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A kereskedelem szabadsága 
és a képzőművészet

Irta s Tihanyi János Lajos festőművész

A képfestés művészete a legna
gyobb szabadságot igényli. Senkitől 
nem befolyásoltan, csak legbensőbb 
intuíciókra hallgatva alkothatnak a 
festők. Ha tehál a képzőművészet 
szabadságot igényel, ha korlátokat 
nem akar elismerni, úgy valószínűleg 
az ől a magyar vásárlóközönséghez 
közvetítő műkereskedelem számára is 
megfelelő szabadságot követel. De 
ezt követeli a nagyközönség is és 
képzőművészeti kultúránk. Ha a vá
sárlóközönség kényelmes, pénzéért eh
hez joga van. Ha nem akar műter
mekbe járni és kiállítási csarnokokat 
látogatni, ha elvárja, hogy a műkeres
kedő ügynökei útján a lakásába vigye 
és oü ajánlja fel festőművészeink al
kotásait megvételre,- akkor tessék a 
lakásokra, üzletekbe, irodákba járni, 
lessék minél nagyobb apparátussal ki
elégíteni a képvásárló közönség igé
nyeit és kényelmét, ez mindenképen 
hasznot jelent. Keresnek fáradozó mű
kereskedőink- és ügynökeink, megélhet 
a magyar képzőművész, a közönség 
pedig fáradozások nélkül, a maga 
intim otthonában nézegetheti a képe
ket, vásárolhat, esetleg cserélhet.

Ki az a naiv ember, aki ■*— igy 
amint leírtuk — nem látja szépnek, 
jónak és hasznosnak a műkereskede
lem hivatását?

Sajnos, az éremnek van egy má
sik oldala is.

A képzőművészeti alkotásokkal 
való kereskedés, tehát az úgynevezett 
műkereskedés nincs képesítéshez kötve. 
Bárki foglalkozhat vele. Máról-hol
napra is. Különösen a képekkel való 
ügynökösködést. Odáig devalválódott 
a „szakma", hogy az, aki tegnap még 
cipőpasztát árult, ma már felcsaphat 
műsáfárnak.

Ezeknek ténykedéséről mondotta 
Petrovics nyug. főigazgató, hogy „sö
tét izlésrontás’* és hogy „kiviteli enge
délyek adásánál pirulva látom, hogy 
micsoda aljas dolgok mennek ki az 
országból**. Eme paraziták kártevései 
ellen jajdultak fel a lapokban a ma
gyar képzőművészek, hogy: „Védel
met a kontárok ellen 1“

Igen, védelmet kérünk a kontá
rok ellen. De kitől?

Soha nem volt szó arról, hogy 
ne lehessen áruba bocsátani bármely 
képet. Még a nyomdátechnikailag ké

szíteti is — kép végtére. A legrosz- 
szabb mázolmány is kép, hiszen vala
mit ábrázol amellett, hogy festékkel 
és festőszerszámmal készült, sőt a 
művel sokban hasonló tárgyi célt is 
szolgál. De ne szabadjon szemetet — 
művészi képnek reklámozni és eladni. 
Ne szabadjon cinóberjankókat művé
szeknek előléptetni I Legyen lilos bör
tönviselt alakoknak városról-városra 
házalva mesterlegények kerelbefoglalt 
fortéiméit a gyanútlan, művészetekhez 
keveset értő jóhiszemű közönségnek, 
mint a „nyomorgó művészek eredeti 
alkotásait41 eladni.

A magyar művészekben ma még 
él a reménység, hogy kérdéseikre fe
lülről választ fognak kapni. Sőt, hogy 
„Valaki" intézkedni is fog. Mert nem
csak a szervezetet roncsoló mérgek 
sötét kufárjai ellen kell törvényeket 
hozni, hanem a lelkeket mételyező ál
műkereskedők és zugügynökök káros 
tevékenykedései ellen is, akik a keres
kedelem szabadságának örve alatt, a 
szükséges törvények hiányában, a kép
festés nehéz művészetét lassan, de biz
tosan csordaszinvonalra süllyesztik.

Szarvas evangélikus társadalma bensőségesen 
ünnepelte meg a reformáció emléknapját

Az Ifjúság szép ünnepségen áldozott 
a reformáció elindulása emlékezetének

Szarvas evangélikus társadalma október

31-ét, a reformáció emléknapját bensőségesen 

ünnepelte meg. Az ev. ótemplomban reggel 

ifjúsági istentiszteletet, amelyen Szelényi Já

nos ev. lelkész mondott beszédet, este pedig 

ünnepi istentiszteletet tartottak, amelyen Krón 

Ferenc árvaatya-lelkész beszélt. A Luther-tani- 

tónőképző-intézet ifjúsága délelőtt rendezett 

ünnepséget, amelyen az énekkar vitéz Szom- 

jas Frigyes hozzáértő és emelkedett vezény

lete mellett egyházi énekeket adott elő. Ko- 

rira Kálmán vallástanár a reformáció korszak- 

alkotó művéről és a reformátorok nagy szelle

méről mondott hatásos beszédet, Holler Klára 

és Bartos Éva szépen szavaltak. Délután a 

Vajda Péter gimnázium rendezte meg a közön

ség nagy érdeklődése mellett ünnepségét, me

lyen Korim Kálmán vallástanár mondott beszé

det a reformáció egyes nemzetek életére gya

korolt nagy hatásáról és a tehetség érvénye

sülésének szükségességéről. Harmati György és 

Medvegy Antal tetszés mellett szavaltak, Já- 

novszky György harmóniumszólóval, Rohoska

gedű-zongora szonáta szép előadásával igazol

ták előrehaladásukat, Kellő Márta pedig mély 

érzéssel egy Haydn szonátát adott elő zongo

rán. A gimnáziumi ének- és zenekar pompás 

betanulásban és dicséretes lendülettel szerepelt 

és különösen HSndel egy oratóriumrészletének 

szép előadásával szerzett kellemes meglepetést 

a hallgatóságnak. Szederkényi Nándor zenetanár 

buzgó igyekezetét, nagy hozzáértését és tudá

sát bizonyitotta be ez az értékes előadás, mely 

a legnagyobbrészt kezdő zenészekkel megle

pően jó előadásban Szarvason szinte páratlan 

zenei élményt nyújtott Örömmel hallgattuk a 

kis szólóénekesnek: Lelkes Margitnak igézetes 

bája és tisztacsengésű hangját, aki bátran szállt 

szembe a nehéz követelményekkel. Őrömmel 

látjuk a gimnáziumi zenekultúra emelkedő fej

lődését, ami kétségenkivül rövidesen jó hatá

sát fogja éreztetni Szarvas zenei életében. 

(Fenti cikkünk lapunk multheti számából 

több cikkünkkel együtt anyagtorlódás miatt 
kimaradt, amiért a közönség szives élné- 

zését kérjük).

