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Nemzeti munkaszolgálat
I d a : vitéz Martsekényi Imre

országgyűlési képviselő.

Zivataros égbolt alatt, sötét éjben cél nélkül 
botorkáló embernek nem igen szoktak magasz
tos gondolatai lenni és nagyot akaró elhatáro
zásai. Telő alá jutni : ez az egész valóját eltöltő, 
talán egyetlen gondolata és vágya. Ez jár sok 
ezer ember fejében, amikor tehetetlen kétségbe
eséssel a holnapra gondol, sőt akkor is, amikor 
elkeseredésében az öklét rázza. Ezt a nyers és 
vészterhes erőt, százezrek nyomorúságszülle for
rongását, ezt a betegséget, amelyért nem gyűlölni, 
hanem sajnálni kell a tömegei, érzi ma a tár
sadalom. És ezért ideges. Gyógyítani és levezetni 
azonban nehéz a távol jövőre szóló üres ígér
vényekkel és szociális olajcseppekkel. Még ke- 
vésbbé lehet elintézni azzal a megbélyegzőnek, 
sőt megsemmisítőnek szánt megállapítással, hogy 
ennek a forrongásnak és nekikészülődésnek 
megnyilvánulási formái idegen eszmeáramlatokra 
vagy másutt kialakult gazdasági és politikai 
rendszerekre emlékezternek, tehát elvelendők, 
károsak, megvalósíthatatlanok, a magyar talajba 
ót nem ültethetők. Ha jól tudom, a gazdasági 
liberalizmus atyamesterei, Ricardo Dávid és Smith 
Ádám sem születtek a szegedi tanyákon, Rous
seau és Robespierre eszméi is, úgy tudom, 
Franciaországból származtak ál hozzánk. Ha 
emlékezetem nem csal, Marx és Engels szocializ
musa Németországból jött, Lenin kommunizmusa 
pedig Oroszországból importálódon. A demok
ráciának, parlamentarizmusnak és az általános 
és titkos választói jognak is át kellett esnie ná
lunk egy kis akklimatizálódáson. A keresztény
ség eszmevilágát és erkölcsi rendszerét sem 
magunk termeltük ki, hanem átvettük. Csínján 
bánjunk tehát azzal a bélyegzővel, mert a stig- 
matizálással lehet állapotokat mérgesíteni, de 
mozgalmakat elintézni és erőket megsemmisíteni 
annál kevésbbé. Komoly és mélyreható munka 
kell ide minden halogatás nélkül, még akkor is, 
ha külföldi példát veszünk mintának és ha ide
genben született, de az idő próbáját kétségkívül 
kiállott intézményeket adaptálnánk vagy alkal
maznánk. Itt van mindjárt az ipari téren meg
kezdett munkaidőmaximálás — amit szintén külső 
hatásra és példa gyanánt — nagyszerű ered
ménnyel vezet be sorozatosan az iparügyi mi
nisztérium. Az eredmény csaknem 100 százalé
kos. A nyolc órai munkaidőmaximum bevezetése
— mert ezidőszerint van tizenkét-tizenhat órai 
munkaideje sokezer tisztviselőnek, — legalább 
tízezer embernek tudna munkahelyet biztosítani. 
Tető alá jutna igy mindenféle képesítésű fiatal
ember, az egyetemek diplomásaitól kezdve, á 
kereskedelmi iskolák érettségizettjeiig. A béke
években a 20 és 23 év között levő ifjúság je
lentékeny százalékát kivonta a munkapiacról a 
katonai szolgálat. Ennek a hatása nagy volt a 
munkakereslet és kínálat terén. Alig volt munka- 
nélküliség é3 az egyszer kiküzdött munkabérek 
lelicitálására nem akadt tartalék munkáshadsereg. 
De meg volt ennek az az eredménye is, hogy 
néhány évig fegyelmezés alatt, testgyakorláshoz, 
edzéshez jutott jó párezer fiatalember, aki csi
szolódott, ismereteket és tapasztalatokat szerzett 
és többnyire mint meghiggadt önfegyelmezésre 
képes, reális gondolkodású férfi került vissza a 
polgári életbe. Vájjon erre nincs ma szükség ? 
Amit nem tehetünk meg a kaszárnyán keresztül, 
azt nem lehetne megvalósítanunk a munkatábo- 
jon á t: elvonni a munkapiacról azokat, akiknek

