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Adózási és hitelpolitika
írta : dr. Fabinyi Tihamér d l  kir. pénzügyminiszter.

Sok a baj az adózás terén. Én 
ezeket a panaszokat nemcsak, hogy 
ismerem, hanem mélyen át is érzem 
és a lehetőséghez képest igyekszem is 
segíteni, de minden lépést meg kell 
fontolnom, mert egy esetleges helyte
len intézkedés nem kis érdekeket ve
szélyeztet, hanem veszélyezteti az ál
lamháztartás rendezettségéhez mind
nyájunk részéről fűződő legnagyobb 
érdekeket is. Az adórendszert, általá
ban, áttekinthetőbbé, egyszerűbbé és 
lehetőleg, a teherviselési képességhez 
arányosabban simulóvá kell tennünk, 
igyekezvén kiküszöbölni adó- és ille
tékszabályok folyamaiban levő új 
összeállításának a munkáját meggyor
sítottam. A kereskedelem és az ipar 
régi kívánságát honorálja az a törek
vésem, hogy a fázisadó rendszerét 
azokon a területeken is kiépítsem, ahol 
még az általános forgalmiadé van 
érvényben. Közölhetem, hogy készen 
van egy törvényjavaslat, amely a jö
vedelem,- vagyon és kereseti adónál 
a nagyobb család kíméletét és a ma
gánosok erősebb adóztatását érvénye
síti egyik eszközeként annak a küzde
lemnek, amelyet a kormány az egyke 
ellen és családvédelem érdekében 
zászlajára tűzött. A hitelpolitika terén 
a lehetőséghez képest, törekednünk 
kell a dermedtség feloldására, hogy 
reális célokra, a termelés igényeire 
hitel álljon rendelkezésre. E végből 
erősíteni kell a hitelszervezetet azzal 
is. hogy észszerű összevonására és 
egyszerűsítésére törekszünk, mivel meg
óvjuk a betétesek érdekeit és a költ
ségeket csökkentjük és igy fokozzuk a 
hitelnyújtás lehetőségeit. Nemzeti érdek 
az egészséges hilelszervezet, de nem 
öncél és egyszerűsítése valóban kívá
natos. Legutóbb több mint 37.000 tiz 
holdig terjedő földbirtokkal rendelkező 
kisgazda adósságát több mint 25 mill- 
lió pengővel csökkentettük a gazda- 
adóssági rendelet alapján, ami a vidéki 
hitelintézetek erősítését is szolgálta, de 
elsősorban elviselhető mértékre szállí
tottuk le az itt érdekeltek terhét, ami
vel tulajdonképen 37.000 kisgazdacsa- 
ládot telepítettünk, mert ezeket megóv
tuk a kitelepítés veszélyétől. A nemré
giben kiadott zöldhitelrendelettel is a 
gazdatársadalom érdekeit szolgálja. 
Ezeket a gazdaadósságok egyezség 
útján való rendezésére vonatkozó ren
delet méltányos megalkotásánál is 
szem előtt fogjuk tartani. A kisiparosok

Hivatkozom itt az Ipari Munkaszervező 
Intézet létesítésére, amely 15 milliót 
meghaladó keretben folyósított ipari 
hiteleket elsősorban nagyipari mun
kákra, de több millió jutott ebből a 
hitelből a kisiparnak is.

Mintaszövetkezet alakul Szarvason
A szövetkezetbe eddig kilencszázhetvenöt tag lépett be 

tizenegyezer pengő értékű üzletrész érdekeltséggel

és kiskereskedők hitelérdekeit szolgálja 
az általam bevezetett, úgynevezett 
segélyhitel intézménye és annak legu
tóbb történt ujabb felemelése, valamint 
az Iparosok Országos Központi Szö
vetkezetének sikerült szanálása is.

