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Felfegyverkezve 
Magyarországgal szemben

Irta: dr. Vákár P. Arihur

Kossuth „lrataim“-ban foglalkozva 
a Dunamedence gondolatával, többek 
között azt irja: „Azon országok min
denkép sajátságos viszonyai, melyek 
a Kárpátok és a Duna, a Fekete- és 
az Adriai-tender között feküsznek, na
gyon megnehezítvén egy egészséges 
állam alakulását, kívánatos, hogy az 
e tájékon elterülő régi történelmi álla
mok egymással szövetségre lépjenek." 
Pontokba foglalva megírja elrendezési 
tervét, de Kossuth elgondolásában se
hol sem adott helyet annak, hogy 
győző és legyőzött államok lépjenek 
szövetségre egymással, hanem egyen
rangú felek, amelyek nem egymás 
kárára, de egymás hasznára csele
kedjenek. Ez az elgondolás a szabad
ságharc utáni időkben fűtötte Kossuth 
agyát s most, a világháború után újból 
találkozunk ezekkel a törekvésekkel. 
Nem merjük állitani, hogy Wilson előre 
látta a feltornyosuló közép-európai 
problémát s a túlzó nacionalizmusra 
törekvő népeket akarta megfékezni a
— „Népszövetség'4 révén, de az ese
mények egyre jobban beigazolják azt, 
hogy a „Népszövetség"' Amerikának 
egy jól átgondolt terve volt, ahol Ame
rika elgondolása szerint Európa or
szágai egy politikai kartellben egyesit- 
tetnek. Még pedig azért, hogy mig e 
szervezetnek rendelkezései jól meg
épített korlátokat vonnak az egyes 
országok hatalmi túlkapásai elé — 
addig Amerika az Óceánon túl saját 
maga szabja meg fejlődésének útjait. 
Wilson Amerika és Európa között egy 
gazdasági paritás megteremtésére gon
dolt s a Népszövetségbe tömöritett 
Európát, mint az Egyesült Államok 
partnerét akarta beszervezni a két 
világrész politikai és gazdasági rend
jében. Wilson nem gondolt arra, hogy 
a „furor belli“, a háború őrülete ha
talmába fogja keríteni s magával fogja 
ragadni a győző államokat, s nem 
gondolhatott arra, hogy gyűlölködésből 
és a pillanatnyi sikerekért az európai 
államférfiak el fogják dobni maguktól 
azt a lehetőséget, amely előbb-utóbb 
az Európai Egyesült Államok gondo
latát tehette volna élő valósággá. A 
Népszövetségnek olyan konstrukciónak 
kellett volna bizonyulnia, amely meg
fékez minden gyűlölködést, elültet min
den szeparasztikus törekvést s kizár

minden olyan szándékot, amely újból 
katonai és gazdasági szerződésekkel 
részeire akarják felbontani Európát, 
hogy újból csoportok és blokkok szer
vezkedjenek államcsoportokkal és ál
lamblokkokkal szemben. A gyűlölkö
dés és az önző számítás erősebbnek 
bizonyult minden népszövetségi alkot
mánynál. Ezt a beteges állapot egész 
Európa visszatükrözi, de Európa egyik 
részében sem annyirá kiáltó és vigasz
talan a helyzet, mint Közép-Európá- 
ban s Közép-Európadunavölgyi részén. 
Már magában véve az a körülmény, 
hogy a népszövetségi alkotmány fel
rúgásával létrejöhetett a kisantant, ki
zárólag azzal a célzattal, hogy Magyar- 
ország nyugodt fejlődését meggátolja, 
már ez a körülmény lehetetlenné tette 
azt, hogy a Duna-medence politikai 
és gazdasági rendje kiépíthető legyen. 
Ott ütközik ki a Népszövetség gyön- 
gésége, áhöl' Széket' a fériyes igazsá
gokat nem akarják belátni, s ha be is 
látná, nem tudja orvosolni. Hogy a 
Dunamedenbe rendje kipróbált, régi

