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Tisztelegj és emeld meg kalapod 
a „Hősök emléke** előtt!

Garay Samu év. tanítót alelnöknek választották meg a front
harcosok — Frontharcos köszöntést javasolnak a szarvasi

frontharcosok

Kitáruló kapuk
irta: Orosz Iván

Egy pár nap még és kitárulnak az 
iskolák kapui és kitárulnak a tudásra termett 
és arra vágyó gyermek- és tanulólelkek. Egy 
pár nap még és vége a nyári pihenésnek 
és a játékos kezekbe a tudáshoz vezető 
eszközök, a palavessző, a ceruza és a könyv 
kerülnek, hogy bevezessék a zsenge lelkeket 
a tanitói, tanári irányítás, meleg szív és 
és megértés bizlos sinein a tudások örökszép 
birodalmába. Gyermekkoroknak édes emlékei 
elevenednek fel bennünk ilyenkor, ezeken a 
nyárutói meleg napokon, amikor már sárgulni 
kezdeneka falevelek kertjeinkben, a ligetekben 
és messzi útra készül a fecske, a gólyamadár. 
A napok nagyon rövidülnek és hogy az 
ember lassan ismét beszokik a négy fal közé, 
valahogy ez is jelképeziamunka megkezdését, 
amely a kultúra templomaiban, az iskolákban 
megkezdődik. Pár nap még és a Veni 
Sanctékon és hálaadó- és könyörgő istentisz
teleteken újból felharsan örömöt hirdetve á 
gyermeki lelkek tiszta kórusa, minden szépért, 
jóért, egészséget és áldást kérve a most 
kezdődő munkára. A kitárult gyermekszívek 
mint eső után vágyódó mezők, úgy repesnek 
a nemes szépségek, a tiszta igazságok a 
magas örömök és az örök tudások felé. 
A kitárult ajtajú iskolák katedrái mellett 
pedig a tanítók, tanárok ezrei állnak nemes 
igyekezettel és legjobb tudásukkal, hogy 
felelősségük érzetében ezekre a kitárult 
gyermeklelkekre az a tudás, az erkölcs és a 
hit gazdag áldásait nyújtsák át ismét tíz 
hónapon át. A súlyos munka megkezdődik 
és a szülők szeretetével küldött gyermekek, 
az iskolákban a második atya, a tanítók, 
tanárok felügyelete alá kerülnek. A pompás 
városi iskolákban éppenúgy, mint a falusi 
nádfedeles, mestergerendás iskolákban meg
kezdődik az élet, a kultúra lüktető élete. A 
munka pedig folyjon minden gyermek lelkének 
szépüléséért, falvak, városok, intézmények 
e szegény nép üdvére, javára. Tanulják meg 
a tanulók az iskolákban a tantárgyak mellett 
az erkölcs és hit örök parancsait s legfőképen 
pedig a szeretet érzelmét, amely annyiszor 
kivész az önző emberekből. A kenyéririgység 
és a gyűlölködés, az erkölcstelenség és 
könnyelműség, a hozzánemértés és csalfaság 
idején úgy szeretnénk azt hinni, hogy gyer
mekeink jövendője szebb és boldogabb lesz. 
És ha ők boldogabbak lesznek, akkor szebb 
és jobb lesz drága hazánknak a sorsa 
és élete. A kitárult iskolakapuk és a kitárult 
gyermek és tanulólelkek a szebb jövendő
nek a zálogai és ennek a letéteményese az 
ifjúság, amely e nehéz időkben is kell, hogy 
megtalálja helyét és erős akarattal, hittel és 
reménykedéssel lépjen be az új tanévbe, a 
felfelé haladó út ezen újabb lépcsőjére.

(Saját tudósítónktól). Az 
Országos Frontharcos Szö
vetség szarvasi csoportja 
vasárnap délelőtt Schauer 
Gábor dr járási főszolga
bíró elnöklete mellett tiszti
kari gyűlést tartott, amelyen 
meleg szeretettel üdvözöl
ték az égyesület újalelnö- 

kél Garay Samu ev. tanítót megválasztása 
alkalmából. Az értekezlet elhatározta, hogy 
az október 7-iki budapesti nagytalálkozón 
nagyobb küldöttséggel képviselteti magát. A 
gyűlésen két országos jelentőségű indítvány 
hangzott el, amidet egyhangú lelkesedéssel 
fogadlak el a je]entevőkv Először Vitéz Biki 
Nagy Imíe főjegyző, indítványozta, L'--

frontharcosok az egész országban köteleztes- 
senek a Hősök Emlékművei előtt való tisz
telgésre és hogy a hősök iránti tisztelet min
den polgár által megadassák a kalapok le
vételével. A másik indítványt a köszönésre 
nézve Vitéz Zerinváry Szilárd kir. járásbiró 
terjesztette elő. „Hiszek egy Istenben 1“ kö
szöntésre „Hiszek egy hazában 1“ legyen a 
felelet. Az értekezlet még több kisebb ügyet 
tárgyalt le, majd délfélé véget ért.

A vezetőség kérelmére közöljük, hogy 
szegtember 7-től október 2-ig a frontharcos 
jelvényeket leszállított árakon hozzák forga
lomba, hogy azok minden frontharcos által 
"Könnyen beszerezhet ők' légyének.

A szarvasi Stefánia közgyűlése
— Saját tudósítónktól —

Az Országos Stefánia Szövetség Szarvasi 
Fiókja szombaton, szeptember 1-én délután 
5 órakor saját székházéban, szépszámú tag 
részvételével tartotta ezévi rendes közgyű
lését. A közgyűlést a betegsége miatt aka
dályozott báró Benz Ottóné elnök helyett 
Schauer Gábor dr főszolgabíró, társelnök 
vezette. Az elnök megnyitó beszédében 
hálás szavakkal ecsetelte a Stefánia buzgó 
elnökének, báró Benz Ottóné érdemeit, ki 
tizév óta lankadatlan agilitással áll őrt e 
nemzetmentő és a magyar faj jövőjéért küzdő 
intézmény élén, majd Kácser Rezső dr anya
védelmi tanácsadó és Lestyán G. György dr 
gyermekvédelmi tanácsadó hűséges és fárad
hatatlan munkája előtt hajtotta meg úgy a 
szövetség, mint az egész város közönsége

nevében az elismerés zászlaját, mint akik a 
szövetség vezetése alatt álló anya- és csecse- 
mővédőotthonnak részben az átszervezését,, 
részben a csecsemő- és anyagondozást vé
gezték. Utána Déri J. Henrik dr ügyvezető
igazgató olvasta fel évi jelentését és Molnár 
János dr vezetőfőorvos részletes beszámo
lóját. Mindkettőt a közgyűlés köszönet kísé
retében tudomásul vette és Fetzer József 
pápai kamarás indítványára azoknak a helyi 
lapokban való közzétételét határozta el. A 
betegsége miatt távollevő pénztáros jelenté
sét, az intézet zérószámadását és jövő évi 
költségvetését a közgyűlés magáévá tette és 
a pénztár vezetőjének a szükséges felment
vényt megadta. A pénztáros jelentése szerint 
az intézet költségvetését ezidőszerint 8000 
pengő adósság terheli.