A szarvasi gazdalársadalom mel
lett minden társadalmi osztályban nagy 
érdeklődés nyilvánul meg a szervezés 
alatt álló szarvasi mintaszövetkezet 
iránt, amelynek működéséhez már is 
nagy reményeket fűznek. A szövetkezet 
előmunkálatai már nagyban folynak 
és a nagy érdeklődést mi sem jellemez
heti jobban, hogy eddig 975 tag lépett 
be a szövetkezetbe tizenegyezer pengő 
értékű üzletrész érdekeltséggel. A szer
vezés alatt álló mintaszövetkezet szer
vezési munkálatait nagy agilitással és 
lankadatlan mozgalommal Balogh Sán-

Vasárnap rendezik meg a leventék évzáró 
sportünnepélyét

Délelőtt lőversenyek, délután sportünnepély a sporttelepen, este 
műsoros-est a Levente Otthonban

dór végzi. A múlt héten Varga László, 
a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara 
Szarvason jól ismert titkára Szarvason 
járt ez ügyben és tárgyalásokat foly
tatott a rövidesen megalakuló szövet
kezet ügyében. A tárgyalások alkal
mával megtekintette a leendő üzlethe
lyiséget is és megelégedéssel nyilatkozott 
az eddigi szép eredményről. Mivel az 
alapszabályok még nincsenek készen, 
ezért csak pár hét múlva lehet szó a 
szövetkezet hivatalos megalakulásáról 
és megindulásáról.

A szarvasi járás Levente Egyesü
letei vasárnap, e hó 30-án rendezik 
meg Szarvason nagyszabású évzáró 
járási sportünnepélyüket, ami iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg a kö
zönség körében. A járásból egybese- 
reglő levente csapatok a Horthy Mik- 
lós-sporttelepen délelőtt fél egy órától 
a kispuska és céllövő versenyeket 
tartják meg. Délután 5 órakor zenés 
kivonulást rendeznek a Kossuth-térről 
a Horthy-sporttelepre. Fél 6 órától a 
sporttelepen lesz a tornaünnepély a la
punk múlt számában és falragaszokon 
közölt gazdag műsorral. Este 9 órai 
kezdettel a Petőfi utcai Levente-Otthon
ban műsoros estet rendeznek, amely
nek a műsora a következő: 1. A
Szarvasi Levente-Egyesület Regőscso
portjának énekszámai. 2. Pesti dámák 
weekendje. Bohózat 1 felvonásban. 
Szereplők: Nemes Panni, Pribelszki 
Maca, Jasák Böske, Bertók Eta, Vitéz 
Pál, Zleszik Mátyás. 3. Magyar dalok. 
Énekli: Oncsik György. 4. Téves kap
csolás. Bohózat 1 felvonásban. Sze
replők: Fodor Ica, Kukavecz Juckó, 
Dauda Cica, Tusjak Böske, Dauda Pö- 
tyi, Oncsik György, Korom Mihály, 
Brusznyiczki János. 5. Magyar dalok.

Énekli: Bankó Pál regős. Utána csa
ládias szórakozás. A sportünnepélyre 
és a műsoros estre belépődíj nincsen. 
Önkéntes adományokat a Levente-Ott
hon javára köszönettel fogadnak. 
Szarvas hazatias közönségét az ünne
pélyekre ezúton is meghívja a Levente 
Egyesület vezetősége.

A telefon népszerűsítése
Tapasztalat szerint sokan vannak 

olyanok, akik a távbeszélő igénybe
vételétől még szükség esetén is idegen
kednek, esetleg telefonálásban nem 
jártasok. Ezért abból a célból, hogy a 
telefon használatát minél szélesebb 
körben megismerjék és a telefonálást 
népszerűvé tegyem készséggel állok 
rendelkezésére július 15-ig minden hé
ten szerda és szombati napokon dél
után 5—6 óra között az érdeklődőnek, 
hogy a távbeszélő készülék haszná
latáról útbaigazítást adjak. Eközben 
alkalmat adok arra is, hogy a megje
lentek közül” az általa kijelölt helyi 
állomással, esetleg egy vidéki távbe
szélő központtal kivételképen díjmen
tesen rövid próba-beszélgetést bonyo  ̂
litson le. Postafőnök
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Avatóbeszéd 
a Chován*emlékíáblánál

Elmondla D. D. Raffay Sándor bányakerUleíi ev.
püspök a SzÖSz állal június 2*án megrendezett
Chován«em!éklábla leleplezésén.