keretei közé visszaállítható ne legyen, 
ebből a célból a Dunamedence államai 
állig fegyverben állanak, de Magyar- 
országnak nem akarják elismerni azt 
a jogét, hogy az éleihez, a szabad 
fejlődéshez s az életbiztonsághoz joga 
van s ebből a célból joga van ahhoz, 
hogy belső rendjét önmagának bizto
síthassa s hogy hatái ai védelméről 
önmaga gondoskodhassék. Nem nyújt
hat vigaszt az, hogy a Népszövetség 
a saját bajaival és a világháborús 
gondjaival van elfoglalva, mert hiszen 
a Népszövetségnek egy államfeletti 
államnak kellene lennie, ahonnan az 
osztó igazság szétsugárzik s ahová az 
igazságkereső fél úgy közeledhet, mint 
az Isten-hivő az oltár zsámolyához. 
Csak a lelkiismeretlenség, vagy a fur
daló lelkiismeret érezheti azt, hogy a 
széttördelt Magyarország háborúra ké
szülődik akkor, amikor az egyenlő 
jogókat követeH' S' tovább-nenrr'ak-arja 
tűrni azt, hogy mig szomszédai állig 
fegyverben vannak, addig mi az ellen
séges népek szabad prédái maradjunk.

Műkedvelő-előadást rendeznek 
a kereskedőalkalmazottak

November 14-én a  „Marica-grófnö" c. operettet 
adják elő az ügyes műkedvelők

Hosszú évek óta a Szarvasi Ke
reskedőalkalmazottak Egyesülete min
den évben megrendezi műkedvelő-elő
adását. amelyek mindig a legteljesebb 
siker mellett szoktak lezajlani. Az 
egyesület figyelmes vezetősége ez évben 
is gondoskodni kíván tagjainak ön
műveléséről, valeminl közönségének 
szórakoztatásáról, ezért elhatározta,

A  szegényebb néposztályok nem képesek 
a megdrágult iparcikkeket megvásárolni

Részletek a vármegye alispánjának jelentőséből

hogy az egyesület kiváló műkedvelő
gárdájával a „Marica-grófnő“ című 
pompás operettet tanultatja be és adatja 
elő. Az előadást november 14-én, va
sárnap este a Vigadóban rendezik meg. 
amely iránt már is nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. A darab betanítására 
és rendezésére Orosz Ivánt kérték fel.

A vérmegye alispánjának szeptember 
haváról szóló jelentésea következőket mondja: 

A mezőgazdasági munkások munkával el 
vannak látva, munkanélküliségről panasz 

nincsen, sőt a tengeritörés idején az uradal

mak más községekből is kénytelenek voltak 

munkásokat fogadni, mert a munkások nagy 

része a saját részes-művelésű földjén törte 

a tengerit. A terméshozam jó közepes, néhol 

igen jó rekord-termést adott. A terményárak, 

eltekintve a kisebb ingadozásoktól, jól tart

ják magas árukat. Az élő jószágok ára is 

elég magas. A földárak lassan, de fokozato

san emelkednek. Az árviszonyokkal a ter

melők meg vannak elégedve. A kisiparosság 
kereseti lehetősége az őszi idényhez viszo- 

nyitva kielégítő volt. Az épitőiparosság kisebb 
átalakítási és javítási munkálatoknál volt 

foglalkoztatva. Megállapítható azonban, hogy 

az évközi munkabér és nyersanyag emelke

dés folytán megdrágult iparcikkeket, főleg a 

ruházati cikkeket a fogyasztóközönség zöme, 

különösen a szegényebb néposztály nem 

vásárolta olyan élénken, mint ahogy az az 
őszi idényben várható lett volna. Minthogy 

nagyobb vásárlási kedv a jobbmódú lakos



ság részéről sem nyilatkozott meg, ebben a 
szakmában határozott visszaesés mutatkozik. 
A kereskedőosztály állal remélt és vórva-vórt 

