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

nyek ide cimzendöki Telefonszám: 16.

Főszerkesztő:

O R O S Z  I V Á N
Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed
évre 1 *30 P, 1 hónapra 40 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 10 fillér.

A háborús kiadások 
megháromszorozódtak

Irta: dr. Karafiáth Jenő ny. miniszter, 
országgyűlési képviselő

Amikor az egész világ rendre, nyugalomra* 

és békére áhítozik, a német konjunktura-kutató 

intézet megállapítása ijesztően megdöbbentő 

képet tár elénk* arról, hogy mit költenek a 

szabad államok a háborús készülődésekre. 

E szerint, ha a világháború előtti 1913. évi 

katonai kiadások 100-as index-számmal szere

pelnek, amelyet a leszerelési konferenciába 

vetett és fájdalom, balgának bizonyult remé

nyek egyideig nagynehezen fenntartottak, a 

konferenciák nyilvánvaló csődje következtében, 

1933-ban 154-ről 171-re, 1934-ben 200-ról 

259-rc, 1935-ben pedig 240-ről 310-re emel

kedett. vagyis más szóval az utóbbi három 

esztendőben a háborús kiadások összege a 

békeszerződések nagyobb dicsőségére a világ

háború kitörése előtti állapothoz viszonyítva, 

megháromszorozódott. Mi, magyarok gúzsba- 

kötött kézzel vagyunk kénytelenek tehetetlenül 

vergődni ebben a népszuverénitást lealázó és 

vllágbékére oly szörnyen ostobául, megannyi 

egyoldalú háborús veszélyt rejtő, megdöbbentő 

egyenlőtlenségben. A körülöttünk folyó lázas 

fegyverkezés közepette is kénytelenek vagyunk 

megmaradni a régi és viszonylagosan is a leg

szűkebbre szabott hadügyi költségvetés keretei 

között. Szavunk csak pusztába kiáltó szó volt
%

akkor, amikor a világválság egyetlen gyógyitó- 

szerét, az általános és igazságos lefegyverzési 

törekvéseket a legszédületesebb* ütemű, leg

általánosabb és legigazságtalanabb felfegyver

kezés láza váltotta fel és amikor e felfegyver- 

kezésböl a nem tetsző nemzeteket az egyenlő 

elbírálás elvének legszemérmetlenebb arcul- 

csapásóval, egyszerűen kizárták. Mig Magyar- 

ország 97,630.000 pengőt, az állam teljes költ

ségvetésének 8 százalékát adja a honvédelem 

céljaira, addig Anglia költségvetésének 20 szá

zalékát; az Egyesült Államok a budget 17.9 

százalékát, Jugoszlávia 1934—35-ben kereken 

kétmilliárd dinárt, csendőrségre külön 350 millió 

dinárt, költségvetésének 20 százalékát, illetve 

24.3 százalékát fordítja hadi kiadásokra; Olasz- 

országi 934 —35-1 költségvetésében4.366,000.000 

lirát, vagyis költségvetésének 21.2 százalékát; 

Csehszlovákia 1934-ben kétmilliárd csehkoro- 

nát, ezenkívül évente rendkívüli belügyi beru

házásokra 315 millió csehkoronát, vagyis egész 

költségvetésének, 26, illetve 30 százalékát fór« 
dltotta honvédeimi célokra, Románia 1934-35- 

ben 6837 millió leit, 1935—36-ban kétmilliárd 

695 millió leit, egész budgetjének tehát 28, 

illetve 36.8 százalékát. Ezek a számadatok 

azonban nagyrészt régiek és a legtöbb idei 
budgetben emelkedtek, kivéve, .nálunk, ahol 

kÍQytcleo^k .tavalyi u u ć ^ k O lte ^

vetési keretben maradni, az általános védk5~

telezettség behozatala nélkül. Még aggasztóbb- 

nak látszik önvédelmünk állapota, ha arra 

gondolunk, hogy ezeket a költségvetési adato

kat az egyes államok által igénybe vett, leg

többször a nagy ' nyilvánosig elé soha sem

kerülő póthitelek is megdöbbentően duzzaszt- 

ják, amelyek természetesen, nincsenek a hiva

talos statisztikában feldolgozva. Az állandó 

békülés, vagy békére való készülődés közepette, 

szünet nélkül tart a fegyverkezés.

