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Közfelügyelet 
és magánvállalat
Irta; Sokorópátkal Szabó István 

v . k is g a z d a m in ls z te r

„Nagy erők állanak velünk szemben : a 
banktőkének, a kartelhatalomnak képviselői és 
sokszor megfizetett csatlósai is. Ezekkel kell a 
küzdelmet felvenni. Sok jelét látom ennek úgy 
az ellenzéken, mint a kormánypárton**. Az egyik 
parlamenti vezér mondotta ezt. E kijelentésből 
láthatjuk és érezhetjük, hogy igenis vannak, akik 
gyökeréig látnak eme bajoknak, amelyek nem 
kizárólag a trianoni béklyóbaköttetésünkből szár
maznak, hanem amelyeket saját hatáskörünkben 
is lehet és kell orvosolnunk, ha mai áldatlan 
helyzetünkön javítani akarunk. Kormányunkban 
megvan a képesség és hajlandóság erre. Láttuk 
ezt közelmúlt elhatározásaiból, amelyekkel meg
szervezte a Közfelügyeleli hatóságot és megrend- 
szabályozta az autonómiái túlságos szabadosén 
magyarázó fővárost. Ezen az úton haladva, anél
kül, hogy a szabadságjogokba való beavatkozás
ról lehetne -- joggal — beszélni, ipenis, szűkebb 
korlátok közé kellene szorítani a csonka haza 
területén a vámterületek levékenykedését, ame
lyekből a piacokat látogató közönség súlyos 
megterheltelése nyomén, azt észlelhetjük, hogy 
az egyes autonómiák személyi és dologi kiadásai 
nem állanak egy színvonalon az állami admi- 
n i í 'Z l r á c ió  költségeivel, hanem j ó v a l  túlszárnyalják, 
másfelől iparfejlesztő, védővárnrendszerünk nem 
szolgálja egészen azt a célt, melyre életrehivása 
alkalmával gondoltunk, hogy tudniillik, az ős
foglalkozásból kiszorult, elhelyezkedést kereső 
tömegeknek lehelövé tegye, munkaalkalomkereseti 
lehetőség szerzést, hogy a kereseihiány folytán 
a közületre nehezedő terheket elvi>elhetőbbekké 
legye. Mert mit látunk ezen a téren ? Azt, hogy 
a tőkeszegény magyar területekre nemcsak a 
sóvárgott, szívesen látott, a dolgoztató tőke vo
nult be. hanem, ezzel együtt a  nem egészen le
gális haszonélvezők sokasága is. Tudatában 
vagyunk az aktiv tőke érzékenységének, hogy 
csak ott érzi magát jól, ahot dédelgetik, udva
rolnak neki s menten elvonul, mihelyt ezeknek 
hiányát érzi. Azonban a dédelyetés és udvarol- 
getés mégse terjedhet odáig, hogy a tőke csupán 
önös érdeket szolgáljon és népünk kereseti vi
szonyai* ne javítsa, teherviselő képességünket ne 
erősítse. Ha pedig az a bevándorolt és itt elhe
lyezkedett pénz aktivitása c.ak abban nyilvánul 
meg hogy elhelyezőinek magas kamatot vagy 
osztalékot, vele jött őrzőinek busás jövedelmet, 
jó megélhetést bizlosilson, «kkor nem éri meg 
azt az áldozatot, amelyet élni /»karó nemzetünk 
érte hozott. Komol\an felvetődhetik, tehát az a 
nézel, hogy a közfelügyeleli hatóság hatáskörét 
ki kellene terjeszteni a magánvállalatokra is 
maximálni kellene az osztaléko', szemmel kellene 
tartani a számvitelt, napvilnyr« hozni a rejtett 
tartalékokat, a személyi kiadásokat pedig Össz
hangba kellene hozni a kö/felugyeleli hatóság 
ellenőrzése alá vont válltilaio éval és szövetke
zetekével. Persze ez. elmondhatni, korszakalkotó 
nagy dolog volna. Ezt csak a nemzet és kor
mánya együtt valósíthatná m«*g Csak az Ön
segítés elvének diadala jutla'lvil itt bennünket o 
kívánt sikerhez. Erős, egységes »karalú nemzet 
és bálorkezű. bölcs kormánya. Iiz utóbbi föltétel 
a mi kormányunkra vonatkozik, hála Istennek, 
n^m okoz gondot, mert amin nopról-napra haza
fias megnyugvással és örömmel látjuk teljes 
mérlek ben biztosítva van. rsa -s n másik feltétel 
a nemzet összetartása legyen meg I

Ismét dr. Tóth Pált választotta meg a polgárság 
a szarvasi választókerület képviselőjéül

Erős és küzdelmes választási harc után 1967 szótöbbséggel nyerte el a 
mandátumot a régi képviselő

Szarvas és a választókerület polgársága 

vasárnap választotta meg képviselőjét. Moz

galmas nap volt, telve izgalomrrjal és mégis 

békével és páratlan renddel- A szarvasi pol

gárságot jellemző higgadtság, törvénytisztelet 

és igazságosság most is megnyilatkozott. A 

legkisebb rendbontás nélkül folyt le a vá

lasztás az egész kerületben, amely dr. Tóth 

Pál orvosnak, a szarvasi kerület eddigi kép

viselőjének győzelmét hozta meg erős küz

delem után. Reggel nyolc órakor az összes 

választóhelyiségekben megindult a szavazás 

és a turnusokat, melyek 5 —150-es beosztás

ban voltak kijelentve, mindkét jelölt hivei 

állandóan felvonultatták. Mindkét párt a leg

nagyobb erővel feküdt a küzdelembe és 

ennek tulajdonítható, hogy 15.305-en, a vá

lasztók 80 százaléka szavazott le. A mozi 

tetejéről óránként hangszórókon közölték a 

szavazások állását. Délután 6-kor már több 

körzetben megszűnt a szavazás és az öcsödi, 

békésszentandrási és csabacsűdi szavazókö

röket is lezárták. Csak két benti körzetben 

folyt a szavazás és tartott éjjeli egy óráig.

Községenként a szavazatok megoszlása a

Az állam fizeti július 1-től a községi tisztviselőket
Megszűnnek a fizetési zavarok és a késedelmek

hogy a községi alkalmazottak készpénzillel- 

ményeit 1935. július 1-től kezdve épen úgy.

következő: Szarvason dr. Tóth Pálra 5427, 

vitéz Tepliczky Jánosra 4792, Csabacsűdön 

dr. Tóthra 472, vitéz Tepliczkyre 167, Békés- 

szentandráson dr. Tóthra 994, vitéz Teplicz

kyre 849, Öcsödön dr. Tóthra 1743, vitéz 

Tepliczky Jánosra 861 szavazatot adtak le. 

Ekkor a benyújtott jegyzőkönyvek átvizsgá

lását ejtette meg dr. Bakkay Gyula válasz

tási biztos és az eredmény kihirdetésére, 

csak hajnali negyed négykor került a sor. 

A közönség kitartó türelemmel várta a város

háza előtt a kihirdetés megtörténtét. Három 

óra után Raskó Kálmán gimn. igazgató, vá

lasztási elnök emelkedett szólásra és lelkes, 

örömteli szavakkal, hirdette ki a végered

ményt, amely szerint dr. Tóth Pál 8636, vitéz 

Tepliczky János 6669 szavazatot nyertek és 

igy 1967 szótöbbséggel dr. Tóth Pál lett ismét 

a kerület képviselője. A közönség lelkes 

örömmel fogadta a bejelentést és hallgatta 
meg Raskó Kálmán szép beszédét, majd dr 

Tóth Pál köszönő szavait. A lelkes hangu

latban lefolyt mandátum-átadás a Himnusz 

eléneklésével ért végett.