üzleti fellendülés szeptember hónap folya
mán sern következeit be. A tűzifa szakmá
ban a helyzet az elmúlt hónapban lénye

gesen rosszabbodott. A magyar államvasút 
ugyanis szeptember 1-ével a tűzifára már 

évek óta érvényben vo!t kedvezményes szál

lítási tarifát lényegesen felemelte, aminek 
következtében a belföldi termelők szíveseb

ben adják el készletüket a fővárosba, vagy 

a termelés helyéhoz közelebb fekvő váro

sokba, mint az Alföldre.

H Í R E K
A kisgazdák csalódása
A kisgazdapárt országos elnökét„ Eckhavdt 

Tibort Szarvason is nagy érdeklődéssel fogadta 
a kisgazdatársadalom. Beszédét nagy tömeg haU 
gatta végig és beszédében inkább a Földmunkás
ság helyzetét ecsetelte és a gazdatársadalom cél
kitűzéseit nem realizálta úgy, ahogy a szarvasi 
kisgazdák nagy tábora várta volna, mégis öröm
mel fogadták kijelentéseit és a szarvast nép szo
lidságát jellemző csendes hallgatással könyvelték 
el látogatását. Azombnn n kísgazdafdrsada/om 
örömébe most üröm vegyült. A szarvasi kisgaz
dák csalódottan fogadták a vezérüknek hitt Eck- 
hardt Tibor körmendi ki jelentéseit, amelyben a 
kisgazdatársadalmat minden megkérdezés nélkül 
a Habsburgpárti nagykapitalisták és liberálisok 
csekély táborába akarta átjátszani. Kijelentette, 
hogy alkotmányos monarchiát akar Ausztriával 
és a négyszázéves múltra, sok nemzeti keserű- 
ségre emlékeztető /fabsburp-ura/maí akarja visz- 
szaá//iíaní, mivel „az a férfiú, akihez a restaurá- 
ciós törekvések kapcsolódnak, elérte nágykorú- 
s á g á t A Duna-Tisza-közi és a Tiszántúl kis
gazdatársadalma, amely évszázadokon át harcolt 
a nemzeti önállóságért, a nemzeti szabadságért, 
igy a szarvasi kisgazdatársadalom is a negyven
nyolcas eszmék mellett mindig bátor kiállással, 
bár saját kárára is, de hazaszeretetéről teff hitet, 
most nagy csalódással látta, hogy megkérdezése 
nélkül határoztak sorsa felől. Az ország 
minden részéből élénk tiltakozást váltott ki Eck- 
hardt beszéde és a kisgazdatársadalom nagyon 
hevés helyen vállal közösséget ezekkel a kijelen
tésekkel. Nemzeti önállóságunk újbóli elvesztése 
egyenlő lenne nemzetünk elsorvadásával, újabb 
elnyomásával, amit egyetlen igaz magyar ember 
sem kívánhat. A kisgazdák elismerik, hogy egyes 
kis rétegeknek talán nagy anyagi érdeke a mo- 
narchia visszaállítása, de a haza és a nemzet 
érdeke a függetlenséget kívánja. így hát a 
szarvasi kisgazdák most ébredeznek megcsalat- 
tatásukban és minden bizonnyá/ megtalálják a 
módot, hogy a magyar haza érdekében csaló
dásukban kijelöljék azt a követendő utat, amely 
magyar és keresztény elgondolásokkal küzd a 
magyarság szent ügyeiért.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tét, délután 6 órától magyar, az újtemplomban magyar
nyelvű istentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt anagy- 
templomban a tótnyelvű könyörgés után magyar
nyelvű irásmagyarázás lesz.

A szarvasi rom. Itat. templomban vasárnap d. e. 
8 órakor diákmise exhortacióval. 9 órakor csendesmisc. 
10 órakor szentbeszéd, nagymise, délután 4 órakor 
rózsafüzérújtatosság. Köznapokon reggel negyed 8 
órakor szentmise, délután 6 órakor októberi ájlatosság.