Huszonöt éves a Szarvasi 
Kisgazdák és Földmivesek Köre

Zászlót avat a Szarvasi Gazdaifjak Önképzőköre

A Szarvasi Kisgazdák és Föld
mivesek Köre ezévben tölti be az 
egyesület fennállásának 25. évfordu
lóját. Ugyancsak most készítette el a 
Gazdaifjak Önképzőkör^ is egyesületi 
diszzászlaját. A szarvasi kisgazdák 
együttes ünnepséget tartanak ez alka- 
loífltoöl'-é's' * azt1' ’tfáSáfnáp, ;e hő 25éri 
rendezik meg. A szarvasi gazdatársa
dalom életében oly fontos helyet be
töltő két egyesület vasárnapi ünnep
sége 9 órakor az ev. ótemplomban 
kezdődik, amelyre a gazdák és a 
fiatalság a Gazda-Körből vonul fel. 
A templomban a Gazdaifjak Önképző
körének zászlaját felavatják, a Gazda 
Kör zászlaját pedig megáldják. A 
Gazdaifjak Önképzőkörének diszes ki
vitelű zászlaja Tornán János művészi 
terve alapján készült. Tiz órakor a 
Hősi Emlékmű elé vonulnak és azt 
megkoszorúzzák. Fél 11-kor a Békés

megyei Mezőgazdasági Bizottság nyil
vános ülést tart a Vigadóban, amelyre 
több vendég is érkezik. Délután fél 2 
órától díszközgyűlést rendeznek a 
Vigadóban. Ennek műsora a következő, 
1. Nemzeti Hiszekegy, énekli a Szarvasi 
Dalkar. 2. Elnöki megnyitó, tartja 
Krsnyak Fái társelnök: 3... Szavalat, 
elmondja Kiszely Ziza. 4. Ünnepi be
széd, tartja vitéz Tepliczky János, a 
Gazda Kör elnöke. 5. Ünnepi beszéd, 
tartia Kiszely Mihály, az Önképzőkör 
elnöke. 6. Az Önképzőkör zászlaját 
átadja vitéz Tepliczky Jánosné zászló
anya. 7. Szavalat, elmondja Frankó 
György. 8 Üdvözlések. 9. Zászlószegek 
elhelyezése. 10. Elnöki zárszó. II. Him
nusz, énekli a Szarvasi Dalkar veze
tésével a közönség. Este a Vigadóban 
közvacsora lesz. Szarvas lakossága 
nagy érdeklődéssel várja a kisgazdák 
ünnepségeit.

Gazdag műsoros-estély
a Leányegyesületben

Nagy érdeklődés előzi meg a változatos programból álló előadást

A szarvasi Gróf Bolza Pálné 
Leányegyesület, amely hosszú évek óta 
igen jelentős szerepet visz Szarvas 
kultúrális életében, vasárnap este 8 
órai kezdettel az Árpád-szálló dísz
termében nagyszabású és gazdag- 
jtoűsorú estélyt rendez; amely iránt 
nagy érdeklődés' nyilvánul . még. Az 
•egyesület agilis vezetőségé fáradtsá
got nem ismerő, lelkes ̂ buzgalommal 
Kozta Ősszé a nagyrészbpn egyesületi 
tagokból álló szerepMfelrdifc amely 
.színes és v^ítp?atos pipgrammal kéj? 
veskedik kozöhségének. A műsort

báró Benz Éva elnöki megnyitója 
vezeti be, majd jelenetek, egyfelvona- 
sos színdarabok, táncbemutatók szí-, 
nesitik. Az előadásra belépődíj nincs, 
csak a. műsor megváltása 1 pengő, 
70 és 40 filléres árakon kötelező. 
Előadás u(jin az Árpád-szálló föld
szinti helyiségében családias összejöve
tel lesz. Az előadást és a családias 
összéjövetelt olvasóink figyelmébe 
és meleg pártfogásába ajánljuk és 
arra az egyesület vezetősége lapunk 
útján hívja meg á közönséget.