Mélyen fiszleli Hölgyeim és Uraim! ünneplő 
Közönségí Kedves Ifjúság! A Szarvasi Öregdiákok 
Szövetsége évről'évre megjelenik iű az Alma Maler 
mellell, hogy lanubizonyságot legyen a szivében élő 
hálás örökkévalóságról, amely eltölti a lelkét azokért 
a  drága kincsekért, melyeket pazar kézzel, ingyen 
szórlak bele a lelkűkbe, hogy az legyen életüknek 
Irányítója, igazgatója, ereje és reménye. A Szarvasi 
Öregdiákok Szövetsége nemcsak tagjaiban akarja le* 
róni, ezt a hálál az Alma Maler iráni, hanem évről' 
évre megemlékezik azokról, akiket az Alma Mater 
kibocsátott és akiknek a lelke tükröző fenségéi, min* 
den Jóságot attól a lűzlől nyert, amely itt az Alma 
Malerban minden igazság felett virraszlotí. Tudósok, 
közéleti férfiak, költők, zenészek és mindazok, akik 
lelki kincseket tudnak osztogatni a közélet sivár ú t
jaira, Hí már márványtáblákba vésett nevekkel hirde* 
tik, dicsőítik és igazolják, az Alma Mater lelket ne* 
mesítő, lelkeket formáló szellemét és nemzetet gazda* 
giíó nemzeti munkáját. Most is egy emléktábla le* 
leplezésére gyűlt össze a Szarvasi Öregdiákok Sző* 
vétségé, egy muzsikusnak, egy művésziéleknek, egy 
kiváló zenepedagógusnak. Egy nemes érzékben gaz* 
dag embernek az emlékét, Chovan Kálmánnak, a 
Zeneművészeli Főiskola tanárának az emlékét kíván* 
juk megörökíteni. De nemcsak neki emelünk ezzel 
emlékei, hanem annak az intézetnek is, amely őt is 
nevelte, amely őt is kibocsátotta. ő  is mosl már egy 
őrökké beszédes lagja ennek az intézetnek, meri 
müveivel ragyogó lanubizonysága annak az áldás* 
nak, amellyel mindenki ellávozik innen, nemzedékről* 
nemzedékre, az Alma Maler falai közül. És mi, 
akik ennek az áldásnak színién hordozói vagyunk, 
megállunk egy pillanatra és Chovan Kálmán nevét 
felvessük az Alma Maler »falára. Szolgáljon ez elis* 
mérésül, buzdításul, adja Isten, hogy ez a mi mun* 
kánk, amilyen örömünkre nekünk, olyan áldásos és 
gyümölcsöző legyen mindazokra, akik e lábiáról az 
áldotl emlékű nagy zenepedagógus nevét látják. 
Meleg szeretettel köszöntőm a Chovan család tagjait 
és velük együtt mi is büszkék vagyunk arra, hogy ez 
a  család ilyen áldott lermésí hozott, ilyen éreti, ilyen 
gyönyörűséges, ilyen messzekiható, hatalmas lehelsé* 
get adott magából. A Chovan családnak több lagja 
is működöt! itt. A Kálmán édesalyjának emléktáblá* 
jál éppen mosl lepleztük le Talán még többen is 
volnának akiknek az emlékét meg kellene örökítenünk. 
Az én áldotl jóságos tanáromnak, Chovan Károlynak 
a neve is olyan messzekihaló, hogy méltó meg*

