézes tészták. 4. Minden méhészeti iparcikk (asz« 
latosok, lakatosok, bádogosok* mézeskalácsosok, mű- 

lépkészilők, stb. munkái). 5. Méhlakások és felszere« 

lések (rönkök, kasok, kaptának, ósdi méhészeti esz« 
közök, ládapergetők, méhetelők, italók). 0. Fényképek ' 
és képek. A kiállításról, kalálóíji^t. ad ki á. vezejö« 
séfc melybe hirdetéseket is felvesznek. A. katalógus«; 

ban' szerelnék községenként névsörszerten' közölni 
az összes Békés, medrei méhészek névsoréi' A 
kpzlés szqnélyínltfm, éssoronkíBl mindössze, 2Q 

fiUtíte kerDl. Mjpfozfo i ölük' a, névsorba lujyétqtni 
akáijik; mi»gQkáI.ézt Jclörüí^ bc.á, n̂ h<üzk5r, eíijö« 
kíná s fizöáék b c  a  20 íintóket A  lü ĵitósop 
belépődíj. nem lesz, plíoabéa a ’katalógus me&őiÁsa, 
kPld6s4.KétWk.á.méh^>zkflr-taglalt,* hogy. a Báittto- 
ni^Jí9zél4^.é3 a,btí^eplé3l;. %te. ldoszfe6a>e. 
tó íWfl, v M Íq w  .^itón-2 óraj^r a. 
helyiségébe e$r 'rövid &$e«leá ieÖessMip«,,
bqb Jöjjenek <£

—  Vasárnap filléres-győri jön Szarvasra. 
VMÓmáp a MÁV fil|ére«-gyoí8Ót illáit . 
pesiiŐl 5eprva9re;. A  vonat, a  ’ NyugáÜ^pá^á- 
udv^ó l 627-iwrijncitfJ^iS«aBva*ra, 10‘274»r. -
W  W jK  .vinW ),

!kálJqfPnJfnÍ r ^_ r«> jeííega ISriiaM g alamiTOrj, a  

lagyoblh .iutydfaea ityiĈ lognáint.- A - téryelrt 
* w l iÚ ^ n d lu s í á ^ e l l u n t .

‘

^ f 1
mól

Gömbös Gyula haláléra
Nem oly régen kérdeztem £ n :
„Ki az, aki ma a hazáért
Az életét feláldozná ?“*
Gömbös halála válaszol ma róf
Hű szívvel küzdve a hazáért.
Az éleiét feláldozá.

Sárkány Imre

Honfibú." Szarvasi Közlöny 1936. szeptember 13.

— iövö héten megnyílik a gőzfürdő. Szarvas 
község gőzfürdője e hó 24-én. szombaton 
nyílik me:-í. A fürdőrend azonos a mait évivel.

—  Nagyot! jól sikerült a békési búzakiáliitás.
Békésen vármegyei búzakiállitást rendeztek, 
amely nagyon jól sikerűit. A kiállításon 13 
szarvasi, 14 öcsödi, 5 békésszenlandrási, 6 
csebacsűdi kiállító vett részi. A díjazottak 
közölt járásunkból a szarvasi Tessedik Sá
muel középfokú gazdasági tanintézetet, Pét- 
rovszki S. István és Geiszt Gáspár örökösei 
kondorosi lakosokat találjuk.

— Dalestélyt rendez a Szarvasi Dalkar. A
Szarvasi Dalkar a közeljövőben daleslélyt 
rendez az Ipartesiületben. Az estély előké
születei már megindullak.

— Mükedvelö-elöadás. A Szarvasi Nyugdí
jasok Egyesülete műkedvelő-előadás rende
zését vette tervbe. Az előadás előkészületei 
már nagyban folynak.

— A huszadik század legnélkülözhetetlenebb 
közszükségleti cikke, a világszerte legelőnyö
sebben ismert „ M e r c e d e s "  írógép. Minden 
erszényhez megfelelő modellek. Kedvező 
fizetési feltételek. Kérjen még ma díjtalan 
ismertelést az Irógépbehozatali Rt.-tól, Buda
pest, Nádor utca 24.

—  Népművelési előadás a nyugdíjasoknál. A

Szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete e hó 18-án, 
vasárnap délután 5 órakor a sajál egyesületi 
helyiségében kezdi meg W agner Géza tanár 
előadásával, az első iskolánkivüli népműve
lődési előadássorozatát. Az előadásokon 

vendégeket is szívesen lát a vezetőség.