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 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.

— Eljegyzés, Melian Jucikát (Szarvas) el

jegyezte Rákos Károly (Mohács).

—  Tanítóiéi kinevezés. A m. kir. vallás* és 

közoktatásügyi miniszter Plenczner Edit oki. 
tanítónőt a szarvasi m. kir. áll. elemi isko-I

Iához nevezte ki segédlanitónővé.

—  Megemlékezés. Kialudt megint egy fáklya, 

melynek lüzét és melegét a Krisztusi szeretet 
táplálta. Szemian Gizella a Krisztusban ör
vendező, bensőségesen vallásos és áldozaíos 
lélek visszatéri az Alkotóhoz, hogy beszá

moljon földi életének sáfárkodásáról. A 
templom, a jóleltekre szorulók szegényebbek 

lettek, az szarvasi Luiher-árvaház sokat ve

szített benne, mert nemcsak szóval, hanem 
áldozatával mindig az elsők között volt. 
Meleg szivével elsősorban azok felé fordult, 
akiken segíteni kell. Élethivatása volt a leg
kisebbek felkarolása, mert ezt is evangélium 
szerűen akarta végezni. A tesle már pihen, 

de lelke ći. beszél, buzdít és követésre 

méltó példát nyújt. Legyen emléke áldott.

MO S T  J E L E N T  MEG !

D U F F  C O O P E R

Talleyrand
Az angol tengerészeti miniszter műve 

jelenti az utóbbi évek egyiklegnagyobb 

angol könyvsikerét. A mai idők 

titkokat tudó, vezető politikusa mu

tatja meg a világpolitika * egyik lég- 

csodálatosabb emberének T a 1 1 e y- 
r a n d n a k  igazi arcát. Megmutatja 

azt a zseniális embert és politikust, 

aki a világtörténelem legizgalmasabb 

korát élte végig.

—  Tanulmányi kirándulás. A Szarvasi Ke

reskedelmi Szaktanfolyam I. éves növendékei 
Mold Ilona tanárnő vezetése mellett kedden, 
október 19-én a szarvasi kásamalmot tekin
tették meg, mely a mi vidékünkön az egyet

len képviselője ennek a már kiveszőfélben 

lévő őrlőmalom-lipusnak. — A Vajda Péter 
Gimnázium 50 növendéke vasárnap, október

24-én Korim Kálmán és Ponyiczky Zoltán 
lanárok vezetése mellett a fővárosba rnndul 

fel. A növendékek ez alkalommal a főváros 
múzeumait és a Gellért-hegyet tekintik meg 
és esle a Nemzeti Színház előadásán vesz

nek részt.

—  Hivatalos óra a városházán. Október 

16-ától a szarvasi városházán a hivatalos 

idő reggel 8—2-ig tart. A tisztviselők 8—12-ig 

állanak a közönség szolgálatára.

—  November 7-én tartják meg a protestáns 
öszzejövetelt. A szarvasi Protestáns Nőszö

vetség és Luther Szövetség november 7-én 

az Árpád dísztermében nagyszabású műsoros 

összejövetelt rendez. A műsorban zene, tánc

számok és színdarabok lesznek. A nagy ér
deklődésre igényt tartó összejövetel előké
születei már nagyban folynak.

A 400 oldalas mű ára 5 pengő, 

vászonkötésben 

7\ pengő.

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA

x A HANGYA Szövetkezet a tojás
vásárlást megkezdte.

—  Filléres-gyors Budapestre. A hó 24*én 

Szarvasról—Budapestre filléres vonat köz

közlekedik. Indul: Szarvasról 24-én vasárnap 
reggel 5 óra 10 perckor. Érkezik Budapest 

nyugati pályaudvarra délelőtt 9 óra 15 perckor. 