örökítésére, szükség van. A Chovanok lelket hordoz* 
nak magukban, .amely telve vian nemes szerénység* 
gél, hazaszeretettel, alázatos és nemes vallásosság* 
gal. Ennek a léleknek a nagyszerűségéi köszöntőm 
én a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége nevében és. 
kívánom azt, hogy a Chovan család adjon még 
sok ilyen messzevilágiló lelket az Egyháznak, a 
hazának és a társadalomnak. Köszöntőm, azokat, 
akik ez ünnepélyen megjelentek, elsősorban a Zene* 
művészeti főiskola két kiváló íanárál': Szabados Bé* 
lát, a nemzeti Hiszekegy nagynevű és örök életre 
hivatott szerzőjét és köszöntőm Siklós Álberíei a 
Zeneművészeli Főiskola kiváló tanárát, akiknek mű* 
ködése egy mederbe folyt és folyik Chovan Kálmán 
működésével, akiknek a működése hatásában, jósá
gában nem kisebb a nemzetépítés szempontjából, 
mini voü a nagynevű professzoré. Köszöntőm az egy* 
háznak, a városnak, a testületeknek kiküldötteit, kö* 
szönlöm őket meleg szeretettel és hálás vagyok 
nekik a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége nevében, 
hogy részfvesznek a mi ünnepünkön és erősítik 
bennünk azt a nagy szent kötelezettséget, amelyet az 
Alma Mater iránt mindnyájan érzünk.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason julius hónapban dr. Szemző Imre 
gyógy szer tára látja el.

istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, őz újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet
tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor szentbcszéd. nagy- 
mise, délután 6 órakor litánia szcntbcszéddel. Köznupo- 
kon a szentmise reggel fél 8 órakor, pénteken és szom
baton iitániák délután 6 órakor junius havában.

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

— Új okleveles jegyzők. Dr. Kovács Géza 
és dr. Kresnyák Gyula, Szarvas község tiszt
viselői a jegyzői vizsgát szép sikerrel tették le 
a múlt héten Egerben, a jegyző tanfolyam vizs
gálóbizottsága előtt. A két szorgalmas és kiváló 
tisztviselő előrehaladása osztatlan örömöt váltott 
ki nagyszámú barátai és ismerősei körében.

— Névmagyarosítás.A belügyminiszter Szmeta- 
novics Lajos szarvasi lakos nevét “Szemerédi“-re. 
Adamcsok Mihály szarvasi születésű budapesti 
lakos nevét „Csurgai„'ra, Szvák Islván faipari 
munkás szarvasi születésű mezőtúri lakos nevét 
„Szamosiéra, Gyebnár János szarvasi születésű 
rákospalotai lakos nevét „Gyomaiéraváltoztatta át.

— Kitüntetett tanító. Csanád—Arad—Torontál 
közigazgatásilag egyesített vármegyék bizottsága 
Andrékovics Jánost a Szarvason is jól ismert 
nagybánhegyesi tanítót, a Körösvidék nagybán- 
hegyesí munkatársát a szokványos kötelesség- 
teljesítésnél nagyobb szorgalmáért, kiváló képes
ségeiért kitüntetésben és a közművelődési alapból 
100 pengő pénzjutalomban részesítette.

— Nyugdíjazás. Az igazságügyminiszter Knya- 
zoviczky János szarvasi telekkönyvezetől saját 
kérelmezésére 36 évi szolgálat után nyugdíjazta. 
A közismert és nagy szeretetnek örvendő telek
könyvvezető nyugalombavonulása alkalmából 
^jnerősei és barátai jókívánságaikkal halmozták el.