Gusztáv és Polónyi Gyöngyi egy HSndel he-

Nagy érdeklődéssel várja a közönség 
a kereskedőalkalmazottak műkedvelő-előadását

Pomptk darab, ügyes szereplők,

A Szarvasi Kereskedőalkalmazot
tak Egyesülete a „Mit susog a fehér 
akác“ cimű operettet adatja elő ügyes 
műkedvelőgárdájával, amely már évek 
óta szebbnél szebb előadásokkal gyö
nyörködtette el lelkes éa hátás közön
ségét. Az operett előadását e hó 22-énf 
vasárnap este 8 órai kezdettel tartják

Jó zenekiséret biztosítják a sikert

meg a Vigadóban. Az előadás iránt 
nagy érdeklődést mutat a közönség' 
és a jegyek nagyrésze már elővétel
ben elfogyott. A pompás darab, az 
ügyes szereplők, a jó zenekiar már 
előre biztosítják a sikert. Az egyesület 
ezen előadással ünnepli meg fennál
lásának tizedik évfordulóját!



H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tói, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi róm.kát. templomban vasárnap délelőtt 
8 órakor diákmise ifjúsági fizentbeszéddcl, 9 órakor 
csendesmise, 10 ómkor szentbeszéd, nagymise, délután 
4 órakor litánia. Hétköznap neRyed 8-kor csendesmise.

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

Gyógyszertári inspekció

Az éjjoli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason november hónapban Farkas Ar.lal 
János gyógyszertára látja el.

— Doktorráavatás. Lukács Ferenc szarvasi 
jogszigorlót a mull héten avatták fel a sze
gedi egyetemen a jogtudományok doktorává.

— Halálozás. Koffán Béla a szarvasi róm. 
kát. egyházközség kántorlanitója súlyos be
tegség ulán 57 éves korában elhunvl. Koffán 
Béla 35 ével szolgált a kai. egyháznál és 
mint kántortaniió 17 évet töltött Szarvason. 
Közismert egyéniség volt, Szarvas társadalmi 
életében közbecsülésnek, közszeretetnek ör
vendett. Megértő lelkületéérl ismerősei köré
ben számos barátot valihnloit magáénak, 
akik most hozzátartozóival együtt fájlalják 
elmúlását. Temetése csütörtökön délután 
ment végbe nagy részvét mellett.

— Az öregdiákok üdvözölték Mussolinit. A 
Szarvasi Öregdiákok Szövetsége egykori 
társelnökének, a papköllő Szabolcska Mi
hálynak művészi arcképéi avatta fel benső
séges ünnepség keretében. Az avatáson 
megjelentek Ravasz László dr. ós Kovács 
Sándor dr. püspökök, Szabolcska László, 
Szabolcska Mihály és még sokan mások. 
Raffay Sándor dr. püspök mondott megnyi
tót, üdvözölte a megjelent előkelőségekei, 
azután Ravasz László állott szólásra. Meg
állapította, hogy a magyar intelligencia egy
ségét és összefogását világszemléleli különb
ségek és a felekezeti meghasonlottság 
akadályozzák meg, tehát keresni kell a

Egy éjszaka
Irta: Péchy-Horváth Rezső (1)
Egyik barátom mesélte el a következő 

történetet.
— Késő éjszaka érkeztem meg az ide

gen városba és ahogy a fojtogató, nehéz köd

lepellel lakart utcára kiléptem, a Zorden-kép- 

től egyszerre hideg kúszott a testemre, a 

kabátom, az ingem alá és összekoccanó fo-. 

gakkal iparkodtam barátságos fedél alá. Egyet
len vágyam, kívánságom az volt, hogy valami 

barátságos utcafogadó táblája bontakozzék 
ki a fejem felett a ködös homályból és tiszta 

vetett ágy várjon reám hívogató szeretettel.
Világéletemben mindig undorral gyűlöl

tem' a fényes, magos hoteleket, amelyekben 

csak lakni lehet, de pihenni nem. Az örökös 

kéjutazókat, az örökös élvezőket is rtiindig 

utáltam, mert ezeknek kedvéért Jóvoltéért és 

kényelméért éppúgy kinő a modern, liftes, 

yillanyvílágításos, télikertes szállodapalota a 

Szahara homokjából, mint Norvégia mohhal 

belepett fekete szikláin és ezt é'réztetik is

— ok is, a szálló is — mindig és mindön

kivel. És ezekben a modern szállodai élet 

»minden ravasz kényelme mellett, a szemte

len pincérhad és a zsebembe pislogató egyéb 
éhenkórászok miatt a pánikszerű sürgés-for

gásban, lótás-futásban és ideges forgatóm*

módot : hogyan lehetne ezeket a különbsé

geket eltüntetni. Meggyőződése szerint az 

iskalából kei! elindulnia ennek a nagyjelen

tőségű törekvésnek, mert éppen a szarvasi 

öregdiákok példája mutatja, hogy az iskola 

össze tudja forrasztani a különböző feleke

zetű embereket is. A műsor további során 

Gvökössy Endre ünnepi beszédben méltatta 

Szabolcska Mihály munkásságát, aztán le

hullott a lepel a költő arcképéről. Kovács 

Sándor püspök szólalt még fel, végül Siki 

Béla indilványára az öregdiákok táviratban 

üdvözölték Mussolinit.

—  Míisoros-estély. A Szarvasi Nyugdíjasok 
Egyesülete november hó 21-én este 8 órakor 
az Árpád-szálló dísztermében nagy műso
ros estélyt rendez, melyre az érdeklődőket 
tisztelet lel meghívja a vezetőség.

— Alakuló közgyűlés. A szarvasi Chován 
Kálmán-Zenegyesület vasárnap e hó 15-én 
délelőtt fél 12 órai kezdettel tartja alakuló 
közgyűlését a városháza tanácstermében.

— Jól sikerült a HONSz szombat esti mü- 
kevelö-elöadása. Szépszámú érdeklődő kö
zönség jelenlétében adták elő a HONSz 
szarvasi csoportjának lelkes és ügy^s mű
kedvelői szombaton a „Mágnás Miska" cimű 
hangulatos, szépzenéjű operettet. A szép 
siker mellett lefolyt előadás valamennyi sze
replője jót nyújtott. Szebellei llus gazdag
skálájú játéka, kellemesen csengő hangja, 
Janecskó Manci kiváló alakítása, jó hangja, 
Sonkoly János utánozhatatlan komikuma, 
egyéni megjátszásai. Kasuba Lajos erős 
beleélése, az érzéseket finoman kidomborító 
jó hangja melleit Rídegh Emília 4jó játéka, 
Novodomszki Pál, Zleszik Mátyás, Bertók 
György, Hicz Pál közvetlenségükkel és ügyes
ségükkel segítették sikerre és telték hatásos 
egésszé az előadást. Domoki Gyula, Bertók 
E'a, Janurik ‘ Ancsi, Nótári István, Csonka 
Erzsébet, Hricz^György, és Liska - János jól 
illeszkedtek be az együttesbe. A darab zenei 
részét az Első Magyar Zenekar adta közre 
Gazsó György vezénylete melleit figyelemre 
méltó összhangban és sok készséggel. A 
darab vitéz Takács István lelkes igyeke
zettel jól tanította be. Az előadás utáni 
táncmulatságon a kora reggeli órákig szóra
kozott együtt a fiatalság jó hangulatban. B

bán mindent találhat az ember, csak csen

det, és nyugalmát soha. Ezért hát mindig jó 

messzire elkerültem ezeket a nemzetközi ka

szárnyákat és meghúzódtam olyan fogadók

ban, amelyeknek létezéséről egészen bizo

nyosan nem vesz tudomást a mindenható 
vöröskönyv.

