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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szarvas, I. kér., 

Horthy Miklós út 9. Az összes postai küldemé

nyek ide cimzendők ! Telefonszóm: 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 óra 10 fillér.

nak megállapítva. Nálunk nem lehet 
állítani, hogy a részes művelési mód 
kerékkötője lenne a mi mezőgazdasági 
kultúránknak és belterjességünknek, 
mert hiszen vannak az országnak 
részei, ahol ilyen művelési móddal 
igen szép eredményeket érnek el. Ez 
a művelési mód biztosit a munkásnak 
olyan keresetet is, amfelyet más körül-

Megalakul a „Szarvasi Chován Kálmán
Zeneegyesület1*

Az alfekuló közgyűlést november hó 15*én 
a községháza nagy tanácstermében tartják meg

mények között nem tudna megszerezni. 
Azonban az előállított terményekhez 
viszonyítottan az abszolút költségeket 
is figyelembe kell venni. Ezek az ab
szolút költségek természetszerűleg 
összefüggnek az egyes mezőgazdasági 
terményeknek az árával és áralaku
lásával is.

Jelentettük már, hogy a szarvasi 
Szimfonikus Zenekar tagjai elhatároz
ták, hogy a zenekar szép múltjára 
és szereplésére való tekintette], továbbá 
a műzene ápolása és fejlesztése, a 
közönség szórakoztatása, valamint 
zenei tudásának mélyítése és fleme: 
sebbé tétele céljábóP —; az alkalmi 
társulást állandóvá téve, megalakítják 
a „Szarvasi £hován Kálmán Zene- 
egyesületet." A fővédnökséget gróf 
Bolza Pál, az elnökséget Raskó Kál
mán gimnáziumi igazgató vállalta. —

Az alakuló közgyűlést november 15-én, 
vasárnap délelőtt fél 12 órakor a köz
ségháza nagy tanácstermében tartják 
meg. Az alakuló közgyűlés tárgysoro
zatán az elnökség, tisztikar és a vá
lasztmány megválasztása, valamint az 
alapszabályok ismertetése szerepel. 
Az alapszabályokat jóváhagyás végett 
azonnal felterjesztik a belügyminisz
terhez. Az alakuló közgyűlésre minden 
zenekedvelőt és érdeklődőt szeretettel 
meghív a Szervező Bizottság.

Külföldi p é ld á k
Irta: Törley Bálint orsz. gyűl. képviselő

Publicisztikánk némely rétege csak 
úgy duzzad a „föltétlenül követendő41 
külföldi példáktól, amelyek — magától 
értetődik — valóságos megtestesülései 
az emberi bölcsességnek és edd g tu
lajdonképpen csak a mi közönyössé
günk miatt nem juthattak el a magyar 
tanyákra. Ha mezőgazdálkodásról, okos 
gazdálkodásról van szó, egész bizo
nyos, hogy a pesti korzó minden tudós 
jelöltje Dániát emlegeti. Nos, hát két
ségtelen, hogy Dánia bizonyos terme
lési ágakon kivül a szövetkezeti esz
mének és a népegyetemeknek kiépíté
sével nagyon tanulságos példát szolgál
tat mindannyiunknak. De, hogy itt 
minden harmadik ember fiók-Dániát 
ajánlgasson, akár megvalósítható az, 
akár nem, azt már bajos megérteni. 
Hiszen Dániában se minden csupor 
fenékig tejföl. Dánia gazdaságát leg
főképen az alapozta meg, hogy orosz 
nyers termékeket dolgozott fel, ame
lyeket biztosan el tudott helyezni az 
angol piacon és itt, különösen azoknak 
az agrárbuvároknak, akik mind töme
gesebben jelentkeznek, szives figyel
mükbe ajánlom, hogy ne csak azt 
nézzék, hogy milyen volt Dánia gaz
dasági helyzete hosszú évekkel ezelőtt, 
amikor a kezükbe került szakmunkák 
megjelentek, hanem vessenek néhány 
pillantást az utóbbi évek vagy hónapok 
gazdasági helyzetére is. Ezek az újabb 
agrárbúvárok egyebek között azt mond
ják, hogy a válságokkal szemben a 
kisbirtok sokkal nagyobb ellenálló erőt 
tanúsít, mint a nagybirtok. En ezt leg
feljebb teoretice tudom elfogadni, mert 
a praxisban nem látom. Nem látom 
Dániában, nem látom itt nálunk — a 
gazdavédettséggel kapcsolatosan sem, 
ahol mindannyian tudjuk, hogy a 80 
ezer védett gazda közül 78 ezer mégis 
csak a kisbirtokosok csoportjába tarto
zik. Készséggel elismerem, hogy a 
mezőgazdasági napszám alacsony 
színvonalra szállt. Ha ennek okát ku
tatjuk, megtaláljuk azt a mezőgazda
ság fizetésképtelenségében, a 'védett
ség szükségességében, a rossz értéke
sítési viszonyokban és egyebekben, 
főleg a pénztelenségben. Nálunk álta
lánosságban véve divatos a részért 
való aratás és a részért való művelés. 
A tőlünk nyugatra lévő államokban 
ezeket a díjazásokat elavultnak és a 
belterjesség kerékkötőjének tekintik és 
általánosságban véve, pénzbérek van-