— Nagy közönség nézte végig a gazdászok 
sárgulását. A Szarvasi Tessedik Sámuel Gazda
sági Tanintézet ifjúsága szombaton rendezte meg 
sárgulási ünnepségét. Nagy közönség nézte végig 
a festői csoportokban felvonuló leányokat és 
gazdászokat, akik a Hősök Emlékműve elé 
vonultak. Itt a község elöljárósága élén vitéz 
Biki Nagy Imre főjegyzővel fogadta a gazdászo
kat, akik nevében vitéz Balogh Lajos búcsúzott 
el a város közönségétől. Beszédére vitéz Biki 
Nagy Imre meleghangú, lendületes beszéddel 
válaszolt, kinyilatkoztatva a város és az iskola 
közötti meleg összhangot. Este az Erzsébet-liget
ben nagy számban egybegyűlt közönség jelen
létében tartották meg a végzett gazdászok búcsú- 
ünnepélyüket. Kedves műsorral is kedveskedtek, 
amelynek minden számát nagy érdeklődéssel 
hallgatta végig a közönség. Az ifjúsági zenekar 
Simon ka István vezetésével szép zeneszámc)kat 
adott elő dicséretre méltóan, Csemegi Kárply, 
Dragovits Károly, Jámbor István, Kis István, 
Nagy Sándor. Balta Lajos és Keresztes "Károly 
egy színdarabot adtak elő ügyesen. Rohoska 
Jenő karnagy vezetése mellett egy kisebb dalárda 
magyar dalokat adott elő jó összhangban, majd 
Zs Győri István egy magánjelenet előadásával 
aratott tapsokat. Az előadás után táncmulatságot 
rendeztek a pavillonban, amelyen a legjobb 
hangulatban szórakozott el a fiatalság a korán 
virradó hajnalig.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz
ség képviselőtestülete csütörtökön délelőtt köz
gyűlést tartott. Dauda Mihály községi biró 
megnyitója után vitéz Biki Nagy Imre főjegyző 
olvasta fel az előző közgyűlés jegyzőkönyvét, 
majd a május havi pénztárvizsgálatot jelentette be. 
A gyenge érdeklődés mellett lefolyt közgyűlésen 
több kisebb ügyet tárgyaltak le.

— Behelyettesítés. A járás főszoIgabirája Po
gány Béla községi állatorvos betegszabadságának 
idejére állásába Kordoványi (Kresnyák) Mihály 
állatorvost helyettesítette be.

S Z E R E N Á D
Regény, irta: MÁRCIUS 
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— Óh, ha minden szédülő magyar után 
igy utánanyúlt volna egy baráti kéz ! — sóhaj
totta Hedda asszony.

Október továbbfolytatta.
— A Makszi, mint ügyvédjelölt egyik iro

dából a másikba sodródott. Félévnél tovább egy 
helyen sem maradt meg. Néhol egy hónapig 
sem. A lármázását szemtelenkedésnek minősítet
ték. Ha az irodatársai előtt kifakadt, hogy az is 
bolond, aki éhbérért többet dolgozik, mint ameny- 
nyit okvetlenül muszáj : ráfogták, hogy kommu
nista ! Volt olyan principálisa, akinek az volt a 
rögeszméje, hogy' csak pénzt és értéket nem 
bizni Makszira, mert el fogja sikkasztani I Hát 
egyiknek sem volt igaza! Tessék megnézni: 
négy év óta van nálam és két év óta irodave- 
vetőm. Hűségesebb a kutyánál és megbízhatók 
benne, mint saját magamban. Mondhatom, hogy 
igen nagy része van az irodám fellendítésében. 
Nekem az busásan, tízszeresen, húszsorosan ka
matozik, amivel őt jutalmazom. Csak egy hibája 
van. Bohém, ősügyvédjelölt. Már 38 éves és ma 
sincs meg az ügyvédi diplomája. Ebbén a te
kintetben egyelőre hiába sarkalom. Bár az is 
bizonyos, hogy én sokat fogok veszíteni vele I

A kis társaság elmélázott. Pali bátyánk 
szólalt meg először;

— Hát — igazad van öcsém I Jónak kell 
lenni az emberhez. Igaz, hogy ezt ritkán fizetik 
vissza hálával az életben, de ha néha mégis : 
ez annál értékesebb.