Szapora lépésekkel igyekeztem a sűrű 
fátyol misztikumait rejtegető nehéz ködben. 

Az éjféli utcán senki sem járt és a rövid- 

harisnyás, tejfehér gázlángok üvegházikói 
körül széles, sötét, szinte szilárd udvar tele

pedett bele a ködfolyamba. A gázlámpák 
mögött megint .összeborult a bizonytalan ho

mály és a követkéző lámpa közeledtére me
gint megnyílt a a vastag ködréteg.

Egyszerre, egészen alacsonyan egyszerű 
felírás ötlött a szemembe, hogy „itt szobák
l-r50-től kaphatók4;. Ez az, toipantam meg 

és gondolkodás ^nélkül nyomtam meg egy, 

kis csengő fehér csontgömbját. Egyszer, két

szer, háromszor. Mint aki siet. És valóban 

siettem is. Már komolyan fáztam és éreztem' 
amint az ólnok hideg ravaszul, Iassan-lassan, 

szorosan felkapaszkodik a bőrömön.

A kapu feltárult és a gyér világítású 
kapualjba lépteit). Pár lépést mentem egy 

óidon falépcsőn felfelé. Egy kopott mellényes, 
ókulárés öreg bácsi ballagott előttem és va- 

Idmi rövidke folyosón ófcö nélkül fogta meg

Vásároljon
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könyvecskére!

— Januárban tartják meg a Katalin-estót.
A Kalalin-estét közbejött akadályok mialt 
januárban tartják meg. E helyeit.e hó 21-én 
szombaton este 8 órakor az Árpád-szálló 
dísztermében a Szarvasi Nyugdíjasok Egye
sülete rendezi meg a szokásos nagy műso
ros estélyét- Az előkészületek' nagyban 
folynak, a jelekből arra lehet következtetni, 
hogy az előadás fényesen fog sikerülni.

— A Budapesti Nemzetközi Baromfi Kiállí
tásra Budapestre félárú utazáshoz vasúti 
igazolványok Andermannál kaphatók. Érvé
nyé* november 24-től december 4-ig, ára 
1*60 pengő.

egy avult ajtó fakilinc^ét. A sötét folyosón 
a legbecsületesebb romantika hullámai csap

tak át felettem és bevallom kissé, megbor

zongva léptem be a szobába ahogy az öreg 

esetlen udvariassággal befelé mutatott.

Beléptem a sötét szobába- és az öreg 

a kezében lobogó gyertya lángjánál meg

gyújtott egy másik, hosszú szál fehér gyer- 

gyát. amely az asztalon állott. Azután valami 

furcsa, fátyolozott hangon jóéjtszakát kívánt 
és csendesen elhagyta a szobát.

Nem nagyon barátságos szobácska volt 

ez és nem sok nézelődésre adott okot. Egy
szerű bútorzat kínálkozott benne, de nem 

nagy kényelmet ígért. Kopott festés éktelen
kedett a falakon az egyszerű faasztal, az 
obiigát két székkel az egyik fal tövében ál

lott. Ezenkívül egy ósdi mosdó, tele lavór. 

sárgás, jéghideg vízzel, egy ágas-bogas áll

vány ruhák számára és valami szekrényfélé 

alkalmatosság tették ki a berendezést. De 

az ablak mellett/ amely a ködfátyol ezüstjé-' 

ben az utcára tekintett és hideg ablakszemét 
a mennyezetről a pádig leomló széles csipke-' 

függöny takarta el, olt állott a biztató fehér 

párnákkal dagadó, pórhpás, süppedő ' ágy, 

az egész barátságtalan szobácska barátságos 
kiengesztelője, sivárságának vigasztalója és 

öreg csontjaim új, friss életré varázslója I 

. (Folyt, köv.) *



November 29-én rendezik meg a szarvasi 
iparosasszonyok műkedvelő-élőádásukat

A pipacskisasszony cimü hangulatos színművet adják elő a Vigadóban

Utolsó napók!
A M. Kir. Jótékonycélú Államsorsjáték

h ú z á s á t

december 4-én
tartják meg.

Még nem késett el, 
még vehet sorsjegyet
Kapható osztálysorsjegy' főáru- 
sitóknál és dohánytőzsdékben. 

SORSJEGY ÁRA:
Egész: ar. P 3.— Fél: ár. P 1*50

— Értesítés. A Szarvasi Hangya Fogyasz
tási és Értékesítő Szövetkezet folyó hó 15-én 
(vasárnap) délelőtt 11 órakor a Vigadóban 
tagértekezletet tart, melyre mindenkit tiszte
lettel meghív az igazgatóság.

Levél Orosz Ivánhoz
(félegyházi Nagy Lajostól)

Köszönöm kérdésed . . .  megvagyok . . .
A  kisgyermekek már szép nagyok, 
asszonyom mosolygós: a régi, 
gond, robot már megszokott néki,—
- kettesben, lassan fel sem■ vesszük.
Száraz kenyerűnket >kedvvel esszük, 
bánatunkat nem fitogtatjuk, 
a többi dolgot pedig hagyjuk . . .

Máskülönben minden csendes itt.
Az éj korán lehunyja szemeit 

. S belefekszik az út. sarába; —
Ilyenkor minden olyan árva ; 
a sok kisház: ezer sárrakás, 
bent hatannyi alvó1 ráadás . . .
Testük pihen, nagyon ^elfáradt.
Hát a lelkűk, ugyan, hói járhat ? 
Messze-messze, álomorszagban, 
ahol talán több igazság uan . . .  
hol a jóból nagyobbal mérnek, 
embereknek és emberkéknek.

Tudod, sokszor úgy fáj a  szívem 
sorsfeirosfdíf jó testvérimen f 
Mennyi panasz terem, meg itten, 
hallgatni nem győzné az Isten I . , .  
Lelkünk, ha felébred hajnalon, 
méla bú bong ki az ablakon, —

: olyan, mintha mély sírból jönne 
és nyomában bús könny peregne 
érző lelkem borús tavára. —
Ez itten a halál .tanyája. . .