— Műsoros-est aleányegyesületben. A szarvasi 

gróf Bolza Pálné Leányegyesület október hó 
25-én rendezi meg műsoros-estjét az Árpád 
dísztermében.

A  XX . század közszükségleti 
cikke az Írógép.

I f r  íróg ép

I I  f
•  ■ 9,

mert megbízható, gyors* 
járatú, nagyteljesítményű.

Cntéil ftUéfcMu
K^nen m óL ing . 
díjtalan ismertetést,!

V«Rtau fain k ito lta  . t m a H -
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H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

Az igazi költő
Gyakran találkozom vele. Ó az, akii igazi 

koilćnek nevezhetünk, köliői elhivatottságai, nemesjó 

szívéi nemcsak dalokban, versekben, költeményekben 
éli ál, adja tovább, de minden társadalmi megnyilal* 
kozásnak 6 a költői képviselője, álomtartalmassága 
meiietl is erjeszlő kovásza, örök rugalmasságú meg* 
valósitója. Dr. viléz Zerinváry -Szilárd, a szarvasi 
járásbíróság kitűnő bírája, ő az az igazi köilő, aki 
mint Miklós Vitéz irta be nevél zengő költeményeivel 
a szarvasi halhatatlanok díszes sorába, és mini 
társadalmi vezető ember minden megmozdulás moz> 
gaíó lelke, költészetlel megtöltő, realitásoktól súlyos 
erejű alkotó kovácsa. Régi barátság fűz hozzá, a 
szépségek és jóságok együllérő lelkesüllsége és a 
színtiszta önzetlenségek magasban szárnyaló szellemi 
kapcsolata révén. Örök barátságunkat egy álom< 

hajnalon egy friss kifli közös elfogyasztása pecsételte 
meg és ez a barátság hoz össze bennünket gyakran, 
amikor nagy dolgok ellenkezéséről, azok kivileiéről 
ven szó, vagy hogy oly nagy szükségét érezzük 
annak, hogy őszintén kilárva egymás előli valónkat, 
lelkiségünkéi a szavak kevéske erejével igyekezzünk 
egymásba lálni, egymást megkeresni íúl minden 
földi realitáson és gátláson és elbeszélgetve együll< 
járni azokon a bérceken, amik a szebb jövendő 
lilokzalos ködeire vetítik kéklő tisztaságukat és ame« 
lyeken át csak lelkünk lörhel erős önkritikával 
és egymás iránti megértő szereidével. Á jövendő 
irodalomtörténészének igen könnyű dolga lesz, amikor 
az ő eredeti lelkiségéi kell lerögzítenie, ami minden 

pcémájában, minden leltében, alkotásában oly rea< 
liszlikus erejű, hogy csillogó krislálykénl jegecesedik 
elő az őt ismerő és a köllészetébe elmerülő egyén 
elölt. Krislálypatak magával sodró vize Miklós Viléz 

iöltészele, nem elködlő szimbólum, nem fékevesztett 

modernség, de örök törvények játszi sokszínűsége, 
-a fonnák varázsába ojloll önvallomások.

„Tavasz előhó dobta fel bölcsőm,
Mezem nincs, meri az Albumon lakom,
A Quliszlánba megyek ifjú ínnal 

És bedalolok minden ablakon?"

Tehál jött tisztán, mez nélkül és mi mosl:

„Bolygó luránl hős vagyok én.
Új dal, új fór.y, új csillaávágyó,
5 fellornyosul bennem az ősi vágy 
Komoran, mini a Királyhágó"

Í5 igy végig. Alap: őszinteség. Falak: a .szintterM 
érzelmek. Telő: a hu, erkölcs, hazaszeretet csillám* 
palái. Cgyillt: az Igaz költő lelkisége, aki sohasem 
tagadja meg önmagái. Ez Miklós Viléz, a szarvasiak 
iöltője, az új magyarság kobzosa, akinek új dala 
nyomán ú] hit, új reménység támad a szivekben. 
A nádzúgásos éjszakákon, íeKér füzek alján ldkćn 
& zokog fel a magyar bánat és hogy most gondo
latban vele vagyok, sok magyar milliók vágyódó* 
.sával hallgatom az örök mplódlákal, és hallgatom a 
liaek és ritmusok lázfotyamában gördülő' egyetemes. 
írzésekel, boldog örömmel mondogatom.: ő n miénk 
a mi várunk, a mi sorsunk. A nagy tömeg, amfly 

