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Kisebbségvédelem  
és a területi békerevizió

Irta: dr. Molltórlsz Pál

Hz év szeptember hó 5-én nagygyűlést 

tartott az erdélyi Magyar Párt Sepsiszent- 

györgyön. Kisebbségi sorsban élő erdélyi test

véreink einc megmozdulásáról azokban a na

pokban sokat irt csonkamagyarországi sajtónk, 

amint az nálunk már szokás. A nemzetibb irá

nyú lapok még vezércikket is írtak az ese

ményről, mások pedig részletesen beszámoltak 

a gyűlés lefolyásáról, az elhangzottakról, a 

megjelentekről, általában pártkülönbség nélkül, 

jó hazafihoz illő lelkiismeretességgel emlékez

tek meg a gyűlés minden jelentős mozzanatá

ról. Azután új hirek jöttek. Keletről, nyugat

ról, külföldről, belföldről. Írtak a benemavat- 

kozási bizottságról, Sanghai ostromáról, bel

politikai megnyilatkozásokról, SepsiszentgyÖr- 

gyöt pedig, — mint annyi sok elszakított várost

— elfeledte mindenki. Azt, hogy most mégis 

oda térünk vissza, talán sokan anakronizmus

nak fogják venni. Sörtőlődve megjegyzik majd, 

hogy találhatott volna a szerkesztő aktuálisabb 

témát is.

A sepsiszentgyörgyi nagygyűlésen a Magyar 

Párt egyik vezető egyénisége, Jakabffy Elemér 

többek között a következőket mondotta : „Nem 

tudjuk, vájjon érdemes-e fáradozni, vájjon nem 

szélmalomharcot vivunk-e, nem tudjuk nincs-e 

igazuk azoknak, akik a kisebbségi létet és az 

ebben való fennmaradást erkölcsi lehetetlen

ségnek tartják s rezignáltan várják az elmarad- 

hatatlant: nemzeti és fizikai életünket meg

semmisítő jövőt

Hát ezekért a mondatokért kanyarodtunk 

vissza most Sepsiszentgyörgyre. A fenti meg

állapítás jobban fáj nekünk a spanyol testvér- 

háborúnál, a keleti fellángolásnál, jobban aggaszt 

bennünket belpolitikai rémlátásoknál, mert Ja

kabffy Elemér szavaiból nem segélykérést 

érzünk ki, már nem is a kétségbeesés hangjai 

ezek, hanem a keserű lemondásé, a fájó be

látásé, hogy minden hiába, a kisebbségi élet 

erkölcs] lehetetlenség, s nincs más hátra, mint 

a hangtalan, dicstelen elmúlás.

Közvéleménnyé formálódott nálunk immár 

az a felfogás, hogy a békeszerződések területi 

revízióját hiába várjuk, megnyerhetjük azonban 

játszmánkat, ha odapolitizáljuk a dolgot, hogy 

Románia és a többi utódállam tényleg be fogja 

tartani szerződésben vállalt kisebbségvédelmi 

kötelezettségeit. Hangoztatjuk, hogy egyelőre 

meg kell elégednünk, ha kisebbségeink részére1

* emberségesebb sorsot*1 biztosíthatunk és ezzel 

a „compromlsszumos megoldással* az egész 

kérdéscsoportot bizonytalan időre ad akta 

tehetjük«

Ez a felfogás a maga páratlan naivitásában 

reánk magyarokra nézve igen jellemző. Egyben 

szinte bosszantó az a gyerekes jóhiszeműség,

mellyel határainkon túl érvényesülő idegen 

állami akaratnak irántunk való szándékait ke

zeljük. Mert kérdezzük: vájjon elképzclhető-e 

például olyan hivatalos román közeg, mely 

hiven betartaná kisebbségeink érdekében eset

leg megalkotandó jogszabályt. Vájjon akad-e 

széles Romániában egyetlen olyan prefektus, 

vagy bármilyen más külső tisztviselő, aki nem 

a saját fajtája javára hajtana végre bárminemű 

rendeletet, vagy hivatalos intézkedést. Általá

ban elképzelhető-e különösen Romániában ki

sebbségvédelemről beszélni. Gondoljunk csak 

Jorgára, Anghelescura, vagy Ghibura, a hami

sítatlan és kíméletlen regáti román imperializ

mus harcosaira, a román nemzeti szellem tulaj

donképpeni hordozóira. Kerüljön ezeknek a 

kezébe bármilyen rendelet, vagy törvény, abból 

a magyarságra csak rossz származhatik. Olyan 

államtól, mint Románia, mely nemzeti életének 

még kamaszkorát éli, melynek intelligens tár

sadalmi rétege úgyszólván nincs, amelyben kí

méletlen brutalitással lobog a hirtelen felhizás 

olthatatlan nemzeti gőgje, -nem lehet várni azt, 

hogy megvédje kisebbségeit. Emlékezzünk még 

csak vissza arra a hivatalos megnyilatkozásra, 

melyet a román miniszterelnök tett legutóbb 

az egyik nagy kisebbségi városban, úgy meg

érthetjük Jakabffy Elemér rezignált lemondását.

Kisebbségvédelemről a nemzeti kultúrának 

csak a legfelsőbb fokán lehet beszélni. Azok 

a jogszabályok, melyek a kisebbségek érdeké

ben alkottatnak, csakis akkor értékesek, ha 

végrehajtásukat egy fejlettebb nemzeti kultúra 

megértése biztosítja. Lehet beszélni kisebbség

védelemről oly államban, mint például Észt

ország, hol területi és kultúrautonómia formá

jában, szervezetten megvalósult a kisebbség

védelem. De hol van Észtország Romániától, 

hol van ennek a nemzetnek toronymagasságú 

nemzeti intelligenciája a Jorga Miklós, vagy 

Pop Valér féle nemzeti ideológiától.

Ha Erdélyben hatályos kisebbségvédelem

ről akarunk beszélni, akkor ezt csak a területi 

békerevizió alakjában tehetjük, mert a kisebb

ségek sorsa a földmives foglalkozású Erdély

ben szorosan és elválaszthatatlanul egybefort 

a földdel, itt maradék nélkül érvényesül az az 

elv, hogy akié a föld, azé az ország és azé az élet.

Jakabffy megnyilatkozására nálunk Ma

gyarországon, hol a közvélemény fülét annyiszor 

és annyian teleüvöltötték a totalitás, a diktatúra 

rémségeivel, könnyen szokás azt mondani, hogy 

nem egyéb tárogatós nacionalizmusnál, vitéz- 

kötéses szavalatnál. Azt is szokás nálunk mon

dani, hogy ma már tettek kellenek, haladnunk 

kell, igaz azonban az, hogy ahhoz a hatalomhoz, 

mit ezek a sorok képviselnek, az írottak is 

tetteknek számítanak, mert az a meggyőződés 

sugalta őket, hogy minden következtetést le

vonva az új Magyarország megalakulása a ma

gyarság fennmaradásának és életének egyetlen 

igazi útja.