. Ott vackol a dohos ágyaljon,
■ hogy jnindent meglessen és halljon. . .

> Ha a panaszt már. megaokalja, 
alattomban felnyúl csontkarja 
torkához a panaszkodónak. . .

hörög, fullad, köhögd kisház, 
vefajtéken izzadpz a lá z ,— .• 
és győz az életi* vagy a'- halál. . .

Afei&t lám vinodatta.jđr, • 
t m  wbttan, rim dul az?iletži .

A Szarvasi Iparosasszonyok és Leányok 

Egyesületének gondos vezetősége műkedvelő

előadást rendez e hó 29-én, vasárnap este 

a Vigadóban. Az egyesület szorgalmas tag

jai és műkedvelői vitéz Pölöskei Jánosnak 
„A pipacskisasszony'' cimű 3 felvonásos szín

művét adják elő. A darab változatos meséje, 

jeles feldolgozása, az előadók ügyessége és 
szorgalma mind biztosíték arra, hogy az olt

— A méhészkiállitás kitüntetettjei. A múlt 
héten Békéscsabán rendezett vármegyei 
méhészkiállitáson Némethy Samu méhészkor 
elnöke a földművelésügyi miniszter bronz* 
érmét és az OMME aranyérmét, Kapuszta 
János a Vármegyei Gazdasági Egyesület 
bronzérmét, Palkovics József kondorosi mé
hész ezüst oklevelet, Szakáts Márton kon- 
dorösi méhész az OMME bronzérmét nyerték.

— Petőfi és Júlia. Tiboldi József, a köz
ismert zeneszerző és iró négykötetes törté
nelmi regényében irta meg Petőfi Sándornak, 
a halhatatlan magyar költőnek és feleségének 
Szendrey Júliának életét. Tiboldi nagy mű
vében a nagy költőnek nem tragikus sorsát, 
de szerelmét, hitveséért való küzdelmét és 
boldogságát tárgyalja. A szerző könyvét 
éles megfigyeléssel irta meg, ami által a 
hálás téma csak nagyobb érdeklődésre tart
hat számot, viszont pompás nyelvezetével 
és korhangulatával az 1846-1847.es idők 
romantikus varávsát maradéktalanul hozza 
elénk. A négykötetes mű most van sajtó 
blatt és december hónapban fog megjelenni 
és a 8 pengős előjegyzési áron előfizethető 
a' szerzőnél Pesterzsébet, Vas G. u. 11., 
vagy a kiadónál Kókai Lajosnál Budapest, 
Kammermayer u. 3. Az értékes könyvet az 
egyesületek vezetőségének támogató figyel
mébe ajánljuk.

— Mozduljanak meg az egyesületek is. (Be- 
küldetetl.) Tekintetes Szerkesztőség I Szarvas 
evangélikus társadalma nagy örömmel fór 
gadta a Szarvasi Közlöny Szerkesztőségének 
ama bejelentését, hogy lelkes egyháztagok 
a szarvasi ev. istentiszteletek rendjében több 
magyar istentisztelet bevezetése iránt indítot
tak mozgalmát. A multheti lapszámuk meg
jelenése óta számos helyen és számos 
egyénnel alkalmam volt a mozgalomul be1 
szélni és örömmel állapíthatom még, hogy 
a mozgalom mellé áir társadalmi különbség 
nélkül mihden- magyarnyelvű egyháztag;' sőt 
a tótajkú értelmes és belátó lakósok is 
igazat adnak a; kívánalomnak; mivel a két
hetenként egy ' városrészben ; tartandó' egy 
magyarnyelvű istentiszteletet ők is kevésnek

megjelenő közönségnek pompás Siórékozás- 

ban lesz része. A vonzerőt még fokozza az 

is, hogy az előadás után táncmulatságot is 

rendeznek, amelyen a tánckedvelő ifjúság a 

reggeli órákig szórakozhat el. Az előadást az 
érdeklődő közönség és a tánckedvelő ifjúság 
figyelmébe ajánljuk. Jegyek előreválthatok 

Nagy Sándor könyvkereskedésében, az egye

sület tagjainál és a szereplőknél.

tartják. Becses lapjukban közölt adatok 
pedig beszédesen igazolják a lakosság kíván
ságát, ami egyöntetű érzéssel nyilatkozott 
meg az egyház vezetőségéhez benyújtott 
aláírók kérelmében. Magyarország közepén 
élő magyarság fenti kívánságai oly jogosak, 
hogy a mozgalom minél szélesebb kiterjesz
tésével sokszorozottan alá kell támasztani a
14 ezer magyarnyelvű hivő akaratát. Ezért 
az egyházi belmissziói egyesületeknek is 
sorra meg kell mozdulnia ebben az ügyben, 
hogy ezzel is szolgálhassák fontos hivatásu
kat, mert a rendszeres templomlátögatás a 
belmisszió egyik célja, ■ viszont. azért, mert 
a lakosság kétharmadrésze nem tud tótul, 
ezért a rendszeres templomlátogatástól a 
hagyományok miatt nem szabad'«'elzárni 
őket. Az egyesületek -megnyilatkozása a 
lakosság érzelmének és kívánságának alá
támasztása lesz és az egyesületi vezetőkön 
a felelősség, hogy a közóhaj igy is , meg
nyilvánuljon. Amikor a szarvasi magyárajkú 
evangélikus többség nevében megköszönöm 
a Tekintetes Szerkesztőség ' bátor kiállását 
és a : reformokat támogató pártfogását' va
gyok nagyrabecsülő tisztelettel,'Hívük Aláírás.

Megszűnő ipertestfiletelu Még -1932-ben 
jelent meg az ipartestületékrői ézóló törvény, 
amely ‘ többek közöttarróltezól.> hogy egy 
test üle t taglétszámának 200*on felül’ kélI lénni. 
A törvényt most' hajtják végre- ésr «rmek 
eredményeként az'öcsödi,'-kondorosi gs bé
késszentandrási ipartestületeket>->tnegta6ntet- 
ték és a szarvasiba olvasztják: be. A 'beol-

- vasztásoknak 30- napon belül:kell‘<nMtgtör- 
ténnie.

— Szarvasiak Pwten.Vasámáp^SiáiVílkról 
filléresgyors mént Büdöfréstrei’ bmílyenn 300 
Szarvasi1 'Utazott * Büdapfestréí A ž:-illćtiton, 
múzeumokban, sziiiháfeákban,rtfindehhol 

1 találkozni léHfetett ^fedélyfts^'élsiíÖHlitözó 
és Budapest Szépségeit ’ szemlék?' sZarítasi-

- EtvééJrtötte aóaélédköriyvét Hrjagyél^nna 
szarváéi krak&i lakos cíeíédkönyvét ‘“étVész- 

' tétté. Az elvesztett cseledkönVvét sömm^hek 
jeléhtétték ki.