Vissza: Indul Budapest nyugati pályaudvaról 
24*én este 23 óra 13 perckor Érkezik Szarvasra

25-én reggel 2 óra 58 perckor. Menettérti jegy 

ára 4 pengő 30 fillér. (Oda-vissza érvényes.)

Itt a szarvasi újdonság
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Á Robilseb>féle

Mária-malmot
ezévi október l*én vám*csere és kereskedelmi őrléssel,

Nagy József és Társai,
NI

az új tulajdonosai, 12 héiig laríó legmodernebb felszereléssel

újból ü z e m b e  helyezték.
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A kívánt pontos és szolid kiszolgálással örvendeztetjük a hozzánk forduló öröltetö-feleket



Bú
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 !

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

— Felhívás! Felhívjuk mindazokat az ipa

rosokat, akiknek gazdaadósaikkal szemben 
100 pengőnél nagyobb követeléseik vannak, 
hogy ezt a szarvasi Járási Iparleslületnél 
legkésőbb e hó 25-ig jelentsék be. Elnökség.

—  Hivatalos órák az Iparoskörben. A 

szarvasi Iparoskor hivatalos óráit minden 
pénteken 5 — 7-ísí larlja az Ipartestület helyi

ségében. Minden érdeklődőnek készségesen 
áll szolgálatára az elnökség. Tagdijbefizeíés 
ugyanott.

— Műkedvelöelüadás a hadirokkantaknál. A

HONSz szarvasi csoportja műkedvelő-előadás 

rendezését vette tervbe. Az egyesület műked
velői a „.Repülj fecském** cimű nagyszerű 
operettet adják elő. Az előadást november
7-én tartják meg.

Álom, ami valóra vált

Úgy-c, tündérkém, nem hiába vártál,
A hold ránk mosolygott, hogy reám találtál; 
A hold fényénél sétálgattunk kctten 
Lángoló szívvel, boldog önfeledten.

Amint mentünk a nagy rónaságon át, 
Éreztük, nekünk nyílik minden virág. 
Fülcmile dala zengett felettünk,
Minden régi hántást, de könnyen feledtünk.

Meghallgatta Isten hő imádságom 
Beváltotta a rég álmodott álmom ;
Azóta életünk csupa nap, csupa fény,
Ugy-e mindig így lesz, gyönyörű tündérkém ?!

1937. október 20. PAULUS.

—  Helyettes tanító Kondoroson. A kondo

rosi ev. egyházközség Velky Béla igazgató- 

tanító nyugalombavonulásával megüresedett 
tanitói állásba Thury Györgyöt helyezte át

tanyai iskolából. Felebbezés miatt az igy 

megüresedett tanitói állást egyenlőre nem 

töltötte be, hanem helyettesül Csaba (Brózik) 
Dezső helyettes tanítót egy évre alkalmazta 
az egyházközség.

—  Dalestóly. A szarvasi Dalkar november 

2l*én az Ipartestület helyiségében műsoros 
dalestélyt rendez.

Választmányi ülés. A Nemzeti Egység Párt 

szarvasi csoportja október 31-én, vasárnap 
délután 2 órakor a Polgári Kör helyiségében 

válaszmányi ülést tart, melyre a választmány 
tagjait ezúton hívják meg.

—  Halálozás. Harza Ferenc nyugalmazott 

öcsödi jegyző felesége Orosházán meghalt.

—  Rövidesen befejezik az Árpád-szálló ta
tarozását. A szarvasi Árpád-szálló nagyarányú, 

tatarozási munkálatai állandóan folynak és 
már a külső falak festésével is befejezéshez! 
közelednek.

—  Felborult egy autó. Kedden délután Kon

doroson egy halszemélyes au!ó befordult az 
árokba. Karosszériája teljesen összetört, 

azonban az utasoknak semmi komolyabb 
bajuk nem történt. A segítségre sietők egyen

ként emelték ki őket a kocsi alól.