Ismét munkába állnak a szarvasi zenekultúra 
harcosai: a szimfónikusok

Hangversenyt rendeznek és azonkívül hangversenyen lép fel 
karmesterük Havranek Vilmos hegedűművész is

(Saját tudósitónktól). Szarvas zenekul
túrájának buzgó és érdemes harcosai: a 
szimfónikusok rövidesen ismét munkába áll
nak. A nyár elején szárnyrakelt kósza hírek, 
hogy ezen érdemes egyesülés feloszlik, nem 
bizonyultak igaznak, mert már pár nap óta 
folyik a szervező munka, hogy a szarvasi 
zenészek ismét összegyűljenek és megkezd
jék próbáikat. Értesülésünk szerint a zenekar 
ismét egy hangverseny keretében lép á hely
beli és szarvaskörnyéki zenekedvelő és a 
zenét pártolni is tudó közönség elé. A ze
néért való rajongó szeretet fűzi össze már 
évek óta érdemes zenészeinket és a szeretet

hozza most is össze őket egy táborba. A 
zenekar hangversenyét megelőzően Havranek 
Vilmos, a jónevű, országos viszonylatban is 
ismert hegedűművész, a szimfónikusok zene
karának fáradhatatlan karmestere rendezi 
meg hangversenyét, amelyen Kácser Rezsőné 
a jeles zongoraművésznő és Ribárszky János 
csellóművész is szerepelnek. Mindkét hang
verseny a legszélesebb rétegekben számíthat 
érdeklődésre és azok, akik Szarvas zene- 
kultúrális fejlődéséért mindenkor hajlandók 
meghozni lelki és anyagi áldozatukat, külö
nös örömmél várják kitűnő zenészeink sze
repléseit.



HÍREK
Uj gyáúfiápöt á naptárba!

Štutđliš hírekét hoz Őráról-Őrdrá táágydr- 
erdélyből a távíró. A Tatarescu-kormány irtóhad- 
járatot visel az erdélyi magyar vallási és iskola- 
intézmények ellen. Az erdélyi katolikusok üldö
zése a mexikói eseményeket is felülmúlja már. 
A fektéién elnyomatás és erőszakoskodás olyan 
méreteket Ölttitt, hogy ezek á méretek még a 
legsötétebb Balkánon is példa nélkül állának. A 
i,nagyrománu rögeszme valósággal őrületben 
tobzódik. Anghelescu úr szisztematikusan hozzá
fogott mindannak kiirtásához, aminek akár kul
turális, akár vallási téren barmi kapcsolata is 
van a magyarsággal. És éz a mánikus üldözés 
.már annyira elfáj ült, hogy az amerikai hódítók, 
a híres „ indián-vádászok “ szégyenkezve tÖrpul* 
nek el négyszáz esztendő homályában. A kato
likus magyarság üldözése heródesi méréteket olt. 
'Ügyárinyifö, hogy égy erdélyi katolikus plébános 
már azt akarja kérni a Szentszéktőlf hogy iktas
son újabb gyásznapot a naptárba: a két és fél
millió erdélyi vértanú gyászának napját. A 
románok magyarirtó politikája valósággal őrjöng. 
Nyomában sorra omlanak össze az ősi magyar 
és katolikus kultúrális intézmények. Iskolákat 
söpörnék el a föld színéről, hitbuzgalmi össze- 
jöveteleket, kongresszusokat tilalmaznak s vernek 
széjjel. Tanítói továbbképző tanfolyamot zárnak 
be. 5 ahol mégis összehoz a szenvedés nehány 
katolikust, ott a nyakukra ültetik a szemérmeden 
szigurancát. A katolikus üldözést most aztán 
kiterjesztettek az unitárius és református frontra 
is. Ha az ő vagyonukat nem is kobozhatják el, 
mint a temesvári szerzetesrendét és iskoláikat 
nem is zárhatják be, mint az aradi róm. katoli
kus ’■gimnáziumotf ezeknek a magyar felekeze
teknek is pusztulás a sorsuk. És mindezekután 
Anghelescu úr, a balkáni civilizáció eme láng- 
letkü ápöstoláazt mondotta most egy újságírónak,
1hogy a magyar kisebbségi iskolák kérdését a 
jövőben is azzal a jóindulattal kívánja kezelni, 
rihlrít ö hiultban tetté. Hogy ebben a nyilatko- 
zafban milyen szemforgatás, mekkora cinizmus 
nyilatkozik meg, azt csak az tudja, aki a leg
utóbbi tanítói román nyelvvizsga botrányait tómén. • 
Ha az Anghelescu-féle jóindulat ez, akkor mi 
lenne möst Erdélyben, ha oláhmódra bánnának. 
~óü a rtiájgyarral I Hát ez tovább igy nem mehet. ■ 
Elviégré is az erdélyi magyarság nem más, mint 
'az európai kultúra utolsó különítménye a Búlkán 
félé. Ennek a civilizációnak kiirtása nem magyarf
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Azzal végigsietett a kert kavicsos ütjáhí 
és Nesztelenül haladt á kis kék szalonig,; 
‘hol Hedda asszony zongorázott, háttal "aj 
íüg'gönyös benyíló felé. A küszöb előtt azon-j 
bán megáliott és egy mandolint akasztott le 
% falról és halkan megpendítette ažt, a 'zon-. 
gora elhalkuló utolsó akkordjánál.

Hedda asszony könnyedén megrezzent 
és az öröm pírja futotta él arcát. A szeme 
felragyogott, mint azEsthajnalcsillag és ujjai: 
hangtalanul, idegesen vibráltak a hangszeren. 
De nem fordult meg. Egy pillanatra lehunyta 
mélytüzű sötétkék szemét.

De Október gyakorlott művészi kézzel 
'bátrabb hangokat csalt ki a kis mandolinból. 
Majd bársonyosan zümmögő halk baritonnal 
kisérni is kezdte saját játékát.

Hedda ujjai mintegy hipnotizáltén kö
vették az erősödő akkordokat:

A Május-tündér járt a kertben 
S a röpke óra boldogan szaladt,

. Mikor még kéz a kézben jártunk
S az örök üdvösségre vártunk 
Az Ányos-kerti öreg fák alatt.

És sok május és sok november 
Szállt el azóta, áz idő haladt;
Most társtalanul, csendben járom

hčthčfn étiföpaf bérelem, a kultúremberiség sé- 
jáfirfté. Ha út ffiiőg Trianotiibán áif á parafi&ót 
fefrpfd, hog'tjt néWícsak Ma&&érofstááöí, hatftem 
úSpek&t és áz Qfjgész civilit&ciót Yófnbolja lé: 
félad áfát pdrnjbé&an megóÜotta. Étekirítétb&n 
többét rrt&r néth tehet. Ngti&očtt lefkiismétreftél 
jelérifké2ftéfxk Üútdifer előtt :á maga érdémféhil- 
jéért. De ha Európában maradt még egy parányi 
szándék aziránt, hogy a civilizációt megmentse: 
á saját maga védelmében meg 'kell fékeznie 
ezeket az új hatalmasságokat pusztításaikban. 
Mert olyan eszközökkel, mint ahogyan „Nagy- 
romániát próbálják fönntartani: még egy intel
lektuális kultúrában fényeskedő, a haladás front
vonalában álló országot sem szabadna, nemhogy 
azt a földet, amelyen a kultúrában elmaradót- 
tabbak jutottak uralomra. Itt az ideje, hogy 
védte a Nemzetek Szövetsége is felháborodjon 
ennyi borzalom láttán.

Išteffttsžtelek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, az új templomban magyarnyelvű istentiszteleteket 
tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomba vasárnap reggel 
fél 9 órakor kismise, 10 órakor nagynme. Minden hét
köznap reggel fél 8 órakor mise.

Református istentisztelet vasárnap délelőtt 10 
órától az Árvaház dísztermében. — Kondoroson az 
ev. templomban minden hónap első vasárnapján van 
istentisztelet. *

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes Szolgá

latot Szarvason szeptember hónapban Szemző Imre dr 
gyógyszertara látja el.

— Esküvő. Russ Erzsébet és Gémes Gyula 
csütörtökön délután tartották esküvőjüket a 
szarvasi ev. nagytemplomban.