Szombaton este lesz a P rotestáns Táncestély
A rendezőség gazdag .műsorral szórakoztatja el a  közönséget

A szarvasi protestáns egyesületek, 
a Luther Szövetség, a Protestáns Nő
szövetség és a Protestáns Leányegye
sület most szombaton, november 6-án 
rendezi meg hagyományos táncestélyéi 
az Árpád-szálló dísztermében. A tánc- 
estélyt ezalkalommal is műsor fogja 
bevezetni, amelyben a szórakoztató 
számok egész sora fogja elszórakoz
tatni és elgyönyörködtetni a közönsé
get. A műsoros-estély megnyitójául a 
szimfonikus zenekar Kéhler: Magyar 
vigjátéknyitányát adja elő, majd Tót
falusi Erika a gimnázium szalonzene- 
kara lánczenéjére ritmikus táncbemu-

repelnek, mig Zágon István „Kék és 
piros“ zenés darabját Réthy Margit, 
Szelényi László, dr. Kökény esi Pál, 
Szelényi Tibor és Lipták Mihály adják 
elő. Mozart: G-dur versenyművének 
második tételét és Hubay : „Hullámzó 
Balaton" cimű csárdajelenetét Szeder
kényi Nándor zenetanár adja elő he
gedűn. A zongorakiséretet Polónyi 
Gyöngyike látja el. Szarvas társadalma 
nagy érdeklődéssel várja a gazdag 
műsorú táncestélyt. Jegyek elővételben 
Nagy Sándor könyv- és özv. Holéczy 
Gusztávné vegyeskereskedésében kap
hatók. A nagy érdeklődésre való te-

tatót ad. Zilahy „Rózsika" cimű egy- kinteltel kéri a rendezőség a jegyek 
felvonásosában Kiss Margit, dr. Kö- előre való megváltását, 
kényesi Pál és dr. Molilórisz Pál sze- —

Jövő vasárnap rendezik meg a Honsz nagyszabású műkedvelőjét
Farkas Imre pompás operettjét, a »Repülj Fecském«<ei adják elő

A Honsz szarvasi csoportjának 
agilis, a tagok érdekeit mindig szem 
előtt tartó vezetősége az idén is fárad
ságot nem kiméivé gondoskodik a

közönség nemes és felüdülést nyújtó 
szórakoztatásáról. Az egyesület ügyes 
és szorgalmas műkedvelőgárdája vitéz 
Takács István községi ellenőr rendé-



Az országúton talált kis fiúcska 
kisbéresnek jött el Szarvasra

A szarvasi Kunstár-család őse apátlan—anyátlan árvaként került ide

zésében és betanításában Farkas Imre 
pompás operettjét, a „Repülj Fecs
kénket adja elő, amelynek szép me
séje és kellemes zenéje révén méltán 
kellett már előre is nagy érdeklődést. 
A darabban Szarvas elismert műked
velő előadói, úgymint Mravik Ziza, 
Frankó Manci. Kasuba Lajos és No- 
vodonszki Pál alakítják a főszerepe
ket. Az előadási a jövő vasárnap, no
vember 14-én este 8 órai kezdettel 
tartják meg és arra a jegyek árusítása 
már megkezdődött. Jegyek elővételben 
a próbákon a Vigadóban és az elő
adás napján délelőtt 10—12-ig és dél
után 6-tól a pénztárnál válthatók. Az 
előadás után táncmulatság lesz.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. n«g> templomban vasárnap délelőtt 
tót, délután 6 órától magyar, az újlemplomban a templom 
újra felszentelése, 8 órától tói 10 órától magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanok. Szerdán délelőtt o nagytemp
lomban a lótnyelvű könyörgés után magyarnyelvű iras- 
magyarázás les/.

A szarvasi róm. kai. templomban vasárnap d. e.
8 órakor diákmise cxhortucióval, 9 órakor cscndesmise. 
10 órakor szcnlbcszéd, nagymise, délután 4 órakor 
rózsafüzérájlatosság. 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 délulán
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvason november hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja cl.

A szarvasi gyógyszertárak október l-től reggel 
S-tól este 7-ig tartanak nyitva.

—  Halálozás. Lapzártakor vesszük a hirt, 
hogy dr. Haviár Gyula kir. közjegyző, kor
mányfőtanácsos, a közéleti és egyházi mű
ködéséről országszerte ismert nemesgondol- 
kozású férfiú 78 éves korában Szarvason 
pénteken hajnali 2 órakor elhunyt. Temetése 
valószínűleg szombaton délután lesz.

—  Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter Balla Istvánt, a szarvasi gazdasági 
tanintézethez beosztott gyakornokot segéd
tanári minőségben a kehidai m. kir. állami 
mezőgazdasági szakiskolához helyezte át.

— Missziós előadás. Komjáthy Béla enyingi 
ág. h. ev. lelkész vasárnap, október hó 31*én 
este az ótemplomban missziós prédikációt 
tartott és egyben felhívta a hivek figyelmét 
az enyingi templom építésére engedélyezett 
gyűjtésre. A szarvasi hivek körében az ő 
gyűjtési akciója szép sikerrel járt.

—  A gazdasági tanintézet kiállítási érmet 
nyert. A szarvasi gazdasági lanintézet alföldi 
sziki ludjaival résztvett a békési baromfi- 
kiállításon és a kiállított példányokkal első 
dijat nyert.

— - Választmányi gyűlés. A Nemzeti Egység 
szarvasi szervezete Ribárszki Pál ny. ármen- 
tesitői igazgató főmérnök elnöklete alatt va
sárnap, október 31-én tartotta rendes havi 
választmányi ülését. A népes értekezleten 
megjelent dr.Tóth Pál országgyűlési képviselő, 
kormányfőtanácsos is és részletesen tájékoz
tatta a megjelent tagokat a kormány készülő 
terveiről, ismertette a tűzharcosjavaslatot, a 
telepítési törvény vázlatát és foglalkozott a 
titkos választói jog készülő formáival. Pataki 
János községi titkár beszámolt a lefolyt egy 
hónap eseményeiről és felolvasta a központ 
október havi köriratét.

x A HANGYA Szövetkezet a tojás
vásárlást megkezdte.

Gyönyörű őszi napok voltak. Az ökör

nyál nagy felhőkben úszkált a levegőben és 

esténként a vándorló madarak hangos kurro- 

gatásokkal húztak el a sárgába szépült táj 
feleli. Erezlek a telel, amely már elküldte 
üzenetét a hulló lombokkal, a kiégett lege

lőkkel. a harmatos-hűvös hajnalokkal.
Az országút kemény volt. mint a kő. 

A sok kocsi, balár megkeményíletle a télen 

tengelyig érő sárrá átalakuló földet. Két oldalt 
hatalmas füzesek, rekeltyések pókhálós sű
rűje szegélyezte az ulat és a fuvarosok hosszú 
kocsisora, vagy a vallott lovakkal vígan, 
kürtszó mellett száguldó postakocsi verte fel 
a port, amely sűrű felhőként borította el a 

környéket, s amelyben nem egyszer szegény- 

legény, kóbor betyár körvonala tűnt fel titok

zatosan, hogy a nádas-kákás ingoványokon 
lassan leülepedő porral együtt ő is eltűnjön 

a titokzatos messziségben. Túl az országúton, 

a délibábringaíta távolságokból pedig szilaj 
ménesek, gulyák kolompja, mélyhangú ko
mondorok bánatos ugatása húzódott fel a 

járt útra és esténként messzevilágitó pásztor- 

tüzek gyulladtak ki az alföldi egyhangúság 
megnyugtató komorságában.