állampolgári nevelése még nincsen befejezve, 
akik haszonnal tölthetnek el közös munkában 
és tanulásban egy megszabott időt, akik még 
alkalmasak arra, hogy testüket, lelkűket képezni 
lehessen ? Mennyi frontharcos oktató, nevelő, 
munkavezető, felügyelő kapfiatna itt munkateret I 
A tudományos és szakismeretek mind megkap
hatnák a maguk idejét a m'unkatábor napirend
jében. Kétségtelen, hogy aki kijárná ezt az is
kolát, őre lenne a rendnek, törvénynek, szerel
mese a munkának és ellensége minden zavaros 
elméletnek. De hát van-e pénz a kötelező mun
kaszolgálat bevezetésére ? Ha Összegezzük azo
kat a tételehet, amelyek a különféle tárcák költ
ségvetésében közmunkákra, beruházásokra, út
építésre, erdősítésre, talajjavításra stb. be vannak 
állítva és ha ezen túlmenŐleg a dologi kiadá
soknál megpróbálunk egynéhány százalékot zá
rolni és megtakarítani, ha a javuló gazdasági

helyzet révén kombinációba vett állami jövedelem
többletből leveszünk valamit erre a célra, ha 
összefogjuk a közülclek költségvetésében köz
munkára és közjótékonyságra felvett tételeket, 
akkor meg van a nemzeti munkaszolgálat be
vezetéséhez szükséges kezdőtőke. A lelkeket kell 
meggyógyítani: a munka és kötelességteljesités 
szellemét kell úrrá tenni a magyar fiatalság fö
lött, de módot is kell adni arra, hogy ezt a 
szellemet szolgálja. Akkor kell kézbevenni a 
magyar ifjúságot, amikor még fogékony az élet 
minden benyomásával szemben. Követni a jót 
soha nem volt bűn, — bárhonnan jöjjön is, — 
hanem mindig erény. A kötelező munkaszolgálat 
eszméjét a mai kor szükséglete szülte és az — 
hogy másutt már nagyra fejlődött intézmény és 
kipróbált rendszer — nem lehet ok arra, hogy 
mi ne vegyük igénybe a munkanélküliség eny
hítésére és ifjúságunk nevelésére.

Vasárnap délelőtt lesz a frontharcosok 
zászlóavatási ünnepsége

A Hősök Emlékműve előtt lesz az ünnepség, 
este a  Polgári Körben közvacsorát rendeznek

harcosok ünnepies zászlóavatásán a 
beszédet dr. Schauer Gábor nyugal
mazott járási főszolgabíró mondja, 
majd a Szarvasi Dalkar és a Levente- 
Egyesület zenekara is szerepelnek. — 
Este a Polgári Körben közvacsora lesz.

Az Országos Frontharcos Szövet
ség szarvasi csoportja e hó 10-én, 
vasárnap délelőtt fél 12 órától a Hősi 
Emlékmű előtt avatja fel ünnepélyes 
keretek között egyesületi zászlaját.
Előzőleg a templomokban istentiszte
leteken vesznek részt. A szarvasi front-

Eckhardt Tibor vasárnap nagy beszédet mondott
Szarvason

A szarvasi gazdatársadalom nagy szeretettel fogadta 
a kisgazdapárt elnökét

A Független Kisgazda és Munkáspárt 

szarvasi csoportja vasárnap délelőtt a Kosssuth 
téren taggyűlést rendezett, amelyen résztvett 

Eckhardt Tibor, a párt országos vezére is. 

Eckhardt Tibort a szarvasi kisgazdák nagy 

szeretettel fogadták, virágokkal halmozták el. 
A többezer főnyi közönség előtt tartott nagy
gyűlést vitéz Tepliczky János helyi elnök 

nyitotta meg. üdvözölve a megjelenteket, 
majd a Központ nevében Nagy Ferenc mon

dott beszédet. Ezulán Eckhardt Tibor emel

kedett szólásra és a közönség feszült érdek

lődése mellett tartotta meg beszédét. Nagy

szabású beszédében vázolta a magyar 

kisgazdatársadalom és földmunkásság hely

zetét. Hárommillió olyan földműves nincstelen 

van az országban — mondotta — amely 

csak máról-holnapra él és a legtöbbnek a 

napi kenyere sincs biztosítva. A nincstelenek 

hatalmas tömegét a gazdasági és szociális 

rendelkezésekkel kell a polgári élet útjára 

vezetni. A földműves társadalom keresztény 

magyar népi leikével kell összefogni a ma

gyarságnak és akkor a szeretet jegyében

lesznek megoldva a problémák, viszont ha 

a gyűlölködés oldja meg, akármerről is jön az, 

abból csak pusztulás és kárhozat származik. 