— Új tanár a gimnáziumban. A szarvasi ág. 
h. ev. Vajda Péter gimnázium felügyelője a 
tanári kar javaslatára internátusi felügyelőnek 
Pálos József oki. tanárt hivta meg.

— Igazgatóválasztás. A kondorosi ág. h. 
ev. egyházközség a nyugalombavonulás által 
megüresedett elemi iskolai igazgatói tisztségre 
egyhangúlag Velky Bélát, a kondorosi ev. 
egyház érdemekben gazdag tanitóját.a Szarvasi 
Közlöny kitűnő munkatársát választotta meg.

— Hivatalvizsgálat Öcsödön. Az öcsödi köz
ségháza adóügyének kezelését a múlt héten 
Such Gusztáv *kir. adóhivatali tanácsos vizs
gálta felül és különösen az adóbehajtások 
munkáiét nézte át.

Az utamat télen és nyáron,
Az Ányos-keHi öreg 'fák alatt.

Május van‘újra, csalogány szól
S oly szép a holdas pillanat...
Ne hagyj Édes hiába várni,
Tavasszal, ősszel árván járni 
Az Ányos-kerti öreg fák alatt...

Az utolsó versszakot már együtt 'éne
kelték és a báró meleg, férfias baritonja si- 
mogatóán kedves harmóniában olvadt össze 
Hedda asszony - édes' mezzoszopránjával. Az 
elhalkuló zongoraszó már forrón sirt és 
könyörgött és a;pajkos kis mandolin már 
testvérnénjét, a szilaj és 'epedő hawai gitárt 
utánozta.

A hangverseny utójátékát a kert mé
lyéről felhangzó fiilemile-lrilla adla meg.

Az elhalkuló, összefonódó kedves han
gok még ott zsongottak a levegőben, hogy 
végül leszálljanak, az asztalkán pompázó, 
hatalmas, illatos rózsacsokofra. Úgy tűnt fel, 
mintha az muzsikálná tovább, hihetetlenül 
finom zenével az Ányos-kerti öreg fák ro
máncát.

Október álomszerű léptekkel közeledett.
Lehajolt... Az aranyszőke női hajerdő 

illatos útvesztőiben egy pillanatra ‘ijedt bol
dogsággal tévedt el néhány gesztenyesötét, 
hullámos férfi fürt. Azután kissé előrelépett 
és féltérdre ereszkedett a két formás térdecske 
előtt. Az egyik fehér női kézecske még a 
billentyűkön álmodozott, de a másik már 
eltűnt két napégette, izmos férfitenyérben. És

— Adóhivátalátadás. Szombaton délelőtt a 
szarvasi községi adóhivatal átadása ünnepi 
külsők keretében történt meg. Vitéz Biki Nagy 
Imre községi főjegyző, az adóhivatal eddigi 
helyettes vezetője az adóhivatal összes tiszt
viselője előtt meleg szavakban emlékezett 
meg az együttes és szorgalmas munkáról, 
mély mindig jellemezte a községi tisztviselőket, 
majd átadta a hivatalt Simkovrcs Mihály dr 
jegyzőnek, az adóhivatal nemrég választott 
vezetőjének, aki keresetlen szavakban kérte 
a további eredményes együttműködéshez 
minden tisztviselő szorgalmát .és megértését.

— Elsején kapták a fizetésüket. Szarvas 
község tisztviselői és egyéb alkalmazottai 
szeptember 1-én mindnyájan megkapták fize
tésüket. Nagyon örülnénk, ha a javuló gaz
dasági viszonyoknak ez is egy 6zép jele lenne.

— Országos vásár. A szerilesi őszi országos 
vásárt szeptember 14. és 15-én tartják meg.

egy melegvonalú férfiszáj .tapadt rá hosszan.
— Hedda! Heddike I .. . Édes-édes kicsi 

pajtásom I ...
A drága kicsi asszonyka arcát elfutotta 

a könny és mélegen ölelte magához azt a 
kedves, borzas férfifejet:

— Október I Isten hozta édes Október I...
*

A kedves viszontlátás ’ezer apró-cseprő, 
lelkendező és félszeg-kis kérdése következeit. 
Duzzogó pici korholások és. becézésék. Köz
ben szorosan tartották egymás kezét, mint 
két egymásra talált, örvendező gyermek.’Egy 
fiú és egy lény.

Végül isHedda ̂ asszony húzta ki;gyön
géden a kezét a férfiéból és helyet mutatott 
neki maga mellett a kis .török kereveten:

— Nagyon köszönöm ezeket a csoda
szép rózsákat Október. Ezekhez fogható, 
■nemes példányokat életemben is csak egy
szer láttam.

— Igen! A Victor:barátom rózaaligeté- 
ben — gyújtott rá közömbösen egy . cigaret
tára Október.

Mintha egy kis hőség'futotta volna át 
Hédda asszony arcát.1 Kinyitotta kis gyöngy
ház legyezőjét.

—  És.. .  és ezek : a rózsák honnan 
valók, ha nem titok 71

— Nem, nem titok 1 .Azok is ugyan
onnan valók.

'A kis legyező erősebb működésbe 
kezdett. {Folyt, köv.)



Ki akarták rabolni 
egy budapesti szerkesztő lakását

Három öcsödi fiatalem ber rosszul 
sikerült kalandja öngyilkossági kísérlettel

(Saját tudósítónktól). A múlt héten 
Légrádi Ottó dr budapesti lapszerkesztő 
lakásába három öcsödi fiatalember: 
Rácz Lajos, Porcia Aladár és Imrei 
Károly betört. Mielőtt azonban sikerült 
volna eredménnyel dolgozniok, meg
zavarták őket és a megjelenő rend
őröknek sikerült Porcia Aladárt elfog- 
niok, mig két társa megszökött. A 
rendőrség erélyes kutatására másnap 
azután Imrei Károlyt lakása előtt si

került kézrekeriteni és amikor a rend
őrségre kisérték, Imrei kiszabadult a 
detekiiv karjai közül. Az utcán erre 
nagy tumultus támadt és Imrei az elő
kapott revolverrel mellébe lőtt, úgyhogy 
súlyosan sérült állapotban a mentők 
a Rókus-kórházba szállították. Álla
pota súlyos. A három meggondolatlan 
öcsödi fiatalember rosszul sikerült ka
landját nagy megdöbbenéssel fogad
ták öcsödi ismerőseik.

Ahova mindén tanuló első útja vezet
Egy cikk, mely hálára késztető jótanáccsal szolgál a szülőknek

— Saját tudósítónktól —

. Jönnek a beiratások. Az iskolák folyo
sói ismét megtelnek beiratkozó gyermekek
kel, gondos szülőkkel, kiknek minden igye
kezete az, hogy tehetségükhöz képest min
den szükséges dologgal ellássák gyermekei
ket a most kezdődő új tanévre. A beiratkozás 
.után minden tanuló szüleit bevásárolni Nagy 
Sándor könyvesboltjába viszi el, mert tudja, 
högy szüleinek nagy segítséget szerez evvel. 
A jónevű cég olcsó árai már közismertek és 
e nehéz időben különösen figyelemmel kell 
lenni erre mindenkinek. A gondos kiszolgá- 
lás, az olcsó áron juttatott legjobb iskolai 
cikkek nagy vonzerőt gyakorolnak és mind
azok, akik minderre gondolnak; ött szerzik;

be a tanév elején gyermekeik részére iskolai 
szükségleteiket. De ha megfigyeljük, igy megy 
ez egész éven át. A gondos és jó tanuló 
ezután is Nagy Sándor kereskedését keresi 
fel, minden legkisebb szükségletéért is. De 
itt vásárol mindenki, akinek irodai, levelezési, 
nyomtatvány szükséglete van és a könyv
barátok is itt lelik meg a kedvükre való iro
dalmi könyveket, mert választéka megyeszerte 
hires és megbízásra a legrövidebb idő alatt 
az esetleg raktáron nem lévő könyveket is 
beszerzi. Nagy cégek is itt vásárolnak, úgy 
hogy elmondhatjuk Nagy Sándor kereske
dése fontos kultúr-mtesziót tölt be Szarvas 
életében. ' v ■ - * * *■