Ebben a környezetben, a Körös partján 

a régi Szarvas-halom és vár helyén, a vár 
megmaradt köveiből, sásból és nádból épült 

fel az új Szarvas, amelynek lakói nyugalmas, 

békés életet éltek ekkor.

A termés igen jól sikerült. A szelidlelkű 

tolok megelégedetten hordták a csűrbe a le
aratott gabonát, a fiatal gyümölcsfák terméseit 

is betakarították és a szőlő is már másodízben 

oly dús termést ígért, hogy kevésnek látszott 
a hordó az első évek nagy nélkülözésein 

átjutott honfoglalók pincéiben.
Czinkoczki Mórion is boldogan dörzsöl- 

geite össze kezeit, hogy házanépe a tengeri- 

fosztáshoz fogott az udvar aljában összehányt 

hatalmas kukoricatömeg mellett. Sinkovicz 
János kurátor uram is átjött a fosztásra egész 
családjával, de az öreg Maczik apóka sem 

hiányzott, aki oly sok szépet tudott elmesélni 

a régi időkből. _ _
A szünetekben, amikor megállt a munka

a dolgos kezek alatt, a legény Czinkoczki 

Marci is elővette szépenzengő citeráját és a 
holdvilágos estében búsongó tót dalokban 

hajollak össze a szívek, amikre vígabb dal
lamok jöttek és a dalolok közül kicsengett 
Sinkovicz Jucikénak, a kurátor legkisebb, 
alig hat éves leánykájának csilingelő hangja. 

Mint ezüsthangú angyali csengettyű simult ki 

a többiek danázásából.

Amikor pedig újra susorogni kezdett a 

gyorsmozgású kezek alatt a kukoricahéj, a 
hosszú, fehérhajú Maczik apóka kezdte el 
újra végeszakadatlan mondókáját a török- 
világról, a régi csatákról, az aszódi, csomádi 

otthonról, a négynapos vándorúiról, az új 

otthon megalapításáról.

Nehéz napok is voltak azok. A török 

annyira tönkretette az egész Alföldet, hogy 

„sehol iható víz erei; a mocsárok, tavak 

bűzhodt vizét még a marha se itta."

Úgy megmelegedett a szívük, hogy Ma

czik apóka elemlegette ezeket az időket. 

Hálával gondoltak áldott földesurukra, a jó 
Hérókra, aki megengedte, hogy hitükben él

jenek, templomot építsenek. Nem háborgatta 
őket senki a vallásukért, sem az úrbérért.

— Haj . . .  haj . . .  — sóhajtott a mondó

kára Sinkovicz kurátor uram.

— De azért szép volt Csornád is. Azok 

a hegyek, dombok — felelt reá vissza Czin

koczki Márton.

— Haj .. . haj . . .  — hangzott újra a 

sóhaj a kurátor ajkáról.

— Mondok valamit sógor, menjünk pár 

napra haza Csornádra. Nézzük meg az ott

honiakat, hogy megy a soruk, hiszen már 
tizenöt éve, hogy hírüket se halljuk.

— Abbizony jó lenne.

— Már betakarítottunk, a kukoricát is 

csűrbe rakjuk. Holnapután szüretelünk. Azután 
ráérünk. Két jó lovam elvisz bennünket akár 

a világ végére is.

— Hát jó, hétfőn reggel indulunk haza, 

Csornádra. — fejezte be a beszédet a kurátor.

(Folyt, köv.)

Itt a szarvasi újdonság
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Á Robiisek'féle

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

Nagy József és Társai,
az ú] lulajdonósai,l2 hétig larló legmodernebb felszereléssel

újból ü z e m b e helyezték.
A kívánt pontos és szplid kiszolgálással örvendeztetjük a hozzánk forduló őröltettí-fjeleket



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.

Nagy érdeklődés előzi meg a „Marica grófnő11 
műkedvelői előadását

A közönség a jegyek elővételével igyekszik biztosítani megszokott helyét

—  Befejeződött a szarvasi ev. újtemplom 
tatarozási munkálata. A szarvasi ev. újlemplom 

tatarozási munkálatai befejeződlek. Vasárnap 

november 7-én a templomot újra felszentelik 

és reggel 8.órától tótnyelvű, 1U órától magyar- 
nyelvű istentiszteletet tartanak. A tatarozási 

munkálatot Tomasovszky István, a festő

munkát Kiszely Mihály végezte.

Váratlanul. . .
'Ifj. Zerinváry Szilárd verse.

Váratlanul már nem ér semmi,
Nem lepnek meg a .csókok, könnyek ; 
Ha kell: táncolok, ha kell: sírok, 
Köszönökt ha felém köszönnek.

Mindegy : az ég fej hős, vagy tiszta ? 
Arany, vagy por, amire lépek ? 
Mindegy, hogy a májusi réten 
Gyöngyvirágai vagy gyomot tépek.

Hiába itt minden varázslat 
Ha már a húr megtanult sírni. . .
A könnynek könny az orvossága
S a szívnek kár receptet irni.

— Az utca közepére helyezik a villanyégöket 

a Gsáky-utcán. Szarvas község képviselő

testülete elhatározta, hogy a Csáky utcán a 

villanyégőket az út közepére helyezik át. A 

Beliczey út után .most ez a másik forgalmas 

útvonal nyer majd városias külsőt.

— im— n w

Értesítés.
Értesítjük a n. é. közönséget, hogy

a Szarvasi „HANGYA44
Fogyasztási és Értékesítő 

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

Raktáron tart:

Csemege-, fűszer-, festők-, >ilvegárut, tábla- 

üvejh..porcellán-, zománcedény-, vas-, bőr- 

és röttisárukat Tűzifát és szenet

Vásárol tojást és hizottsertéseket. 

Kérjük az igen tisztelt -tagok szives 

pártfogását. A z  Igazgatóság.

A Szarvasi Kereskedő-alkalmazot
tak Egyesülete — mint azt már közöl
tük — e hó 21-én, vasárnap este a 
Vigadóban műkedvelő-előadást rendez, 
amely alkalommal az egyesület leg
kiválóbb műkedvelői Kálmán Imre 
pompás zenéjű, harigulatos meséjű, 
örökszép operettjét, a „Marica grófnő4l-t 
adják elő. A magasabb törekvésű, 
zeneileg is átlagon felüli operett elő-

—  Húszadikán rendezik meg a Katalin-estet.
A „Katalin-estet" november hó 20-án tartják. 

Az előkészületek folynak.

— Könyvtáréra. A Szarvasi Kereskedők 

Egyesülete értesíti az érdeklődőket, hogy 

nyilvános könyvtáróráit hétfőn és csütörtökön 

este 8—9 óra között tartja.