Ezután a gyáriparról beszélt, amely a föld

munkás nincstelenek felszívásában nem tölti 

be a hozzáfűzött reményeket. Beszéde során 
megállapította, hogy a magyar föld népének 

életét a Duna völgyében csak a becsületes 

mezőgazdasági politika biztosítja. A mező- 

gazdasági foglalkozások jövedelmezősége 

visszaállításának követelése mellett a tele

pítési akció kiterjesztését és mielőbbi meg

oldását állította be a jövendő céljának. Az 

alföldi túlzsúfolt munkásságnak a dunántúli 

lassan pusztuló területekre való telepítését a 

politikai észszerűség és megkövetelés és az 

egészséges népi politika követelményeinek 

megalkotása nem egyéb, mint politikai tűz

vész elleni biztosítás.

Beszéde után Matolcsy Mátyás, Nagy 

Ferenc, Vásáry Jenő, Kun Béla beszélteké 

majdMKresnyák Pál zárószavaival és aHim^ 

nusz eléneklésével ért véget o népgyűlés.— 
Délben a Vigadóban mintegy ötszázteritékes



banketten ünnepelték Eckhardt Tibort, aki 

meleg szavakkal köszönte meg a felé irá
nyuló szeretetet, majd autójába ült és kísé
retével Orosházán keresztül Tótkomlósra 
utazott, ahol szintén beszédet mondott.

H Í R E K
Is ten tisz te le tek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőlt 
tót, délulán 6 órától magyar, az újtemplomban magyar- 
nyelvű istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy
templomban a lótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű 
irásmagyarázás lesz.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap d. e. 
& órakor diákmise exhortacióval, 9 órakor csendesmise. 
10 órakor szentbeszéd, nagymise, délután 4 órakor 
rózsafüzérájtatosság. Köznapokon reggel negyed 8 
órakor szentmise, délután 6 órakor októberi ájtatosság.

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

G yógysze rtári in spekc ió
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason szeptember hóban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

A szarvasi gyógyszertárak október 1-től reggel 
7-től este fél 8-ig tartanak nyitva.

Négy oldalon jelent meg eheti 
számunk is, nyomdánk másirányú el
foglaltsága miatt, ezért több cikkünk, 
hírünk kimaradt, amiért kedves ol
vasóink szives elnézését kérjük.

— Október hatodika a kereskedelmi szakis

kolában. Meleg bensőséggel, házi ünnepély 

keretében áldozott az aradi vértanuk emlé

kének a szarvasi kereskedelmi szakiskola. 

Az ünnepélyen Ase halálát Griegtől Készt 
Ágnes. Október 6-án Móra Lászlótól Kriska 

Ilona, Nem halt meg a 13. Móra Lászlótól 

Korbely Mária növendékek adták elő. Em
lékezést olvasott fel ez aradi gyásznapokról 

Filyó Ilona. Az ünnepélyt Mold Ilona tanárnő 

hozzáértő, ügyes rendezése tette nívóssá.

— Kormányzótestületi gyűlés. A szarvasi 

Vajda Péter gimnázium felügyelő és kor

mányzó bizottsága dr. Melich János tud. 

egyetemi tanár elnöklete alatt pénteken és 

folytatólagosan szombaton délelőtt a gim* 
názium tanácstermében tartotta tanévkezdeti 

gyűlését. A kormányzótestületi gyűlés tárgya 
sorozatán szerepeltek: Raskó Kálmán igaz* 

gatótanár tájékoztató jelentése és számvizs* 
g£lati beszámolója, Szabolcs Károly pénztáros 

zárós^ámadásai, Tótfalusi Aladár internálusi 

ipezgatói és Sárkány György gazdaság- 

vehetői jelentései. E gyűlés tárgyalta a nö
vendékek tan- és élelifie^ődij kedvezményét, 
jpváhagyta az 1937—38, tanévi tantárgyel

osztást 09 I« osztály párhuzamosítását és az 
jplemáius részére a szomszédos ház meg

vételét. A gyűlésen megjelentek dr. Tóth 
Pál koripányfőtanácsqs, orszfygyyjési kép
viselő és dr. Lányi Májion egyházmegyei 

másodfelügyelő kormányzótestületi tagok is.