A szarvasi evangélikus hivek nagyrésze 
több magyarnyelvű istentisztelet tartását kéri

Tizenhat tótnyelvü istentisztelettel szemben 
csak egy magyar istentisztelet van

A szarvasi ev. egyházközség híveinek 
száma generációról-generációramagyarosodik. 
Örvendetes jelenség ez nemzeti szempontból 
és mi szarvasiak büszkék is lehetünk erre, 
mert amig más békésmegyei városokban a 
tót nyelv kitartóan tartja magát és úton út
félen a tót nyelvet beszélőkkel találkozunk, 
nálunk a magyar nyelv elfogadása az utóbbi 
ötven évben oly rohamosan haladt előre, 
hogy a társadalmi életből majdnem teljesen 
kiszorult, aránylag nagyon kevés, inkább csak 
elszigetelt tanyarészeken beszélik állandóan 
a csalódok, az ifjabb nemzedékek pedig 
legszívesebben magyarul beszélnek érezve e 
föld és nemzet iránti kötelességüket. Pedig 
büszkén vallhatjuk azt is, hogy, nálunk erő
szakos magyarosítás sohasem volt, a magyar 
nemzeti érzés általános érzelme váltotta ki 
a hazafias szarvasi tótokban azt és iskoláink 
teljes megmagyarosodása is a szülők kifeje
zett kívánságára történt. Ezeket a körülmé
nyeket igazolják a statisztikai adatok is, amik 
a népszámlálások során a helyszínen felvett 
bemondások alapján készültek. Előttünk van
nak az 1930. év népszámlálási adatai, amely 
szerint a község 25.561 lakosából 21.127 
evangélikus és ebből csak 7.247 vallotta 
magát tót anyanyelvűnek. Mivel a tót anya
nyelvűek mind az evangélikusok közül kerül
nek ki. igy könnyen kiszámíthatjuk, hogy az

ev. lakosság 30 százaléka lót, mig a többi 
70 százalék magyar anyanyelvű. Ezt még 
jobban igazolja az 1936. évi ótemplomi kon
firmáció is, mivel a 250 magyar konfirmáló 
gyermekkel szemben csak hét tót konfirmáló 
volt. Ha most nézzük az istentiszteletek 
sorrendjét, látjuk, hogy amig a két templom
ban felváltva tartanak egy magyar isten
tiszteletet, addig a két hét alatt egy temp
lomban 16 tót istentisztelet van. Természe
tesen ebből kifolyólag például a hétköznap 
reggeli istentiszteletek látogatottsága oly 
csekély, hogy naponta mindig csak azt a
30—50 idős asszonyt és férfit látjuk a temp
lomba járni. Szarvas nagyszámú, és magyar- 
nyelvű lakossága ezzel szemben nagy hiányát 
érzi a gyakortabbi magyar istentiszteleteknek. 
A két templom közötti nagy távolság, a 
vasárnap délelőtti asszonyi elfoglaltság im
máron elodázhatatlanná teszi a magyar- 
nyelvű istentiszteletek sűrítését. Több lelkes 
egyháztag most kérelemmel fordult az egy
ház vezetőségéhez a magyarnyelvű isten* 
tiszteletek szaporításáért. Beadványukban azt 
kérik, hogy az ótemplomi reggeli istentiszte
leteket magyarnyetven larfsáfi megrtBgy a 
magyarnyelvet beszélők is eleget tehessenek 
napi lelki szükségletüknek, mig az újtemp- 
ban a tótnyelvűek részére maradna meg a 
tótnyelvű istentisztelet, azonkívül a vasárnap



délelőtti mostani beosztás mellett abban a 
templomban, ahoi délelőtt nem tartottak 
magyar istentiszteletet, ott délután — lehető
leg az esti órában — legyen a tólnyeivű 
helyett magyarnyelvű istentisztelet. Ezáltal a 
lelkészek munkája se lenne nagyobb és egy 
régóta égetően fontos probléma kerülne 
nyugvópontra. Az egyház vezetőségének a 
fenti adatok és a magyarnyelvű hivek igény
lésének figyelembevételével rövidesen meg 
kell oldania ezt a kérdést, mert azért, hogy 
nagyon sokan inkább a magyarnyelvű isien- 
tiszteietet akarják hallani, vagy egyáltalán 
nem értik a tót nyelvet, a gyakortnbbi temp
lomlátogatásból a hagyományok miatt nem 
zárhatók ki, amikor ezeknek a tömege állan
dóan nő. Jóindulattal, békességestül,a magyar 
nyelv és haza iránti áldozatos szeretettel 
nagyon könnyen meg lehet oldani az ügyet, 
amelynek megoldását oly nehezen várja a 
14 ezernyi magyarnyelvű szarvasi evangéli- 
kusság.