—  Suhancok orditozása a gőzfürdőben. 
(Beküldött levél.) Tekintetes Szerkesztőségi 

Nagyon kérem szíveskedjenek levelem kö

zölni b. lapjukban, amennyiben az illetékesek 

figyelmét szeretném felhívni a gőzfürdőben 

uralkodó idegölő állapotra. A gőzfürdőben 

majdnem mindig egy csomó suhanc-gyerek 
jelenik meg, bizony nem egy már túl haladta 

a 12 évet is és a gyerekjegy révén bejutó 

suhancok uralják az egész fürdőt. A me

dencéket nemcsak játékra, verekedésre, viz- 

csapkodásra használják fel, de úgy ordítanak 

mint a sakálok. A megleltebb emberek, akik 

a fürdőzésért mennek oda, kénytelenek jpár 

percnyi otttartozkodás után elhagyni a gőz

fürdőt a kibírhatatlan orditozás miatt. A 

vízben a játék miatt nem lehetnek, a csapot 

ezek a rakoncátlan kölykök állandóan lefog

lalják, azokkal is játszanak, igy kénytelenek 

lassan el is maradni a gőzfürdőből. A község 

érdeke,ihogy a régi törzsvendégek megmarad- 1

adása nehéz munkát ró az egyesület 
vezetőségére, valamint a rendezőségre, 
azonban a próbák azt mutatják, hogy 
a darab a lehető legjobb előadásban 
fog lezajlani. A közönség is nagy ér
deklődést mutat az előadás iránt, amit 
bizonyít a jegyelővétel is. Az előadás 
után táncmulatság lesz, amit szintén 
nehezen vár a szarvasi fiatalság.

janak, ezért szigorú ellenőrzést és felügyeletet 

kér Szarvas közönsége. Tisztelettel: Aláírás.

—  Megszüntetnek egy pénztárnoki állást.
Szarvas község képviselőtestülete elhatározta, 

hogy a főpénztári állást megszünteti az 

adószedő pénztárnoki állás betötésénél 4 
középiskolai képzettség igazolását megköveteli 

és a pénztárnoknak 1800 pengő évi fizetést 

biztosit.

— Bármilyen könyvre, kottára van szüksége

beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron. TELEFON : 16.

MEGHÍVÓ
A szarvasi vadásztársaság meglévő 

tagjait 1937. évi november 14-én d. e. 11 órára, 
a városháza nagytanácstermében 
tartandó fe lszám olásra .meghívom.

Tárgysorozat:

1. A vadásztársaság felszámolása.

2. A megmaradt összegnek hovaforditása.

Szarvas 1937. október 28.

Sztrehovszky Mihály
alelnök.

»MENYE C,/ K E "C/Ö K O L A'D É
r K  % KAKAÓ" * JÜTEMENY MINDEK JOBB ÜZLETBEN



HETENKÉNT
Vrja: OROSZ IVÁN'

A  tanyavilág álma
Ilyenkor Ősszel, amikor a nap bágyadt 

fénye oly álmosan önti el a határt, a tanyavilág 
lassan elmerül az elhagyatollság keserű hónap
jaiba. Tavasszal, nyáron, amikor a viruló földek 
pompája színesíti az alföldi tájakat, a munka 
és a madarak daloló zengése, a szir.ek és illatok 
szemel és szivet gyönyörködletó tobzódása az 
élet tiszta örömeit hirdetik, kapák, ekék, boronák 
csattogása, ficánkoló csikók vig nyeriíése, daloló 
földmivesek vigsága az élet szépségéről szólnak, 
a szabad élet tisztaságát, felemelő érzéseit da
lolják. A kibúvó velemény, a rengő búzatábla, 
a vjrágzó gyümölcsös, az illatot ontó kiskerli 
virágok a tavasz és a nyár meleg hangulatát, 
szépségeit ha;sonázzák, az éleinek érteiméi, o 
munka gyönyörűségét, a vetés és a betakarítás 
örök ösztönös, emberi mélységeit és boldogságot 
igérő céljait. A naposcsibék szaladgálása, a mé
hek dongása, a lepkék játékos röpülése, a pa
csirta, vadgalamb nótája hogy át tudja formálni 
a tanyaudvart, a tanyakertet. A napfény hogy 
áttöri az istállók éporodottságát, a kisablakos, 
zártlevegőjű szobák kábító bűzét, leveli a vállról 
a subák-bundák, vizitkék bántó kalodáját, a fe
jekről a kucsmák, kalapok börtönét és ingujjas, 
mezítlábas örömeivel pótolja ki a téli egészség
leien napok fojtogató zárkózottságát. De ilyenkor 
ősszel, amikor az elsárgult lombok az éjszakai 
derek, fagyok nyomán a földre hullanak le és 
a fák csupasz gallyaikkal téli álomba merülnek, 
ez a téli álmosság elfog mindent a lassan min
dent lekötő sárral, lengelydagasztó Inasokkal. A 
tél a zárkózottság, az istállóba, szobába szoru
lás egészségtelen ideje, amikor az utak úttalanná 
válnak, a tanyaudvar nagy sarával belevész a 
végtelen sártengerbe, amelynek eleje a ; szoba 
küszöbén, vége csak a városi aszfalton van és 
a kettő közül kiemelkedni még lovakkal, kocsik
kal is alig lehet. A tanyai tél az elmaradottság 
konok időszaka, kultúra és higiénia nélküli tes- 
pedés, elmélázó, elkeserítő, sokszor reménytelen 
várakozás, amelyben az álom oly lassan színe
sedik. A millióvirágú tavasz dalos idejét varjú- 
károgásos, hosszú éjszakás napok váltják fel, 
fénytelen, komorsötét órák, amikor a kemence 
kuckójából az unalom és a tespedés manói vi
gyorognak ki. A tanyák százait, ezreit még nem 
vidítja a rádió csodája, az olaj mécseseket még 
nem váltotta fel a villany csodafénye; az újság, 
a könyv nagyon kevés tanyába jut még el ma is, 
az adókönyv emlékeztető számai mellett csak 
a biblia és az énekes-könyv, no meg az új 
kalendárium nyújt valamelyes kuliurális felemel
kedést és vigasztalást. Élni kint a tanyán, a téli 
egyhangúságban világról, a zajló életről való 
lemondást jelenti a mi szemünkben, akik váro
sokban élünk, olvasunk, moziba járunk, rádió
zunk, betonon járunk, fürdünk. De ha megkér
dezzük a tanyaiakat, a megszokás és a lemon
dás, valamint az ismeretek hiányából fakadó 
egyszerűség a belenyugvásos megelégedés hang
ján felelnek. Okét nem is érdekelheti az, amit 
nem is igen ismernek és a ritka lakodalom, a 
téli disznótor, az egy-egy házimulatság, fosztó ka 
vigasztalás, öröm és boldogság számukra. Hogy 
a betegségek is ott leselkednek az állandóan zári 
ablakok mögött, az a tanyavilág legnagyobb 
tragédiája és ezért kell az állandó felvilágosítás 
révén a fokozott tisztaságra, a télen is jó leve
gőben való életre nevelni Őket, hiszen nemcsak 
a kultúra van innen távol, de az orvos és a 
patika is. A tanyavilág álma a tavasz, a ritka 
öröm, a jó étel, a jó ital, de bizony a kutak 
rossz vize, a füstölőkben nyárig elálló húsok 
ezzel ellentétben nem az egészséget szolgálják. 
Az ősz téli álomba ringatja a tanyavilágot, kér
dezem, mikor jön el a nagy Tavasz, amikor az 
álom a realitásokba valósul meg és a kultúra, 
az egészségügy ott is szent lesz és napi szük
séglet. Ez kell a tanya népének, nem sok poli
tikai délibáb, amiket oly könnyen tudnak kiraj
zolni azok, akik a tanyavilág ismerete nélkül 
Annak álmait egyéni céljaikkal akarják össze

hozni. Télen álmodik a tanya, a sár és a hó 
romantikájának keserűségében és nékünk sok 
realitásról és nem is tudott követelményekről 
dalolnak örök dalt a telelői hűvös éjszakában.