H I R£ K
Gyö£yszert& rí inspekció

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

Istentiszteletek

A szarvasi tv. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tói, 10 .órától magyar, az új templom bán tót nyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm.kát. templomban vasárnap délelőtt 
6 órakor diákmise ifjúsági -szentbcszéddeí. 9 órakor 
csendesmise, 10 órakor sztntbeszéd, nagymise, délután 
4 órakor litánia. Hétköznap negyed 8-kor csendesmise.. 
Októberben délután 6 órakor rózsafűzér-ájtatossúg.

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

— Esküvő, Balázs Erzsébet, a Har$án\:- 
gyógyszerlár tulajdonosa, és dr. Koiossv.iry 
Sándor miniszteri U rácsos október hó 15 én 
házasságot kötöttek Budepesbn.

—  Meleg ünneplésben részesítették Kovács 
Andor föesperest. Kovács Andor orosházi 
főesperes most tölíö!te be éleiének hetvenedik 
évfordulóját. Ebből elhullómból a rr.ut 
héten Orosházán ünnepséget rendezlek, 
amelyen az egész megyéből nagy számban 
jelentek meg az egyházak kiküluoitri és az 
érdemes lelkipásztor nagyszámú tisztelői .és 
jóbaráiai. Az iünnepséuet ünnepi istentisztelet 
előzte meg, amelyen Bsrlos Pál szarvasi és 
Balczó András kondorost lelkészek imád
koztál;, illetve itíét hirdetlek, majd ünnep; 
.díszközgyűlést tartottak, amelyen Keilo 
Gusztáv szarvasi lelkész az egyházmegye 
papsága, Raskó Kálmán igazcaló a szarvasi 
Vajda Péter-gimnáziurn, Kiss Sándor igazgató 
a szarvasi Lulher-tanitónőképző, Szelényi 
János ev lelkész az elemi iskolák nevében 
üdvözölték Kovács Andor esperest, körmány- 
főtanácsost. Délben az ünnepelt tisztelőiére 
közebédet rendezlek.

— Folynak az adóösszeirások. Szarvas köz

ség adóhivatalának tisztviselői hétfőn meg

kezdték a tanyai kerületekben az adóössze- 

irást. Az összeírás a kisebb-nagyobb záporok 

akadályozása ellenére állandóan folyik.

— Reformációi emlékünnep. Az öcsödi ref. 

egyház november 1-én este 6 órai kezdettel 

á  Földműves Népkörben reformációi emlék

ünnepséget rendez.

— Nagy amatőr fényképpályázat, A.Photo- 
Club44 kiadásában megjelenő „Foto* cimű 
fotóművészeit folyóirat uj tehetségek felku
tatása, továbbá a haladó és beérkezett ama
török serkentése céljából pályázatöt hirdet, 
összesen 109 díjjal. A 100 dij fele a kezdők, 
másik fele pedig a haladók és beérkezetted* 
között kerül' kiosztásra. A pályázaton való 
részvétel teljesen díjmentes, csupán a „Foto- 
októberi és novemberi számában található 
szelvény beküldése kötelező. A pályázat je
ligés. — A feltételek részletei a „Foto* fent- 
emlitett két számáén találhatók. A lop vi-. 
déki viszontelárusitóknál, valamint a szerkesz
tőségnél (Budapest. VI.f Ferenc József rak
part 17. V. em.) szerezhető meg.

— Menetrendváltozás. A 'szokásos őszi
téli menetrendváltozás már életbelépett, igy 
tehát a vonalok most már „téli*4 menetrend 
$&epnt közlekednek úgy az Államvasutak# 
mint a Győr-Soproni és .más magánvasutak 
vpnalain. Ezeket az uj menetrendeket tartal
mazza anöpokban megjelent közismert 
Zöld menetrend, amely éz alkalommal is 
igen célszerű alakban, fehér papiroson szé
pén, könnyen olvasható nagy számokkal' 
nyomva, olcsó 60 filléres áron került forga
lomba. Könyvkereskedésekben és trafikokban 
kapható. — Az egypengds Vasúti Útmutató 
néhány nap múlva ugyancsak forgalomba 
kerül.