h í r e k
Krumplibajok

Egy fővárosi lapban ezen címmel, egy „új
donsült" gazdásznő sírja el .gazdasági bajait, a 
krumpli és őszibarack termesztéssel kapcsolatban. 
Az illető modern gazda nagyobb terjedelmű őszi- 
barackost telepített és csak a telepítés után 
szerzett tudomást arról, hogy az őszibarack 
termesztés eléggé nagy szakavatottságot igényel 
annak metszésénél. Azonkívül az egész területet 
amelyen fekszik, kertnek megfelelő művelésben 
kell részesíteni. Hogy tehát az ásás és kapál- 
gatás ne történjen hiába, elhatározta a terület 
krumplival való beültetését. De jött a tavaszi 
fagy, mely elvitte a baracktermés nagy részét, 
az őszön pedig megtermett a rengeteg krumpli, 
de vele együtt a rengeteg munka is, az azonnali 
értékesítésre meg csak gondolni sem lehet. A 
„konzervatív“ maradi gazdák elolvasva ezt az 
őszinte közleményt, széleset mosolyognak a ba
juszuk alatt. Gondolván, úyy kell nekik, a 
reformistáknak a nagyraförőknek. Én azonban 
védelmére kelek a mi törekvő gazdáinknek, ami
kor leszögezem azt az dJlí/dsómáf, hogy igenis 
a modern gazdálkodás hasznos és célravezető. 
De ahhoz a szakszerű berendezkedésen kiuül 
elsősorban „szakértelem“ szükséges. A meg
felelő szákértelem ugyanis megment bennünket 
sok utólagos kellemetlenségtől, amire a szakérte
lem nélküli gazda csak utólag ion rá. A koii- 
zervqtiv gazdáknak indokolt a szemes termények- 
hez való ragaszkodásaf merf azok elraktározása, 
érlékesilé8et egyik évről a másikra való eltartása 
minimális gondot okoz, ami nagy előny a 
konyhakerti és más gazdasági termeluényekkel 
szemben. De nem megvetendő jövedelem az 
sem, amikor egy 4—5 éves kiültetésű ősziba
rackfa 30—40 kg őszibarackot terem, melyei 
kg-ként 50—80 fillérért lehet értékesíteni, vagy 
tavasszal a vetni való krumplit 15—20 P-vel 
értékesítjük q-ként. A hiba abban rejlik, amibe 
a modem gazdák nagyrésze beleesik, hogy má
ról holnapra rendezkednek be a modern gazdál
kodásra. Minden előzetes tanulmány, talajpróbák 
s a termelendő növények ásványszükségletei, 
éghajlatszükséglet kiismerése nélkül. Innen adó
dott, hogy számtalan moderngazdálkodásra be
rendezkedett ember vesztette el egész vagyonát. 
Ezért nem szabad az embernek túlbecsülnie 
önmagát, tudását, vagyonát, hatalmát a termé
szet rendiével s annak tulajdonságaival szemben. 
S főleg sohasem szabad égész egzisztenciákat 
valamely dolog, valamely ügy szolgálatába 
állítani annak rríérgelése nélkül, hogy az egy 
bálsierencse, vagy a természet szeszélye folytán 
anyagi romlásunkat ne idézze elő. Ami őszinte 
megnyilatkozó modern gazdánk esete ne tartson 
vissza bennünket az előrehaladástól szorgalom
mal, kitartással céljaink megvalósulnak. De 
tartsuk szemünk előtt ezt a jó magyar közmon- - 
dást, mely mindenben 'mérséklésre és óvatos
ságra int bennünket: „lassan érünk messzire

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latai Szarvason november hónapban Farkas Antal 
János gyóíi} szériára látjti el.

Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
ló!. 10 órától magyar, az új templomban tót nyelvű is
tentiszteletet turlanak.

A szarvasi róm. ka!. templomban vasárnap délelőtt 
IS óni-tor diákmise ifjúsági .szeníbeszéddel. \i órakor 
c.scncies mi se, 10 órakor szentbeszéd, nngyini.se, délután 
4 órakor Ihánia. Hétköznap negyed 8-kor csendesmise. 
Októberben délután 6 órakor rózsafűzér-ájtatossáy.

Szarvason református istentiszteletei tartanak 
vasárnap (.éielölt 10 órától tíz Arvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van íeníi^ztelet a községi iskolában.

— Házasság. Gödri István szarvasi községi 
mérnök a műit heten szombaton tartotta es
küvőjét S^rirvason Medvegy Máriával.

— Házasság. Molnár Mátyás és Mindum 
Klára november 8-án a budapesti deákíéri 
evangélikus templomban tartják esküvőjüket.