Régenvárt kormányrendelet jelenik meg 

a legközelebbi napokban, amely elrendeli, 

hogy a községi alkalmazottak ezévi július 

1-től kezdődöleg az állami központi illetmény- 

hivataltól kapják meg fizetéseiket. Az illet

mények pontos kiszolgáltatása eddig nem 

volt biztosítva, mert a községi pótadók kése

delmesen, leginkább az őszi hónapokban 

folynak be. Emiatt az alkalmazottak főként 

az év első felében csak többhónapos kése

delemmel kapták meg fizetésüket. Ezekre 

való tekintettel a kormány most elhatározta,

mint az állami alkalmazottak illetményeit, a 

központi illetményhivatal útján utalja ki. A 

községi alkalmazottak kategóriájába sorozza 

a rendelkezés a jegyzőkön kivül a községi 

körorvosokat, állatorvosokat, községi mérnö

köket, a rendszeresített községi írnokokat, a 

községi szám- és adótiszteket, irodatiszteket, 

végrehajtókat, dijnokokat, valamint a közsé

gek által fenntartott iskoláknál alkalmazott 

oktató és nevelőszemélyzet tagjait.
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Harminc kilóig csak a posta szállíthat csomagot
Április végén életbelép a postai csomagszállitás ú| rendje

Március elején beszámoltunk már arról, 
hogy a kereskedelmi minisztérium olyan 
rendelettervezeten dolgozik, amely bizonyos 
súlyhatár alatt csak a postának engedélyezi 
a csomagok, illetve darabáruk szállítását. 
Értesülésünk szerint ennek a rendeletnek 
alapvonalai már elkészültek és a harminc 
kilogrammos súlyhatárt fogadták el. A ren
deletnek nem az a célja, hogy a szállítást 
megdrágítsa, hanem, hogy racionalizálja. 
Eddig ugyanis a vasúti szerelvényekhez egy 
poslavagont és egy csomagkocsil kapcsoltak. 
Az új rendszer után csak egy vagont kell

kapcsolni, mivel a darabárut a posta szállítja 
A kereskedelmi érdekeltségek foglalkoztak 
ezzel a kérdéssel és általában kifogásolták, 
hogy ez az újitás megdrágítja a csomagok 
szállítási költségét. Úgy tudjuk azonban, hogy 
ez nem következik be, amennyiben a posta 
olyan megoldást talál, amely lehetővé teszi, 
a drágulás elkerülését. Igen érdekes, hogy 
az új szállítási rendbe bevonják a szállítmá
nyozókat is, amennyiben a gyűjtésnél nekik 
megfelelő szerepet szánnak. Jelentéseink 
szerint április végén életbelép a csomagok 
szállításának új rendje.
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— 41. B*kóc?| Ferenc emlékezete. II. Rákóczi

W w p  200 éve* iuMJwwé* h#tfón
április hó örái> (jnnepli me« a^ egjésy orsz^g 
£bb$| az }̂(ĉ lppribóÍ a vallás és közoktatás* 
ügyi rpinjssfer 4 hazai összes iskolák részére 
szünetet rendelt el, melyen külön előadás 
keretében igy Szarvason is méltatják a nagy 
fejedelem érdemeit.

— Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 
szarvasi szervezete április 7-én, vasárnap dél
után 2 órakor a Polgári-Kör helyiségében 
választmányi ülést tart. melyre a tagokat ez 
úton hivja meg az elnökség.

— Meteorhullás. Ritkán jelentkező termé
szeti tüneménynek lehettek tanúi hétfőn, áp
rilis hó 1-én azok, akik e napon esti fél 8 óra 
tájban a szabadban tartózkodtak- A délkeleti 
égbolton egy fokozatosai) Hold nagyságúra 
növekedett tüzes meteor hullott alá, melynek 
a Föld légkörében való darabokra égése és 
széthullása detonátiót is okozott.

— Rákóczi ünnepély. A helybeli evangélikus 
iskolák vasárnap délután 3 órakor a színkör
ben nagyszabású műsor keretében ünneplik 
meg a nagy fejedelem 200 éves halála évfor
dulóját.. Megnyitót mond Pataki János ig. 
tanító. Ünnepi beszédet tart Jánovszky György 
taniió és záró beszédet mond Szelényi János. 
Műsor számokat: Frankó Mihály, Rohoska 
Géza, Rohoska Jenő és Brózik Károly tanítók 
növendékei adnak elő. Zerinvary Szilárd dr. 
Szarvas hírneves költőjének „Kassai vártaM 
cimű versét ifjabb Zerinváry Miklós IV. oszt. 
tanuló adja elő. A szép programm sok élve
zetet fog a szülőknek és a tanügy barátai
nak nyújlani.

— Gázvédelmi előadás. Hollay Béla a szarvasi 

kerületi népgondozó-hivatal és a járási test- 

nevelési kirendeltség népszerű vezetője hétfőn 

délelőtt a gimnázium növendékeinek szem

léletes stílusú ismertetést nyújtott a különféle 

gyújtó, ölő, embert harcképtelenné tevő mér

ges gázokról és az azok elleni védelmi eljá

rásokról. Az előadót ismertetése ^végeztével 

az ifjúság lelkes ovációban részesítette.
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Az első kiadóstól eltérően teljesen 
ú|. receptekkel megjelent a

DrOETKER második kiadású 
fényképes recepikönyve,

mely

beföző recepteket
is tartalmaz.

Kívánságra ingyen és bérmentve küldi :

Dr. Oetker T&pszerniQvek, Budapest.
VIII., Contl-utca 26.

— Orvosválasztás Kondoroson. Kondoros 
község képviselőtestülete a múlt héten, pén
teken tisztiszéki ülést tartott, amelyen az 
üresedésben lévő községi orvosi állásra egy
hangú lelkesedéssel dr. Rohály Pál kondorosi 

orvost választotta meg. A közgyűlésen dr. 

Schauer Gábor járási főszolgabíró elnökölt. 

A választás előtt dr. Geist Gáspár képviselő

testületi tag ismertette a nyugalomba vonult 

orvosnak dr. Deseő Antal egészségügyi taná

csosnak érdemeit, aki 36 éven át szolgálta 

nagy körültekintéssel Kondoros egészségügyét. 

A választás után dr. Rohály Pál letette az 

esküt, majd tartalmas beszédben köszönte 

meg a képviselőtestület tagjainak támogatását 

és beléhelyezett bizalmát.

— Hangverseny. A szarvasi szimfonikusok
— amint hallottuk— április 13-án hangver
senyt rendeznek.

Szőrme* és városibundákat
molykár elleni megóvásra
elfogad DARIDA dívaíszűcs.

Szarvast Postával szemben.

^ 2.í'dldal.>

h í r e k
— Iy ■»?

*

Elet ura 3 csák
Déri Ferenc verse 

Kitárom két karom 
s megölellek forrón, reszkeiőn. 

Hadd csókoljalak: 
ez az életem és a temetőm. 