* . -rijpekeswármegye Mezőgazdasági Bízott- 
8$jB&' fofefc évu^bkl. hó 25-én vasárnap 4  e. 
V ^ lin k o f^ aK ^s  községeden a ’Vjgadó nagy
termébe nlfezípíü lést tart \a következő tárgy
sorozattal. Jl. -.Elnöki megnyitó..;2. A .szikes 
lalajokró(áért4Uezik Dr. Geiszt^Gaspár. 3. Ha
tározati íjavösktt“előterjesztése; a) A Tiszán
túli MeÉÉÖteazdafHági Kamara által.:a miníszfer- 
közi bizotlság elé terjesztett javaslat .szorgal
mazása ; b) Közmunkák természetben lero
vásával a mezei kö/ös düllöutak javítása. 
Vármegyei ?*/abályrende!ei; c) Piacok és \á* 
aárok .heiypérmnijttk ,'reodeji.ése ; d)
Alispán ur üdvözlése a köiösi duzzasztó 
munkálatainak megkezdése alkalmából. E!ő- 
terjeszli vitéz Tepliczky János a szarvasi 
mezőgazdasági bizottság elnöke. 4. Az öntö
zés problémájáról értekezik Takátsy Sándor 
árm. társ. szakasz-főmérnök. 5. Tiszavidéki 
problémákról értekezik Tildy Zoltán. 6. Ba
ranya vármegyei Mezőgazdasági Bizottság 
álirata érdekképviselet ügyben. 7. Doboz 
községi mezőgazdasági bizottság álirata a 
Hoít-K őrös hajózhatóvá tétele ügyében. 8. 
Terméj-bi/Josittis. 9. Indítványok.

— Halálozás. Bencze József nyug. ref. 
igazgatőtaniló 72 éves korában Szeghalmon 
elhunyt. A niesszevidéken közismert, jólelkű 
és emelkedett gondolkodású pedagógus ha
lála széíes körökben kellett mély részvétet. 
Bencze József volt az első tanilója Gyökössy 
Endre költőnek is. aki mindig f*meleg szere
tettel gondolt első tanilómeslerére. A nemrég 
megjelent „Hiszek" cimű kötetében lévő 
„Amit nem hiszek" veisében a negyedik 
versszakban a következőket irja :

Aítísík tani!óm: ifjú Bencze József.

(Ki akaratlan kedves felbujtóm lett)

Versre tarát, mert szép a vers nagyon.

„A puszta lélen!" óh, hogy szavalom!

Az elhunytban Horejsi Antalnak, a szarvasi 
Levente Egyesület karmesterének felesege, 
Benp^e Mária sjsejeteU Mesalyjál...gyászolja.

— Panaszkodik a közönség. (Beküldelett.) Te
kintetes Szerkesztőség ! A napokban a hely
beli tanitónőképző épülete elölt vezetett az 
utam, és az alkonyi sötétségben hangos ja- 
jongásra lettem figyelmes. Meggyorsítottam 
lépteimet, és a képző kertje előtt a járda 
mellől egy leánykát látok a földről feltápász- 
kodni. Amikor felsegítettem, elmondta, hogy 
a beton melletti földjárdán egy odaerősített 
drótba botlott bele, amit egy oszlop meg
erősítéséhez húzlak oda. A nagyobb balese
tek elkerülése végett ajánlom, hogy a ve
szélyes drótot tegyék el a járdáról. Ugyancsak 
sok kisebb balesetet okoz a postaépület előtt 
is a járdára helyezett cipőkaparó is. Amikor 
hiszem, hogy panaszaink orvosóltatnak, a 
Szerkesztőség jóindulatáért ezennel köszöne
tét mondok a nagyközönség nevében. Szarvas, 
1936, október *20. Akrirás.
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Nem a filoxera a szölö 
legnagyobb eílensége.

Nagy q sora annak, mig a szőlőrügyból 
bor lesz. Fagy. jégeső, szárazság, nedves rolha- 
dás, napfény hiánya, peronoszpórn és egyéb baj 
tizedeli meg a szőlőt, a legnagvobb ellenségnek 
azonban a filoxerát tartják, Pedig a szőlőtelűt 
sikerül leküzdeni.

S mégis, ritka az olyan szőlőbirtokos, aki 
megfelelő jövedeleminél réri‘délké2ik. A'-’ szőlő 
állandó művelése, gondozása, a sok talajmunka 
és permetezés eszi a pénzt s mire szüretre ke
rül a sor, a néhány hektoliternyi termés nem 
kárpótolja a birtokost ^  sok kiadásért, kevés a 
jövedelem, ha ugyan rá nem fizet a gazda.