Új gyakornok a gazdasági tanintézetben. 
A m. kir. földművelésügyi miniszter Cirjék 
Imre oki. gazdát a parlagi m. kir. állami tan
gazdaságból a szarvasi m. kir. középfokú 
gazdasági tanintézet bikazugi tangazdaságába 
gyakornoknak nevezte ki.

— Egy szarvasi diák kitüntetése. Az „Ifjú 

Évek protestáns ifjúsági folyóirat a közel

múltban pályázatot tűzött ki a következő tétel 

kidolgozására : „Egy evangélikus szellemű 

község jellemzése". A beérkezett munkák 

felülbírálása most ért véget és a bíráló bi

zottság a pályamunkák között legjobbnak 

Harmati György Vili. o. gimn. tanuló művét 

találta és azt 20 pengős jutalommal tün

tette ki.

—  Országgyűlési képviselők Nagyatádi szob
ránál. Pénteken, pktóber 30-án délben mint

egy 29 országgyűlési képviselő Mayer János 

volt földművelésügyi miniszter vezetése mel

lett Nagyatádi Istvánnak a földművelésügyi 

minisztérium .előtt álló szobrához vonult és 

ott kegyeletes ünnepség keretében áldozott 

á kiváló gázdavézér halhatatlan emlékének. 

A  szobrot beszéd kíséretében dr. Tóth Pál 

kerületünk országgyűlési képviselője koszo- 

rúzta meg.

— Segélyezés. A főispán előterjesztésére 

Darányi Kálmán miniszterelnök a Munkás
otthonnak 300 pengő segélyt utalt ki.

—  Szabolcska emlékünnep. A Szarvasi Öreg

diákok Szövetsége* november 7-én, fizqmbatpn 

este 8 órai kezdettel a "budapesti Aíkótmany- 
vendéglő külön termében (V;/V ilm ös cgjásiár 
út 68.) Szab3|cská Mihály ünnepélyt rendez. 
Az ünnepségen avatják fel á  neVés szarvasi 
öregdiák^köjtő arpképék, arpij Tihanyi-Takács 
János festőművész festett'"még. Az árckép- 
leleplező avatóbeszédet dr Gyokössy Endre 

mondja. y.
— Műkedvelő-előadás. A HONSz szarvasi 

csoportja szombaton 'este 8 órától a Vigadó
ban műkedvelő'élőadásl rendez, mely alka
lommal szinrehozzák a „Mágnás Miska** cimű 

operettet.

—  A Székesfehérvári M. Kir. Pénzügyigazga
tóság felkéri az igén tisztelt közönségét, hogy 

aki a címére küldött állam i sorsjegyet meg

tartani óhajtja, annak árát a postatakarék

pénztár! befizetési lap felhasználásával mi

előbb egyenlítse ki. Aki a beküldött sors

jegyet nem kívánja megtartani, szíveskedjék 

azt a mellékelt portómentes küldésre jogosító 

válaszboríték felhasználásával visszaküldeni 

oda, ahonnan érkezett. Az állami sorsjáték 

jótékony célt szolgál s aki a megtartani nem 

kívánt sorsjegyei vissza nem küldi, a  jóté-

XUiiqyühb ötöm

VAN A KALÁCSBAN
ára: í  2 Fill.

—  Filléres-gyors Budapestre Vasárnap köz
ségünkből Budapestre a MÁV filléres-gvor- 
sot indit. A vonat Szarvasról reggel 5 óra 
10 perckor indul és 8 óra 38 perckor érke
zik a Nyugati pályaudvarra. Budapestről 
vissza a vonat 23 óra 20 perckor indul és 
hétfőn hajnalban 3 óra 5 perckor ér vissza 
Szarvasra. A filléres-gyors összes jegyei már 
hétfőn elfogytak.

Őszi dal
Tegnap a fenyőkön száz lampion égett.
Csók és zene mellett búcsúzott a nyár 
S könnyel oltotta el a lámpáját száz kis 
Szentjánosbogárka.

Messze távolodnak egymástól az ajkak 
És a séta közben összeforrt kezek,
Az ősz bálja csendes, csak a fákon égnek 
Sárga jelmezek.

A csók tüze hamvad és alszik a mámor,
De könnyről száz csillag, száz fa mesél 
S cipőnk nyoma felett keresztet vet holnap 
Az alkonyi szél.

Ifj. ZERINVÁRY SZILÁRD

—  Vigadóban rendezik meg a kereskedöalkal- 
mazottak múkedveiöelőadásukat. Megírtuk, hogy 
a Szarvasi Kereskedőalkalmazotték Egyesü
lete november 22-én előadatja ügyes műked
velőgárdájával a „Mit susog a fehér akác" 
cimű hangulatos operettet. Az előadást a 
Vigadóban tartják meg, amely ifárít áz egész 
városban osztatlan nágy érdeklődés nyilvá
nul meg annál is inkább, mivel ez alkalom
mal ünnepli még az életréváló egyesülés 
fennállásának tizedik évfordulóját.