Csók a boldogság, a csillagélet, 
remegő szenvedélyek, 

Csók: örök élet, bölcsődal 
és keserű halotti ének.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeleies szolgá

latot Szarvason április hónapban ifjú Géczy Dezső 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagy templomban vasárnap délelőtt 

tót, úrvacsora osztással, az újtemplomben magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi rom. kaL templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-Vor kismise, 10 órakor nagymíse. Délután
4 órakor, keresztúti ájtatosság és a böjt minden pénte
kén délután 6 órakor böjti prédikáció. Köznapokon a 
szentmise reggel fél 8 órakor, litániák délután 4 órakor.

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

— Új gyakornok a gazdasági tanintézetben.
A szarvasi Tessedik Sámuel gazdasági tan

intézethez a földmivelésügyi miniszter gazda

sági gyakornokká Balla István, oki. gazdát 

nevezte ki.

— Vallásos este. A múlt hét csütörtökjén 

Szlovák Miklós szarvasi vallástanár a kon

dorosi ev. templomot zsúfolásig megtöltő 

híveknek tartott igen épületes böjti előadást, 

április 4-én pedig a szarvasi Árvaház rokon

szenves „árvaatyja*4, Krón Ferenc volt Kon

doros vendége hasonló nemes valláserkölcsi 

ténykedéssel.

— HsMvns. Brunner György szarvasi föld
birtokos 77 éves korában, házasságának 54-ik 
évében Szarvason meghalt. A szelíd termé
szetű, jólelkű és közismert polgártársunk 
halála mély részvétet váltott ki kiterjedtxokon- 
sága és nagyszámú tisztelői körében, Kedden 
délután temették el nagy részvét mellett. 
Kiterjedt rokonság gyászolja.

S Z E R E N Á D
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— Mi a fene volt ez ? — Óh ! ezer bo
csánat kisasszony — mentegetőzött makogva 
Nóra előtt. Semmit sem utálok úgy, mint a 
macskát és ez a gonosz Október! . .. No várj 
csak ! — nevetett félig megbékülve, félig bosszú
san — ezt még visszafizetem, csak talpra állj ! 
Az Űr!. . . óh ! — ezer bocsánat kisasszony.

A báró úgy kacagott, hogy csak úgy rez
geti az ágya. Nóra kissé elpirult és erélyesen 
lépett fel.

— Úgy viselkednek, mint két vásott rossz 
gyerek. Feri bácsi úgy vickándozik, mintha már 
makkegészséges lenne, Mujkos bácsi pedig egy 
nő jelenlétében úgy káromkodik, mint egy po
gány. Haragszom! És mindjárt szétválasztom 
magukat! Október azonban olyan kedves tőre- 
delemmel tette össze a két kezét, az öreg úr 
pedig olyan hódoló bűnbánattal csókolta meg 
azt az erélyes, fehér kezecskét, hogy „ez egy
szer “ Nóra is megbocsátott.

Pedig a két javíthatatlan, rosszcsont tovább 
folytatta a kópéságot.

Október egy csikóbőrös kulacsot húzott elő 
a párnája alól. Örök titok maradt, hogy mikor 
és ki csempészte be hozzá ?

— Megengedi Nóra? — nézett könyörögve 
szép kis zsarnokára. Valódi tokaji konyak van 
benne. Egy korty nekem sem fog ártani belőle. 
És Mujkos bátyámat is szeretném kibékíteni. ..

A kis orvosnő rosszalólag csóválta meg a 
fejét és beleszagolt a kulacsba.

— No nem bánom I — jelentetted ki. De a 
kibékülés után a kulacsot elkobzom. Mert a 
konyakot mi inkább tejben isszuk édes Feri bácsi I

Megnyugtatásul a báró itta ki az első kor
tyot, azután jószivvel nyújtotta a csinos kulacsot 
látogatója felé.

— Egészségedre, édes öregem I

— Egészségedre Október! - kurjantott a 
megbékült agglegény és olyat húzott a csikós
bőrösből, hogy háromnak is beillett.

Azután kaján szemmel, mint egy vércse, 
hirtelen nyakoncsipte az Október fejénél gyanút
lanul doromboló kis angorét és konyakos, niko- 
tinos bajúsza alól egy nagyot fújt a szeme közé.

De a cica is bebizonyította, hogy őt sem 
a kakuk költötte.

Villámgyorsan hozzákapott ahhoz a pom
pásan viruló uborkaorrhoz és olyan tekintélyes

barázdát szántott rajta, hogy akár kölest lehetett 
volna bele vetni.

De erre már Nórából is kitört a kacagás.
Jöjjön el holnap is Mujkos bácsi I Maga 

a legmulatságosabb ember a világon I
Az öreg gézengúz ész nélkül menekült. A 

lépcsőn azonban, megsértett orrocskáját zseb
kendőjébe bugyolálva, dühösen fogadkozott, hogy 
holnap a rendőreivel még a magvát is kiirtana 
ahol csak egy macska van a városban.

*
* *

Esti villanygyujtás után Npra még egy óra
hosszat olvasott fel betegének, kedvenc költői
ből, Rostandból és Leopardiból.

Azután letette a könyvet és végigsimitotta 
Október homlokát.

— Most már aludnia, pihennie kell édes 
Feri bácsi. Álmodjon szépeket. Jó éjt!

Október hálásan csókolta össze azt a gon
dos, jóságos kezecskét.

— Jó éjt, édes kis Athéném ! Csak még 
egyet szeretnék mondani.

— Mit. édes Feri bácsi ? !

— Olyan jó dolog lábadozónak lenni — 
hunyta be a szemét Október. . .



— Egy órában halt -meg «gy idős szarvasi 
házaspár. Hosszabb idő óta betegeskedett 
Szarvason Blaskö János 84 éves kisbirtokos. 
Szerdán állapota válságosra fordult. Amikor 
hozzátartozói közölték feleségével szül. Molnár 
Zsuzsannával a beüt, az hirtelen rosszul lett 
és rövidesen szivszélhűdésben meghalt. Férje 
tíz perc múlva követte őt a halálba. A kü
lönös és megrendítő eset hire mély részvétet 
váltott ki az elhunylak gyermekei és unokái 
iránt.

— Felhívás a háborúban hősi halált halt ipa
rosok hozzátartozóihoz. A világháborúban hősi 
halált halt szarvasi iparosok özvngyeit. avagy 
hozzátartozóit ezúton tisztelettel felkérjük, hogy 
az elhalt hős foglalkozását, életkorát és el
halálozásának idejét és körülményeit május 
hó 1-ig a Szarvasi Ipartestületnél a hivatalos 
őrék alatt (hétfő, kedd, szerda és péntek dél
után 5--7-ig) okvetlen jelentsék be.

,— Halálozás. A kondorosi ev. egyháznak 
régi gondnokai közül hunyt el április 2-án 
Varga János 73 éves korában. 0 is az úgy
nevezett „Károlyicska“ telepeseiből való. 
Mikor az aranykeresztes Kiss Mihály 1891- 
ben a szarvasi földvásárló conzorciummal 

-megvették a Mitrovszky Vladimir*féle nagy
birtokot, melyből 5036 kishold a kondorosi 
határban feküdt, akkor Varga János még 
fiatal, erőteljes férfiú volt és a 44 éves kon
dorosi polgárt táplálta áldott fehér kenyeré
vel. Temetése nagy részvét mellett történt 
meg április 3-án.

— Fáradságos misszió. A kondorosi ev. 
egyház derék ifjú lelkészét, Balczó Andrást 
nagy szeretettel hívogatják a nem egészen 
szomszédos gyülekezetek is. Kedden Nagy- 
bénhegyesen tartott előadást az ottani gyü
lekezetben rendezett vallásos estén.