Miért ? Mert megadják ugyan ezt a néhány 
kapálást, a permetezést is immet-ámmal, de mér 
a trágyázásról nem gondoskodnak. Ha van kis 
istállótrágya, azt beássák, de már ritkán vesz
nek s ha nincs, koplal a szőlő. Pedig a szőlő 
más növénnyel szemben nagymennyiségű táp
anyagot igényel. Ezt meg kell adni. Minthogy 
azonban szerves trágyája a magyar szőlősgaz
dának mindig kevés van, a szőlő nagy tápláló
anyagigényét csak műtrágyával tudja kielégíteni. 
Istállótrágyával és műtrágyával trágyázva, a szőlő, 
termelés minálunk is jövedelmező. Az a gazda* 
aki szőlőjét éhezteti, nagyobb ellensége annak, 
mint a filoxera.

FIGYELEM !
O K V E X L  E N OL  ‘V A S S A E 11 
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FÜ RD Ő  SZO B  A {berendezés, Csepel fürdőkályha, és zománckockák, meleg és hideg 

’ víz szolgáltatás, h av i  15.— p e n g ő s  r é s z l e t .
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— Halálozás. Özv. Láng Jánosné, Láng Jínos 
gimnáziumi .tanár édesanyja -szerdán, 9$ 
fcortfbím éíhűnyt.Temetése liíágyrészvét nwWfett,, 
csütörtökön délután ment végbe*

Üjemberek címmel irodalmi folyóirat jeleni 
meg. A Dobándi-Kovács Károly, Hablicsek 
István és Tamás Pál gondos szerkesztésében 
megjelenő fplyóirat második szarna naa;{és^t 
ismeretlen szerzőktől hoz változatos cikkeket/ 
költeményeket. Szerkesztőség: 'Gyöngyös,' 
Hevesi-u. 14

—  Rendkívüli közgyűlés. Az öcsödi Iparos
kor október 25-én rendkívüli közgyűlési -tart.

— Kedvezményes kultúrautobusz Szarvasra. 
A MAVART vasárnap és ünnepnap Öcsöd
ről 17’05 órakor kedvezménye.« kultúrautó- 
buszt indii Szarvasra, amely 21*43 órakor 
indul vissza. A autóbusz lérlijegye Öcsödről 
1'40 pengőbe kerül.

Kobzosok előre!
(Orosz [várihoz imk.)

Kedves jó Barátom! Szép^mstsg szavadra 

Olyan jó megállni egy pár pillanatra,

Nem illet dicsérd, améri énekeltem!

Szürke kobzos vagyok; ugyan mit Is teltem?

Sok ezren előttem, kevesen megellem.

Picike lüzemmel járom a világot,

Magyar éjszakában, hej, sokszor hiába,

Keresem a lángol.

Koromsötét az éj, kevés pásztoríűz ég,

Tudom, hogy Téged is lobogásod űz még,

Apró őrtüzeket sorra, mind bejárni,
Talán könnyebb-lesz a virradatra várni ? l 

Hahót kiáltani testvér — virrasztónak,

Bűvös ereje van ilyenkor a szónak;

Nem vagyunk egyedül! Uj tüzek lobognak,

S magyar éjszakába, talán nem hiába.

Kezek összefognak!

Hát Így találkoztunk, jó virrasztó társam;

Hívtál, _  ime'Jöttem! Fogjunk kezet bátran,

Kemény szorítással, bizakodó szemmel.

Hogy vannak még lángok, hogy vannak még lelkek, 

Akik vinasztanak, akik énekelnek,

A kanyargó Körös vadvirágos mentén,

Kik a magyar éjben, a tűz mellett ébren 

A jeli várják színién 1

Hál tudod mit, Pajtás ? Fogjuk össze őket,

A sötétség ellen mindig pártUIóket,
A sok lépett kobzost, a jűzimádókat;

■Höszönlöm lüzedet, köszönöm a szódat.

És hál most indulás! . . .  A sok‘pici fáklya 

Tüzoszloppá nőjjön magyar éjszakába;

Akkor Is, ha meddő, akkor Is, ha dőre.

Kobzosok —  előre! Miklós Vitéz.