—  Pesti színészek Öcsödön. Vasárnap há

romtagú pesti szinésztrup vendégszerepei 

Öcsödön. A társulat tagjai: Sándor Böske, 

Malány Antal és dr. Hosszú Zoltán.

—  Nyilvános népgyfilés. A szarvasi Szociál

demokrata Pártszervezet e hó 2-1-én vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor a piactéren nyilvános 
népgyűlési tart. Előadók: Malasits Géza, 
Takács Ferenc országgyűlési képviselők, és 

Szeder Ferenc volt országgyűlési képviselő 

lesznek. A gyűlésre ezúton is mindenkit 

szeretettel meghív a Vezetőség.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiBiiiaiaiiMiiiiH
Értesítés.

Értesítjük a n. é. közönséget, hogy

a Szarvasi „HANGYA44 
Fogyasztási « Értékesítő 

Szövetkezet
üzletét szeptember hó 1-én a Machan- 
féle házban, II. kér., 39. sz. alatt (a 
gőzfürdővel szemben) megnyitotta. 

Raktáron tart:

Csemege-, fűszer-, festék-, üvegárut, tábla- 

üveg-, porcellán-,, zománcedény-, vas-, bör- 

és röíösárukat. Tűzifát és szenet.

Vásárol tojást és hizottsertéseket.

Kérjük az igen lisztéit tagok szives 

pártfogasát. A z Igazga tóság .

—  Országosvásár. A békéscsabai országos 

vásárt októker 25.. 26 és 27-én, a'kunszent
mártonit november 7-én tartják meg.

-  Megzavarták a betörőt. Fischer Pál békés- 

szenlandrási toll kereskedő házába Babák 

István be akart törni, azonban a toilkereskedő 

Sámuel nevű fia megzavarta. A betörőt i\z 
öcsödi csendorség elfogta és az eljárás meg

indult ellene.

—  Színtársulat Bókésszentandráson. Hegyessi 

Nándor színtársulata a múlt héten megkezdte 

előadássorozatát Békésszentandráson a kö

zönség igen gyenge érdeklődése mellett.

—  Gyalog ment Budapestre, de holtan ért 
vissza. Ungi Imre öcsödi 90 éves aggastyán 

a múlt héten gyalog ment fel Budapestre ott 
lakó fiának meglátogatására. Visszafelé jövet, 

azonban Cegléden rosszul lett és orvosi 

tanácsra vonalon folytatta útját hazafelé. A 
kunszentmártoni állomáson oly rosszul volt, 
hogy a vasúti alkalmazottak vették le a vo

natról és vitték be a váróterembe. Az állo

másfőnök telefonon értesítette az idős ag
gastyán öcsödi hozzátartozóit, akik kocsin 

mentek el Ungi Imréért, azonban későn ér

keztek, mert közben a váróteremben meghalt.

Oklóber 1-től

gép- gyorsirási
órákat adok. Irodai gép- és gyorsírói

v i z s g á r a

előkészítek, tizujjas vakirásos mód
szerrel és egységes magyar gyorsírással

Érdeklődni a kiadóhivatalnál és 
a l akáson  lehet.

M O L D  I L O N A  kereskedelmi iskolai tanár.

x Könyvek. Alkalmi vétel! Ólcsón el

adó 40 kötetes Magyar remekírók.

Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet

Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

—  Ezerhatszáz pengője tűnte!. Lőwy Sa

lamon szarvasi fakereskedő jelentési telt a 

csendőrségen, hogy lakásából 1600 pengő 

készpénz eltűnt. A csendőrség azonnal nyo

mozási indított a lopás körülményeinek a 
tisztázására. Lőwy Salamon a nyomrave

zetőnek 15Ü pengő jutalmat igérl.