kultúrát hiszi, de oem> éli, amely nem tud fekna* 
ászlosodnl a költészetig, ha nem is tudja, do érzi, 
íalátt. tudót.alatt,, hogy. akflllászeiértevaii, ne&szól 
és ha. nem papirpn, de a gpndolatrádtón felfogja 
* nagy, egyetemesség örök inkaként és úgy él a 
dal, az örök szépség, a flsgfa jóság, mlnl álomcsoda, 
nünt reális utópia, könnyfakaaaó flrflamadár, bánat* 
iuM - V U  íz a nwáywa6ö.Jiöllfite a24 a .ma‘ 

amely. ezcr éve saewred m,iWoaiában is 
kacag, örömében is sir , és nündidmindig reméL Az 
iáu i JrtUfr őr akf-a - költészetet idviszi az utcára, az 
elÖQ&t ^közgyűlést leniekben és akaratlan aka« 

megértő és egyetemes dalra a -lelkeket 
a társadalmi élet kakofónlkus káoszéban. Vasárnap 
déMOtr' órtkon AT sumbéélfimk,' szpmbéultunk egy> 
mtosol és SQkaaor- megpfliaikozqii levőnk ismét. 
klMiuK cgymte faté! Á rtmd élét örök tllka a meg
ismerés csodája ćsmćfla tuukn&ny e nirtlt l&k 

nK^rnB^3e, 3oljbkfaÍú3ágának összessége, 
megásniwto'lendUMéAefr latftgtliéw.* A költő ö. oz

kfiH4we*'<
és hatott ü  -áll*ellMfa tS'<-̂  béMnaasBe'vap — 
mosl az eslfbea kSekarcát fényképezve látom magam

előli, talán mlndens személye látásnál tisztábban, és 
felcsendül bensőmben a tiszta öröm boldogság« 
harangia, hogy ő közöilünk van, nemes egyszerű« 
ségben és ezrek helyeit köszönök meg néki mindent, 
amit szivéveMelkével lesz e városén, lesz e népért, 
e fajért, e hazáért, mert oly nagy szükségünk van 
arra az önzetlenségre, amely az ő úljaíl vezefi és 
arra a szeretette, mely tőle jön, ebben az önző és 
szerelel nélküli világ felé.

— Tanolmányi kirándulás. A szervasi kereskedelmi 
szakiskola növendékei pénteken, október 2-én délután 
dr. Nagyné Komlósi Ilona előadó és Mold Ilona ta
nárnő vezetése melleit Szarvas n a g y k ö z s é g  tulajdonát 
képező gyümölcsaszaló telepet tekintették meg. ahol a 
növendékeknek Józsa Mihály kertészeti föintézö tartott 
szakszerű magyarázatot. Az iskola vezetősége és nö
vendékei e tanulságos kirándulásért ezúton fejezik ki 
hálájukat és köszönctüket úgy a községi elöljáróság
nak. mint a kertészet vezetőjének.

— Alpár Gitta premierjére Pestre érkezett Cochran, 
a londoni revükirál.y és o Szerelmes királynőről kriti
kát irt a Színházi Élet új számába. Darabmelléklet a 
Nemzeti Színház nagysikerű újdonsága : Gyémántpatak 
kisasszony. A Színházi Elet éra 60 fillér.

— Közgyűlés. Szarvas község képviselő

testülete csütörtökön közgyűlést tartott, ame
lyen löbb kisebb ügyet tárgyallak le.

— Tisztújitás a Hunyadinál. A békésszent- 

andrási Hunyadi Sportkör most tartotta meg 
tisztújító közgyűlését. Elnök Harka Ödön, 
társelnök Baghv Lajos leltek.

— Gyilkosság, vagy öngyilkosság ? Megirtuk. hogy Po
dani István szarvasi lakost holtan találták ágyában. 
Az orvosi vizsgálat és boncolás adatai szerint zsineg
fojtotta meg magát. A gyulai ügyészség most szigorú 
nyomozást rendeli el ismeretlen tettesek ellen, akik 
komolyan gyanúsíthatok Podani István meggyilkolásával.

Zongorák elsőrendű 
gyártmányok mér 

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

a legjutányosabb árban.

STEINDL RUDOLF zongoraraklár éa gyártelep 
(a szarvast ev. tanitónoképzŐ állandó hangszerkezelő 

mestere.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Kaszap utca 8. szám.