—  Állategészségügyi kimutatás. A vármegyei 
jelentéseik alapján járásunkban a mült héten 
a következő állatbetegségek léplek fel. Juh- 
himlő 3 tanyában, sertéspestis Békésszerit* 
Andráfton 5 udvarban, Kondoroson 3 tanyá
ban, Öcsödön 1 udvarban és 8 majorban, 
Szarvason 4 udvarban és 3 tanyában.
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy

úri szabó ómat
Tő* utca, (Beliczey*úl) Vitális-házba helyeztem ét. ahol a legkényesebb igényeket 
kielégítően 8 a legelegánsabb 4uvrtelben kérettek tférfiöhönyöket és kabátokat.,
A nagyérdemű közönség szives támogatását kérve maradtam a nagyérdemű közönség 
alázatos tisztelője

Gunda Mihály úri szabó.

—  Vármegyei móhészkiállitás. Békéscsabán 
november hó 7., 8. és 9. napjain tartják 
meg az Ipartestület székházában a várme
gyei méhészkiál'itást. Belépődíj nincs, de a 
kiállítási kalauz (mely 3000 példányban 50 
oldalon jelenik meg) megvétele kötelező. 
Ára 20 fillér lesz. Hirdetési dijak kereskedők 
és iparosok részére: egész oldal 10, fél oldal
6, negyed o:dal 3 es nyolcad oldal 1 50 P. 
Címjegyzékben .sordíj cégeknek 1 P. A ki- 
állitás napjain fiiléresíiulóbusz lérlijegye l P. 
Békés vármegye méhészeinek e nagy bemu
tatkozásál szívesen ajánljuk a szarvasi kö
zönség figyelmébe. Fetvi tagosítással szolgál 
Némethy Samu méhészköri elnök és Oravecz 
János szabómester.
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— H agy áremelkedések* a szarvasi vásáron.
Az országosan megindult drágulási folyamat 
a szarvasi vásáron is nagyon éreztette ha
tását. Az ipari, textil és bőráruk 30 -50 szá
zalékos áremelkedése mellett a gazdák által 
forgalomba hozoll állatok ára is nagyban 
emelkedett. A sertés és marhaárakat külö- 
sen a szombati vásáron a lóárak szárnyalták 
túl. Ezért azután kevés óllat cserélt gazdát. 
A vasárnapi kirakodóvásár szép érdeklődés 
mellett nagy forgalmat hozott. Különösen a 
csizmadiáknál, szabóknál igyekezett az Ín
séges évek alatt nagyorvjerongyolódott mun
kásság pótolni szükségletét.

A magyar baromfi 
és a nyugati államok

A magyar baromfi világhíre közismert, s 
hosszú ideig jóformán teljesen versenytárs nél
kül állt a világpiacokon. Szinte alig volt elkép
zelhető angol család, akinél a karácsonyi ünne
pen ne pulyka lelt volna az asztalon s ezeknek 
a pulykáknak fő tömege hazánkból került ki 
hozzájuk. Ha ezen körülmények ellenére az el
múlt esztendő cxportstnliszlikai adait vizsgáljuk, 
azl tapasztaljuk, hogy élő baromfi kivilelünk 
csökkent, sót a vágottbaromfiból való kivitelünk 
sem emelkedett oly mértékben, mint ez meg
kívánható. Az 1934/35. évben élő baromfi kivi
telünk 31.967 q volt s ez a mennyiség lecsök
kent 27.820 q-ra. Nem nagy mennyiség ez vi
lágpiaci viszonylatban, de egy olyan kis ország
nál, mint a miénk, ahol meg kell becsülni min* 
den egyes külföldről hozzánk kerüli pénzt, — 
mégis csak jelentős. Még az sem vigasztalhat 
meg bennünket, hogy tojásexportunk 78.000 q- 
ról 89.000 q ra emekedett. önkényielenü! fel
vetődik mindenki előtt, hogy mi is a baromfi- 
exportunk csökkenésének oka. Egyszóval felel
hetünk rá : az önellátás. Baromfinál ezt a világ
szerte hangoztatott elvet nem volt nehéz meg
valósítani, hiszen nincs is szükség égy1 esztehdőre 
és minden ország a baromfiak millióit állíthatja 
elő s ezzel biztosíthatja saját szükségletét. Min
denesetre tömeget elő tudnák a nyugati orszá
gok is állítani, de minőséget nem. Ha tehát to
vábbra is fenn akarjuk tartani ezen jelentős ex
portunkat, még jobb, még prímább áruval kell 
mennünk a külföldi piacokra s igy majd meg 
tudjuk őrizni a magyar baromfi világhegemoniájáL