—•' Kőzlsmeretterjê ztő előadás. A közisme- 
re tterjesztő^jnM ^fca*nV  ]ifr4paihtf% iq(fl4é)3, 
tanfolyam táftitó
IV. kerületi iskolájában. Jelentkezni lehet 
még rfjoveniber HiBjig.rvftBárnapî délig .aJV* < 
kerületi iskolában. ísmérőséink' figyelmét 
hívjuk} fel a -tanfolyajBjbasznosés ftamés 
céljára; AMáaWyétn írtgyenes. -! *

— Eltörte a lábát Müller lKároly szarvasi 
könyvkereskedő vasárnap virradóra a Viga
dóban tfeodezetti táncmoiaMgpn&yett ,̂ é«5t. 
Hazafelé Jiw ná? f f e s ú  
lábát törte. Gipszbe tették és lakásén ápolják.

FIGYELEM!
| X  V E f  i  É N OX V Í S . Í S X 1 Í  I

Ft)E D ö 82 CHB A t beredítf4».; j&epel fürdőkályha é̂  zomándcádak, “ mele£ 4Š‘luđeg 
‘ : ^«vfz szolgáltatás, :havi 15.— p e/n* 6 s Vé;$.z1 e t.

SI LiM R^RfcáModem csillárok nagyválááztékban 3— I csilíájf l^SO  
V - S&jengőtőlj módéin falikarok, 'ktö̂ 1iSpt>ák
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H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

A pusztítás szelleme
A világ a jó és a rossz örök harca. A 

fény mellett mindig ott van az árnyék is, a 
szeretet mellett a gyűlölet, az öröm mellett a 
bánat, a szépség mellett a csúnyaság és igy 
tovább. Az örök pluszt az örök mínusz egészíti 
ki és bármennyire is igyekezzék a törvény, az 
erkölcs és igazság az árnyak sötétségét letom- 
pitani és elfojtani, az mindig kiutat talál az 
elferdült lelkek elkárhozott és démonikus meg
nyilatkozásaiban. A misztikumra hajló, sok 
bizonytalanságban élő ember gyávaságából fakadó 
félelmében sokszor isteni régiókba emelte a 
rosszat és már az egyiptomiaknál megtaláljuk 
Seth Typhonban, a babiloniaknál Nergalban, a 
germánoknál Logiban. A perzsáknál Ahura 
Mazdával, a világosság istenével szemben ott 
van az Ahrimán, a sötétség és a keltő közt 
az örök harc a földön és egekben. Ez a termé
szeti dualizmus évezredek során át tovább vezeti 
az embert a vallások megnyilvánulásaiban, bár 
az ótestámentomi zsidó Jób könyvében Sátán 
már nem mint Isten ellenlábasa, hanem mint 
szolgáinak egyik tagja szerepel. Különböző ne
veket is kap ez az emberi lélekben lakó lény: 
Sammael, Ázarel, Behial, Lucifer és ezzel kap
csolatban megszületik a pokol legendája, amely
nek törvényes beosztását Dante álmodta meg 
örök-gyönyörűen Divina Comediájában. A sátán 
már belejátszik az első pár életébe, ő rontja 
meg az eredendő bűnnel az emberiséget, a 
Messiásnak is ellenlábasa lesz, sőt Pál apostol 
Jézus halálában az ördög diadalát látja János 
jelenéseinek borzalmas nagyszerűségei is az 
ördög dolgai körül forognak, aki az egész föld
kerekséget megrontja. És hogy nagy egyházatyák 
is megállapítják a különböző zsinatokon az 
ördög létezését, igy Athenagorasz, Tartuliianus, 
Athanezius, Chryaosthomus, slb. az ellene való 
harc is megindult és mivel férfi és nő képében 
is megjelenik a földön az inquizitió gondoskodott 
sok-sok ezer földi halandó máglyahalálával, an
nak elpusztításával. A rossz eltüntetése azonban 
az ördögűzések és emberirtások ellenére sem 
sikerült, meri a rossz, mint lelki adottság meg
marad addig, mig ember marad a földön és 
annak megnyilvánulásait csak erős törvényekkel 
lehet kisebbre szorítani. Az ördög mint materiális 
lény, igy lassan kiszorult a felvilágosult ember 
elképzeléseiből, bár mint irodalmi téma nemcsak 
a múltban, de a jelenben is erősen tartja magát, 
mert nemcsak hálás tárgy, de a fantasztikumra 
hajló lelkeknek mindig új és új alapot adó 
témakör még a mai racionalizmusban is. Ma 
már a régi elképzelések szerint senki sem hiszi 
a lólábakkal és kecskeszarvakkal életünkbe be
lejátszó ördögöt, de igen is tudjuk és érezzük 
mindannyian, hogy a két véglet bennünk van 
örök emberekben, lévedőkben és halandókban 
és mindenkinek egész élete során nagy harcot 
kell vivnia bensejében. Az örök jó és örök rossz, 
az ösztön és az ész, az igazság és a hamisság 
állandóan kisérti az embert és bizony a könnyen 
elbukó ember nagyon sokszop talán aka
ratán kivül választja a helytelen utat, ami 
egyéni és társadalmi tragédiákba sodoija azt 
áz embert, amelynek természetes fejlődésének 
gránitszilárd útját egy felsőbb hatalom rakja ki 
a természettörvények elpusztíthatatlan köveiből. 
Az ember bensőjében lévő két ellentét a vér
mérséklet, a társadalmi helyzet, az egyéni intuíció 
állandó forrongásával folyvást küzd és ezért harc 
tíz ember lelki élete állandóan és mivel az egyén 
lelki élete a közösségé is, ezért harc az emberi 
társadalom élete is. Innen van az, hogy eszmék 
születnek és eszmék halnak állandóan, innen 
van az, hogy nagy utópiák megvalósítási szán
dékainál emberek százezrei pusztulnak el épp
úgy, mint a jeleni érdekek védelménél. Innen 
van az, hogy az igazságok törvényei is változók 
és innen van az, hogy eszményinek hitt elgon
dolások a megvalósítási törvényekben a démoni 
erők hatalmába kerülnek. A sátán, az örök rossz 
szelleme ott kísért, ahol a jóság és szépség ke
resi a megnyilvánulási formákat és János jele
néseinek bizarr és sejtelmes kakofóniája jegece-

sedik ki a titokzatos jóslásokon át a reális 
valóságba, az Apokalipsisokban átélt borzalmak 
elevenednek fel újra és újra, ha az emberiség 
mai életét nézzük. Lázas idők forrongó szelle
mének útját a pusztulás kegyetlenségei kísérik 
és szomorú látni, hogy a nagy szabadságra 
eresztett tömeg a hirdetett célokkal és elvekkel 
ellentétben önmagának lesz sírásója, mint az 
ember is, ha a jó és a rossz belső lelki adott

ságai között a reális felfogás érzését és a 
lemondás keserű nagyszerűségét nem tudja 
előbbre hozni az ősztöni és vágyakozási soha 
be nem tölthető lobogásai felett. A sátán küz
delme a lelkekben most is folyik, sajnos ezt a 
harcot nékünk nagyon drágán kell megfizetnünk, 
mert abban nemcsak a rossz lélek, de a sok 
földi szépség, érték és a jó lelkek földi élete is 
áldozatra kerül.