—  Gyulára szállították a súlyosan megsérült 
feiögulyást Megírtuk lapunkban, hogy a 

szarvasi gróf Bolza Géza uradalomban a 
bika megtaposta az őt terelő fejőgulyóst. 
Bencsik János igen súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. Eddig itt ápolták a lakásán, de 
mivel állapota állandóan súlyosbodott való

színűié^ belső vérzés miatt, orvosi rendeletre 
kedden délelőtt'a mentők a gyulai kórházba 

szállították. Állapota súlyos.

HOLDANKÉNT 10 KILÓ VETŐMAGOT TAKARÍT MEG

ARZOPAC • PORIOi • TI LIANTIN
PORPÁCOLÁSSAL

ÚSZÖOMCNTCSStG TERHÍSTÖBfllBT
tcsiAurrorr Aaom '̂AxeoeiHETö

KOVÁCSIK PÁL
fűszerüzlelében.

ÍÍZON A NCVOE-HASSAL N£M NeLYlTfESllMETÓ 
COKOtri GyAAilAA iClAOf 00002BÁN VAlÓCwJ 
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Szőlőink miért hoznak 
kevés hasznot?

Ritka az a gazda, aki nem panaszkodik, 
vagy az időjárásra vagy másra, de még ritkább 
a megelégedett szőlősgazda. Soha sincs meg
elégedve, mert hol a peronoszpóra, hol a szőlő- 
ilonca, hol a jég. hol a kevés vagy sok csapa
dék miatt rossz a termés. Magára sohasem vet 
a gazda, hogy önmagában volna a hiba I Pedig 
külföldön sem ágyazlak rózsákon a szőlősgaz
dáknak, olt is van jég, meg rossz időjárás, féreg 
és egyéb csapás.

Francia-, Német- és Olaszországban azonban 
ugyanazon területen kétszer, háromszor annyi 
szőlőt hoznak ki,mint minálunk.világos, hogy ott 
a szőlő nagy termelési költségéből kevesebb esik 
egy mázsa szőlőre, egy hl borra, s igy nagyobb 
a haszon.

Hogyan érik ezt el ?
El nem hanyagolva a többi termelési 

tényezőt, főképpen a szőlők megfelelő trágyázá
sával érik el. Megfelelően istállótrágyázzák a 
szálát, azonkívül gondosan gyűjtenek minden 
hulladékot, s abból komposztot készítenek. Sok
féle vásárolható trágya és fekáltrágya is rendel
kezésre áll. A-még- fennálló hiányt műtrágyával 
pótolják.

Nálunk kevés az istállófrágya. Ezen hama
rosan segíteni nem lehet ; kevés és drága a 
vásárolható szerves trágya is, dé már komposztot 
minden szőlős gazda készíthet magának. Mint
hogy kevés a szervestrágyánk, a műtrágyázásnak 
nálunk sokkal nagyobb szerepet kellene játszani* 
szőlőink trágyázásánál, pedig szőlőinkbe alig jut 
műtrágya. Itt a hiba főforrása i

legolcsóbb**' és m egbízható m inőségbe* 
csak a x  orssAgi legnagyobb' lakbererídesésf 
üsJetóban vásárolhatunk: KedVezőfizé**?* ffT -

VUktkt« O I 4 M E N r é  s »AUltfel



A legelsőbbrangű budapesti gázgyári DIÓ-KOKSZ,
amely nem tévesztendő össze más minőségűvel már előjegyezhető
Telefon 47. <0 < &  Takács fakereskedőnél.

Féltékenységi szerelmi dráma az utcán
Lúgkővel öntötte le egy leány a volt udvarlóját

Kedden este 7 óra tájban meg
rendítő szerelmi dráma játszódott le 
Szarvason, a Wesselényi-utcában. 
Pregnovits László orosházai útkaparó 
a borbélytól kijövet a városba indult 
menyasszonyával, aki a borbélyüzlet 
előtt várt reá. Amint pár lépést halad
tak, egy nő ugrott eléjük az egyik 
kapumélyedésből és egy üveg tartal
mát az útkaparóra öntötte. Pregnovits 
arcén éles fájdalmat érzett, majd a 
szemei előtt elhalványult minden és

hangos kiabálással hivott segítséget. 
Pregnovitsot azonnal dr. Kerényi Miksa 
orvoshoz vitték el, aki elsősegélyben 
részesítette, majd a súlyosan sérült 
férfit a mentők a gyulai kórházba 
szállították. A csendőrség a nyomozást 
azonnal megindította és megállapítást 
nyert, hogy Ponyiczki Erzsébet szarvasi 
leány szerelmi féltékenységében lúg
kővel öntötte le volt udvarlóját. A 
szerencsétlen férfi valószínűleg elve
szíti szemevilágát.