— Tekintettel a húsvéti ünnepekre, amikor 
minden háziasszony kevés költséggel a leg
finomabb süteményekkel akar kedveskedni 
szeretteinek. Dr. OETKER TÁPSZERGYÁR 
költséget nem kiméivé, adta ki az eddigi re
ceptektől teljesen eltérő, egészen új tészta és 
befőző recepteket tartalmazó, második kiadású 
fényképes receptkönyvét. Ebben mindenki 
megtalálhatja azt, amit olcsó pénzen elkészítve 
az ünnepi asztalra tálalhat övéinek. Kérje ön 
is még ma, mert ingyen és bérmentve küldi: 
Dr. OETKER TÁPSZERMÜVEK Budapest 
V11L Conti utca 25.

ÁMKir.Osztálysorsjálék
föárusitói kérik,

hogy mindazok, akik a postán küldött 
sorsjegyek árát még nem egyenlítették 
ki. szíveskedjenek a megfelelő ÖSZ- 
szeget megfizetni, mert a nyere
ményigény és minden más jog csak 
úgy biztosiiható, ha a sorsjegyek ára az

I előirt 30 fillér költséggel együtt a húzás 
— most Április 13 —  előtt ki- 

“  egyenllttetett.
Aki azonban bármely oknál fogva a 

a sorsjegyeket nem akarja megtartani, 
küldje azonnal vissza az illetékes 
helyre, mert az Idejében ki nem 
fizetett sorsjegyek semmi jogot 
nem biztosítanak, a főárusitóknak 
azonban kárt okoznak, ha azokat 
postafordultával nem kapják vissza I

H Ú Z Á S
mar szombaton kezdődik!

Aae I. o s zt sorsjegyárak:
V.=3, V«=6, V*=I2,. V.=24 pengő.

Állandó és kitartó Játék 
vezsthet eredményhez I

f«IQlmulhatatlanok
m e q h ű l é s n é l . f ó j d a l m

elle ^

tabletták
: kereszttel.

Gyógyszertárakban kapható.

A szarvasi gazdaifjak húsvétkor 
nagyszabású műkedvelő előadást rendeznek

A  „Gylmesi vadvirág** című népszínművet és az „Édesanyám**
című történetet adják elő

Szarvas érdemes gazdatársadal
mának életében fontos és nagy érde
meket szerzett kulturmissziót tölt be a 
Gazdaifjak Önképzőköre. Az értékes 
egyesülés nemcsak köri életével, gazdag 
könyvtárával igyekszik szolgálni az 
egyetemes kultura ügyét, hanem időn
ként műkedvelő előadások rendezésé
vel a nemes szórakozáson át igyekszik 
harcosává lenni a magyar kultúrának. 
Az egyesület már igen szép múltra 
tekinthet vissza ezen a téren is és 
Szarvas lakossága most is nagy öröm
mel fogadja a hirt, amely bejelenti a

kisgazdaifjúság legújabb műkedvelő 
előadását. A figyelmes vezetőség a 
legjobb műkedvelőgárdát toborozta 
össze ezen alkalommal is és az ügyes 
leányok és fiúk húsvét vasárnapján 
este a Vigadóban Géczi István remek 
3 felvonásos népszínművét a „Gyimesi 
vadvirág“-ot és az „Édesanyám*4 cimű 
falusi egyfelvonásos történetet adják 
elő. A próbák már serényen folynak 
és az előadást méltán előzi meg nagy 
érdeklődés. A műkedvelő előadás 
szereplőit jövőheti számunkban fogjuk 
ismertetni.

A közönség nagy érdeklődéssel várja 
a kereskedőalkalmazottak műkedvelőjét

Hű^vótkor a „Juhászlegöny" cimű hangulatos magyar operettet
adják Ismét elő

A Szarvasi Kereskedőalkalmazot
tak Egyesületének szorgalmas és agilis 
vezetősége a közönség körében több
ször megnyilvánult óhajnak tesz eleget 
akkor, amikor ügyes és tehetséges mű
kedvelőgárdájával ismét előadatja a 
„Juhászlegény, szegény juhászlegény“ 
cimű 3 felvonásos hangulatos és lát
ványos magyarizű, magyar zenéjű

operettet. A kereskedőalkalmazottak 
két éve mutatták be ezt az operettet 
és páratlan sikerük volt. Két alkalom
mal adták elő zsúfolt ház mellett. Az 
operett reprizét húsvét másodnapján 
tartják meg és Szarvas közönsége kö
rében máris nagy érdeklődés nyilvánul 
meg az előadás iránt.

— Előfizetési felhívás. Április elsejével új 
előfizetést nyitottunk lapunkra. Kérjük előfize
tőinket hogy az előfizetési dijakat megküldeni, 
vagy a jelentkező megbízottunknak átadni 
szíveskedjenek. Azonkívül kérjük lapunk min
den olvasóját, előfizetőjét, barátját, hogy la
punkat ismerőseik körében ajánlani, azaz új 
előfizetőket keresni szíveskedjenek. A Szarvasi 
Közlöny Szarvas és a szarvasi járás egyete
mességének lapja és minden közügynek har
cosa, szószólója. Minden szarvasi családnak 
kötelessége a Szarvasi Közlöny támogatása.

— A világ legsikerültebb áprilisi tréfája. Hon
nan származik az áprilisi beugratások vidám 
hagyománya? Kosztolányi Dezső irja a vicces 
április elsejék történetét a Színházi Élet leg
újabb számában. Más érdekességek az új 
számban : Alpár Gitta válaszol Fröhlich Gusz
táv legutóbbi levelére, Hatvany Lili kritikája 
a mozi és lóverseny premiérekről, Nagy Endre 
a megbukott jósokról. Ismételten megindult a 
„Fizető vendég" akció. Darabmelléklet a sze
zon egyik legnagyobb sikere a: VIKI, Bónyi 
Adorján darabja. Egyes szám ára 60 fillér.

alkatrészek és gumik mindenféle gyárt- 
fcftí mányban
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I dinamó és carbid-lámpa
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javítás jól és olcsón a legrövidebb idő alatt