Amiket a soproniak is megirigyelnek 
a szarvasiaktól

Csak kicsit élhetetlenek ezek a jó szarvasiak — mondja a soproni újságíró

A nyár utóján Szentimrey Lajos soproni 
lapszerkesztő, a soproni Hélfői Újság kiadó
tulajdonosa hosszabb időt töltött Szarvason. 
Mint már említettük, itteni nyaralási tapasz
talatairól egy nagy cikk keretében számolt 
be, amely „Szentirmay Lajos riportja ,Nagy- 
magyarország közepédről'* fő- és „Revíziós 
nyaralás a ,fülledt, poros, kultúrálatlan* Al
földön — Amiben a 26.000 lakosú tiszántúli 
nagyközség előbbre van Sopronnál14 alcímeket 
viseli. A lelkesült elragadtatás hangján irt 
riportból az alábbiakban részleteket közlünk 
megmulatva értékeinket egy idegenből jött 
újságíró szemén keresztül azért is, hátha 
annak nyomén mi is többre tudjuk becsülni 
oly sokszor lenézett Szarvasunkat.

*

A cikk elején elmondja a messzi Du
nántúlról idevetődött újságiró.hogy Szarvason 
lakó komájának meglátogatására jött ide, 
aki bérmafiával ajándékozta meg a szarvasi 
gimnáziumot. A Mezőtúrról Szarvasra jövő 
motoroson már tetszeleg önmagának, mintha 
valami polinéziai szigetvilágba indulna fel
fedezőnek, vagy vadak pecsenyéjének, de 
később bevallja, „hű. de szégyeltem magam 
pár nappal utóbb ezért a nagyképűségért ) 
És akármilyen egy nap alatt végigjárható 
kisország vagyunk egyik halártól a másikig, 
szégyen, hogy milyen keveset lúd a dunán
túli az alföldi magyarról és fordítva/*

*

Továbbiakban igy ir :

„Mit szól hozzá pl. az idegenforgalomra 
oly büszke soproni olvasó, hogy a szarvasi 
Árpád-hotelben négy és fél pengőért tiszta, 
rendes szobát és príma ötszöri étkezéses 
ellátást kap az idegen a főszezon közepén ? 
A vacsorához az árnyas vendéglőkertben 
olyan remek cigány és jazz muzsikál, ami
lyennek Sopronban a hírét se hallották soha I 
A keH tövében szellős faarénában játszik a 
színtársulat. Kitűnő együttes. A város alatt 
tündéri nyárfa- és fűzfaligetek között höm
pölyög a Körös. Balpartján a jobb szarvasi 
családok pompás gyümölcsösei ereszkednek 
a vizre. Mindegyikben takaros nyaraló 
stranddal, csónakh|zzal. Az intelligencia 
egész nyáron kinn^ tanyázik a Körösön, a 
legújabb generáció 8-9 éves korában nyeri

az első úszóbajnokságokat. De azért a város 
közepén is találtam az egyik bővizű, enyhén 
kénes és jódú ártézi forráson oly rendes 
gőz- és kádfürdőt, ami után megint csak 
évtizedek óta sir Sopron. A Körös jobb
partján fekvő városi park semmiben sem 
marad a mi soproni Erzsébel-kerlünk mögött, 
csak éppen kétszer vagy háromszor nagyobb 
nála. Egész modern, betontribünös sport
pályája is van benne futballnak és atlétiká
nak és hat tenniszgrund. A Bolza grófok 
60 holdas parkja is itt van a Körösparlon. 
A szerény „Pepikert'* névre hallgat, de 287 
fajta nemes és exotikus dísznövényével, fá
jával, kaktusz és orchidea tenyészetével, 
csodálatos , pázsitjával lepipálja a pesti 
Margit-szigetet.

♦

Persze ... persze.. . nincs vizveték és 
csatorna, télviz idején nem tanácsos belépni 
a téglajárdáról a feneketlen sárba. Ezután 
a határ területéről a szarvasi gazdák szor
galmáról mond érdekes megállapításokat, 
majd a kulturális vonatkozásokat ismerteti 
a szarvasi öreg kollégiummal, Tessedik Sá
muel öreg akácfájával a szarvasi fazekas 
holmik szépségeivel kapcsolatban. Van itt 
egy fiatal hentesmester, — irja — aki fagyott 
disznózsírból csodálatos szobrokat farag. És 
innen került ki az új magyar grafikus gene
ráció egyik legnagyobb és legtöbbet igérő 
tehetsége, Ruzicskay György.

+

Csak kicsit élhetetlenek ezek a jó 
szarvasiak. Nem tudják eléggé kirakatba 
tenni a kultúrájukat. Szinte röstellik, hogy a 
nyári kaszinójukban a legnagyobb egyet
értésben paroláz a professzor a kisgazdával.
— Végezetül a szarvasiak zsiros kosztjára 
tereli a szót és e szavakkal fejezi be nagy 
szeretettel megirt színes riportját: A „fülledt, 
poros és kultúrálatlan Alföldön," Csonka- 
magyarország határain és sorompóin belül 
is jót tesz néha egy kis revízió.*1

*

Szentimrey Lajosnak a szarvasiak ne
vében ezúton köszönjük meg a legtöbbször 
csak lebecsült Szarvasról és szarvasiakról 
irt és a megértésből és szeretetből fakadt 
sorokat.

WEISZ BÉLA
műbútorasztalos

Szarvas, II.; 149. (a Bárány-vendéglő udvarában)
Készít műbú lo r l  művészi lervek szerinl! 

Ánlik búlorokal javü!

Kedvező fizetési feltételek!