— Éspedig az én esetemben anyagilag is
— mosolygott Október — amire nem is szá
mítottam.

— No és mi ebből a tanulság? — kér
dezte Hedda.

A báró újból adni akarta egy kissé a 
cinikust.

— A világ csak hangulat! — mondotta.

— Nem ! — Nem ! — tiltakozott élénken 
a szép asszony. Valami egészen más !

.. . Ekkor már ismét a kis török szalon 
intim sarkában bújtak össze hárman, kékfény 
mellett. Az ablakon át besütött a hold. Végte
lenül hangulatos nyári este volt. Ilyenkor ön
kéntelenül kitárulnak a szivek.

— Nos-nos I — kérdezre a báró.

— Mondja csak Október — folytatta a 
szép asszony melegen — maga sohasem érezte 
azt az életben, hogy válságos pillanatokban egy 
kedves, meleg kéz utánanyúl és egy más, egy 
jobb irányba vezeti ? I

Október egyszerre fogta el mindkét nő fe
hér kezecskéjét és összecsókolta őket.

— De igen! A közelmúltban is! Ezek a

kis kezek engem a halálból az életbe vezetlek 
vissza 1

— No nem, nem ! — szabadkoztak a nők. 
Hedda pedig folytatta.

— Nem úgy értem, édes Október I — de 
lelkileg !

. . .  A varázslatos holdfény tette-e vagy a 
megrészegítő illat, amit a nyitott ablakon át a 
magnóliák és a polyanthák beárasztottak? Ok
tóber arcát könnyű hűsség futotta el. Hátradőlt 
hintaszékében, behunyta a szemét és mesélni 
kezdett.

— Igen! — zümmögött bársonyosan a 
hangja — volt egy időszak az életemben* ami
kor lélekben, gondolatban rossz, nagyon rossz 
voltam I Egyszer egy nő túlságosan megkinozta 
és összetörte a lelkemet, amit remegve, a két 
tenyeremen vittem hozzá. Egy darabig az a forró, 
újjongó és szomorú lélek volt a legkedvesebbik 
játékszere. Azután megunta. Neki mindig újabb 
és újabb játékszerek kellettek. Nem akartam el
hinni. mig magam meg nem győződtem róla, 
hiába figyelmeztettek a barátaim, hogy nem an
gyallal, de démonnal van dolgom. A végén oly 
könnyen eldobta a lelkemet, mint egy citrom- 
héjat. Szinte rátaposott a cipője sarkával I .. . 
Ebből a rettenetes csalódásból nehezen tudtam 
feleszmélni. Halálosan betegnek éreztem maga
mat testileg, lelkileg. Irtózatos nyűg volt szá
momra a kötelességteljesités. a napi robot.



Friss készí tésű TENNISZUTOK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. — OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. — S. M. „Spencer" versenylabdák eredeti áron.

Elragadta a Körös árja és belefulladt a vízbe
Megrendítő vizbefulladás Halásztelken

Nyemcsok Pál 18 éves szarvasi 
béreslegény Hajdú György szarvasi 
kisbirtokosnál volt alkalmazásban.
Minden nap délután a fiatal béres 
gazdájának egyik fiával Halásztelken 
a Körösbe ment fürdeni. Nyemcsok 
Pál úszni nem tudott, de mivel a vi
zet sekélynek találták, elhatározták, 
hogy átlábolnak a másik oldalra egy 
ott heverő csónakért. A két fiú el is 
indult a vízben, de az ár elkapta a

Szép érdeklődés mellett folynak 
a Károlyi-színtársulat előadásai

Változatos műsorral kedveskedik az igazgatóság a közönségnek

bérest és azonnal a viz alá merült. 
Társa azonnal felkutatására indult, de 
nem sikerült megtalálnia. Nemsokára 
a tanyába futott, jelentette a fiú eltű
nését. A gyermek szülei is megjöttek, 
de nemsikerült a vizben megtalálni. 
Csak kedden délután 5 óra tájban 
fogták ki a vizből a szerencsétlenül 
járt fiú hulláját. Az ügyézség a teme
tési engedélyt megadta.