DANKÓ műszerésznél Szarvas, Arvaház.I



Egy szarvasi orvos kirándulásai 
a világító-bogarak, a tenyérnyi lepkék 

és a színes papagájok hazájában
Dr. Fertig Lothár érdekes élményei Brazíliában

H E T E N K É N T
Iijai OROSZ IVÁN

A tudás nem sült galamb
Aki sokat fordul meg emberek közölt, szo

morúan tapasztalhatja, hogy intelligens emberek 
legtöbbjének olvasmánya nincs és nagyon sokan 
még az újságokat is csak hébe-hóba olvassák. 
A legtöbb ember szeret tudásával dicsekedni és 
bizony legtöbbször pár perces beszélgetés után 
rájövünk, hogy ez a tudás nagyon is labilis és 
inkább csak egy pár megállapodott érvből, leg
feljebb frázisból vagy minden egyéni érzést nél
külöző megszokásból áll. Innen ered azután, 
hogy ez emberek legnagyobb része a könnyű 
és sokszor léha és ledér gondolkodásra és cse
lekedetek felé hajlik. Anélkül, hogy valakit is 
megbántani akarnék e kijelentésekkel, kénytelen 
vagyok megállapítani, hogy az emberek boldog
talanságát nagyrészben ez a felületesség, az el
mélkedés, az önkritika hiánya és a túlzott ön
imádat okozza. A boldogság isteni ajándék, mely 
mindenkinek megadatott, de csak kiváltságosak 
vesznek róla tudomást. A legtöbb embernek 
mindig több a vágya a jelennél és a jelenbe 
sehogyan sem akar belenyugodni. Csak azután, 
amikor elmúlnak az évek és elmúlnak az egész
ség, a fiatalos békétlenkedések és az eljátszott 
órák és éjszakák megtermik keserű gyümölcsei
ket, akkor veszik észre, hogy kiestek a boldog
ságból és a vivódó évek pazarló idejét a múlt 
rózsaszínű ködein ét szeretik boldognak festeni. 
A múlt nyáron túl a Dunán, az ezerszinű Zalá
ban egy kondással beszélgettem el egy rőtfényű 
kora hajnalban. Iskolát alig járt, imi-olvasni alig 
lúd. sohase járt még Füreden se, nemhogy Buda
pesten. Nem ismeri a rádiót, , nem hallott még 
Einstein elméletről, repülőgépet is csak repülve 
látott a feje fölött. Egyszerű, csendes, ritkánszóló 
hatvan év körüli kondás volt a Csikós-kisasszonyok 
birtokán. Amikor ott ültünk kis házikója előtt és 
lenézett az Örsi-hegy mögötti lankára, úgy érez
tem, hogy a csillagokkal és a madarakkal is 
tud beszélni. £s amikor megkérdeztem, hogy mi 
a vágyódása azt mondta, ha minden napra 
lenne egy pakli dohánya, akkor igazán jól 
érezné magát, mert hát nem vágyódik a váro
sokba, mert az emberek rosszak és a pipája 
megvigasztalja őt minden bajában. És én meg
irigyeltem őt. a fagallyakat faragó, csendesen 
pipázgató, csillagokkal és disznókkal beszélgető 
öreg kondást és akaratlanul arra gondoltam, 
hogy a tudás nem sült galamb és a bülcseséget 
se osztogatják pénzért. Mert bizony sokat kell 
tanulni a föld árva fiának, akinek vágyai az örök 
igazságok, szépségek Felé iveinek és bármennyit 
is tanul, olvas, kutat és gondolkodik, mindig 
rájön arra, hogy mily véges is az élet és hogy 
a primitívségben van a legtisztább boldogság. 
Azokat pedig, akik kultúrájukat színházi lapok
ból, boros- és kártyaasztalok mellett szerzik, 
csak sajnálni lehet, már csak azért is, mert hi
szen ők is jobb sorsra érdemesek. De kétszeres 
sajnálatot érdemelnek azok, akik kicsinylőleg 
nyilatkoznak arról, ami nem a tulajdonuk. A 
primitívség, az egyszerűség nem szégyen, mert 
hisz a lelki szegényeké az Isten országa, de 
azok, akik tudatlanságukat rpsszindulattal is alá
támasztják, azok megérdemlik, hogy elkerüljék 
őket azok, akik hisznek a szellem elsőségében 
és mindenekfelett valóságában, Aki olyan dolog
ról, amit nem ismer, véleményt mond, önmagá
ról mond véleményt. Aki pedig a munka utáni 
pihenő-órákat a tanulás, az előrehaladás és mű
velődés, a kultúra és szellem szépségeinek és 
titkainak megismerésére fordítja, az szintén rájön 
arra, hogy a legjobb és legigazibb barát a ma
gány és hogy a boldogságot az ember önma
gában hordja, csak meleg szívvel és önzetlen 
akarással és a világi hiúságokból való kikap
csolódással igyekezzen azt érezni és jelenlétéről 
tudomást szerezni. A tudás se sült galamb és 
mennél többet tanul és tud az ember, annál 
inkább serényebb és visszavonulóbb lesz és 
igyekszik megkeresni kapcsolatait a csillagokkal, 
a füvekkel-fákkal és a madarakkal.

—  A  vasárnapi sportérdekesség: 
TE X TIL — BO CSKAY mérkőzés!

Ismerem az otthoni szentjánosbogaras 
estéket. Fent a Felvidéken, a sötét erdei 
utak mélyén eleget gyönyörködtem bennük. 
De minden képzeletet felülmúl egy szent
jánosbogaras este itt a kampón. Ilyenkor 
szikrázik a kamp ; nemcsak itt-ött, hanem 
mindenfelé és tömegesen. Olyan a kamp 
ilyenkor, mint amikor a robogó vonat abla
kaiból, az elsuhanó szikratengerben gyönyör
ködik az utas. Rendkívül szép 1 S e viíágitó 
bogorak több fajtája ismeretes. Egyike kicsi 
s mint az otthoniaknak, a potrohúkon van 
a világító pontjuk, a másik ellenben 4—5 
cm hosszúra is megnő, keményszárnyú és 
elől a fején a szeme alatt van két ■ világitó. 
része. Mikor szalad olyan, mint egy rohanó 
kis áramvonalas autó s a két reflektor előre 
vetíti a fényét. Oly erős fényt bocsátanak, 
hogy közel tartva, egészen- jól lehet mellet
tük olvasni.

A rendkívül szinpompás lepkevilágról 
is nagyon sokai lehetne írni. Forró nyári 
napokon ezer és ezer számra népesítik és 
tarkítják az őserdőket. A természet oly cso
dás szinkeveréket produkált e teremtményei
nél, mintha palettája minden szinválíozatál 
ezeken próbálta volna ki. Sárga, égővörös, ten- 
kék, fekete, ezüstszürke, lila s e színek min
den változata. Van egy tengerkék lepkefaj, 
melyiknek egyes példányai jó férfitenyér
nagyságot is elérnek s oly lassan, méltóság- 
teljesen libegnek a levegőben, mint mikor a 
szél egy felkapott papírdarabot táncoltat.

Hasonlóan szép és szines a madárvilága 
is. Már az a tény, hogy rendkivülsok papa
gáj-fajta él itt, bizonyítja, hogy e, iarkatollú 
madarak nagy száma teszi ^változatossá és 
színessé azt. Van egy szép, hófehér kampi 
madár, lűzvörös bóbitával, melyet emiatt itt 
kardinálisnak neveznek. Nem annyira szép, 
mint inkább érdekes az ugyancsak fehértestű, 
kékfejű s hatalmas csűrű madárba „kovács
madár", amelyik nevét a hangja után kapta. 
Olyan hangot ad, mintha két hatalmas acél
darabot vernének össze.

Itt vannak a közbecsülqsben álló, komor 
egészségügyi hivatalnokok, az urubák, dög
keselyűk. Százával telepszenek egy elesett 
marha vagy lótetem köré, hogy pár óra le
forgása alatt annak csak a csontjait hagyják 
meg. Ha történetesen a közelben egy drót
kerítés van, ami a kampón az egyedül hasz-, 
nálatos elkeritési mód, úgy a lakmározás 
után az ezt tartó cölöpökét sorjában végig 
ülik. Rendkívül érdekes látvány, végig a sok; 
cölöp tetején ülő fekete, nagycsőrű madár.