© re í j e r EDEJ/ECEK A JOIZLE/U ÚRI K O Z O N /E C  
É L E L M I  C I K  K E I



—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben október 15—22-ig a következő bejegy
zések történtek. Születtek : Paulovits János 
és Opauszki Judit leánya Judit, ifj. Hrncsjar 
Mihály és Brezsnyik Mária leánya Mária, 
Skorka Mihály és Skorka Anna leánya Anna, 
Ganyecz Mihály és Szvák Erzsébet leánya 
Erzsébet, Kolompár Pál és Styevó Mária fia 
Pál, Schwartz Joachim és Greiner Szeréna 
fia halvaszületett, Osztroluczki Mihály és 
Szlovák Anna leánya Anna, Konczos And
rás és Kovács Mária fia Mihály, Hruska 
György és Balázs Zsuzsanna leánya Zsu
zsanna, Szilágyi Imre és Szilágyi Anna fia 
György, Medvegy János és Demcsák Judit 
fia János, Hajdú György és Szloszjar Mária 
fia János, Maqyar János és Trnovszki Mária 
leánya Anna. Házasságot kötöttek: Borgulya 
András Zakar Máriával, Laurik Mihály Ko- 
már Zsuzsannával, Kondacs András Janurik 
Katalinnal, Bobcsek János Frankó Erzsébet
tel. Elhaltak: Pljesovszki János 40, Özv.
Sárkány Györgyné Komlovszki Mária 80, 
Nyemcsok Pálné Juhos Erzsébet 49, Liska 
Pál 65, Nagy Pál 6 hónapos. Hutyka János 
73, Trnyik János 63, Papp Ilona 17, Furár 
Pál 70, Tusjak Jánosné Kituljak Erzsébet 72, 
özv. Sznyida Györgyné Sárkány Mária 71 
éves korukban.

—  Tűzzel játszottak a gyermekek. Kiszely 

János szarvasi IV. kerületi lakos udvarán 

120 kéve kukoricaszár meggyulladt és elégelt. 
A tűz továbbterjedését sikerült az összefutó 
szomszédoknak meggátolni. A tüzet az ud

varon játszó gyermekek okozták. A vizsgálat 

megindult a szülők ellen.

—  Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatót, olcsón csak KOPSTEIN Bútorház

ban, 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 RECEPTKÖNYVET melyet bár
kinek ingyen megküld a gyár: DR. OETKER 
A. Budapest, Vili. Conti utca 25.

—  Betegsége miatt a halálba. Tusjak Jánosné 

73 éves szarvasi tanyai lakos az utóbbi 

időben sokat betegeskedett. Emiatt annyira 
elkeseredett, hogy szerdán délben spárgával 
a kamra falára egy faszegre felakasztotta 

magát. Súlya alatt a spárga elszakadt, 

azonban a sparga szorítása megfojtotta. A 
szarvasi kir. járásbíróság az ügyészség uta
sítására a temetési engedélyt megadta.

x A HANGYA Szövetkezet a tojás

vásárlást megkezdte.
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Nyomtatványok

ízléses és csinos 
kivitelben
a Szarvasi Közlöny
■ llll l llI H ll l l l i l lHBIi l l l l l l l i l l l l l l
könyvnyomdájában

készülnek!

HANGYA Szövetkezet
a tojásvásárlást 

megkezdte!

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Versenytárgyalási hirdetmény.

Szarvas nagyközség elöjárósága a tűzoltók, ren- 
őrök. kézbesítők s eKycbb községi szegődményes al
kalmazottak ruházati cikkeit versenytárgyalás utján 
kívánja biztosítani.

Felkéri ennélfogva azon szabó és sziicsiparosokat 
akik a ruházati cikkkek szállítását elnyerni óhajtják, 
hogy zárt írásbeli ajánlataikét folyó évi november hó 
9-éri délelőtt 10 óráig a községi iktató hivatalba be
adni szíveskedjenek.

Ajánlati blanketták a községi számvevőnél díj
talanul kaphatók.

Bővebb felvilágosítást a községi számvevő 
szolgát.

Az elöljáróság a szabad választás jogát fenn
tartja magának.

Szarvas, 1937. év' október hó 18*án.