— 0ro$z Iván balatoni kiltemÓByei egy kft- 

4totben. Orosz Iván lapunk szerkesztője ba-

atoni tárgyú költeményeit „Balatoni sze

renád “ dm  alatt gyűjtötte össze egy kötetbe. 

A  15 év különböző hangulatában született 

versek összegyűjtése a Balatoni szövetség 

kérelmére történt és a könyv kiadását is a 

Balatoni szövetség vállalta magára. A mintegy 

ptven verset tartalmazó verskötethez Váth 
János, a ki váló vidéki iró irt előszót A vw ek  

rövidesen nyomdába kerülnek és a könyv 

valószínűleg Karácsonyba jelenik meg.

Zsúfolt ház előtt, nagy siker mellett folyt le 
a „Nótás kapitány11 előadása

A  k ö zön ség  nagy  é rd ek lőd ésse l fo g ad ta  az Ip a rosasszonyok  és  le á n y o k  
E gyesü le tének  m űkedve lő- e lőadását

A Szarvasi Iparosasszonyok és Leányok 

Egyesületének gondos vezetősége a jótékony

kodó munka mellett állandóan gondoskodik 

tagjainak önképzéséről, valamint közönségének 

nemes szórakoztatásáról is. A vezetőség va

sárnap este a Vigadóban Farkas Imre pompás 

operettjét, a Nótás kapitányt adatta elő ügyes 

műkedvelőivel. Az előadás a legteljesebb anyagi 

és erkölcsi siker jegyében zajlott le. Már jó

val az előadás megkezdése előtt minden jegy 

elkelt és a pompás előadást a közönség lelkes 

tapsokkal, nagy tetszéssel fogadta. A szereplők 

mindegyike kitett magáért. Czinkóczky Böske 

rutinos megjelenésével, Komlóssy Ilonka szép 

hangjával, Barecz Anna, Bertók Eta, Fodor 

Mária, Fabó Böske ügyes alakításaikkal tűntek 

ki. Szabó Magduska nagyon helyes, aranyos 

Ámor volt. Bankó Pál pompás hangja szépen 

érvényesüli, Lászlóffy László humoros alakítása

feledhetetlen volt, Várkövi János ragyogó hu

morával, Kondacs Andor karakter alakításával 

arattak megérdemelt sikert. Kolimár Sándor 

figyelemreméltó szereplése mellett Zleszik Má

tyást, Legycs Józsefet, Derncsák Pált és Ko

vács Pált kell megemlítenünk. Az együttesbe 

az udvarhölgyek és huszártisztek is jól beélték 

magukat. Bankó Ácsi, Hugyecz Ica, Kovács Ica, 

Kovács Manci, Jambrik Manci, Urbancsok Ist

ván, Liska András, Misúr Pál, Balczó Máté és 

Szloszjár János is dicséretet érdemelnek. A 

rendezés Kondacs Andor képességeit dicséri. 

A jó zene az előadás sikerét nagyban emelte. 

Az előadást csütörtökön délután a tanulóifjú

ság előtt megismételték. Szerdán este a sze

replőket egy összejövetelen vendégül látta az 

egyesület, amelyen Szűcs Józsefné, az egyesület 

elnöke mondott kőszönetet az ügyes szerep

lőknek.

Élete örömteljes és
boldog lesz,

ha nálaok közvetlen 
osztálysorsjegyet vesz!

A mi sorsjegyeink

rendkívül szerencsések
A nálunk kapható számok a következő 
hatalmas összegeket nyerték m ár:

300.000P,200.000P,
30.000 P, 20 .000  P , 15.000 ;P,

stb., stb. pengőt 1

Az új sorsjáték október 16*in kezdődik, 

siessen rendeljen sorsjegyet nálnnk
egy levelezőlapon 1
Fizetni van Ükje legkésőbb a házát előtt.

Hivatalos árak az 1. osztályra:

Vb -= 3*50 P. Vi =  7 P. V* - 14 P, Vi =  28 P. 

►  7 — 13 '— 21 — 27 stb. összetételű 
iicnocietxiflMk még k a p h a t ó k !
Diszkrét, figyelmes kiszolgálást biztosítunk 1

Paaaoaia Baak és Kereskedelmi Rt.
osztály sorsjáték-osztály a

Bsdapest, VL, Terfekorét 37. Telefon: 125-901.