E sok változatosságnak és szépségnek 
köszönhetem, hogy Braziliát megszerettem s 
orvosi hivatásom módot adott azoknak meg
ismerésére, mert egy-egy hívás beteghez,

amikor 6— 8 órás lovaglásról van szó, pata
kokon, őserdőkön, sziklás ösvényeken keresz
tül, mind oly érdekes, szép és változatos 
képet és a fáradtság mellett még üdülést is 
nyújtott. Feledhetetlen egy lovaglásom 2 órán 
keresztül egy őserdőben, ahol csak egy ló 
számára keskeny ösvény volt vágva. Fejünk 
felelt összeborult a fák koronája s egy alag
utat képezett. Több izben a lovam nyakára 
kellett hajolnom, hogy átbújhassak a lógó 
lyánok s a rengeteg kúszónövény között. Az 
ösvény cikk-cakkban emelkedett s számos 
patakon vezetett keresetül. Itt^ott a megzavart 
papagájok hatalmas rikácsolással rebbentek 
fel. A tűző nap éppen .csak hogy^ötszűrő
dött a fák Io m b k o r o r iá h v - S ’ a-niég írienjiél’Ms 
sűrűbb méter hosszúságú szakáibuzmókón. 
Ez utóbbival minden fa tele van. Ezeken- 
kivül is majd minden fának van számos rtíés 
parazitája is. A színes orchiedától kezdve, a 
vastag. húso9-IeveIű élősdikig és kaktuszokig 
mindent megtalálhatunk egy : ily lovaglás 
alatt. A lyánok fantisztikus, formákban csá- 
varodnak a fák törzsére s mint azok sizeret- 
mese halálos ölelésükkel szívjákbelőlük: az 
életet. S milyen halotti volt."a .csend/ este, 
amikor visszafelé jöttünk. - A. ló - nyakára 
akasztott olajlámpa gyér, fénye fantasztikus 
árnyékokat vetett s ' az 'imbolygó fényben 
minden fatörzs groteszk1 formájú mesebéli 
alaknak látszott. A kórén fešo harmátló) min
den levél ezüstösen csillant a ráeső fényben 
s az erdő illata és hallgatása sejtelmes lágy
sággal zárt minket is magába. E&y' ilyen 
beteglátogatás után, rendkívül, fáradtan, de 
egy szép kirándulás emléké vel tértem^yugyóra.

Dr. F e rtig  L o th ár.

— Öt világrész visszhangzik a dicsérettől, 
mellyel az Aspirin-tablettáknak.'adóznak.; A  
33 év óta mindig ismétlődő eredmények iga
zolják, hogy az Aspirin-iabletták a leghatá
sosabb szer mindennemű hülés/járvany* reuma, 
csúz, zsába, azonkívül fej*.és fogfájások ellen, 
anélkül, hogy a szívre káros hátássál volnának. 
Könnyen elképzelhető, hogy ilyen kitűnő:szór 
állandó utánzásnak van kitéve. Ügyeljen azért 
az eredeti csomagolásra, a ,,Bayefoeres2tVel» 
mert a hamisítványok gyakran hatástalanok, 
sőt sokszor károsak <■

. — Új népművelési vezető Kondoroson. Czifr-
| busz Endre kondorosi igazgató* la ni tó nyuga
lomba vonulása után az iákólártkivüli 'nép
művelés vezetéséről is lemqndótf. Békés vár
megye törvényhatósági bizottsága Czirbuqz 
'Endrének 15 évi értékes népművelői munká
jáért köszönetét fejezte ki és a népművelés 
helyi vezetőjéül Fenyves Dezső, községi ta
nítót nevezte ki.

|T Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű közön- ̂
Iw S l*  séget, hogy megboldogult férjem elhalálozása'

folytán úgy az

ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS IPART,
mint a v

T E M E T K E Z É S I  V Á L L A L  A T Ó T
továbbra is fenntartom és minden e szakmába vágó .munkát a 

legszolidabb áron vállalom.
Különösen felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét megnagyobbított 
kész koporsó-raktáromra s az újabban beszerzett díszes temetke
zési cikkeimre, minélfogva azon helyzetben vagyok, hogy elsőrendü kivitel ~ 
melleit utolérhetetlen Olcsó árakon gondoskodhatom pontos és előzékeny 
kiszolgálásról.' — A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maiadtam

tisztelettel jt.-, < ' =, ■:

özv. Blaskó Dánielné.
Temetkezésnél okvetlen tekintse meg raktáramat és győződjön meg olqso iraúnról!



HÁROM
IDŐSZERŰ

TANÁCS;VESSEN

F É LE
BIZTO S TER M Ő , KOR AI 12 H ETES

TENGERIT,
MUSKOTÁLYI2 Ű, KORAI TURKESZTÁW

DINN YÉT,
S Á R G A H Ü V E L Y Ü  A R A N Y E S Ő

BOKOR BABOT.
TERMÉSI EREDM ÉNYEK A LA PJÁ N  

MELEGEN A JÁ N LH A TJU K .

— Májusban adják újra elő „Az elcserélt ember“ 
cimű színművet. A szarvasi Vajda Péter gim
názium ifjúsága által mór előadott Bónyi 
Adorján : „Az elcserélt ember** cimű színmű
vének a több oldalról megnyilvánult érdek
lődés folytán tervezett második előadása csak 
május hó folyamán fog megtörténni.

— Gépjármüvizsgálat. A gyulai rendőrkapi
tányság most közzétett hirdetménye közli, hogy 
-a közúti forgalomban résztvevő autókat, motor- 
kerékpárokat és pótkocsikat április 1-től június 
30-ig a forgalomképesség és forgalombizton
ság szempontjából megvizsgálják. Bővebb fel
világosítással a kiadott hirdetmények szol
gálnak.

— Tisztújító közgyűlés. A Szarvasi Polgári 
Lövészegyesület április hó 13-án, délután 5 
órakor a községháza tanácstermében tisztújító 
közgyűlést tart. Az elnökség ezúton is kéri 
a  tagok feltétlen megjelenését. Határozatkép
telenség esetén a közgyűlés április hó 18-án 
lesz a fenti helyen és időben megtartva.

— A magyar királyi osztálysorsjáték főáru- 
sitók kérik, hogy akik a postán küldött sors
jegyek árát még nem egyenlítették ki, szíves
kedjenek a megfelelő összeget azonnal meg
fizetni, mert a nyereményigény és minden 
más jog csak úgy biztosítható, ha a sorsjegyek 
ára a megállapított 30 fillér költségállalánnyal 
■együtt a húzás előtt kiegyenlítetett. Ha azonban 
bármely oknál fogva a sorsjegyeket nem 
akarják megtartani, kegyeskedjenek az ille
tékes helyre visszaküldeni, mert a főárusitók- 
nak kárt okoznak, ha azokat nem küldik vissza. 
Ugyanis jogosan számolnak azzal, hogy a 
vissza nem kapott sorsjegyek el vannak adva.

F I G Y E L E M !
Rádiók 

átalakítását 
Budapest II. 

vételére
Márkás rádiógyárak kép- 
viselete(Standard,Telefon
gyár, Philips, Orion)

SZUCS rádió, villamossági
vállalataf Szarvas.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jóbarétoknak és is

merősöknek. kik Brunner György elhunyta 
alkalmából részvétüket fejezték ki és temeté
sén megjelentek s ezáltal mélységes fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Brunner- és Kondacs-csatád

— Kettős öngyilkosság Endrödön. A szom
szédos Endrőd községben megrendítő kettős 
öngyilkosság történt. Timár Gergely 34 éves 
jómódú gazda és felesége tanyájukon felakasz
tották magukat. Az ügyészség a kettős ön- 
gyilkosság ügyében a temetési engedélyt kiadta.