I R O D A L O M

Könyv- és folyóiratszemle
Budapest Székesfőváros 

Statisztikai zsebkönyve 1937

Szerkesztette: Dr. Illyefalvi I. Lajos

A legbeszédesebb olvasmány! mindig ti 
statisztika nyújtja. A valóságok számszerű kife- 
jezése, a reális tények lerögzitése és az előző 
kimutatásokkal való összehasonlítása sok dologra 
vet oly világosságot, amely a legtöbbször meg
döbbent bennünket és gondolkodásra készlet. A 
vezető pozícióban lévő pedig alkotó terveinél 
nem nélkülözheti a statisztikát, amely irányi 
mutat az alkotások felé és a nagyobb bajok 
elhárítására is figyelmeztet. Mindig nagy érdek
lődéssel forgatom a Budapest Székesfőváros Sta
tisztikai Hivatalának pompás kiadványait, amik 
nemcsak fővárosi, de még világviszonylatban 
is sok érdekes és figyelemreméltó megállapítást 
adnak a számok beszédes felsorakoztatásával 
az érdeklődőnek. A statisztikai hivatal 1937 évi 
zsebkönyve csinos kiállításban most jelent meg 
és szakavatott pontossága, ügyes beosztása, min
denre figyelemmel lévő tartalma dr. Illyefalvi 1. 
Lajos nagy szaktudását, hozzáértését és fárad
hatatlan munkásságát dicséri. A statisztikai zseb- 
könyv a főváros keresztmetszetét adja, de úgy 
hogy összehasonlítást tehetünk világviszonylatban 
is az egyébb országokkal és fővárosokkal, de 
ugyanakkor a magyar vidéki városokról is sok 
adatot kapunk. A csoportosítás a meteorológiai, 
topográfiai, épülelviszonyok, az álló népesség, 
népmozgalom, közigazgatás, kozrendészel-lűzoltás, 
községi háztartás, adóügyek, közmunkák, építkezés, 
egészségügy,* ipar, kéreskedelem,' "közlekedés, 
hitelügy, tanügy, közművelődés, közélelmezés, 
szociális ügyek, árak, munkabérek, fizetések, 
közjótékonyság, fejezetek alatl történik. És a fe
jezetekben a számok ezrei mutatják be a magyar 
életet és a számok igyekeznek utat mutatni a 
további célok, az azonnali segítségek, a jövendő 
nemzeti és társadalmi megoldásra váró problémák 
felé. Politikus, filozófius, a szociológus iró mind 
nagy érdeklődéssel olvashatja ezt a nagy 542 
oldalas művet, amelyért igaz elismerés és 
meleg köszönet jár az illusztris szerkesztőnek, dr. 
Illyefalvi 1. Lajosnak. A könyv ára egy pengő.

0. I.
* Megjelent az Új Nagymagyarországért cimű 

szavalókönyv. Vollay Ferenc, a nemrég elhunyt 
debreceni tanár szerkesztésében és özvegyének 
kiadásában most jelent meg „Új Nagymagyar- 
országért** cimű nagyszabású szavalókönyv, 
amely 173 magyar költő 602 szavalásra alkalmas 
költeményét tartalmazza. A 656 oldalas könyv 
iskolák, olvasókörök, levente, cserkész-egyesüle- 
lek, könyvtárak részére nélkülözhetetlen, meri 
minden alkalomra találhatók benne előadásra 
alkalmas költemények. A vaskos kötetben Orosz 
Iván, lapunknak szerkesztője is három költe
ményével szerepel. A könyv ára 8 pengő és 
megrendelhető Nagy Sándor könyvkereskedése 
útján.

* Tiszamenti Szemle Az Alföld egyetlen szép- 
irodalmi, tudományos és művészeti folyóiratának, 
a Tiszamenti Szemlének új száma most jelent 
meg gazdag tartalommal. Hegedűs Lóránt Ady 
és Tisza, Sarkadi Béla ismeretlen epizódok Ady 
Endre életéből, Fiala Ferenc Omladozik a gyulai

vár címmel írtak a lapba értékes tanulmányokat. 
Terescsényi György és Ács Klára novellákkal 
József Ferenc kir. herceg. Tamás Sári, Miklós 
vitéz, Ölbey Irén, Páll György, Toborí Elek, Orosz 
Iván, Lukács Miklós és ifj Zerinváry Szilárd 
versekkel szerepelnek. Prókay Miklós gondos 
szerkesztésében megjelenő lapra előfizetni évi 
4‘80 pengővel lehel. Szerkesztősége Fegyverneken 
van.

* Császár Elemér, a kiváló esztétikus Halottak 
Napján az év nagy halottjáról, Pékár Gyuláról 
emlékezik meg. Írói egyéniségével foglalkozik és 
érdekes, emberi vonásait is megörökíti értékes 
tanulmányban. Az (Uj Időkből mutatványszámot 
bárkinek küld a kiadóhivatal Budapest, VI., And
rássy út 16. Előfizetési dija negyedévre 6 P 40 f, 
eyyes szám ára 50 fillér. Előfizetni lehet Nagy 
Sándor könyvkereskedőnél Szarvas.

* Beczássy Judit: Az osztály árvája címen 
irt új regényt a Magyar Lányok, Tutsek Anna 
népszerű leányifjúsági lapja számára. Az új 
számban a nagy izgalommal várt takarítási- 
pályázatot találjuk. Díjtalan mutatványszámot 
kívánatra bárkinek küld a kiadóhivatal, Budapest 
VI. Andrássy út 16. Előfizetési dij negyedévre
4 pengő.

* A gesztenye tündórkóröl irt Altay Margit 
kedves kis mesét az Én Ujságom-Tündérvásár 
számára, Kosáryné Réz Lola és Pogány Elza 
gyermekregényei, Z. Tábori Piroska, Vándor 
Iván, Havas István, Jovicza Sándor és mások 
versei, meséi teszik teljessé az új számot. Díj
talan mutatványszámot kívánatra bárkinek küld 
a kiadóhivatal, Budapest VI. Andrássy út 16. 
Előfizelési dij negyedévre ajándékkönyvel együtt 
2 pengő.