—  Emléktáblát kapnak a szarvasi volt tanító
képző hősi halott tanulói. A szarvasi ev. volt 

tanitóképzőintézet növendékei akciót indí
tottak, hogy az iskola hősi halált halt növen

dékeinek emlékét az iskola falán emlék

táblával jelöljék meg. A szervezőbizottság 

felkéri az iskola végzett tanitóit, hogy egy 

közös találkozó megbeszélése céljából jelent- 
kezenek Szarvason Dankó János ev. tanítónál 
amellyel kapcsolatban majd az emléktábla 

ügyét is megvitatják-

—  ÚJ Bgyvéd Szarvason. Dr. Csicsely Mihály, 

a szarvasi társadalom rokonszenves tagja 

ügyvédi vizsgáját sikerrel tette le és ügyvédi

irodáját megnyitotta.

— Közismeretterjesztö tanfolyam. A szarvasi 

iskolánkivüli népművelési bizottság a folyó 

tanévben a IV. kerületi krakói elemi iskolában 

60 órás közismeretterjesztő tanfolyamot rendez 

azok számára, akik elemi és továbbképző- 
iskolái ismereteiket kibővíteni, az irás, szá

molás és fogalmazás teljes gyakorlatát meg

szerezni óhajtják. A tanfolyam díjmentes és 

és arra összesen 20 hallgató vehető fel. Je
lentkezni e hó 15-ig lehet dr. Dérczy Ferenc 

jegyző irodájában vagy Hegyi József tanítónál. 

A tanfolyam pavember 15-én k^dődjk és 
annak sikeres elvégzéséről minden hallgató 

oklevelet kap.

— Tanulmányi kirándulás. A szarvasi keres

kedelmi szaktanfolyam II. évének növendékei 
dr. Nagy Lajosné tanárnő vezetése mellett 

kedden, októberhó 5-én Kondorosra rándultak 

át és olt a község nevezetességein kivül 
technológiai ismereteik kiegészitéseképen a 
Hanzus féle gőzmalmot is megtekintették.

— Debreceni gyümölcs kiálltásra félárú uta

zásra jogosító kedvezményes vasúti igazol
ványok Andermannál kaphatók: érvényes 

szeptember 3(Mól október 12*ig.

n ta e t

pénzért
mindig jót süt a

mTKER
tiÁÁCpOTTtt?. I

Női kabátok és ruhák
nagy választékban

Pálka Júlia női divatáru«UzlefébenFőtér.
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Vizet akart inni a Körösből, 
beleesett a vízbe és megfulladt

Egy, szentandrásl fiatal kisb^res m egrendítő szerencsétlensége
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I M I É R T  1
§ tanácsos most |

o s z t á l y s o r s j e g y e t
1 venni ? I

M E R T
| a sorsjegyeknek egy későbbi osztályhoz való vásár-1
1 lásénál nz előbbi, lejáiszolt osztályok betétjeit is|
1 meg kell fizetni. Tehát sokkal célszerűbb a sorsje- § 
| gyeket már az első osztály húzása előtt megvenni, 1 
| hogy a rendkívüli nyerési esélyeket teljes mértékben f 
| kihasználhassa és hogy ne veszítse el egyetlenegy |
I  osztály nyereményeire való igényét se. f

| Mindenkinek és mindenegyes sorsjegy« |
I nek egyforma a nyerési esélye! f
| A főárusitók azonban figyelmezielik u n. é. közön-1 
| ségel, hogy csak úgy biztosíthatják részvételüket az | 
| új sorsjátékra, ha a sorsjegyekért járó összeg az elő* 1 
| irt 30 fillér költséggel együtt a húzás előtt, tehát |
1 most |

| október 16-ika előtt j
i  az illetékes helyekre beérkezik, különben § 
|  minden Igény megszűnik. |
| Aki azonban bármely oknál fogva a sorsjegyeket | 

| nem akarja megtartani, szíveskedjék azonnal vissza* f 

| kSldeni, mert az idejében ki nem fizetett sorsjegyek | 

| semmi jogot nem biztesitanak, a főárusitóknak azon* 1 

| bap kárt okoznak, ha azokat nem kapják vissza. |

| Hivatalos ára a sorsjegyeknek |
I  az összes főáimitóluiál: §

j Vs :3Vi, 'A -7 , Va--14, ‘ . 28  P I 
| Állandó és k itartó já ték  által |

é r h e t ő  e l  e r e d m é n y !
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— HOkedvelő-előadás. A szarvasi Kereskedő • 

alkalmazottak Egyesülete a jövő hónapban 

előadatja műkedvelőivel a „Marica grófnő" 
cimű operettet.