—  Anyakönyvi hírek« A szarvasi anyakönyvben ok
tóber 9—16-ig a következő bejegyzések történlek: Szü
lettek: Palyov Mihály és Szrnka Mária fia János, Cig- 
lédszky Mihály és Uhljar Mária fia Mihály-Pál, Kozák 
István és Koszti Zsuzsanna leánya Mária, Fekete Már
ton és Graus Klára fia Emil, Skorka János és Laukó 
Anna fia János, nagykállói Kállay Kornél és Rieszig 
Ilona leánya Mária-Monika, ifj. Búzás Mátyás és Cim- 
rék Judit fia Mátyás, Bárdon András és Czibulya Zsu
zsanna fia Mihály, Keizler Jakab és König Lujza fia 
Sámuel, Járosi Pál és Szedljak Judit leánya Judit* Ro
szik Pál és Plesko Mária leánya Mária. Szűcs Lajos 
és Füleki Margit leánya Margit, Paulik Pál és Bakulya 
Erzsébet leánya Erzsébet. Házassságot kötöttek: Su- 
tyinszki Mihály Búzás Zsuzsannával, Sél lei Pál Vágási
V. Balog Zsuzsannával, D. Molnár István-Jenó Klebo- 
vich Magdolnával. Elhaltak: Pekárik Zsuzsanna 3 
éves, Hursan Mária 3 hónapos, özv. Nagy Lajosné 
Csizmái Róza 69 éves, id. Gulyás Mihály 78 éves, Te
rem Pál 69 éves, Hruska Mária 3 hónapos. Szűcs Mar
git 9 napos, Krajcsovicz Jánosné Janurik Mária 28 
éves, Szikora Anna 49 éves, Komár János 55 éves 
kbrukban.

—  Szerkesztői üzenet. K. Gy. Békéscsaba. 
Küldeményeit mindig örömmel várjuk, külö
nösen a szarvasi és megyei vonatkozásúakat. 
Pár hét múlva, amikor lapunk teljes terje
delmében fog ismét megjelenni, közleményeit 
közzé tesszük. Köszönet.

—  Ménvizsgálat. A  köztenyésztésre szánt 

magánmének vizsgálatát Szarvason november 

5-én, reggel 8 órától tartják meg a vásártéren.
—  G yA C — Tnral 2 :1  ( O i l ) .  A  szarvasi Turul vasár

nap Gyulán találkozott ,a G yA G  csapatával. Boros bíró 
j6  vezetése mellett két egyenlő erejű csapat mérkőzött, 
melyek közül a szerencsésebb nyert. A  nagy sárban a 
Turul mégis jobbnak mutatkozott. A  csapatból Wéber 
és Bankó vált ki. —  A  Turul vasárnap Szarvasonmér- 
kőzik a MAFC-al. Nehéz küzdelem mellett szarvasi 
győzelmet várunk.

K ó c z y  divatáru kereskedő 
közlem énye

Férfi divatszövetek ruhára, télikabátra 
és.különféle textiláruk, szövet, és mokett 
ájjytéitók, sézlbntakárók, fűtő- és szoba- 
ssőóyeg.6 havj folyószámlára* rendelhelő. 
Tqyábljá a „Főnix“-gallérok tycatvételnél 3 
hórá'beosztva űzethető.

—  CASS-Hunyadi 2 :0  (1:0). Békésszent

andráson a Hunyadi 2 : 0 arányban vesztette 

el a meccsel. A CASS sok szerencsével 

játszott. Vasárnap a Hunyadi Mezőberény- 

ben játszik.

Szabdkézbőli árverés
útján 1936. október hó 25-én 
délelőtt 10. órakor dr. Készt 
Ármin szarvasi ügyvéd irodájában 
a legtöbbet Ígérőnek eladatik a né
hai özvegy Grimm Jakabné örö
kösei tulajdonát képező szarvasi
II belkerületi 22. számú bel* 
telkes ház. Árverési, illetve eladási 

f e l t é t e l e k  ugyanitt előbb is megtudhatók.

Békés vármegye, Szarvas nagyközség elöljárósága.