ELÖLJÁRÓSÁG.

W W W W W W W W W W W W W W W AW tAW

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................. 19 50 -  19'80
Tengeri m. új . . — — — 9 50

csöves . . 1 — — —'—
Árpa . . . .  14 60 -  1470
Zab . . ■ • 14 60 -  1470
Lucerna . . . .160 — —220—
Tökmag . . . .  24'— — ---

P U B L I K Á C I Ó

Ház elődó, IV., 510. — 8 hold föld eladó, II.,. 
130. — Gyalupad eladó 111., 319. — Tanyást keres III.. 
209. 1 kát. hold föld eladó. V., 323. — Nyárfatörzsek el
adók, 1., 170. — Fejőstehén borjúval eladó, 11., 262-

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

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1., Horthy Miklós 

úl 9. szám.

. Szemetesgödör tartalma ingyen III., 76. alatt

. Gyümölcsöskertben fekvő 2 szoba, konyha 
és mellékhelyiségekből álló lakás azonnal 
kiadó. Érdeklődni lehet 1. kér., 42. sz. alatt.

. Özv. Kovács Imrénének 1.. kér. 106. sz, 
alatt egy ötszobás, (üzlet-helyiségekkel) egy 
kétszobás háza eladó.

. I„ 4 9 7 . számú ház eladó. Érdeklődni lehet 
ugyanott.

. 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.

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

. Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general-ja- 
vitott személyautó. Érdeklődni lehet I., 85. 
szám alatt. __________ ___ ____________

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

m Av a u t MAVAUT 

f  Autóbuszmenetrend ^
Érvényes 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig. ,

Öcsöd— Szarvas—Békéscsaba— Gyula

*
5 65 ind. Öcsöd érk. 1530
gao ind. Szarvas nÁrpád“-szálIó érk. 1465
6 « I Csabacsűd t 1437
7 “ 1 Kondoros 14“
gOO érk. Békéscsaba 1 1320
8W érk. Gyula ind. 1240 :

Meneljegy Kondorosra P 1 ‘60. Békéscsabéra P 3 40, Gyulára P 410.
Menetlértijegy « P 2*40, P 550. P 6‘50.

Békéscsaba— Gyula
[

g20 j 2 45 ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 1QÓ0 j 3 io

8m 1310 érk. Gyula városháza ind. 1020 1240
Menetjegy P 1 ’ 10, menetíértijegy P 1*90.

Szarvas— Öcsöd—Kun szent már tón

— 1286 1310 15oo 18io 19io ind. Szarvas érk.
— 124C 1321 15oo 18iö 19iö ind. Békésszentandrás ind.
515 1310 13“ 1530 1840 1940 ind. Öcsöd ind.
586 1 380 1 427 érk. érk. érk. érk. Kunszentmárton ind.
Menetjegy Bszentandrásra P 0*50, Öcsödre P 1*30, Kunszentmártonba P 2’— 
Menettértijegy „ P 0 80, tf P 2*20, „ P 3'20

625 7 95 845 162*

610 726 8sg 161C 
5 öb 706 810 15D1

640 745 1527

430

5 17
5“

1335

14“
14“

Menetjegy
Meneltértijegy

Knnszentmárton—Lakytelek

ind. Kunszentmárton érk.
I Csépa |

érk. Lakytelek ind. 6

Csápéra P 1 *40, Lakótelekre P 2‘20.

■jiO jg 3 5

666 15m 
151S

P 2 20, P 3 30.

Kanszeatmárton—Tiszakor!
* * *

588 1424 ind. Kunszentmárton pályaudvar érk. 648
5*o 1428 ind. Kunszentmárton íőtér érk. 68̂
£08 1466 érk. Tiszakürt ind. 610

Menetjegy Tiszakürtre P 1*30. Menettértijegy P 2‘—,

* Csak hétköznap közi. + Csak vasárnap és ünnepnap közi.

15"*
152C;
14b*

i