Minden rádió tulajdonos tudja.

hogy rádió vásárlás bizalom dolga. 

Ezért vásárol RÁDIÓT 

ismert világmárkásat

Sztrehovszky-cégtől
Piactóren Telefon: 59.
1 évi gyári garancia. Részlet, csere.

Csillárokban nagy választék

OLCSÓ ÁRAK! OLCSÓ ÁRAK! 

R á d i ó k  javítását, 

á t a l a k í t á s á t  

szakszerűen végzem.

ORION, STANDARD, TEUBFUNKEN 
és PHILIPS RÁDIÓK!

konycélt károsítja meg. A sorsjegyek vissza- 

TUSJAK PÁL.küldése díjtalan/



H E T E N K É N T
ír ja : OROSZ IVÁN

Történelmi idők
Egy em ber beszél és beleremeg a v ilág. 

A  vasárnap dé lu lá n i borús, szom orú hangu la t
ban, a m iko r a nagy sár keserít el sokakat, hogy 
a vízben úszó lem etőkertekben igyekeznek eledet 
tenni le lk iszükséy le tüknek, kedveseik s írja inak 
m eg lá togatásáva l, k iv irágzásáva l, em b e rm illió k  
ü lnek  velem  együtt a bűvös rád ió m ellett és 
h a llg a tju k , hogy egy em ber beszél. A  levegő 
h u llá m a in  át szá ll a beszéd, a pattogó szavak 
m indenhová  szétáradnak szerte a fö ldön, hol 
em berek la kn a k  és a bo rza lm as nagyszerűségtől 
rem egnek meg a szivek, hogy szem iől-szem be 
á llh a tn a k  lé lekben a v ilág  legnagyobb em berével, 
h a llh a tjá k  a hangját, érezhetik lángoló egyénisé
gének csodálatos varázsát, még igy sok ezer 
k ilom étereken át is, hogy pattognak a jaké ró l a v i
lágok és nem zetek sorsába be le szó ló  és népek 
sorsát irá n y itó  szavak. A  da llam os olasz nye lv  
ritm usos varázsán keresztül a caesari e lh iva to tt
ság tüze, m indenáron a v ilág  ja v á t szo lgá ln i 
aka ró  a ka ra t érczengésű ereje harsog fel, hogy 
bennünk a csodálatot és öröm könnyeke t fakasszák 
fel, am in t halljuk a v ilág fo rm á ló  szavak és 
mondatok súlyos igazságait, am in t h a llju k  a 
sokezer to rkok szeretettől lángoló k iá ltásá t, amint 
s a n g y in iku s  lelkesedéssel szórja gyors ütem ben 
egymásután sokszázszor a vezér és a világ felé 
a dicsőítő szót: Duce . ..  duce . . .  duce . . .  Itt 
ü lü n k  kis szobánkban magunkbunéző szemekkel, 
a nagy világba kitárult lélekkel és hogy letöröl
jük öröm- és csodá la tkön nyün ke t szemeink sa r
kából, akaratlanul is fasiszta köszöntéssel, fel
emelt karral hódolunk annak az Embernek, aki 
-először az olasz népet emelte régi idők fényében, 
hogy most a világ megmentésén fáradozzon. 
Történelmi idők zavargó sodrában születtünk 
és utódaink minden bizonnyal irigyelni fogják 
ezeket a pillanatokat é9 időket, amiket mi most 
és az utóbbi huszonkét év alatt általéltünk. Tör
ténelmi idők gyorsan robogó száguldásában 
olyan jól esik megnyugtatni magunkat érzelmeink 
lerögzitésével, csodálatunk kihangsúlyozásával, 
fájdalmas örömünk kifejezésével, hogy az olasz- 
latin lélek klasszikus erejű modern szobrásza 
szemeink előtt formálja ki a szebb jövendőt, 
-amelynek titka számunkra, magyarokra is kell 
hogy álmaink, vágyaink megvalósulását hozza 
el, mert kell hogy jöjjenek szebb napok az 
igazság tiszta diadalával reánk is a sok szenve
dés, elnyomatás, lenézés keserű évei után. El
bűvölve ültünk vasárnap délutánján rádiónk előjt 
és hallgattuk a százezrek lelkesült zsivaját, 
örömkitöréseit, amikből jutott nekünk is, magya
roknak. Csodálattal élltunk meg annak o lelke
sül leégnek láttán, amellyel egy nép övezi szere
peiének melegén át vezéréi. Túl ven ez az 
átlagos lelkesültségen, azon a kötelező szereteten, 
ami átlagosan jár ki a vezetőknek. Itt nem egy 
vezető állásban lévőnek jár ki a kötelező tisztelet, 
itt a .mennyei régiókból megváltónak küldött 
nagy szellemet üdvözli a bebörtönözött magyar 
lélék éppenúgy, mint az mj birodalom újjáötko- 
tóját, a modern olasz világhatálom és császárság 
megteremtőjét az olasz nép. Üj idők caesari 
hatalma ez az ember, akinek szava vasárnap 
délután Milánó teréről életrehivó és életrekövetelő 
harsonaként terjengett széjjel a nagyvilágon és 
e gyávák megrettenése, az életrevalók boldog 
örömének szivdobbanása festette alá százezrek 
mámoros kiáltásait. A nagy magyar bánatok, 
évtizedes keserülések után fellobbanó, egy egész 
nemzet lelkét világossággal bevonó fáklyaként 
gyulladt ki az a remény, amit a Duce szavai 
keltettek. Annyiszor éreztük már megcsalaItatá
sunk, annyiszor éreztük rokontalan árvaságunk 
a vészek nagy tengerében, annyiszor éreztük, 
hogy mi csak addig voltunk jók másoknak, amig 
hasznunkat látták, most valahogy az önzetlenség 
igazságérzetének szellőjét érezzük felénkáramlani. 
A magyar nemzet minden igaz tagjának hálás 
köszöneté száll az üj kor Caesarjához, aki 
4?átor és őszinte hangon tudta megszólaltatni az 
igazság tisztán csengő húrjait. Oly fájdalmas 
boldogság magyarnak lenni, oly fájdalmas öröm 
a reménykedésben élni és oly fájdalmas gyö