— Tény észtojás kiosztás. A szarvasi közép
fokú gazdasái tanintézet jóvoltából módjában 
van a szarvasi Baromfitenyésztő Egyesületnek 
államilag ellenőrzött, vérvizsgált tenyésztör- 
zsektől származó keltető tojásokat kiosztani. 
Rendelkezésre áll fehér magyar parlagi tyúk
tojás 6 fillér, nagy tojáshozamú kaki Campbell 
kacsatojás 10 fiMérés többszörösen kitüntetett 
nagytestű szikilúd tojás 60 fillér, darabonkénti 
áron. Az igényléseket Liszka Gyula nyugal
mazott máv. felügyelő, ügyvezető igazgatónál 
kell bejelenteni, ahol azok, az igénylést kö
vető negyedik napon már ál is vehetők.

Nagy húsvéti 
könyvvásár
A világirodalom 

klasszikusai fillérekért
Tisztelettel értesítem Szarvas és vidéke 

érdemes irodalombarát és könyvkedvelő kö
zönségéi, hogy ismét sikerült nagymennyiségű 
irodalmi művet olcsón beszereznem és azt 
szinte filléres árakon árusítom ki.

- 9 0

1*50

1*80 
160 
120 

--'60 
- 7 0  
- 3 0  
~ ’50 
- 2 0  
- 70  
—70 
1*20 
1*20 
1*20 
1"20 
120 

- 8 0  
-'80 
-'60 
— 40 
-'60 
—‘50 
- 9 0  
- 9 0  
- 1 0  
- 6 0  
- 6 0  
-'60 
- 5 0  
- 5 0

Katona : Bánk bán (3'—)
Kisfaludy: Himfy szerelmei

2 kötetben (4'—)
Madách : Az ember tragédiája

diszkötésben (8 —)
Goethe: Werther (4'60)
Henie : Balok (4‘—)
Puskin ; Piqué dám (2'80)
Rilke : Marika (3‘—)
Ernőd: Meséskertben (4"80)
Hatvany : Első szerelem (3‘—)
Szederkényi: A padlás és a halál (1) 
Üjhelyi: Aladdin, kötetje (2*—)
Mártonffy: Főzés kézikönyve (3"80)
Goethe: Faust (6 —)
Kisfaludy művei (6‘—)
Kossuth munkái (6"—)
Schakespeare remekei (6 —)
Vajda János költeményei (6"—)
Elliot: Vízimalom. .2 kötet (4'80)
Fogazzaro : A szent (4"—)
Molnár : A testőr (3-—)
Molnár: Riviéra (2'20)
Puskin : A kapitány lánya (2'30)
Diaz: Mexikó (2'80)
Oesterreich : Korunk világképe (3‘—)
Wéber: Protestáns etika (3 50)
Kóbor : Bolsevizmus (—.60)
Dóczi: Egészséges élet (2’60)
Hoffmann : Csillagos ég (2'60)
Izsóf: Új Európa (2‘60)
Czakó: Kereskedelmi lexikon (5 —)
Stenier: A szellemvilág (2'20)

Azonkívül több száz különféle irodalmi, 
történeti, útleirási, nyelvtani, művészeti könyv 
a legtöbbje diszes kötésben.

Nagy Sándor
könyv-, zenemű- és paplrkereskedésben

Szarvason

önnek is tartozom
bejelenteni, hogy eséplö, gáz
kazán, traktor, autó csakis

c s a p á g y a k k a l  működik 

kifogástalanul.
Bakok, csapágyhózak raktáron !

DANKÓ  műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Kérjen árajánlatot!

— Új szili a szarvasi üzletek frontján. Meleg 
érdeklődéssel figyeljük a szarvasi ipar é$ 
kereskedelem gigászi harcát a társadalom 
minden rétegére oly súlyosan ránehezedő 
gazdasági válsággal. Az a küzdelem, .amit a 
szarvasi ipar és kereskedelem viv, immár 
heroikusnak is mondható. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a szarvasi üzletek frontja új sziqneh 
egy új modern üzlettel, egy úri divatszalonnal 
gazdagodott, mely fővárosi viszonylatban is 
felvenné a versenyt. Egy törekvő, szorgalmas,, 
a szabóipar és szabászat minden csipját is
merő fiatal szabómester Oravecz János nyi
totta meg elegánsan berendezett mértékutáni 
szabószalónját a Deák Ferenc és Kossuth 
Lajos utca sarkán Vásárhelyi (Bugyis) Andor 
házában. A modern üzletnek már is sok né
zője, vendége és megbízója akadt. A fiatalos 
lendület és élniakarás példamutató megnyil
vánulása minden elismerést és pártfogást meg
érdemel. Oravecz János úri szabóságát me
legen ajánljuk olvasóink figyelmébe,

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben március 29-től április 5-ig a következő 
bejegyzések történek. Születtek : ifj. Szebe- 
gyinszki Mihály és Klimaj Anna leánya Erzsé
bet, Balczó István és Bakulya Judit fia hal
vaszületett, Augusztinyi György és Dubeyla 
Anna fia Mihály, Trabach János és Liska 
Anna leánya Erzsébet, Szalbot Mihály és 
Kondacs Mária leánya Mária, Hovanyecz 
János és Kiss Zsuzsanna fia Jánps, Krajcso
vics János és Kozsuch Mária fia Mihály, 
Frankó Mihály és Styecz Judit leánya Judit, 
Rágyanszki Mihály és Liska Anna fia Mi
hály, Tusjak György és Frenyo Mária fia 
Pál, Ozsgyan Mihály és Szalbot Judit lánya 
Erzsébet. Házasságkötés nem történt. Elhal
tak : Plenter Zsuzsanna 4, Rózsa Éva ,8 hő- 
napos, Kondacs Mihályné Paulik Judit 60 
éves, Ábrahám Zsuzsanna 3 hónapos, Jandó 
Mária 42, Brunner György 78. özy. Plachi 
Mihályné Dankó Zsuzsanna 71, Petrás Mi- 
hályné Novodomszki Zsuzsanna 45, Poljak 
Andrásné Gráfík Judit 36, Borgulya János 
57, Valach Jánosné Janovszki Katalin 60, 
Blaskó Jánosné Molnár Zsuzsanna 72, Blaskó 
János 84 éves korukban.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Szarvas és környéke 

nagyérdemű közönségét, hogy II. kerület, 127. 
szám alatt (Vasúi utca)

mértékutáni szabóságot 
és kész ruha-raktárt

nyitotlam.

Raktáron tartok férfi-, fiú- és gyermek- 
ruhákat s ezeket a jó minőség mellett O lcsó 
árakon árusítom.

Szarvas és környéke nagyérdemű kö
zönségének szives pártfogását kérem

Darida Géza
férfiszabó.



— Rémhírek egy arannyal töltött pótgumiról.
Szarvason a rémhirterjesztők úgy látszik ál

landóan működnek, mert csütörtökön ismét 

egy meg nem történt esemény hire terjedt el. 

Azt beszélték az emberek, hogy egy csukott 

túrakocsi futott át a városon és az autónak 

hátul felerősített pótkereke leesett. Aki meg

találta az autókereket, meg se tudta moz

dítani, odahívta egy ismerősét, de ketten se 

tudták felemelni, míg végül négy markos 

férfi tudta csak a rendőrségre behozni. Ahol 

azután felbontották. A pótkerékben nagy- 

mennyiségű aranyat találtak, amit az autó

sok az országból akartak kicsempészni. Ter

mészetesen a rendőrségen mitsem tudnak a 

dologról és igy a hir kacsának bizonyult.