— Alapszabáiyjóváhagyás. A belügyminiszter 

a  szarvasi Sportkör alapszabályát jóváhagyta 
és láttamozla.

— Szakelőadások a szarvasi orvosok részére. 

A békéscsabai Orvosi Kör kedden este a 

békéscsabai kórházban a szarvasi orvosok 
részére tudományos összejövetelt rendezett, 

amelyen több előadás hangzott el a halló

ideg daganatról, az orbánc kezeléséről és a 
rák gyógyításáról.

— képviselői beszámoló Kunezflntraértoobao. 

Meeey Lajos országgűlési kéviselő vasánap 

délelőtt beszámolót tartott Kunszentmáronban. 
A  beszámolón dr. Tóth Pál kormányfőié.- 
nácsos, «  szarvasi kerület országgyűlési kép

viselője is megjelent éy hqt&os bestédet 
mondott.

— Felmentették a mezőtúri vHIanyfizem volt 

vezetőjét. Lengyel János, a mezőtúri villany- 

üzem Szarvason is jól ismert vezetőjét Me

zőtúr város terhére elkövetett bűncselek
ményei vádolták meg. A múlt héten a szol

noki kir. törvényszék tárgyalta az ügyet és 

nagyszámú tanú kihalgatása után a kir. 

ügyész a vádat elejtette, mivel pem merült 
fel bizonyíték arra nézve, hogy Lengyel 

János Mezőtúr városát megkárosította vagy

9 vád tárgyává lett bűncselekményeket va

lóban elkövette volna. Az ügyész bejelentése 

alapján az eljárást végzéssel megszüntette.

Kis Lajos szarvasi lakos tanyá
ján, mint kanász volt alkalmazásban 
Novak Alajos 13 éves békésszent- 
andrási fiú. A múlt héten a mezőtúri 
csergettyűi kompnál a kanász vizet 
akart inni a Körösből. Letérdelt aviz 
mellé, föléhajolt, de egyensúlyát el
vesztve fejjel beleesett a vízbe, amely

— Kegyetlen szerelmidréma Szentesen. Da-

róczy József 38 éves kiskirálysági csendőr

őrmester hosszú ideig udvarolt Sinka Anna 

28 éves nagymágoc8i leánynak. A leány 
másfél hónappal ezelőtt szAkitott Daróczyval. 
Csütörtökön délután a csendőrőrmester a 

leányhoz jött Szentesre és kérte hogy legyen 

a felesége. A leány azomban hajthatatlan 

maradt, amire Daróczy revolveréből l̂ éipzer 
$ leáovra lőtt. A golyó a bglmellén sebesi- 
tette meg a leányt. A férfi ezután zsebkést 

r&Molt elő és azzal Sinka Anna nyakát 
sebesitette meg. majd a saját nyakál vágta 

el. Daróczyt haldokolva, Sinka Annát életve

szélyes állapotban vitték fi szentesi kórházba.

— HECHT BANKHÁZTÓ L vegyen  
rem ényt, megQtl a  főnyerem ényt I 
Rendeljen levelezőlappal Budapest 
A n d r i^ y  út 3.

— Tanitöválasztás. A szarvasi neol. izraelita 

hitközség a halálozás folytan megüresedet 

tanilói állásra Ábrahám Sándor oklevele^ 

tanítót választotta meg.

ezen a helyev igen mély. Pillanatok 
alatt elmerült a vízben és amikor a 
kompról odafutottak, hogy segítségére 
legyenek, már el is tűnt és a viz sodra 
magávalragadta. Pénteken Öcsöd ha* 
tárában fogták ki a vízből a fiú holt
testét.

— Ünnepi közgyűlés. A Körösvölgyi Viz- 

hasznosító Társaság október 16-án örszent- 

miklóson megyei közgyűlést tart, amely 

alkalommal síremléket állítanak Sajó Ele* 

mérnek, az öntözés lelkes apostolának sír
jára. Az avatóbeszédet nagykállói Kállay 

Miklós ny. földmivelésügyi miniszter felső

házi tag, az Öntözésügyi Hivatal elnöke 
mondja. Sajó Elemér siremlékén elhelyezik 

ez alkalommal azt az urnát, amely a Békésr 
9?entandrá?on épülő duzzasztómű munkála

tainak megindításánál első kapavágással kir 

emelt földet tartalmazza.

A vasút állomáson lévő

IBU Sz pavillonba

bizományos
(árusító) kerestetik. Némi óvadékkal ren

delkezők jelentkezzenek az állomás 

főnökénél.