Megtámadta a bérest
a megvadult sertés

Súlyosabb belső sérülésekkel és bokaficamodással szállították orvoshoz

(Saját tudósitónktól) Az öcsödi 
határban lévő Léderer uradalomban 
a múlt héten könnyen végzetessé' is 
válható szerencsétlenség történt. Lócs- 
kai Mihály 36 éves gazdasági cseléd 
egyik este a sertések etetésével fog
lalatoskodott. Több disznó összekapott 
a vacsorán és a béres szét akarta 
őket választani. Az egyik feldühödött

sertés erre Lócskai Mihálynak ugrott 
és megtámadta. A- szorongatott bérest 
társai mentették ki kellemetlen hely
zetéből. A megtaposott cseléd elég 
súlyos sérüléseket szenvedett, húsát 
több helyen kiszakította a megvadult 
állat és balbokája is kificamodott. Or
voshoz szállították. Állapota javuló
ban van.

— Iskolai hir. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendelete folytán a pótbeiratást az 
állami polgári leányiskolában folyó hó 10-én 
tartják, 11-én lesz a tanév ünnepélyes meg- 
nzitása. A tanítás szeptember 12-én reggel 
8 órakor kezdődik.

— Egyesületbe tömörülnek az öcsödi műked
velők. Az öcsödi, sok szép sikerrel működött 
műkedvelők műkedvelő egyesület megalakí
tását vették tervbe. Az ügy mielőbbi meg
valósítását a műkedvelők agilis vezetője 
Jordán János szorgalmazza.

S Z E N Z Á C I Ó S  eredmény
az ú j t í p u s ú
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világhírű gyártmánya a

PERTRIX
z s e b l á m p a e l e m .

— Miért erőszakolják a balesetbiztosítást?
(Beküldetett.) Tekintetes Szerkesztőségi Is
merve becses lapjuknak a közért dolgozó 
irályát és minden nemes ügyben való kiál
lását, tisztelettel kérem e sorok közlését, 
melyben panaszt emelek a budapesti pálya* 
udvarok jegykiadói ellen. Amikor az ember 
Budapestről vidékre vissza akar utazni, meg
lepetve tapasztalja, hogy visszafelé jóval 
nagyobb összeget fizet le az úlért, mint oda- 
menet. Ez azon egyszerű okból ered, hogy 
a jegykiadók az utas megkérdezése nélkül 
60 filléres balesetbiztosítási bélyeget ragasz
tanak a jegy hátsó oldalára. Valószínűleg, 
hogy ezen összegből valamelyes százalékot 
kaphatnak, hogy oly túlbuzgóak azok felra
gasztásában. A szegény, minden garast meg
fontoltan kiadó vidéki magyar utazó közön
ség nevében kérjük a MÁV vezetőségét, 
hogy szűntesse meg a jegykiadók terrorját 
és cs'ak az utasok kifejezett kívánságára 
alkalmazzák a biztosítást. Hiszen ez az 
akaratlan adózás csak a forgalom kárára 
van, mert elveszi az utasok kedvét. Meg
köszönve soraim közlését, vagyok hű olva
sójuk : Aláírás.

— Az állami elemi iskolában a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter újabb rendelete 
alapján a tanévmegnyitó istentisztelet nem 
9-én, hanem 11-én lesz. Ügy a protestáns, 
mint a róm. kát. gyermekek 8 órakor az 
iskolában gyülekeznek. Beiratkozni 10-én is 
lehet.

— Nagybirtok a kisemberekért. Az emberi 
megértés és jóindulat szép példáját gyako
rolta az öcsödi Harkányi-uradalom. A Har
kányi-uradalom kisbérlői állandóan panasz
kodtak a magas haszonbérre, amire most 
az uradalom az 5 holdon aluli bérlőknek 70, 
az 5 holdon felülieknek 55 százalékos en
gedményt adott a haszonbérből. A nagy
arányú bércsökkentés a bérlők teljes meg
elégedését váltotta ki.

— Jólsikerült szüreti táncmulatság. A szarvasi 

községi faiskolai munkások szombaton este 
szüreti táncmulatságot rendeztek az Erzsébet- 
ligeti pavillonban. A zsúfolásig megtelt tánc
teremben az ifjúság a legjobb hangulatban 
töltötte az éjszakát.

— Vallástárgyú színmüvet adnak eltt Szarvason. 
A szarvasi belmisszió egyesületek jótékony
célú előadás keretében adatják elő Linder 
Lászlónak az „Erdélyi árvácska** cimű 5 
képből álló hangulatos és mélyértelmű vallá
sos tárgyú színművét. Az előadás napja még 
nincs kitűzve, de az előmunkálatok már nagy 
szorgalommal megkezdődtek.

— Megszűnt a gyulai OTI-pénztár. A gyulai 

Országos Társadalombiztosító Intézet pénz
tára megszűnt és azt Békéscsabára helyez
tek át. Ugyanakkor Szarvast a szolnoki ke
rületbe osztották.

Bútort csak megbízható cégnél vásárol
junk. Kopstein bútoráruházban Békéscsaba, 
Andrássy út 25.

ZONGORATANITÁS. Dr Kácser 
Rezsőné a zongoratanitást szept. 
1-től kezdve a lakásán ismét meg
kezdi.



san hatolt a család bpldogulására. Más az 
oly nőnek a becsülete, akiről mindenki tudja, 
hogy férje nélkül is meg tud élni a maga 
lábán. Az egyetem ma igen kevés elhelyez
kedési lehetőséget nyújt. A tanitónőképzők- 
ből kikerült és elhelyezkedésre váró okleve
les tanítónők száma a nemrég megjelent 
statisztika szerint mintegy 7000. A keres
kedelmi női szaktanfolyam, amellett, hogy 
tantervében közműveltséget nyújtó tantárgyak 
is vannak, szakműveltséget is ad: a könyv
vitel, kereskedelmi levelezés, gyors- és gép
írás tanítása által. Elvégzése üzlet, bankok 
ipari, kereskedelmi vállalatok, takarékpénz
tárak, részvénytársaságok, gazdaságok, hiva
talok könyvelői, pénztárosi, levelezői, titkári 
állások betöltésére jogosít, sőt a szerzett 
ismereteket a családi, élet körében is nagy 
haszonnal tudja értékesíteni, gyümölcsöztetni. 
Aki pedig ipari, kézműves pályára óhajt 
lépni hat havi tanulói idő kitöltése után sza
bályszerű segédi képesítést kaphat. A szarvasi 
kétéves kereskedelmi női szakiskola vezető
sége ezek tudatában á: három év óta szüne
telő tanfolyamot a npojt jövő tanévben újra 
megnyitja és ezzel akar a középosztály se
gítségére sietni. A tandijat oly minimálisra 
szabja, hogy annak fizetését a legszűkösebb 
körülmények között élő polgár is elbírja. Bő
vebb felvilágosítást nyújt minden nap délelőtt 
9—12 óra között az iskola vezetősége a 
gimnázium igazgatói irodában.