Hirdessen

a Szarvasi* Közlönyben 1

Bútort
legolcsóbban és m egbízható Jó m inőségben 
csak a z ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. K e d v e ző  fizetési fel
tételek: V idékre D  l J  M I  N  T  E  S  szállítás*



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

Leesett a padlásról 
egy nyolcvan kétéves öcsödi kisbirtokos

Nem lehetett rajta segíteni, mert a baleset után nemsokára meghalt

sért szaladt el,azalatt meghalt.Az orvosi 
megállapítás szerint Izsó Gáspár kopo
nyaalapi törést szenvedett. Nagy rész
vét mellett temették el a közismert öreg
embert, aki hosszabb időn át mint es
küdt, majd törvénybiró szolgálta Öcsöd 
községet.

Izsó Gáspár öcsödi kisbirtokos a 
múlt héten felment házának padlására, 
hogy ott elrendezze az oda felrakott ku
koricát. Az egyik szomszédja kereste őt 
fel és amikor köszönésére az idős ember 
le akart jönni a padlásról, a létra félre
csúszott és leesett az udvarra.Eszmélet
lenül terült el és amig szomszédja orvo-

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyvi hiva
talban október 16-tól oklóber 22-ig a következő be
jegyzések történtek. Születtek : Trabach János és Kovács 
Judit leánya JLidit, Bagi János és Barecz Judit fia Já 
nos, Pljesovszky G\öryy és Babiriszki Marin leánya 
Zsuzsánnu-Erzsébet, Liska Pál és Lizon Anna leánya 
Anna. Koszti István és Czigléczkí Márialeánsa Anna, 
Hruska János és Molnár Mária fiíi György, ifj.S o n k o ly  
G y ö r g y  és frankó Judit leány« Zsuzsanna, Konaacs 
Mihály és Ozsgvan Judit fia Mihály, Janurik András 
és Filyó Erzsébet leánya Erzsébet. 1 láznssá^ot kö- 
ötlek : Valach Pál Frankó Máriával. Kolompár György 
Klimaj Katalinnal. Oncsik János Szrnka Erzsébettel, 
Trnyik János Filip Zsuzsannával. Gálái András Melis 
Máriával. Melis Pál Gálát Judittal, Kovács Pál Borgu
lya Máriával. — Elhaltak Janurik Mátyásáé Szekera 
Judit (34 éves, özv. Litauszki Pálné Demjan Erzsébet 
52 éves. özv. Sonkoly Mátyásné Trnka Anna 6ó éves. 
Novodonszky Zsuzsanna 10 éves, Dina G y ö rg y n é  Je
len Zsuzsanna 75 éves, özv. Láng Jánosné Wéber 
Adél 89 eves korukban.

— Reformációi emlékünnepély. A szarvasi 
Vajda Péter-gimnázium október 31-én, szom
baton délután fél 5 órai kezdettel rendezi meg 
az intézet tornacsarnokában szokásos reformá
ciói emlékünnepélyét gazdag műsorral. Már 
most felhívjuk az érdeklődök szives figyelmét 
erre a szép ünnepélyre és szeretettel hívunk 
mindenkit.

—  Reformációi ünnepély. A Luthcr-tanitónő- 
képzőintézet október 51-cn, szombaton délelőtt
11 órakor rendezi meg a gimnázium torna- 
csarnokában szokásos reformációi ünnepélyét 
gazdag műsorral. Erre a szép, ünnepélyre már 
most felhívjuk az éreeklődők szives figyelmét 
és szeretettel vár a rendezőség mindenkit.