* Tudnivaló a magyar fűszerpaprikáról. Most 
jelent meg a m. kir. Mezőgazdasági Vegykisérleti 
és Paprikakisérleti Állomás (Szeged) kiadásában 
Szanyi István kir. fővegyész tollából a fenti 
cimű füzet, amely a paprika lermelés, feldolgozás, 
őrlés, minősítés a forgalom szabályai, összetétel 
és tulajdonságok, élettani hatás és kivitel cso
portosításban közvetlen módon tárgyalja a 
magyar paprika termelését, hasznát és gyakor
lati értékesítését. A rajzokkal és fényképekkel 
illusztrált füzet betekintést nyújl a paprikatermelés 
érdekes világába is és ezáltal ismereteinket 
bővíti és magyarazatával népszerűsíti nemcsak 
a termelést, de a fogyasztást is.

Fenti könyvek és folyóiratok Szarvason Nagy 
Sándor könyvkereskedése útján szerezhetők be.

—  Meggyulladt a szalma. Szlovák Miklós 

szarvasi hittantanár házának udvarán az 

előző nap odahozott szalma a múlt hét 

péntekjén ismeretlen módon meggyulladt. A 

tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni. 
A kár jelentéktelen.

— Háziasszonyok I Nem kerül pénzbe, mégis 

a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még 

ma kéri a DR. OETKERFÉLE világhírű 

FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET melyet bár
kinek ingyen megküld a gyár: DR. OETKER 

A. Budapest, VIII. Conti utca 25. 
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HANGYA Szövetkezet
a tojásvásárlást

megkezdte!

Gumibélyegzők
megrendelhetők 

NAGY SÁ N D O R  papirkereskedésében.



Oklóber 1-től

gép- és gyorsirási
órákéi adok. Irodai gép- és gyorsírói

v i z s g á r a

előkészítek, tizujjas vakirásos m ód

szerrel és egységes magyar gyorsírással

Érdeklődni a kiadóhivatalnál és 

a l a k á s o n  lehet.

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

— Szarvas katonaságot kór. Szarvas község 

képviselőtestülete mull heti közgyűlésén el

határozta, hogy állandó katonai állomáshely 
érdekében mozgalmat indít és a kaszárnya- 
épitéshez anyagi hozzájárulást is kilátásba 
helyez. Lapunkban megindítóit akció igy 
«lső állomásához érkezeit és Szarvas lakossága 

nagy érdeklődéssel várja a további fejle

ményeket, mivel Szarvas idegenforgalmára és 
gazdasági életére nagy kihatással lenne egy 
katonai állomáshely felállítása.

— Megrendítő haláleset Szarvason. Sárkány 

János mérnökkari alezredes szerdán éjjel 

tragikus és megrendítő körülmények közölt 
halt meg. Eddig még meg nem állapított 

körülmények közölt, de valószínűleg baleset 

következtében vadászfegyverével főbelőtte 
magát. Holttestét felboncolták. Halála nagy 

megdöbbenést keltett kiterjedi rokonsága és 
nagyszámú barátai és ismerősei körében.

—  Felakasztotta magát. Brlás György szarvasi 

krakói24 éves lakos pillanatnyi elmezavarában 
szüleinek lakása padlásán felakasztotta 
magát.

x A HANGYA Szövetkezet a tojás- 
vásár&st megkezdte.

—  Több mint ezer esetben csapták be a ló- 
vásárló-bizottságot. Nagyszabású visszaélések 

után nyomoz a csendőrség. A Csongrádme- 
gyei Gazdasági Egyesület feljelentést tett egy 
névtelen levél alapján, hogy a lóvásárló- 

bizollságol lókupecekBékésmegyében mintegy 
<ízer esetben csapták be. Az érdekes ügyben 
a csendőrség Szarvason is nyomoz.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON: 16.

— Kárpitosbútort és lakásberendezést, meg

bízhatói, olcsón csak KOPSTEIN Búlorház- 

ban, Békéscsaba, Andrássy-út 25., vásárol
hatunk.

Hivatalos, apró vagy nagyobb

h i r d e t é s e i t
Budapest, a vidék vagy a külföld

bármely lapja részére
eredeti kiadóhivatali árakon k ö z z é t e s z i  

a megbízhatóságáról és pontosságáról ország
szerte k ö z i s m e  r t

E R D Ő S  J Ó Z S E F
hirdetési irodája, reklómvállalata

BUDAPEST, VI., Terá'korát 35. az, 

felelőn; 112—558,

Reklámtervezetek, költségvetés,
hirdetési árszabás i n g y e n  I

Lélekemelő Ünnepségek 
a reformáció emléknapján
A szarvasi evangélikus társadalom bensőségesen ünnepelt október 31-én

Október 3l-én, a reformáció em
léknapján Szarvas evangélikus társa
dalma az idén is lélekemelő módon, 
bensőséges műsorú ünnepségeken ün
nepelte meg. Az ótemplomban délelőtt 
istentisztelet volt, amelyen Bartos Pál 
ev. lelkész mondott emelkedett ünnepi 
beszédet. Az istentisztelet után a dél
idő ellenére nagyszámú közönség gyűlt 
össze a gimnázium tornacsarnokában, 
ahol a Luther Tanitónőképző-intézet 
emlékünnepélyét tartották meg. Az in
tézet énekkara mély áhítattal adta elő 
Luther harci énekét, az „Erős várun
kat ‘ vitéz Szomjas Frigyes lendületes 
vezénylésével. Bartos Éva, Holler Klára 
kedvesen, szépen szavaltak. Korim 
Kálmán valláslanár magasröptű és a 
reformáció világátalakiló szerepéről 
szóló beszédét mély áhítattal hallgat
ták meg a jelenlévők. Az énekkar

zsoltárát és Kárpáti 33-ik zsoltárát adta 
elő. — Délután a Vajda Péter gimná
zium tanulóifjúsága rendezett ünnep
séget a közönség nagy érdeklődése 
mellett. Közének után Zelenka Lajos 
játszotta el hegedűn Bach „Áriáját." 
Meleg játékét Marsalkó Z. kisérte zon
gorán. Medvegy Antal és Takács A. 
ügyesen szavaltak. Jánovszky György 
Mozart G-dur szonátájának I. tételét 
adta elő kellemes játékkal. Korim Kál
mán vallástanár erős meglátású be
széde mély nyomokat hagyott a hall
gatóság lelkében. Az ifjúsági zenekar 
Hándel „Largó“-jának eljátszásával 
aratott sikert, végül Grieg „Zengjen 
hozsánna“ előadásával az ifjúsági 
ének- és zenekar bizonyította be az 
ének- és zenekultúra nagy előrehala
dását, ami Szederkényi Nándor zene
tanár ügybuzgalmát és hozzáértését 
dicséri.pompás összhangban Kodály 150-ik

Nyomtatványok

ízléses és csinos 
kivitelben
a Szarvasi Közlöny

könyvnyomdájában

készülnek!