Mindenféle új gs használt tankönyvek
— ----- -------- ;--------—i leszállított árban már kaphatók

legolcsóbban beköti! Nagy Sándor a Gimnázium közelében

Időszerű tanácsok középfokú iskolák 
négy osztályát végzett leánytanulók szülei részére

Újból megnyílik a szarvasi kétéves női kereskedelmi szaktanfolyam

(Saját tudósítónktól) Az új tanév kü
szöbe sok szülőnek egyben újabb gondot 
és tanácstalan töprengést okoz. Milyen pá
lyára adjuk leánygyermekeinket? Ez a kér
dés foglalkoztatja mostanában a gyermeke 
jövőjét féltő szülők lelkét. A romokban he
verő ország súlyos helyzete és a világszerte 
dúló gazdasági válság kettőzötten nehéz 
probléma elé állítják a leány-gyermekes szü
lőket. Széltében-hosszában halljuk a köny- 
nyelmű kijelentést, hogy „nem érdemes ki- 
tanittatni leányainkat, mert hiszen még a 
fiúk is alig tudnak elhelyezkedni*'. Ezek a 
felületesen itélő szülők azonban nem gon
dolják meg, hogy a fiatalság nem a 'máért, 
de a jövőért van. Az átmeneti nehéz idők 
lehetetlen alakulása nem jogosít fel egyetlen 
egy szülőt sem arra, hogy leányát (még 
az érettségi vizsgálat megszerzése után is) 
képzetlenül hagyja őt és valamely gyakor
lati pályára elő ne készítse. Melyik volna 
tehát az az iskola, amely az általános mű
veltség megadása mellett a leánynak gya
korlatias, közgazdasági jellegű képzettséget 
is ad? Minél súlyosabb a gazdásági. hely
zet, minél keservesebb a létért való küzde
lem, a művelt és képzett nőre annál na
gyobb szükség lesz úgy a családi, mint a 
társadalmi életben, mert mostani böjtünkben 
is nagyrésze van annak, hogy eddig a kö
zéposztály női gazdasági kiképzésére nagyon 
kevés gondot fordítottunk, ami aztán káro-

Kedvezményes vasúti igazolványokat a bu
dapesti őszi lakberendezési és háztartási vá
sárra már most kaphat ANDERMANNÁL. 
Az igazolványok érvényesek augusztus hó 
29-től szeptember hó 20-ig. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

:
♦

:
♦
♦
♦

FIGYELEM!
ócska PAPLANJÁT ne dobja el! 
Mert műhelyemben ó c s k á k b ó l  
újak készülnek, úgy pehelyből, 
gyapjúból, mint vattából. Épp úgy 
vállalom Új paplanok készitését.

V1TÁL ENDRÉNÉ
11. kér. Bem utca 210.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Zongoraoktatás. BÜK MÓRNÉ
a zongoraoktatást szeptember hó 1-én meg
kezdi. Uj növendékeket fölvesz. Kezdők ok
tatása heti 3 félórában történik. Megbeszélés 
naponta 3 és 5 óra között. Havi tandíj 10 P.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya
udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 
és vizgyógyintézet

(VII. kerület. Dohlány utca 44. sz.)

Nyitás: reggel 5 órakor.
Gőz- és kádfürdő ára 1 pengő. 
Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

H O L D A N K É N T  10  K i l ó  V E T Ő M A G O T  Í A K A A l l  M E Ö

AR/OPACr PORZOL TI HANTIN
POPPACOLASSAL

Q S Z Ö é M B N T f tS S tQ  V E R M t S T Ö B B lC T
l e s z á l l í t o t t  A d o m  ^ '» t e o e i H C T Ó

VlGVAilOK

KOVÁCSIK PÁL
fűszerüzletében.

vigyX í i o n  A N C vO i MAS&Al N t n  M l O l U t l i l M t  TO 
C tA K  C B l O t l l  frYAfilUM* I «  IÁ B T  O O B O IB A N  VAlOOi I

P U B  L I K A C I Ó

Közkedvelt cigánybanda lakodalmakba, mulatságokba 
ajánlkozik Békésszentandrásra és a tanyákra is. Meg
található a szarvasi Otthon-vendéglőben.

Melis Pálnak félfertály földje harmadába kiadó. JeL 
111. kerület 193.

Lestyan Pálnak Balcó-halmi ugarokon 10 hold földje 
felesbe kiadó. Jel. 11, 563.

Mucha Pálnak 4 hold földje tanyával eladó. J. IV. 377.
Melis Mihálynak Cigány érben 2 hold szántó több

évre bérbe kiadó. Jel. 1. 245.
Vitális Károlynak kettős ekéje eladó Csipkár-soron.
Szarka Gyulának Bohnyát-dűlői tanyája bérbeadó. 

Jel. 111. 242.
Frcska Andrásnak Szappanos-zugban 206 négyszögöl 

gyümölcsöse eladó. Jel. Zöldpázsit 748.
Melis-féle föld kákái táblában 21 hold, tanyaépülei- 

tel, egy igáskocsi eladó. Jel. Dr Pándi járás bírónál.
Frankó Pálnak Zöldpázsit 542. sz. háza eladó.
Zuberec Pálnak Csabacsüdön 5 hóid földje kiadó. 

Jel. IV. 140.
Bankó Pálnénak földje tanyával bérbeadó. J. II. 411.
Furár Zsuzsanna 4 hold földje kiadó. Jel. 11. 332.
Érpart-alatti pótlékból két drb eladó. Jel. 1. 170.
Pecznyik Jánosnak 5 hold földje eladó, vagy feléből 

kiadó T. 11. 133.
Középhalmon 12 hold tanyával, külön 6 hold föld 

eladó. Jel. 11. 37. Szűcs Józsefnél. Egy tanyást is keres.
Súlyán János 11. 456. sz. háza eladó. ,
Üzletberendezés eladó I. 6.
Kitulják Pálné csabacsüdi földje kiadó. J. Nagyréten.
Tusjak György né 24 hold földje felesből kiadó. Jel. 

II. 370. sz. alatt.
Eladó 11. 232. sz. ház. Jel. 11. 61.
Gregus Mátyásnak 1 hold földje tanyával eladó.

I. IV. 105.
Matusik Jénosnénál használt nád és fa eladó 11; 219.
Egy jó vetőgép eladó. Jel. Petrasovits lakatosnál.
Medvegy György III. 40. tanyást keres.
Matusik Pálnénak 3 hold földje eladó. T. Hl. 186-
Sárkány János décsi tanyájára bérest keres. 11. 146.
Janúrik Jánosnak űrmény-zugban 20 hold földje el

adó. Jel. 111. 124.
Vitéz Balogh Pál 6 hold földje eladó. T. 11. 173.
Magyar János Ószénáskert alatti kenderíöldje eladó. 

Jel. I. 510.
Marosi Testvérek Ezüstszőlő-előtti tanyáján egy

vetőgép, szecska vágó és egyéb gazdasági felszerelések 
eladók. 15 hold föld tanyával felesbe kiadó. IV. 227. 
számú ház eladó.

Jutányos árban és a legjobb minőségben kaphatók :

iskolaszerek és tanszerek,
előírásos irkák, füzetek, kottapapirok, rajzfüzetek és tömbök; irotollak, tollszárak, mindenféle színű írónők, kréták, tinták, 
tusok, itatósok, palatáblák, rajztáblák, radirgumik, rajzszögek, szivacsok, körzőkészletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők, 
gombfestékek, olajfestékek, ragasztószerek, festékszekrények és tolltartók stb. Iskolatáskákban nagy V&laSZték I

^  I  ^ ____ - ^  i ___^ 1  — ____papír- és irószerkereskedésébeniNagy wcincior a gimnázium közelében



— Elkésett kacsa. Mór :az ősz küldi ár
nyait a halandók Télé, «z uborkaszezon ideje 
is lejért, mégis megszületett az -elkészett 
kacsa a napokban. Az egyik Tóvárosi napi
lapban a múlt héten a következő hirt olvas
tuk: „Villanyvilágítás lesz Szarvason. Hosz- 
szas tárgyalások után Szarvas község meg
állapodott a Hungária villamossági részvény- 
társasággal, amely távvezetéket épit Békés
csaba és Szárvas község között. A távveze
ték kiépítését a részvénytársaság a napok
ban már megkezdte és őszre Szarvas is kap 
villanyt." Azt hisszük, hogy a hírhez nem 
kell semmi kommentár.