Nagy siker mellett folyt le 
a vármegyei méhészkiállitás

A kiállításon kiemelkedett a szarvasi méhészek csoportja

A múlt héten Békéscsabán megyei mé- 

hészkiállitást rendezlek, amit szombaton nyi

tói! meg nagy érdeklődés mellett dr. vitéz 

Márky Barna, a vármegye alispánja. Nem 

voll alkalmunk a kiállítást személyesen meg

tekinteni, de a lapközlemények alapján an

nak szép sikeréről számolhatunk be. Külö

nösen a szarvasi méhészek kiállítási anyaga 

voit feltűnő. Erről az egyik csabai lap a kö

vetkezőket irja : „A roppant ériékes anyag 

közül is kiemelkedik a szarvasi méhészek 

csoportja. Valami csodálatos anyaggal vesz

nek részt a szarvasiak a kiállításon. Bemu- 

talják a méh biológiáját, a méh egész életét, 

valamint a méhészei minden fázisát. Láthat

juk az összes méhbelegségeket és az elle

nük való védekezés módjait. Különösen ér

dekes a mézelő növények gyűjteménye. Egé

szen különleges Némethy Samunak.a Szarvasi 

Méhész Egyesület elnökének sok mesteri és 

tudományos készítménye. Sok más között 

egy teljes királydarázsfészket láthatunk, pre

parált királydarazsakkal. Szinte megfoghatat

lan, hogy miként tudóit a kiállító szert tenni 

erre a rendkívüli érdekes anyagra. Van egy 

földidarázsfészek is. Különféle tipusú perge- 

tőket is kiállítanak a szarvasiak. Köztük 

Némethy Samu igazgatónak saját lalálmányú 

pergelőjét is. Lépes mézek, régi (24 éves) 

mézminták és régi tipusú kaplárak gazdagít

ják és színesítik még a szarvasiak remek 

anyagát". Örömmel olvastuk el a beszámo

lót és a szarvasi méhészeknek, elsősorban 

lelkes vezetőjüknek, Némethy Samunak meg

értő szeretettel gratulálunk a szép sikerért a 

szarvasi közönség nevében.

, __ Két mozgószinházat is megtöltene a 
szarvasi közönség. (B-küldött levél.) Tekin
tetes Szerkesztőség! Szíveskedjék alábbi 
közérdekű soraimnak b. lapjában helyet 
adni. Pár évvel ezelőtt a mozgószinházak 
.nem igen dicsekedhettek, előadásaik alkal
mával telt házakkal. Sőt jóltudjuk, igen 
sokszor a rezsit is saját zsebéből kellett 
fedeznie a mozgószinház tulajdonosnak. Az 
-elmúlt 2—3 évben azonban azt látom, hogy 
*az érdeklődés a mozgószinházak műsora 
iránt napról-napra nagyobb. Ezt elsősorban 
a mi szarvasi mozgószinházunkra vonatkoz
tatom, mert amíg 5—6 évvel ezelőtt a film 
pergetésének megkezdése után is kaptam 

jegye,!, aejdig, 1713 .mar 2  óráy.ú) .-.eUtedá? 
előtt alig luaok magamnak kiverekedni egy 
jegyei. A torlódás a jegyvélelnél különösen 
magyarlárgyú filmek leadásánál tapasztalható 
-erősen. Szükségét látom .egy második mozi
nak Szarvason, mert elsősorban a közönség 
•kényelmesebben tudna elhelyezkeüni a két 
mozgószinházban, másodsorban a hasonló 
lakottságú községekben, pl. Orosháza, két 
mozgószinház van. Soraim közlését megkö
szönve vagyok Aláírás.

—  Irodalmi est Kunszentmártonben. A Kun* 
szentmártonban megjelenő Körös-Tisza vidék 
•cimű hetilap szerkesztősége november 14-én 

szombaton este a Körös-szállóban irodalmi 

<estét rendez. A műsorban dr. Molnár And- 

xásné írónő, Vigh Endre gordonkaművész, 

Dévaldy Anny zongoraművész és Kalmár 

Pál énekes szerepelnek.

‘ —  Segélyezés. A vármegye törvényhatósága 

Komáromi Kálmán öcsödi lakosnak elhullott 

lova pótlásához 30 pengő segélyt adott.

H O L O A N K Í.N T  10 K IIÓ  V E T Ő M A G O T  TA K A R ÍT  M t Q

ARZOPAC PORZOL TI HANTIN
poopAcolással

OaZÖeMtNTKSftáO ' TCRMÍITÖBBIKT
L lS lA U f lO T T  ÁAON * * * K K R tZ M tTÖ ‘

f k KOVÁCSIK PÁL
f  fűszerüzletében.

ION A  N C V M -h A sU O . NIM M tlV lTTC S 'T  HETŐ  
(  m p i n  CVfclttA* LKtAflT DOftOiOAN VAlÓOll

—  A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület novem

ber I5*én (vasárnap) délután 3 órakor ren

des ülést tart. Előtte könyvkiosztás.

—  Méhészek figyelmébe. A szarvasi méhész

tanfolyam e hó 15-én délután 2 órakor az 

áll. elemi‘ iskolában kezdődik.

—  Ellenőrző tanfolyam. Körzeti ellenőrző- 

tanfolyamot tart Szarvason dr. Koppány Jó

zsef vegyész december i  én. A helyet ké

sőbb közöljük.

—  3’—  pengőért 40.000 pengőt nyerhet, ha 

részt vesz a 67. jótékonycélú államsorsjáté- 

kon,. Kapható dohányif>zsdékben< vagy osz- 

tálysörsjégyfőárusitóknál, közvetlenül a Szé

kesfővárosi Pénzügyigazgatóság Budapest, V. 

Szalay u. 10. a pénz előzetes beküldése el

lenében küldi meg.

—  Elesett a temetőben és karját törte. Lé- 

vay Ferenc budapesti lakos a MÁV igazga

tóságának tisztviselője vasárnap Szarvason 

járt. Délután édesanyja sírját ment megláto

gatni a temetőben. A nagy sárban megcsú

szott és oly szerencsétlenül esett el, hogy 

karját törte.

M E D I C I
K A T A L I N
A világ legérdekesebb asszonyá

nak élete és kora 
IRTA:

FRANCIS WATSON

Most jeleni meg magyarul!

Ára . 5 pengő, kötve 7 pengő.

M e g t e k i n t h e t ő  
m i nden  k öny ve sb o l t b a n .

SliNGER ÉS WOLFNER, -
IRODALMI INTÉZET KIADASA

—  Rendkívüli közgyűlés. A Szarvasi Méhész

kor december 5-én egy kiküldött választása 

tárgyában rendkívüli közgyűlést tart. Határo

zatképtelenség esetén december 13-án a 

tagok létszámára való tekintet nélkül dönt.

—  Országos vásár. A gyomai országos 

vásárt november 13., 14. és 15-én tartják

I meg.

B ú to rt
legolcsóbban és m egbízható jó  m inőségben 
csak a z ország legnagyobb lakberendezési 
Üzletében vásárolhatunk. K e d ve ző  fizetési fel
tételek : V idéKte D Í J M E N T . E S  szá llítá s!