V E N D É G L Á T Ó
H Á Z N Á L e r

V E N D É G V A 'R O  
K E K S Z  !



Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg

nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési 

feltételek! Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

B ú t o r h á z
B É K É S C S A B A ,  Andrássy-út 25. sz.

—  A szarvasi Sakkkör megkezdte működését.
A szarvasi Sakknapok kedden, csütörtökön 
és szombaton délután 6 órától az ipartestület 
olvasóhelyiségében. A Vezetőség kéri a ta
goknak ezen a napokon való megjelenését.

— Miért szaporodnak a m. kir. osztálysors

játékok vevői? Mert mindenki tudja mily 
sokan nyertek nagy összegeket és lettek 

ezáltal gazdagok. Az is köztudomású, hogy 

a közkedvelt intézmény állandó állami fel
ügyelet és ellenőrzés alatt áM, tehát feltétlenül 

megbízható és mindenkinek és minden egyes 

sorsjegynek egyforma a nyerési esélye. Hi
vatalos árak: egész 28, fél 14, negyed 7, 

nyolcad 3*50 pengő az összes főárusitóknál, 
hol a pontos kiszolgálás és titoktartás is 

biztos. Az új sorsjáték október 16-án kezdődik.

—  Gazdász— Diák labdarúgó mérkőzés. 3:0
(1:0) Biró: Klimaj. Mint az előző években 

ezidén is október 6-án délután játszották a 

két szarvasi középiskola futball-játékosai in- 
tézetközötti mérkőzésüket. A mérkőzést a 
gazdász csapat fölényesen 3 :0  arányban 

nyerte meg Tóth, Heilinger, Tóth II. góljaival. 
A játék mindvégig erősiramú volt és sport
szerű. Klimaj biró teljes megelégedésre ve
zette a mérkőzést.

— Négy örök igazság. Nem csak a jó pap 

tanul holtig, hanem az életet bölcsen élvező 

ember is. A tanulás persze mindenben, 

miként az iskolában, az elemi ismereteknél, 
az ABC-nél kezdődik. A dohányzás iskolája 
például ezeket a nagy és örök igazságokat 

tanítja: 1. Dohányozni jó. 2. Jót kell szivni, 

mert egy fillérrel drágább cigaretta már sokkal 

jobb. 3. Minden dohányfajta könnyebb, fi
nomabb, szelidebb NIKOTEX-minőségben. 
4. A Nikotex jó.

— Ifjúsági bajnoki labdarúgó mérkőzés. A

Szarvasi Levente-Egyesület labdarúgó csa
pata benevezett az ifjúsági bajnoki küzdel

mekre és vasárnap délután 3 órai kezdettel

9  szarvasi sporttelepen játssza bemutatkozó 

bajnoki mérkőzését a Mezőtúri AFC ifjúsági 

csapatával -

— KárpHosfcútort és lakásberendezést, meg- 
bizhalót, olcsón csak KOPSTEIN Bútorház- 
bárt, Békéscsaba, Andrássy-út 25., vásárol* 
hatunk.

—  Háziasszonyok! Nem kerül pénzbe, mégis 

a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még 
ma kéri a DR. OETKER-FÉLE világhírű 
FÉNYKÉPES RECEPTKŐNYVET melyet bár
kinek ingyen megküld a gyár: DR. OETKER 
A. Budapest, Vili. Conli utca 25.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége 
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TÍLEFON: 16.

Egészségéé~ és plkerdús 
reklámot kaphat ha a

Szarvasi Közlöny
2 politikai hetilapban hirdet. 

Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény.
Értesíti az Elöljáróság a község lakosságét,hogy a

gőz- és kádfürdőt
folyó évi október hó 9-től üzembehelyezi.

A gőz- és meleg kádfürdőt hetenként három 
napon át tartják üzemben és pedig minden hé
ten szombaton, vasárnap és hétfőn.

A fürdőrend és fürdőhasználati dijak további 
rendelkezésig a következőkben állapitta tik meg:

Szombaton délelőtt 7—12 óráig férfiak részére.
n délután* l—5 n nők *9
m délután* 6—9 m férfiak m

Vasárnap délelőtt 7— 12 férfiak
m délután^ 1—5 nők tv
n délután1 5—7 n nők
m délután 7—9 férfiak m

Hétfőn délelőtt ,7 —12 m férfiak m
délután! 1—5 m nők
délután* 6—9 n férfiak m

Gőzfürdő használati dija személyenként 60
10 szelvényből álló bérlet 4 pengő.