— A mély?árokba futott a motorkerékpárjával.
Mező Pál szeghalmi nyomdászsegéd egy 

ismerősével Békésszentandrás felől motor
kerékpárján hazafelé igyekezeti. Amint a 

békésszentandrási Körös hidat elhagyta, a 

kanyarodóban elvesztette az egyensúlyt és a 
mintegy nyolc méteres mély árokba belefutott. 
Eszméletlenül terült el a gép alatt. Ismerőse 

azonnal segítségért ment és dr. Kerényi M. 

Iván községi orvoshoz szállították, aki első 

segélyben részesítette majd a szarvasi mentők 

Szarvasra hozták be. Súlyos agyrázkódást 
szenvedett. Utitársának az ijedségen kívül 
semmi komolyabb baja nem történt.

—  Előadó-gyűlés. A Szarvasi Méhészkor

november havi értekezletét vasárnap délután
2 órakor tartja az iparostanociskola helyisé
gében. Elnökség.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben október 28-tól november 5-ig a követ
kező bejegyzések történtek. Születtek: Babecz 
János és Jancsó Mária fia Pál, Bencsik Pál 
és Petrás Judit leánya Judit, Sznyida Pál és 
Szakács Zsuzsanna leánya Zsuzsanna-Anna, 
Forizs Imre és Németi Szidónia leánya Szi
dónia, Gaál Ágoston és Klimenl Mária fia 
Lászjó-Szilveszter, Valastyan János és Benka 
Judit fia György, Frankó Pál és Mráz Zsu
zsanna fia Mihály, Illyés Bálint és Tóth Olga 
leánya Sarqlta, Valach János és Valkovszki 
Judit leánya Judit, Hraskó Pál és Szarvasi 
Erzsébet fia Pál, ifj. Török János és Fq](4#

Zsuzsanna fia János, Sinkovics István és 
Czinkoczki Mária fia István, Kis Pál és Lar 
luska Zsuzsanna leánya Zsuzsanna-Katalin, 
Abonyi Gyula és Tóth Maliid fia Gyula, Bljzr 
nák Pál és Gáspár Margjt fia Pál. Mravik 
György és Szeljak Judit fia György, Maglóczki 
Pál és Valkovszki Mária leánya Judit. Há
zasságot kötöttek : Zvada Márlon Bankó Er
zsébetiéi, Zsapka Pál Fulajlár Annával* 
Hraskó Mihály Hrncsjar Erzsébettel, Hegegy 
Pál Kiszely Zsuzsannával, Pavlik György 
Gyurcsik Judittal, Dudás Pál Viszkok Ann£r 
val, Borgulya András Bartek Erzsébettel, Va
lach István Molnár Annával, Rácz István, 
Borgulya Katalinnal, Harmati Pál Bakylya 
Máriával, Ivanics György Czeperka Máriával. 
Arnóczki György Hipszki Zsuzsannával, Janis 
Mihály Arnóczki Judittal. Elhaltak : Ábrahám 
Judit 18, Vitális Rozália 78, Trnyik Anna 3* 
Gál Mályásné Brusznyiczki przsébet 72, Ko- 
zsuch Pálné Szirony Zsuzsanna 69, Brlás 
György 24, özv. Kornidesz Pálné Ribárszki 
Zsuzsanna 61 éves korukban.

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény.

Értesíti az Elöljáróság a község lakosságát,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 állapittalik meg:

Szombaton délelőtt 7—12 óráig férfiak részére.
n délután 1-5 f f nők
m délután 6-9 f» férfiak M

Vasárnap délelőtt 7—12 férfiak n
r* délután 1-5 n nők tt

délután 5-7 ff nők n

n délután 7-9 f| férfiak n

Hétfőn délelőlt 7—12 férfiak u
délulán 1—5 tf nők n

délután 6-9 férfiak „
Gőzfürdő használati dija személyenként 60 f, 

10 szelvényből álló bérlet 4 pengő.
Vasárnap délután 5—7-ig és 7—9-ig tömeg- 

fürdés 26 fillér ha$zná|ali dij melleit a szegé
nyebb sorsú lakosság részére.

Kád használati dij egy személyre 80 fillér, 
Pátjegy piinden személy ulén 26 fillér. 10 szel
vényből álló bérlet 6 pengő.

Sgaryas, 1937. éyi g&óber hó.
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—  Tanácsülés az egyháznál. A szarvasi ev. 

egyházközség tanácsa pénteken délelőtt ta
nácsülést tartott, amelyen a gazdasági bizottság 
előterjesztését tárgyalták le. Elhatározták, 
hogy az újtemplom újra felszentelését no

vember 7-én tartják meg. Az ótemplom belső 

tatarozását tavaszra halasztották. Az ótemető 
körülkerítéséhez szükséges oszlopokat kiter
melik, majd Borgulya Endre orgonista-tanító 
beadványát tárgyalták az újtemplomi orgona 
kitisztítására vonatkozóan. Végül iskolai és 

egyházi ügyeket tárgyalt a tanácsülés.

— Oalestély. A Szarvasi Dalkar dalestélyét 

november 28-án rendezi meg az ípartestüleben.

—  Emlékezés a halottakra. Halottak nap
jára a szarvasi temetők virágba borultak. 
Gyönyörű látvány volt mindkét temetőben a 
feldiszitett sírok és fejfák ezre. Az idei ősz 
kedvezett az őszi virágoknak. Mindenki igye
kezett is elhalt kedveseinek sírját feldíszíteni. 
Koszorúk, virágcsokrok ezrei színesítették a 
halál birodalmát, az akácos szarvasi temetőket. 
Az iskolák tanulóifjusága hallottak napja 
előtti délutánon, hétfőn vonult ki a hősök 
temetőjébe, hogy kegyelettel áldozzon a 
a világháború hősi halottai emlékének. Itt a 
tanitónöképzö intézet énekkarának nemzeti 
énekei között Batta Lajos gazdasági tanintézeti 
tanuló szavalt, Medvegy Antal gimnáziumi 
tanuló pedig emlékbeszédet mondott. Innen 
a gimnáziumi tanulók tanáraikkal együtt 
Vajda Péter sírjához vonultak, ahol Darida 
Mihály mondott emlékbtiszédet, Négyessi 
István pedig szavalt. A gazdasági tanintézet 
tanulóifjúsága Tessedik Sámuel sírjához vo
nult. A simái Cs. Darab József emlékezett 
meg Tessedik Sámuelről Szabó Béla pedig 
szavalt. Az énekkar hazafias énekeket adott 
elő.

—  Betörök jártak egy lakásban. Özv. Lestyan 

Goda Andrásné szarvasi lakos házába csü
törtökre viradóra ismeretlen tettesek betörtek 
és többféle ruhaneműt és dunnát vittek 

magukkal. A csendőrség a nyomozást be
vezette.

—  Serlegavatás a leventéknél. A Szarvasi 

Levente Egyesület vasárnap esle a Levente 
othonban a közelmúltban sportversenyeken 
nyert két serlegét avatta fel. Az avatóbeszédet 
vitéz dr. Zerinvári Szilárd kir. járásbiró 

mondotta. A hazafiúi érzésektől lángoló, a 

levente intézmény és a sport kapcsolatairól 
szóló beszéd mély hatást keltett a hall
gatóságban.