nyörűség a tö rléne lm i időkben é ln i, lá tn i, ha lla n i, 
de bo ldog öröm m el érezni, hogy a tiszta em beri 
eszmék igaz ba rá la i ve lünk  vannak, a k ik  sz ivü k  
suga lla tára  ha llga tva  ha jo ln a k  le nagy isten i 
kü lde tésük m unká jában  a nagy elesettek, a 
nagy rokka n tak  felé.

—  Hivatalos helyiség áthelyezése. A Békés

vármegyei Vitézi Szék hivatala helyiségét 

Gyulán a vérmegyeházára — árvaszék-épü- 

let földszintje — helyezte át.

—  Kamarai választások. A szegedi Keres
kedelmi és Iparkamara választásai 1937-ben 
lesznek. Mivel a szavazati jo^ot az adó- 
kategóriák szerint adják meg. Ezért minden 
kereskedő nézze meg. hor>v kereskedelmi 
és iparkamarai illetéke fel van e tüntetve 
adóivében. A panaszokat a Szarvasi Ipar
testület is felveszi.

— Teaest a Turul javára. November 15-én 

az Árpádban tea-estet rendeznek a Turul 

javára. A tea-est rendezősége pártfogó támo

gatást kér.

—  Jövőre Szarvason lesz a vármegyei gyii- 
mölcskiállitás. A jövő évi vármegyei gyü- 

mölcskiállitást Szarvason fogják megrendezni. 

A szarvasi méhészek mozgalmat indítottak, 

hogy ugyanakkor a vármegyei méhészkiálli- 

tást is itt rendezzék meg. A búzakiállitásnak 

az itt való megrendezéséért, hogy a három 

kiállítás keretében Szarvas országos meg

mozdulásnak lenne a helye.

—  December 12; A Szuhay előadása. A 
szarvasi Nyugdíjasok Egyesületének vezető
sége lelkes műkedvelőgárdájával a kedves 
meséjű Szuhaj cimű' vígjáték előadására 
készül. Az előadást december 12-én rendezik 
meg az Árpád-szálló dísztermében.

—  Reformációi emlékünnepély. Az öcsödi 
ref. egyházközség vasárnap este az öcsödi 
Földműves Népkör helyiségében reformációi 
emléküpnepséget rendezett. Az ünnepségen 
Váczi Dezső lelkész mondott ünnepi beszédet, 
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K ó czy  divatáru kereskedő 
közleitiénye

Férfi divatszövetek ruhára, télikabátra 
és különféle textiláruk, szövet és mokett 
ágy térítők, sezlöritakárók, futó- és szoba
szőnyeg 6 havi folyószámlára rendelhető, 
Továbbá a „Főnix^-gallérok tucatvételnél 3 
hóra beosztva fizethető.

67. M. Kir. 
Államsorsjáték

17.000 nyeremény 250.000 ar. P értékben

Főnyeremény: 40.000 ar. pengő

NYEREMÉNYEK:
20.000 ar. pengő, 10.000 ar. pengő

2-szcr 5.000 ar. pengő. 4-szer 2.500 ar. pengő
6-s/or 2.000 ar. pcnííö, 10-szer 1.000 ur. pengő

és még több nyeremény, melyek mind
k é s z p é n z b e n  fizettetnek ki.