Vasárnap délután 5—7-ig és 7—9-ig tömeg- 
fürdés 26 fillér használati djj mellett a szegé
nyebb sorsú lakosság részére.

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, 
póUegy minden személy után 26 fillér. 10 .szel
vényből álló bérlet 6 pengő.

Szarvas, 1937. évi október hó.

ELÖLJÁRÓSÁG.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 19540/1937. ikt. sz. 

HIRDETMÉNY.

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy a m. kir. Föld- 
mivelésügyi miniszter 37.480/1937. számú rendeletével 
elrendelte a lovak és öszvérek őszi állatorvosi vizs
gálatát. A vizsgálat az alábbi időpontokban lesz meg
tartva. Szarvason 1937. évi október hó 22-én délelőtt 
8 órakor a vásártéren, délután 2 órakor Halásztelken 
a Melis-lanyónál, 23-án délelőtt 8 órakor a Csabai-úti 
iskolánál, délulán 2 órakor a Ruzsicska-lanyánál. A 
vizsgálatra pontosan elővezetendő minden 2 éves ló 
vagy öszvér s az elővezetendő lovakra vagy öszvérekre 
vonatkozó múlt évi narancssárgaszinü „Lóvizsgálati 
igazolnány elhozandó a vizsgálatra.** mert akik azl el
mulasztják. fizok ellen kihágási eljárás íog indíttatni, 
ami büntetést von maga után. Figyelmezteti az elöl
járóság azon lótulajdonosokal, akiknek legalább 12 
tenyészkancájuk van s lovaikat nem kívánják a kijelölt 
vizsgálati helyekre elővezelni, hanem a saját gazda
ságukban kívánják megvizsgáltatni, ezen szándékukat 
legalább 3 nappal a vizsgálat időpontját megelőzőleg 
jelentsék be a községi elöljáróságnál a 20. számú iro
dában s azl is, hogy a vizsgálathoz kiszálló közege 
részére természetben kivánnak-e fuvart adni vagy viselik 
a kiszállás költségeit.

Szarvas, 1937. évi október hó 1-én.
ELÖLJÁRÓSÁG.

x Könyvek. Alkalmi vétel I Olcsón el
adó 40 kötetes Magyar remekírók. 
Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet 
Nagy Sándor kfinyvkereskedönóU

Helybeli gab on aárak
B ú z a .................. 19’— — 1920
Tengeri m. . . . — — — 11’—-
Á r p a .................. 14*50 — —
Zab .................. -*----- 14 50
Lucerna . . . .  160'— —200 —

APRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve^

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a ki^óhivatal, NagyjSándor 
könyv- ék pápirkéreskedéfid "Szarva«, 1.; ttorlnyJMíMófr 

út 9. szám.

. Gyakorlott azsúrozó és horgoló nők állandó* 
munkát kaphatnak minden hélfőn és csü
törtökön déután 3—4-ig II., kér. Gróf Csáky 
Albin u. 67. sz. alatt.______________________

• Eladó L, 450. számú ház. Érdeklődni lehet 
ugyanott.

. Eladó kedvező fizetési feltételek mellett 
özv. Krecsmárik Endréné tulajdonát képezd 
HL, 104. számú beltelkes lakóház. Érdeklődni 
lehet a Szarvasi Hitelszövetkezetnél.

< I.# 497. számú ház eladó. Érdeklődni lehet 
ugyanott.__________________________________

. 30 hold föld. jó cserepes tanyával, Király- 
sági határában eladó, ugyan ott egy cséplő
készlet is eladó. Értekezni Szántó Andor 
terménykereskedőnél lehet Szentesen.______

♦ Egy gyermekhegedű eladó. Cim a kiadóban.

. Egy Voigtlánder- Bessa 6x9-es fényképező- 
gép olcsón eladó. Cim a kiadóban.

. Gyümölcsös lakással bérbeadó vagy eladó. 
IV. külkerület 133/a. Érd. lehet ugyanott.

. Wolfinger-féle parcellázott birtokon a györgy- 
királysági majorban 60 méteres nagyistállór 
kitűnő anyagokkal eladó, azonnal bontható. 
Bővebbet: Dósay M. László Gádoros.______

. Eladó egy jókarban levő gyermek-sport- 
kocsi. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

• Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general-ja- 
vilott személyautó. Érdeklődni lehet I., 85. 
szám alalt.

. I. kerület 482. számú ház jutányosán eladó. 
Érdeklődni lehet ugyanott.
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