— Rokonok háborúsága. Csütörtökön délután 

egy közismert család férfitagjai kaptak össze 

a családban dúló anyagi differenciák miatt. 

Még az ingeket is letépték egymásról, ’ sőt 

kisebb sérüléseket is ejtettek egymáson. A 

családi háborúságnak orvosi és csendőri be

avatkozás vetett véget.

— Állategészségügyi kimutatás. A legutóbbi 

állategészségügyi kimutatás szerint a szarvasi 

járás területén a következő állatbetegségek 

fordultak elő: lépfene Békésszentandráson 

egy tanyában, rühesség Öcsödön egy tanyában, 

sertéspestis Csabacsűdön egy tanyában, ser- 

tésorbánc Csabacsűdön két udvarban.

— Szarvason mérkőzik a Textil vasárnap a 
Bocskayval. A másodosztályban eddig még 

veretlenül álló mezőberényi Textil vasárnap 

délután 4 órai kezdettel játszik bajnoki mér

kőzést Szarvason a Bocskayval. A Textiltől 

fennállása óta a Bocskay tudott legtöbb pontot 

szerezni, igy a vasárnapi mérkőzésre is erő

sen készülnek a Bocskay-fiúk, hogy derekasan 

megállják a helyüket nehéz ellenfelükkel 

szemben. A Turul április hó 14-én játszik 

bajnoki mérkőzést az Orosházi TK-al.

B i l l i B B i l i l i l i l i i l i i l i l I i l

A B B A Z I Á B A N
meleg tengeri gyógyfürdők a

„ R E S I D E N Z 11

penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszedésekből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a „Residenz- nem fekszik magaslaton. Óriási elő
nye még, hogy az összes előirt diéták pontosan betart
hatók. Kitűnő konyha. A Residenzben minden kénye
lem és az összes modern komfort megtalálható, folyó 
meleg- és hidegvíz a szobákban. Lift. központi vizfűtés, 
22 fokos meleg, tengerre néző, napos, loggiád és erks- 
lyes szobák, kényelmes ágyakkal. A Residenz egészen 
a tengerparton fekszik és nem a tengerparttal szemben. 
Első kategória. Feltűnő olcsó penzió-árak. Líra felesle
ges. Bővebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész 
személyesen reggel fél kilenctől este fél hétig (Diana- 
patika. Károly király út 5.) Minden levélre válaszolunk 
és prospektust küldünk. Telefon : 31—6— 19.

A szarvasi kir. jbiróság. mint telekkönyvi hatóság. 

249/1935. tkv. szám.

Árverési hirdetménykivonat
Szeleczki István né tiszakürti lakos, végrehajtató- 

nak Ugrai Ferenc és neje Lászlófi Erzsébet békésszent- 
andrási lakos, végrehajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj
tató kérelme következtében az 1881. LX. te. 144, 146 és 
147 § §  értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 
56 P 20 f tőkekövetelés behajtása végett a szarvasi kir. 
járásbíróság területén levő Békésszentandrás községben 
fekvő s a békésszentandrási 655. sz. tkvi betétben A. 1.1. 
sorsz. 1286 hrszú bel telekben fekvő 155 négyszögöl te
rületű kertre és A. I. 2. sorsz. a. f. 1287. hrszú 245 öisz. 
beltelkes házra 1123 aranypengő kikiáltási árban és a 
békésszentandrási 2089 sz. tkvi betétben A. 1 1. sorsz. a. f. 
5715 hrszú Kenderföldön fekvő 144 négyszögöl területű 
szántóra 69 aranypengő kikiáltási árban. A fedezeti elv 
alapján kimondja a tkvi hatóság, hogy az ingatlanokat 
az árverésen csak akkor lehet eladni végrehajtató ké
relmére, ha az ezennel megállapított 800 P legkisebb 
vételár adatik meg.

A tekkönyvi hatóság az árverésnek^ Békésszent
andrás községházánáj megtartáséra 1935- április hó 30. 
napjának délelőtt 9 óráját tnxl ki és az árverési feltételeket 
az 1881 LX te. 150. §-a alapján a következőkben álla
pítja meg :

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vegy az 
1881. LX. te. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek eloleges birói letétbe 
helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, kö
teles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa Ígért ér ugyanannyi szá
zalékáig • kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek 
eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell. részt 
nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő 
a bánatpénz kiegészítésének megfelelő összeget sem 
köteles letenni.

Szarvas, 1935. évi január hó 15-én.

A kiadmány hiteléül:

Vitéz dr Zerinváry s. k. Oláh s. k.
kir. járásbiró. kezelő.

N y  í l t t é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Tisztelettel van szerencsém értesíteni 
Szarvas község nagyérdemű közönségét, hogy 
Szarvason, I. kér. 47 szám alatt a Kossuth 
Lajos és Deák Ferenc utca sarkán, Bugyis 
Andor űr házaban

angol úriszabósszalont
nyitottam.

Üzletemben a legolcsóbb díjszabások 
mellett teljes garanciával vállalom úgy hozott, 
mint nagy mintagyüjteményemből választolt 
és raktáron levő kelméimből férfi- és fiú- 
öltönyök, átmeneti kabátok, lengyelkék es a 
legkülönfélébb férfiruhakülönlegességek szak
szerű elkészítését. Ruhakarbantartásokat, ru- 
hatisztitásokat, javításokat, vasalásokat a 
legrövidebb idő alatt készítem el.

Szarvas és környéke nagyérdemű közön
ségének becses figyelmébe és támogatásába 
ajánlva magamat, vagyok

kiváló tisztelettel:

Oravecz János
úriszabó.

Márkás kerékpárok
minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P*íől I 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. | STEFÁNINÁL

A z üzlet lelke a reklám !
DiniiiiuiiDiianDDiuBiiiuunBnuQtnEinnDnoimnniiiiiuiiiiiuiiunffliuiuaDUJ«.

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 
Kiadóhivatal: Szarvas, I., 
Horthy Miklós út 9. sz.

Kaliforniai paizstetőtől mentes 

Gyümölcsfát,
Magastörzsű ós bokorrózsát
Díszfát
Díszcserjét 
Évelő virágot 
Gyökeres szőlövesszőt s tb .

bármilyen mennyiségben igen olcsón szállít

Unghváry József
faiskolája

CEGLÉD.
Budapesti iroda VL Andrássy út 56.

Oktató nagy árjegyzék ingyen I

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

Helybeli gabonaárak
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag
Lucerna

15 50 -
12- ---------- •

13 ------’
13'------ •
18'-----19'

130'----150'

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányáru*. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Kiadó egy udvari, szoba, konyha, speizből 
álló lakás II., 257.

. Üzleti ajtó és vasredőnyös kirakat eladó. 
11. kerület, 257.____________________________

. 1. kerület 270. számú sarokház három üz
lethelyiséggel eladó vagy földért elc*erélhető. 
Ugyanott kétszobás lakás kiadó.

. Békésmegyében 500 kis holdas birtok meg
felelő tanyaépületekkel, gazdasági vasúttal 
folyó évi október hó 1-től kezdődöleg haszon
bérbe kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
dr. Dörnyei József szarvasi ügyvéd.

. Kalmár-féle kukoricamorzsoló olcsórí eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