— Lelkészi áthelyezések. A bányakerületi 
ev. püspök ifj. Kellő Gusztáv ev. lelkészt a 
Deák-téri-templomhoz, Liska Ferenc ev. lel
készt pedig a kőbányai ev. lelkészi körhöz 
segédlelkésznek osztotta be.

— Méhészeti és kézimunka tanfolyamok. A 
szarvasi iskolánkivűli népművelési bizottság 
a szarvasi Méhészkor felkérésére egy 40 
órára tervezett gyakorlati méhészeti tanfo
lyamot és a Gróf Bolza Pálné Leányegye- 
aület kezdeményezésére egy 60 órára elő
irányzott kézimunka-tanfolyam szervezését 
határozta el. Mivel e tanfolyamok engedé
lyezése a minisztérium részéről bizonyos 
számú tag részvételéhez van kötve, a bi
zottság ezúton szólítja fel jelentkezésre az 
érdeklődőket. A jelentkezéseket mindkét tan
folyamra a bizottság ügyvezető elnöke Wag
ner Géza gimnáziumi tanár veszi át. A je
lentkezés határideje szeptember 15.

— 'Posta a tanyákon. A .-kondorosi tanyai 
lakosság postai ellátásának javítása érdeké
ben a kereskedelemügyi miniszter tanyai 
gyüjtőállomást rendszeresített. A küldemé
nyek kézbesítését községi közegek végzik.

— Új község a szomszédságban A belügy
miniszter Derekegyháza és Nagymágocs1 ha
tárrészeiből alakítandó új község nevét „Kis- 
királyság" névben állapította meg.

— 'Új segédletkész. Az egyházmegyei főha
tóság Szvetits Viktor szarvasi r. k. segéd
lelkészt Gyulára helyezte át és ennek he
lyét Dávid Béla segédlelkésszel töltötte be.

— Népkönyvtár felavatás. Júniusban jelen
tettük, hogy a kultuszminiszter a szarvasi 
iskolánkivűli népművelési bizottság felter
jesztésére és kérelmére a szarvasi tanyai 
körzet részére egy népkönyvtárat adomá
nyozott és azt a szarvasi bizottság a Sirató- 
Bezinai Magyar Olvasókörnek juttatta.; A 
könyvtár átadása ünnepélyes kereték‘között 
vasárnap, szeptember 9-én lesz.

— ‘A tanév kezdete. A közoktatásügyi mi
niszter újabban kibocsátott rendelete szerint 
az idei tanév csak szeptember hó 10-én 
•kezdődhetik. Így a -szarvasi Vajda Péter 
gimnáziumban a beiratkozások második része 
szeptember hó 10-én -folyik le, a tanév ün
nepélyes megnyitása szeptember hó 11-én 
lesz és a tanítás 12-én indul meg.

95—1934. szám.
Hirdetmény.

A Hármaskörösi Halászati Társulat a 
kötelékébe tartozó Hármaskörös folyó I., II.,
III. és IV-ik számú üzemszakaszait Gyoma 
keleti határszélétől a Tiszáig 1935. évi január 
l-től 1940. december 31-ig terjedő 6 (hat) évre 
Szarvas községháza tanácstermében, folyó 
évi október hó 10-én, szerdán délelőtt 9 óra
kor előzetes zárt ajánlati versenytárgyalás út
ján, ha pedig ennek eredményét az Elnökség 
nem találja kielégítőnek, akkor ezt nyomban 
követő nyilvános szóbéli árverés útján ha
szonbérbe adja.

A versenytárgyalási, árverési és haszon
béri szerződési feltételek, mélyek alapján az 
ajánlat teendő, Szarvason Ribárszky Pál ál- 
elnök-igazgatónál, Csáky utca 94. házszám 
alatt megtekinthetők és 2 P (kettő pengő) ki
állítási áron beszerezhetők, s kívánatra 2 P 
40 f előzetes beküldése ellenében postán is 
megküldetnek.

Mezőtúr, 1934. augusztus 22.
Dr Spett Ernő sk.

társu la ti e ln ök .

— iffléhész&k iháborúsÂ a. A Szarvasi Mé-, 
hészkör vasárnap délután élőadógyűlést ren-! 
dezett, hol sajnálattal állapították jneg, hogy 
egyes békésszentandrási méhészek akadá
lyokat gördítenek az elé, hogy ,a -szarvasi 
méhészek a békésszentandrási méhlegelőkre 
szállíthassák méheiket. Az áldatlan és a 
méhész bajtársiassággal ellentétes háborús* 
kodás csak a méhészek kárára van és a 
szarvasi méhészek igyekeznek ezeket az 
eltérésüket megszűntetni.

— Ádám hol vagy? Ez a cime annak a 
regénynek, amelyet Herczeg Ferenc folyta
tásokban jelentet meg az Uj Időkben és amely 
már eddig is rendkívüli sikert aratott. Az Uj 
Idők kiadóhivatala, Budapest. VI., Andrássy 
ut 16. bárkinek szívesen küld díjtalan mutat
ványszámot. Előfizetési ára negyedévre 6 
pengő 40 fillér, egyes szám ára 50 fillér. 
Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvkereske- 
eésében Szarvas.

— Tavaszi virágok. Ezzel a címmel jelen
tette meg Vizeli József kaposvári dalszöveg
író második nótáskönyvét, amelyben 9 hangu
latos magyar dalszöveget tett közzé. A csinos 
kis füzet 20 filléres áron szerezhető be a 
szerzőtől: Kaposvár, Fő-ucca 51.

— Kertimulatság Öcsödön. Az Öcsödi ön
kéntes Tűzoltóegylet vasárnap az öcsödi 
ligetben tűzijátékkal és előadásokkal egybe
kapcsolt kertimulatságot rendez.

— Az Én Újságom. Amikor Pósa bácsi kis
fiú volt. A halhatatlan ifjúsági iró emlékezé
sének áldozik Az Én Újságom uj száma. 
Mutatványszámot szívesen küld a kiadó- 
hivatal, Budapest, VI. Andrássy*ut 16. Elő- 
fizetésiédij egy negyedévre 2 pengő.

— Megalakult a . vármegyei mezőgazdasági 
bizottság. A vármegyei mezőgazdasági bizott
ság a múlt héten tartotta alakuló ülését 
Gyulán Vitéz Márky Barna dr alispán elnök
lete mellett. Az intézőtanácsba Szarvasról 
Csicsely Pál és Kresnyák Pált választották 
meg. A Mezőgazdasági Kamara tagjai közé 
pedig rendes tagnak Major András Békés- 
szentandrásról, Csicsely Pál Szarvasról lettek 
megválasztva.

— Mesedélután Öcsödön. Vasárnap délután 
Tóth Józsefné óvónő és Tóth Linci segéd- 
óvónő az öcsödi Népkörben jólsikerült mese
délutánt rendeztek.

—  Körözés. Dina Pál 22 éves szarvasi 
lakos ellen kihágás miatt eljárást indítottak. 
Mivel ismeretlen helyre távozott, a járási 
főszolgabíró elrendelte a körözését.

t f e f i r e s  

rozsda ellen, repedések ki
töltésére, méh-kaptárakra

legmegbízhatóbb a tökéletes

FLINTKOTE
hidegen kenhető aszfalt szigetelő anyag. 

Stietl-gyártmány 1
Kizárólagos képviselet és állandó raktár

Telefon: 126. ffiac4ér.

Mész, cement, Hátrány, karbolineum 
és fedél-lemezek!