Húzás december 4-én.
SORSJEGY ÁRAK:

Egész ar. P 3*—  Fél ar. P 1*50
Sorsjegy kapható osztálysorsjegy íőárusilóknál és do
hánytőzsdékben. Postai megrendelésekei a pénz előzetes

beküldése után azonnal teljesít a M, Kir. Pénzügy- 
igazgatóság Budapest, V., Szalav-u. 10.
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— Kényszerkölcsön-kötvény tulajdonosok fi

gyelmébe. Azok a kényszerkölcsön-kötvény 

tulajdonosok, akik szelvényutalványaikat a 

postahivatalnál július hó 25-ig benyújtották 

az ott kapott — s előzetesen aláirt — elis
mervény ellenében új kamatszelvény iveiket 

a postahivatal főpénztáránál bármelyik hét* 

köznap délelőttjén átvehetik. Július 25-ike 
után beadott szelvényulalványok kamatszel

vényei még rtem érkeztek be. Postahivatal.

— Katalin-est: november 21. A hagyomá

nyos Katalin-estet az idén november 21-én 

rendezik meg az Árpád dísztermében. Az 

előkészületek már megindultak.

— Népművelési előadás. A Szarvasi Nyug
díjasok Egyesülete november 8-án vasárnap 
délután 5 órakor fogja megtartani az isko
lánkivüli népművelési előadását az egyesület 
helyiségében (Benka Gyula-utca 125. szám). 
Az előadáson dr. Tokay Lajos orvos tart 
értekezletet, e tífuszról. Vendégeket szívesen 
lát az elnökség.

— Műkedvelő Öcsödön. Az Öcsödi Földmives 

Népkör november 25-én a Nótáskapitány 

cimű operettet adatja elő lelkes műkedvelő 

gárdájával.

B ú to rt
legolcsóbban és m egbízható Jó m inőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzleté ben  vásárolhatMnk. 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 
Telefon 47. < 0  <3^ T a k á C S  fakereskedőnél.

A jövő héten tartják meg az iparosasszonyok 
műkedvelő-előadását

Az ügyes műkedvelők a „Pipacskisasszony11 cimű népszínművet adják elő

A Szarvasi Iparosasszonyok és 
Leányok Egyesülete a jövő héten, no
vember hó 15-én a Vigadóban, este 
8 órai kezdettel adatja elő ügyes mű
kedvelőgárdájával vitéz Pölöskei János 
dunántúli újságíró hangulatos és ked
ves népszínművét, a „Pipacskisasz- 
szony“-t. Az előadás előkészületei

nagyban folynak, a darab betanítása 
állandóan folyik és az előjelekből 
ítélve egy jól megrendezett és ügyesen 
előadott előadásban lesz az érdeklődő 
közönségnek része. Az érdeklődés is 
állandóan nő, mert az egyesület veze
tősége a jegyek legnagyobb részét már 
elővételben elhelyezte.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben október 31-től november 6-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek: Je
szenszky Paulovics Sándor és Rózsa Valéria 
Julianna fia Sándor, ifj. Komár Pál és 
Hangya Ilona fia Pál, Gyimesi Lajos Emil 
és Thonisz Borbála leánya Gizella , üsztro- 
luczki Mihály és Szlovák Anna fia Mihály, 
Hipszki Pál és Komlovszki Anna leánya 
Erzsébet-Anna, Rosenberg Gyula és Lőwy 
Erzsébet fia Jenő, Zvara Pál és Czinkoczki 
Judit fia András, Gráfik Pál és Kmotricza 
Anna leánya Judit, Megyik István és Dudás 
Mária fia István, Brecska György és Bohus 
Anna leánya Mária. — Házasságot kötöttek: 
Ozsgyan András Janecskó Zsuzsannával, 
Gödri István Medvegy Máriával, Behan Mi
hály Német Judittal, Gyekiczki János Janii
nk Máriával, Borbély András Gyekiczki Ju
dittal, Kasnyik András Hipszki Erzsébettel, 
Kiszely Mihály Kasnyik Máriával, Kiszely 
János Juhos Erzsébettel, Sonkoly András 
Molnár Judittal, Bukovinszky Emil Podani 
Margittal, Styevó György Urbancsok Annával, 
Styevó Mihály Folytán Máriával, Gombár 
János Rágyanszki Máriával, Nyemcsok Pál 
Sovány Zsuzsannával, Jurák Pál Babecz 
Máriával. — Elhaltak: Valach György 1 
hónapos. Csonka Mihály 2 hónapos, Lustyik 
Pálné Trnyik Zsuzsanna 34 éves. Molnár 
Pálné Varga Julianna 83 éves korukban.

Term elői kim érőket keresünk
azonali belépésre. 300 pengő betét
könyv biztosíték okvetlen szük
séges, ajánlatok eddigi foglalkozás 
megjelölésével.

Ceglédi Bortermelők Szövetkezete.

A XX. század közszükségleti 
cikke az Írógép.

Ha írógép, legyen

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

Minden erszénynek 
megfelelő modelek. 

ElőnySs fizetési feltételek.
Kérjen még ma 
díjtalan ismertetést 1

írógép Behozatali Rt.
BUDAPEST,,
V., Nádor utca 24.