—  A Thália Kamaraszínház Szarvason. A 
nemes célkitűzésekkel dolgozó Thália Kamara
színház hétfőn kezdte meg hatnapos előadás- 
sorozatát Szarvason a közönség szép érdeklő
dése mellett. Miskey József igazgató vezetése 
mellett működő társulat az emelkedett kamara
játékok gndos és művészi előadásaival szerez 
sok kellemes estét a magyar vidék kultúr- 
közönségének, ami által értékes missziót töl
tenek be a nagy magyar ugaron. Kedden G. 
Hauptmann pompás színműve, a Naplemente 
előtt ment nagy sikerrel. Csütörtökön este Paul 
Geraldy mély lélekelemző darabját, a Krisztint 
adták pompás előadásban. Magyarich Flóra 
kiegyensúlyozott játéka mellett Deák Ferenc 
elmélyedő alakítása, Donáth Kató közvetlensége, 
Kozma Andor alakítókészsége tűntek ki. A 
darab komoly értékeit csak az igazán kultúrál
tak tudták észrevenni. A színház ma, pénteken 
a Nem ismerlek többé, szombaton a Tériké 
cimű vígjátékokat adatja elő.

— Országos vásárok. A mezőiúri országos 
vásárt november 2-án, a kétegyházait no
vember 9-én, a kuszentmárlonit november 
8-án tartják meg.

—  Elmaradt a Turul fuballmérközése. V a 
sárnapra kisorsolt T u ru l-M A F C  futballmérkő
zést nem tartották meg, mivel a szarvasi 
vá sá r miatt a mérkőzésen a község elöl
járósága a karhatalmat nem tudta biztosítani.

—  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.

— Helyszűke miatt. Lapunk mai számából heh szűke 
miatt löbb cikkünk, riportunk és a Hetenként rovatunk 
kimaradt. Nyomdánk másirányú nagy elfoglaltság« 
miatt november hó 1-ig négyoldalún megjelenő lapun
kért olvasóink szives elnézését kérjük.

—  Iskolánkivüli népművelési előadás. A

szarvasi Nyugdíjasok Egyesülete Némethy Samu 

ny. igazgató vezetése mellett vasárnap, október 

18-án délután indította meg a kebelében szer

vezett iskolánkivüli népművelési előadássoro

zatot. Az első előadást, felkérésre Wagner 

Géza gimnáziumi tanár, a helyi iskolánkivüli 

népművelési bizottság ügyvezető elnöke tartotta.

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

A XX. század közszükségleti 
cikke az Írógép.

Ha Írógép, legyen

MERCEDES!!!
mert megbízható, gyors
járatú, nagyteljesítményű.

Minden erszénynek 
megfelelő modelek.

Előnyös fizetési feltételek.
Kérjen még ma 
díjtalan ismertetési !

írógép Behozatali Rt.
B U D A P E S T .
V., Nádor utca 24.

Legolcsóbb a legjobb ü l

—  Fertőző megbbtegedések. A vármegyei 
kimutatás szerint a mull héten járásunkból 
a következő fertőző betegségeket jelentették 
be. Hastífusz Szarvason 1, Kondoroson 5, 
Öcsödön 1, paratifusz Öcsödön 1, Szarvason 
1, roncsoló toroklob Kondoroson 1, Szarvason 
1, vörheny Kondoroson 1, bárányhimlő Kon
doroson 1. nyílt gumókor Békésszentandrá
son 1, Kondoroson 1. trachoma Kondoroson
1 egyénnél.

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

Helybeli g abonaárak

Búza 17 3') — 17 40
Tengeri csöves 5’3U
Á rp a  (ú j) 11 00 -  11-20

Zab ....................12 50 - 13-

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

út szám.

Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 
6 fillér. I.egk^ebb hifdeks d:ja 3U filiér.

.Eladó I.. Gvoiíi Géza-ulca 210/1. számú 
ház. Érdeklődni lehet a helyszínen minden 

vasárnap.

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

. Eladó IIL 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.

. 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. Cim a kiadóhi
vatalban.

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

. Hirdetés. Békésszentandrás községben 9 
, kát. holdas belsőség szép gyümölcsössel, sző
lővel, 5 lakószobás újonnan tatarozott, min
den mellékhelyiséggel ellátott kényelmes kas
téllyal. tágas istállóval, ólakkal jutányosán 
haszonbérbe adó, esetleg eladó. Bővebbet a 
Bankgazdasági irodában. Békésszentandrás.

Felelős szerkesztő és kiadó NAGY SÁNDOR

Nyomatott a Szarvasi Közlöny nyomda* és Lapkiadóvá!̂  
lalat nyomdájában, I. Horthy Miklós nt 9. szám.