— Kerti-ünnepély az Erzsébet-ligetben. A
szarvasi iparos cserkészcsapat szeptember 
9-én, vasárnap este fél 9 órai kezdettel -mű
soros kerti-ünnepélyt rendez. A mindvégig 
kacagtató műsort, reggelig .tartó tánc kövep, 
rmelyen a zenét a Falussy-zenekar szolgál
tatja. Belépődíj nincs. A rendező egyesület 
külön műsorokat adott ki. amejyek már előre 
is megvehetők a cserkészcsapat tagj$ipgl. 
A műsor ára 50 fillér. A cserkészet barátit 
és a mulainivágyó fiatalságot ezúton is cser
készszeretettel hívja meg.

— Egészségesek, könnyen emészthetek, 
jó ‘izük miatt táplálók azon-sütemények, me
lyek -Dr Oetkerrféle sütőporral készülnek, 
miértis minden háziasszony a rég bevált, 
évtizedek óta * egyforma ‘minőségű elsőrendű 
gyártmányt használja süteményéhez és min
den silányabbat, ha olcsóbb is visszautasít.

— Műsoros «8tély az IpartestOletbén. A
Szarvasi iparosok ‘Bocskay Sportegyesülete 
1934. szeptember, 16-án, vasárnap este az 
Ipartestület árucsarnokában tánccal egybe
kötött műsoros estélyt rendez, melyre -az ér- 
déklődőket szeretettel várja. > Belépődíj nincs. 
Önkéntes dományokat könzönettel vesznek 
az egyesület céljaira.

Villanyszerelést és. javításit vál
lal BAKOS.

legolcsóbban .és .megbízható jó minő
ségben csak az erszág legnagyobb lak- 

berendezési üzletében vásárolhatunk.'-Kedvező 
fizetési feltételek! Vidékre 'DÍJMENTES szállítás!

Békéscsaba, Andrássy út 25.



Hordóhitelesitös közben jöttek rá a  különleges manipulációra

(Saját tudósítónktól) Az évi szokásos 
hordóhitelesitést végzi a szarvasi községháza 
udvarán Petrasovits Gyula lakatos, hites mér- 
h itél esi tő. Szerdán délután Krón Béláné cég
től több boroshordót hoztak hitelesítés cél
jából és amikor a vizet ki akarták önteni, 
feltűnt Petrásovitsnak a hordók különös szaga 
majd az egyik hordóban sárgásnak tetsző 
valami. Kikaparta a hordóból és megdöb
benve látta, hogy egy marhahólyag. Azonnal 
jelentést tett felettes hatóságának és a csend
őrségnek amire azonnal átvizsgálták a többi 
hordókat is. Hat hordóban felfújt marhahó
lyagot és borjúbendőt találtak, amik spárgá
val és rajzszegekkel voltak a hordó belső 
oldalához erősítve azzal a célzattal, hogy

a hólyagok űrtartalmával kevesebbre legyen 
a hordó hitelesítve. A csendőrség azonnal 
megindította a nyomozást, mert súlyos visz- 
szaéléseket lát fennforogni. Az egyik szarvasi 
hentes jelentkezett, hogy ő adta el a hólya
gokat és bendőket a hordók tulajdonosa 
egyik családtagjának, viszont tagadja, hogy 
tudott volna a dologról. Annyi bizonyos, hogy 
súlyos adó és egészségügyi visszaéléseknek 
minősíthető a cselekedet és a felelősséget a 
további nyomozás van hivatva megállapítani 
valamint azt ’ís, hogy régebben nem-e történ
tek hasonló visszaélések. Szarvas közönsége 
nagy megbotránkozással fogadta ezt az 
egészségügyileg is erősen kifogásolható ma
nipulációt.

Leesett a háromméter magas kazal tetejéről
Súlyos belső sérüléseket szenvedeti egy szarvasi báres

(Sajót tudósítónktól) Kondacs György 
szarvasi földbirtokos tanyáján a múlt héten 
a cséplés utáni takarítást és udvar tisztoga
tást végezték az - alkalmazottak. Nyemcsok 
Pál 20 éves béreslegény egy háromméter

— A Kamaraszínház Szarvason. Alapi Nándor
Országos Kamaraszínháza szombaton este 
kezdi meg egyhetes szereplését a szarvasi 
színkörben. A nagyérdeklődéssel várt műsor 
a következő. Szonibaton A sziget, szinmű 4 
felv. Vasárnap Szabin nők elrablása, bohózat 
4 felv. Hétfőn Mindig lesznek Júliák, komé
dia 3 felv. Kedden Szuhay, vígjáték 3 felv. 
Szerdán Tayfun, szinmű 3 felv. Csütörtökön 
Volt egyszer egy festő (Szegény Mavrier), 
Vígjáték 3 felv. Pénteken Fizető vendég, víg
játék 3 felvonásban.. - V

— Szarvas új szinikerületben. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek a mull héten 
kiadott rendelete szerint Szarvas új színi* 
kerületbé lett beosztva, 1934. szeptember 
1-től 1935. augusztus 31-ig Szarvas Károlyi 
János színigazgató kerületébe tartozik. A színi- 
kerületbe még Nagykőrös, Félegyháza, Csong- 
rád, Kalocsa, Veszprém és Mezőhegyes 
tartoznak.

— Rosszul sikerült a Turul startja az első
osztályban. (ETK—Turul 6:0). A Turul startja 
az elsőosztályban igen kedvezőtlenül sikerűit. 
Első mérkőzését Eleken játszotta vasárnap 
délután és ott az ETC-től 6:0 (5:0) arány
ban súlyos vereséget szenvedétt. Minden kez
det nehéz, különösen nehéz akkor, amikor 
a csapatnak közel száz kilométert kell meg
tennie a mérkőzés előtt. A Turul vasárnap 
délután itthon játszik bajnoki mérkőzést a 
Gyulai TE-vel. Reméljük idehaza jobbén fog 
menni a Turulnak.

— A Bocskay vasárnapra kisorsolt bajnoki 
mérkőzését az alszövetség elhalasztotta.

— Rendkivüli közgyűlés. A szarvasi Bocs
kay SE szeptember 17-én, este 7 órai kez
dettel, az Ipartestület csarnokában rendkivüli 
közgyűlést tart, melyre a tagokat ezúton is 
tisztelettel meghívja. Tárgys.: 1. Hiányzó tiszti 
kaq tagok pótlása. 2. Esetleges indítványok.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben aug. 31-től szeptember 7-ig a következő 
bejegyzések történtek. Születtek: Valentyik 
János fia János, Czesznak György leánya 
Zsuzsanna, Palkó Mihály leánya Mária, 
Keizler Jakab fia Vilmos, Jansik István fia 
István, Szebegyinszki Márton fia Márton. — 
Házasságot kötöttek: Ifj. Madács Mihály 
Palkó Erzsébettel, Szironv Márton Csicsely 
Zsuzsannával, Kocsis Pál Krkos Máriával, 
Nádas Mátyás Cziglédszki Annával, Czig- 
lédszki György Gavulya Annával, Ruzsinszki 
Mihály Benkó Annával. — Elhaltak: Skultéti 
Erzsébet 2 napos, Ivanics Ferenc 7 éves, 
özv. Csaszlvan Pálné 72 éves, Hrivnák Zsu
zsanna 38 éves, Maglóczki Jánosné 48 éves.

magas szalmakazal tetejét rendezte, eközben 
a kazal tetején megcsúszott és nagy ívben 
lezuhant. Azonnal orvoshoz szállították és 
megállapítást nyert, hogy baloldali lágyék csa
tornája átszakadt. Valószínűleg megoperálják.