Legolcsóbbta legjobb!! 
_________ |____________
—  Ismét kikapott a Turul. A sok balszeren

csével küzdő Turul vasárnap Békéscsabán 
a Törekvéstől 4:0 (3:0) arányban ismét 
kikapott. A meccs inkább vizikabarénak volt 
mondható, mivel a futballal vizípólót, talán 
inkább sárpólót játszottak.

—  Elmaradt mérkőzés. A békésszentandrási 

Hunyady—KTE mérkőzés a sáros pálya 
miatt vasárnap elmaradt.

FIGYELEM !
O K V E T L E N  O L V A S S A  E L !

F Ü R D Ő S Z O B A :  berendelés. Csepel fürdőkályha és zománckádak, meleg és hideg
víz szolgáltatás, h a v i  15.— p e n g ő s  r é s z l e t .

C S I L L Á R O K :  Modern csillárok nagy választékban 3—1 csillár 14—50 
pengőtől, modern falikarok, irodai lámpák, kip. lámpák 
villanyvasalók, villamossági c i k k e k ,  r é s z l e t r e .

T U N G S R A M  : D—duplaspirál i z z ó l á m p a  kevésáramot fogyaszt.

TELEFUNKEN. PHILIPS. ORION. STANDARD.

Kristályos rádió Bp. 1. Bp. II. vételére, garantált minőség. 
RÁDIÓ CSERE: cserélje át régi rádióját. 

V I L L A N Y S Z E R E L É S :  olcsón jótállással vállalok.
G R A M A F O N :  gramafónok és gramafonlemezek nagyválaszlékban 

gramafon- és lemezkölcsönzés.
M Ű S Z A K I  C I K K E K :  S. K. F\ golyóscsapágyak, autóalkatrész stb.

DANKÓ JÁNOS villanyszerelő és műszerész# Sxar.vas Árvaház épület Tel.: 85.

— Vasárnap a Textil jön Szarvasra. A
szarvasi Turul vasárnap a Textil csapatát 
látja vendégül bajnoki mérkőzésre. Reális 
számítás melleit Turul győzelmet várunk. — 
A kondorosi KTE Kondoroson a TAC-cal 
mérkőzik.

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

—  Az írógép ma már nem luxus, hanem 
nélkülözhetetlen kelléke a dolgozó emberi
ségnek. Irógépvásárlásnál a legjobbat vegye, 
a „Mercedes"-!, mert ez a legolcsóbb és 
kedvező fizetési feltételekkel kaphatja. Kér
jen díjtalan ismertetőt az Irógépbehozatali 
r.-t.-lól, Budapest, Nádor utca 24.

O— Fizessen elő
____  a SZARVASI KÖZLÖNYRE I

Szarvas közs9g elöljárósága, 21.470/1936. ikt. szám.

HIRDETMÉY

A gazdasági cselédek és gazdasági munkások jutal
mazása tárgyában kiadóit földműv. miniszlcri rendelet 
alapján felhívja oz elöljáróság mindazokat, akik mint 
gazdasági cselédek vagy gazdasági munkások egyhely
ben eltöltött hosszú szolgálattal, — példás, hűséges és 
szorgalmas magatartásukkal a jutalmazásra érdemet 
szereztek — munkaadójukkal és szolgálatukat igazoló 
cselédkönyvükkel, munkakönyvükkel a községháza 19. 
sz. közigazgatási jegyzői irodájában folyó évi novem
ber 12-ig jelentkezzenek.

Szarvas, 1936. október 29.
MOLDVAI s. k. 

jegyző.

P U B L I K Á C I Ó

Tanyást keres II. 195. — Eladó ház I. 528. — Héz 
eladó IV. 92., IV. 251. — 6 hold föld és gazdasági fel
szerelés eladó, II. 59. — Eladó II. 387. ház. — Kály
hák eladók 1. 185. — Eladó ház 1. 516. — Gyerek
kocsi eladó I. 147. — Tanyást keres I. 31. — Gazdag 
tartalmával leghübb barátja a Szarvasi Közlöny.

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  1660 — 16’60
Tengeri csöves . 6‘— — —'—
Árpa (új) 12'50 — —
Zab . . . 1350---- -

APRÓHIRDETÉSEK
. Eladó I., Gyóni Géza-utca 210/1. számú 

ház. Érdeklődni lehet a helyszínen minden 
vasárnap.

. Kórházi dűlőben 2 hold föld eladó. Hl. 
kerület 353. szám.

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

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

. Jókarban lévő zománcos gyermekágy el
adó. Érdeklődni 11., 180. ♦

. Emeletes ház (Csáky Albin-utca 229.) eladó. 
Bővebbet Székely órás üzletében Szarvason.

. Szoba két személyre, esetleg ellátással 
kerestetik. Cim a kiadóban.

Felelős szerkesztő és kiadó NAGY SÁNDOR

Nyomatott a Szarvait Közlöny nyomda« és Lapkiadóvá)« 
lalai nyomdájában, I. Horthy Miklós nt 9« szám.