Hirdetm ény.
Értesíti az elöljáróság a község lakosságát, hogy a 

gőz- é s  kádfürdőt folyó évi október hó 24-étől 
üzembe helvezi. A gőz- és meleg kádfürdő hetenként
3 napon át lartatik üzemben éspedig minden héten 
szombaton, vasárnap és hétfőn. A fürdőrend és fürdő- 
használati dijak további rendelkezésig a következőkben 
allapittatik meg:

Szombaton délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak részére, 
délután 1 órától 5 óráig nők részére, délután 6 órától
9 óráig férfiak részére.

Vasárnap délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak részére, 
délután 1 órátál 5 óráig nők részére, délután 5 órától
7 óráig nők részére, délután 7 órától 9 óráig férfiak 
részére

Hétfőn délelőtt 7 órától 12 óráig férfiak részére, dék 
után 1 órától 5 óráig nők részére, délután 6 órától 9 
óráig férfiak részére.

Gőzfürdő használati dija személyenként 60 fillér, 10 
szelvényből álló bérlet 4 P.

Vasárnap délután S—7-ig és 7— 9-ig tömegfürdés 26 
fillér használati dij mellett a szegényebb sorsú lakos
ság részére.- -

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, pótjegy 
minden személy után 26 fillér, 10 szelvényből élló 
bérlel $ pengő.

Szarvas, 1996: október hó.
ELÖLJÁRÓSÁG.

P ont^p  m u n k a i _ .  Szolid  á ra k i

f a i
t'* '*  ^  Van agttencsém a nagyérdenj£közönség szives tudomására hozni, hogy

£

át aho la  legkényesebb igényeket 
kielégítően s a legelegánsabb kivitelben készítek férfiöltönyöket és kabátokat.
A nagyérdemű közönség szives támogatóját k r̂ve mara^top a nagyérdemű közönség

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

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség elöljárósága a’tűzoltók, rendőrök 

kézbesítők s egyéb községi szegődményes alkalmazot
tak ruházati cikkeit versenytárgyalás utján kívánja biz
tosítani. Felkéri ennélfogva azon iparosokat, akik a 
ruházati cikkek szállítását elnyerni óhajtják, hogy zári 
írásbeli ajánlataikat folyó évi október hó 2ö-án délelőtt
10 óráig a községi iktató hivatalba beadni szívesked
jenek. Ajánlati blankctták a községi számvevőnél díj
talanul kaphatók. Bővebb felvilágosítással a községi 
számvevő szolgál. Az elöljáróság a szabad választás 
jogát fenntartja magának.

Szarvas, 1936. évi októbci hó 12.
ELÖLJÁRÓSÁG.

Helybeli gabonaárak
16 90 -  17 —
5 2 0 -----

1100 -  
1100 -  - -

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

P U B L I K Á C I Ó

Akácfák és tehén eladók T 111. 212. — 5 hold föld 
Hosszúsoron, 5 hold föld Csabacsűdön eladó 11. 382.
— 3 hold föld tanyával kiadó T VII. 161. — Szap
panosban földeladólV. 108. — Ablakok eladó IV. 107. — 
Burgundi-répa eladó T II. 82. — Ház eladó II. 492. 
Föld eladó 111. 277. — A Szarvasi Közlöny a nagykö
zönség lapja. Ezt veszi, ezt olvassa mindenki]

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

út 9. szám.

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

Gunda Mihály úri szabd.

. Eladó I., Gvóni Géza-utca 210/1. szám ú 
ház. Érdeklődni lehet a  helyszinen minden 
vasárnap.

. Egy alig használt kétajtós kályha eladó. 
Cim a kiadóban.

. Eladó III., 249. számú ház, 4 kishold föld 
Endrődi- és Berényi-út kezdeténél, ugyancsak 
egy alig használt új zongora. Érdeklődni 
lehet a fenti cim alatt, vagy a közgyámi 
hivatalban.

. Jókarban lévő Singer-varrógép jutányosán 
eladó. Megtekinthető Szűcs villamossági 
üzletében.________________________________

:• Szőnyegszövő*, horgoló- és azsúrozónők 
jelentkezzenek délután 1—3 óráig II., 44. 
szám alatt.

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

. Szerény igényű nő vagy férfi ellátást kap* 
hat, esetleg lakással együtt Dm a kiadóhi- 
vatalban. ___________________________

. Kétszobás lakás, összes mellékhelyiségek
kel noveirJber l*re kiadó, I. kerület, Haviár 
Dani utca'57. .

fékM *m fcM itf fc Ida« NAGY SÁNftOB

Wilfcy é» 4» JjpMáHtil« 
L ■ «*;MAAfo mt fJntm .