— A legújabb illemkódex a, Színházi Életben.
Hosszú évtizedekkel ezelőtt jelent meg utol
jára illemkódex a világ könyvpiacán. Azóta 
teljesen megváltozott a világ és csak most 
jelent meg Berlinben a legújabb, a mai életre 
szabott illemkódex. Ebből közöl érdekes ki
vonatot a Színházi Elet megjelent uj száma. 
A Színházi Hét rovat elmondja minden szín
ház első újdonságának a tartalmát és be
mutatja az első darabok legérdekesebb jele
neteit fényképekbén. A kojtamelléklet a 
MÁRIKKA .cimű vjjágslégert hozza. Kézi- 
munkaiv, gyermeklap és Rádióvilághiradó 
van még az uj Színházi Életben. A Színházi 
Elet óra 60 fillér.'Előfizetési dija egynegyed- 
évre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest,
VII. Erzsébet-körut 7.

— Elvesztette a cselédkönyvét, özv. Tasi 
Zsigáné Léstyan Rozália szarvasi krakói 
lakos cselédkönyvét Gyomón ismeretlen mó
don elvesztette. A cselédkönyvet megsemmi
sítették.

Felhívás a szolokhoz és munkaadókhoz
Az 1921. évi Lili. te alapján minden 21. életévét be 

nem töltött ifjú testgyakorlásra köteles. Köteles evég- 
ből az az ifjú, aki iskólai és cserkész alakulatoknál 
eme kötelezettségének eleget nem tesz, a levente egye
sület óráin pontosan résztvenni. Ezért felelősek a szü
lők és munkaadók büntetőjogi következmények alatt.

Eltekintve attól, hogy ez törvényes kötelezettség, egy
ben azonban minden ifjúnak saját jólfelfogott érdeke, 
de mindnyájunknak égetően fontos közérdek is. A Le
vente Egyesület nem akarja e felhívás keretében a tör
vényes kötelezettségeikkel nem törődő és az egyesü
lettel szemben ellenszenvvel viseltető egyéneket meg
győzni, emlékezetébe idézi azonban mindenkinek, hogy 
azok a nemzetek, amelyek az ifjúság nevelése terén 
évtizedekkel megelőztek bennünket, ma sokkal egész
ségesebbek, társadalmuk egységesdbb, szociálisabb, 
sokkal praktikusabb életre való gondolkodású, mert a 
levente foglalkozás nemcsak „ugrálást4* és egy terhes 
munkanapot jelent a leventének. A testgyakorlás mel
lett a lelket, a szellemet nevelik, frissítik az erkölcsi, 
történelmi, állami, egészségi és egyéb a közművelődést 
és a szélesebb látókört szolgáló előadások.' Mindeze
ket nem propaganda céljából adja tudtul a levente 
egyesület, mért hiszen ehhez nem fűződik semmi ér
deke, előnye. Felhívja tehát a Levente Egyesület az 
illetőket, hogy a leventéket a foglalkozástól vissza ne 
tartsák, a leventéket pedig, hogy a hétköznapi foglal
kozásokon a rendes helyen és időben a vasárnapi 
foglalkozáson pedig reggel 7 órakor a Horthy Miklós 
sporttelepen pontosan jelenjenek meg törvényes követ
kezmények terhe mellett. Levente Egyesület

Helybeli gabonaárak
B ú z a .................15*30 — 15*40
Tengeri . . 9'50 — 10‘—
Csöves tengeri . . —*---- 5'—
Árpa . . . . —’--- 12‘—
Zab . . . . .  9*50 -  10 -
Repce . . .’ . . — --- 20‘—
Lucerna . . . 150'---—'—

N y i 111 é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a  

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Éitesitem a nagyérdemű fogyasztókö
zönséget, hogy Kuljak András urat péksüte
ményeim árusításával és kihordásával meg
bíztam. Kérem, hogy mindennemű megbízást*, 
megrendelést kihordóimnál: Balázs Pál és 
Kuljak András uraknál, vagy házamhát
III. kerület 150. eszközölni szíveskedjék. A 
nagyérdemű közönség szolgálatára mindig, 
készen vagyok tisztelettel

Szarvas, 1934. szeptember 5.

Piros (Pável) József sütömester.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 
14.759/1934. ikt. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas nagyközség elöljárósága a tűzoltók, rend

őrök, kézbesítők s egyéb községi szegődményes alkal
mazottak ruházati cikkeit versenytárgyalás útján kívánja 
biztosítani.

Felkéri ennélfogva azon iparosokat, akik az alább 
felsorolt ruházati cikkek valamelyikének szállítását el
nyerni óhajtják, hogy zárt írásbeli ajánlataikat f. évi 
szeptember hó 19-én délelőtt 10 óráig a községi iktató- 
hivatalba beadni szíveskedjenek.

Készítendő: 10 öltöny nyári, 25 öltöny téli ruha, S 
darab téli nadrág, 22 darab ceig nadrág s 32 darab 
bekecs.

Ajánlati blanketták a községi számvevőnél díjtalanul 
kaphatók. Bővebb felvilágosítással a községi számvevő 
szolgál. Az elöljáróság a szabad választás jogát fen- 
tartja magának.

Szarvas, 1934. évi szeptember hó 4.
Elöljáróság.

Szarvas nagyközség elöljáróságától. 
14.760/1934. ikt. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas község elöljárósága a község részére szük

séges tüzelőanyag biztosítása végett nyilvános verseny- 
tárgyalást hirdeL Szállítandó 500 q hazai származású 
doröngfa, továbbá 1200 q hazai darabos, vagy kocka
szén. 300 q hazai daraszén. A tűzifa a szállítás oda
ítélésétől számított 15 napon belül, a szén pedig október 
15-től 1935. március 1-ig megrendélés szerinti mennyi
ségben eszközl^ndő. A tüzelőanyagok Szarvas község 
községházán mérlegelve adandók át. Csak szabály
szerűen kiállított, aláirt pecséttel lezárt sértetlen borí
tékban elhelyezett s a községi iktatóhivatalba benyúj
tott ajánlatok vétetnek tárgyalás alá. Az ajánlatokat, 
„Szarvas község részére szállítandó tüzelőanyag szállí
tására vonatkozó ajánlat" megjelölésével szeptember 
19-én déletőtt 10 óráig kell az iktatóhivatalba benyúj
tani. Az ajánlatok ugyanezen napon lesznek délután
11 órakor a nagylanácsteremben felbontva. Ajánlatok 
részmennyiségek szállítására is tehetők. A tüzelőanyag 
éra az átvételtől számított 30 napon belül fizettetik ki 
a közpénztár qltel. Ajánlattevők a végleges elöntés 
megtörténtéig kötelezettségben maradnak. Az elöljáró
ság fenntartja azon jogot, hogy az ajánlattevők között 
az arravaló tekintet nélkül szabadon dönthessen s a 
szállítást esetleg meg is oszthatja. A törvényes bélyeg
illeték eladók terhe.

Szarvas, 1934. szeptember 5.
Elöljáróság.

Csinosan bútorozott szobát
keres havi bérletre a tanitónőképző igazgatója 
az intézet közelében egyik tanárnő részére.

APRÓHIRDETÉSEK
■ Jutányos áron eladó egy vádonat új „Royal“ 

hordozható Írógép, esetleg havi részletekre is. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.________

. Keveset használt hálószoba- és konyha- 
bútorok eladók. Cim a kiadóban._________

. Két padozott szoba, szaletli stb. mellékhe
lyiségekből álló udvari lakás I. kér., Benka 
Gyula ucca 97. szóm alatt szeptember hó
1-től kiadó. Érdeklődni lehet ugyanott._____

• IV., 461. számú ház eladó és azonnalra 
beköltözhető.

. Lakás kiadó gyermektelen családnak, eset
leg magános nőnek bútorozva is. Érdek
lődni lehet I., 381 szám alatt:

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.