KOPSTEIH



TÜ Z E LŐ A N Y A G Á T mindig a legolcsóbb napi árban
T a k á c s - f a k e r e s k e d é s b e n

(telefon 47.) szerezheti be. 
Mint az „UNIÓ“ Árubeszerzési Forrás tagja, kedvező 

r é s z l e t f i z e t é s r e  is 
a m. közönség rendelkezésére áll.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben november 6— 13-ig a következő bejegy
zések történtek: Kmotrica Mihály és Ja- 
necskó Anna leánya Anna, Csilik György 
és Pljesovszki Judit leánya Judit, ifj. Szilágyi 
Mihály és Bertók Zsuzsanna fia Mihály, 
Szebegyinszki Mihály és Arnócki Erzsébet 
leánya Mária, Pric György és Halicki Erzsé
bet leánya Edit-Etel, Demcsák Mihály és 
Szvák Mária leánya Magdolna. Házasságot 
kötöttek : Melis Márton Rágyanszki Judittal, 
Gyebnár János Burin Máriával, Pribelszki 
Márton Krajcsi Zsuzsannával, Popka Mihály 
Leslyan Máriával, Litavszki Pál Szrnka Ju
dittal, Csicsely Mihály Nyemcsok Zsuzsan
nával, Csicsely János Rágyanszki Erzsébettel, 
Kasik György Mrsan Máriával, Melis György 
Filip Judittal, Brhlik Pál Molnár Erzsébettel, 
Palyov János Török Margittal, Lehocki Má
tyás Palyov Erzsébettel. Elhaltak: Molnár
Pálné Varga Julianna 82 éves, Glück Ábra- 
hám 8^ éves, Maglóczki Mária 22 éves, 
Balázs György 25 éves, Búzás Zsuzsanna
1 hónapos, Koffán Béla 56 éves, özv. Mi- 
kolay Mihályné Stammer Elel 71 éves, 
Fábri Erzsébet 3 hónapos korukban.

F i z es sen  elő
a Szarvasi Közlöny kiadóhivatalában 

a legszebb magyar képes folyóiratra.

Irodalom, képzőművészet, színház, zene, 

film, rádió, könyvek, társadalmi élet, 
világesemények valóságos élő tükre a 
Franklin-Társulat képes folyóirata, a

T Ü K Ö R
Szerkeszti: RÉVAY JÓZSEF 
Kiadja: a Franklin-Társulat

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

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

Minden rádió tulajdonos tudja.

hogy rádió vásárlás bizalom dolga. 

Ezért vásárol RÁDIÓT 

ismert , világrmárká&at

S z t fe h e v s z k Y 'C é g tQ t  

PtafttAf&i Telefoni 59.

1 évi gyári garancia. Részlet, csere.

CiiU&rokfeap nagy

OkCSÖ ÁRAK t; OLjCSÓ ARAK 1

R á d i ó k  javítását, 

á t a l a k í t á s á t  

szakszerűen végzem.
ORION, STANDOD,,TELEFKJNKEN 

és PHILIPS RÁDIÓK!

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 I

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

Legolcsóbb a legjobb!!

-  Folyamatban az értelmiségi népesség ösz- 
szeirása. A M. Kir. Központi Statisztikai Hi

vatal november folyamán statisztikai adat
gyűjtést hajt végre a főiskolai oklevéllel ren
delkező, valamint az érettségit tett vagy en

nek megfelelő iskolai végzettségű lakosság 

demográfiái, szociális és gazdasági viszonyai

ról. Az adatgyűjtés célja m indazoknak az 

adatoknak megszerzése, amelyek a fentem- 

litett képzettségű lakosság foglalkozási viszo

nyainak, munkanélküliség nagyságának tüze

tes megvilágítására alkalmasak. Részletes tá

jékoztatást kell tehát az adatgyűjtés eredmé

nyeinek szolgáltatnia a szellemi munkapiac 

helyzetéről, a szellemi munkaerő szükséglet 

és a tényleges munkakinálat nagyságéról és 

ezeknek egymáshoz való arányéról. A z elöl- 

járóság^mindezek tudomásuladása mellett fel

hívja az érdekelt szellemi képzettségű lakos

ság figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás 

felvételével hatósági összeíró közeg van meg

bízva, aki házról-házra járva a fél által kö

zölt adatok alapján állítja ki az adatgyűjtő 

nyomtatványokat. A z adatgyűjtéshez fűződő 

feriQlkivüli fontos közérdekre való tekintettel 

kívánatos, hogy mindenki, aki felvételre jo

g o s t  az öjsftzeúrás alól ki n£ maradjon, hogy 

igy az, összeírás- mindén egyes érdekeltre 

eszjröítölhetá legyen.

— Leleplezték a libatoivajokat. Varga Mi- 
-hályné volt szarvasi, később józsefszállési 
lakos hosszabb időn át dézsmálgatta a 
szarvasi szentesiéi lakosok hibáit. így özv. 
Kozom Istvánnétól 25, Hajdú Sámueltől 8 
libát, Markovics Jánostól 25 baromfit emelt 
el. A csendőrség Varga Mihálynét előzetes 
letartóztatásba helyezte, és a szarvasi kir. 
járásbíróság fogdájába kisérte.

— Kárpito8bútort és lakásberendezést, meg
bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútoráru
házban, Békéscsaba, Andrássy út 25., vásá
rolhatunk.

—  Nem birt a Turul a Textillel. Vasárnap 

futballcsapatunk a Textillel mérkőzött itthon. 

A nagy izgalommal várt Turul—Textil mér

kőzés azonban nem hozott nagy küzdelmet. 

A 90 perc mezőnyjátékkal telt és góltalanul 

végződött. — Vasárnap a TTC jön Szarvasra.

K ó czy  divatáru kereskedő 
közlem énye

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

Helybeli gabonaárak
Búza . . .  1685 — 1685
Tengeri csöves . 6‘20 — — *—
Árpa (új) 13 — — —
Zab 1 4 - ---------*-

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.

. 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.

. K iadó HL, 170. számú házban egy utcai
2 szoba-konyhás lakás. Érdeklődni lehet a 
Szarvasi Hitelszövetkezetnél.

• 130 kvadrát-öl körösparti rész- eladó, ér
deklődni lehet a kiadóhivatalban.

. Bútorozott utcai szoba esetleg ellátással 
és egy konyhás szoba üresen azonnal kiadó. 
Központi fűtésű nagy kályha olcsón eladó. 
9 kg-os rézmozsár eladó. HL, Kristóffy-u. 76.

•• Eladó 1., Gyóni Géza-utca 210/1. számú 
ház. Érdeklődni lehet a helyszínen minden 
vasárnap.

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

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

• Jókarban lévő zománcos gyermekágy el
adó. Érdeklődni II., 180.

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

F«lelSt tMrkcsxiS ét kladé N A G Y S A N I O I

Nyoaaiott •  8 m w á  K lJh y  w jm m Ut
UUI ayoawlijibaa, L Hortky Miki*« mi 9. '