—  Üzlet a halottak birodalmában. (Beküldött 
levél). Tekintetes Szerkesztő úr I Kedves 
halottainknak emlékezve én is kiní jártam 
családommal, mint anyi sok ezren a temetőben 
halottak napján. A gyönyörű látvány, a 
virágokkal feldíszített temető megfogott ben
nünket is és szorongó érzésekkel gondoltunk 
az elmúlásra. Azonban érzéseinkéi nem 
maradhattunk sokáig együtt, mert a felemelő 
hangulatot nagyon lerontotta az üzleti szellem, 
amely bevonult a temetőbe is. Élelmes ke
reskedők, akik a halottak emlékezete fölé 
helyezik a seftet, gyerekeket fogadtak, akik 
a sírokon keresztül ugrálva „Ggerlyát ve
gyenek !“ kiáltásokkal száguldták keresztül- 
kasul a temetőket. A kegyeletsértő egyénekre 
ezúton legyen szabad felhívni a hatóság 
figyelmét, remélve, hogy ez a jövőben nem 
fog megismétlődni. Tisztelettel : Aláírás

—  Elvesztette munkás igazolványát. Mendel 

Anna öcsödi lakos házicselédkönyvét el
vesztette. Az elvesztett könyvet semmisnek 
jelentették ki.

A szarvasi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságtól. 
6318/1937. tkvi szám.

Árverési hirdetmény »kivonat
Dr.Gerő Oszkár szarvasi lakos, végrehajtóiénak Demeter 

Györgyné Arnóczki Mária, Demeter Mária, Demeter Ju
dit és kiskorú Demeter Anna szarvasi lakosok, végre
hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében 
a telekkönyvi hatóság a végrehajtási (az újabb) árverést 
29 P tőkekövetelés és járulékai behajlása végeit a 
szarvasi kir. járásbiróság területén levő, Szarvas köz
ségben fekvő, s a szarvasi 4522. számú betétben A I. 
1—2 sorsz. 1523. és 1524 hrszámok alatt felvett 255 
négyszögöles beltelekbcn fekvő kert és 92 négyszögöles 
ti. 459. üisz. ház ingatlanoknak B 6—9. rdsz. szerint 
Demeter Györgyné Arnóczki Máriát, Demeter Máriát, 
Demeter Juditol és kiskorú Demeter Annát illető --t-ed 
részre 410 ar. P kikiáltási árban és a szarvasi 8356. sz. 
beiéiben A I. 1. sorsz. 13514.2. hrszám alatt felvett, 
Hegyes-dűlőben fekvő 1650-1Ö00 hold szántó ingatlanra 
914 pengő lukiállási árban elrendelte.

A fedezeti elv alapján a tlkvi hatóság kimondja, hogy 
a szarvasi 4522. sz. betálbeli ingallanjutülék 900 pengő 
vételáron alul, a szarvasi 8356. sz. betétbeli ingatlan 
pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alul el nem adható.

Az árverési 1937. évi november hó 22. napján délelőtt
9 órakor a llkvi hatóság helyiségében (községházánál) 
fogják megtartani.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvodékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni 
vagy a bánatpénznek előieges birói létéibe helyezése
rői kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretei tett, ha többel Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Szarvas. 1937. évi augusztus hó 23-án.

Dr. Zerinváry s. k. A kiadmány piciéül: 
kir. járásbiró. Győri S. k.

kezelő h.
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O— Fizessen elő

a S Z A R V A S I K Ö Z LÖ N Y R E  l

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  1950 — — —
Tengeri m. új . . 11 50 — 12 —

csöves . . 7*30 — — ’—
Árpa . . . .  14*80 — 15’—
Z a b ..................  14 50 -  14 60
Lucerna . . . .  150*— — 180* — 
Tökmag . . . .  24'— — 24'50

P U B L I K Á C I Ó

2 hold föld orosházi útnál eladó. T II. 313..— Gyé
kény eladó. T 11. 112. — Herepelyva eladó, T KI. 135.
— Tanyást keres, II. 389. — Kútgém, ágas eladó, T 
III. 1. — 6 hold föld Örménykútban eladó. 111. 225. — 
8 hold föld tanyával eladó, IV. 334. — 700 négyszögöl 
föld Ugarokon eladó, T VII. 124. — Ház eladó, III. 364
— 8 hold föld tanyával eladó. 11. 130.

A PRÓ H IRD ETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szec . *í 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horlhy Miklós 

út 9. szám.

. Korcsma és üzlethelyiség eladó. Érdeklődni 
lehet Krakó 19. szám alatt.

. Eladó zöldpázsit 755. sz ház. Érdeklődni 
lehet ugyanott.

. Bútorozott szoba azonnal kiadó I„ 57.

• Egy gyermekhegedű eladó. Cim a kiadóban.

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

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

MÁVAUT MÁVAUT

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

öcsöd—Szarvas—Békéscsaba— Gyula
*

555 ind. Öcsöd érk. I5a0
gSO ind. Szarvas „Árpád"-szálló érk. 1 4 6ó

6 “ I Csabacsűd t 1437
714 1 Kondoros I 14h

8“ érk. Békéscsaba 1 1320
8 “ érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosra P 1 *60. Békéscsabára P 3'40, Gyulám P 4*10.
Menellérlijegy V P 2*40, „  P 550. P 6‘50.

Békéscsaba— Gyula

8”° 1 2 46 ind. Békéscsaba „Csaba “-szálló érk. 105B 1310
86J 1310 érk. Gyula városháza ind. ÍO20 1240

Menetjegy P 1*10, menettértijegy P 1’90. 

Szarvas—Öcsöd—Kod sz entmárton

Szarvas érk. 625 735 8 is 1625
Békésszentandrás ind. 610 72C 835 161C

Öcsöd ind. 556 706 810 L561

Kunszentmárton ind. 6 40 745 1527 
Menetjegy Bszenlandrásra P 0*50, Öcsödre P 1 '30, Kunszentmértonba P 2*— 
Menettérlijegy „ P0'80. „ P 2 ’2 0 , „ P3’20

— 1285 1310 15oo I810 19io ind.
— 124C 1321 1509 I819 19io ind.
516 13io 13w 1530 lg40 ig40 ind
536 13ao 1427 érki érk> érL érk#

Kunszentmárton—Lakytelek

1335 ind. Kunszentmárton érk.
1420 I Csépa |
1466 érk. Lakytelek ind.

Menetjegy Csápéra P 1*40, Lakytelekre P 2*20.
Menettértijegy w P 2*20, „ P 3*30.

Knnszentmirton—Tiszakürt

*
1424 ind. Kunszentmárton pályaudvar 
142B ind. Kunszentmárton főtér
14ec érk. Tiszakürt

Menetjegy Tiszakürtre P 1 “30. Menettértijegy P 2*—. 

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

435

5 17
5“

*
5M
5io

60*

7 « jgj*

656 15s* 
6“  15*

érk.
érk.
ind.

613
6ss
6x°

15"
15!*
1458