— Kirándulás Halásztelekre. A szarvasi köz- 
ségi tisztviselők szombaton, Péter-Pél napján 
egésznapos kirándulást rendeznek Halásztelekre. 
A kiránduláson ismerőseiket is szivesen látják. 
Délben közebéd lesz.

— Harminchét fokos meleg. A kánikula 
hamar beköszöntött. 32—37 fokos meleget mér
tek árnyékban a héten. Legmelegebb csütörtökön 
volt. A vetemények nagyon szenvednek a nagy 
szárazságtól. Az aralást a legtöbb helyen meg
kezdték. Örménykútban 10, Öcsödön 24 millimé
teres eső esett kedden.

— Szarvas propagandája egy csabai lapban. 
Szarvas fürdővárosról szóló értékes propaganda- 
cikket olvastunk a Békéscsabán megjelenő Körös- 
vidék napilap vasárnapi száméban. A cikk a lap 
munkatársának szarvasi tanulmányútját irjaleés 
a cikkíró a csodálat hangján emlékezik meg a 
nyári Szarvas szépségeiről, a Körös pompás 
30 kilométer hosszú strandjáról, a szép ligeteiről, 
a város környékének szépségeiről, Liszka Gyula 
nyugalmazott MÁV főellenőr, volt állomásfőnök 
lelkes propagandájáról, a mangoli nyaralók pom
pájáról, a szórakozási lehetőségekről. A lelkes 
cikkíró írását a következő sorokkal fejezi be ; 
Évről-évre jönnek fővárosiak ide nyaralni s aki 
egyszer megpróbálta, évről-évre visszatér, mert 
a község jólelkű, barátságos lakossága tejbe-vajba 
füröszti a kedves vendégeket, aki pedig az örökifjú 
Gyula bácsit hallja, amint tüzesen, lelkesen mu
latja, magyarázza a szarvasi Körös-part szépségeit, 
az még azt is elhiszi neki, hogy e mellett még 
a talián és a francia Riviéra is elülhet, mert ez 
magyar szépség, magyar izom és szarvasi büsz
keség.

— Képesítő vizsgálatok a gazdasági-taninté
zetben. A múlt héten tartották meg a Szarvasi 
Tessedik Sámuel Középfokú Gazdosági Taninté
zetben a képesítő vizsgálatokat. A vizsgálatokat 
dr. Czvetkovics Ferenc miniszteri tanácsos ve
zette. A vizsgálaton jelesen vitéz Balogh Lajos 
és Ballai János, jól Felszeghy Pál, Kiinger Fe
renc, Kovács Árpád, Cs. Kovács Sámuel, 
Krafft H. Waller, Merza Jenő és PuhI A. József 
képesítettek. Képesített gazdák: Albert Zoltán, 
Baranyai Gyula, Barna István, Ballai Antal, 
Gödény László, Horóczi Géza, Mild Aurél, 
Molnár Béla, Pecze Lajos, Rácz Rudolf és To- 
perczer Jenő lettek. Szeptemberi javítóvizsgára 
egy, a képesitővizsgálat egy év múlva való 
megismétlésére két tanulót utasítottak.

Önnek is tartozom
bejelenteni, hogy cséplő, gőz
kazán, traktor, autó csakis

c s a p á g y a k k a l  működik 

kifogástalanul.
Bakok, csapágyházak raktáron !

D A N K Ó  műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Kérjen árajánlatot I

Két hét óta telve buzgalommal, szorga

lommal, a kultúrq iránti nagy lelkesedéssel 

dolgozik Szarvason a közönség legteljesebb el

ismerését kivívva Károlyi János színigazgató 

ügyesen egybeválogatott, elsőrendű erőkből 

álló színtársulata. A mindenre figyelemmel levő 

agilis igazgatóság változatos műsorral kedves

kedik minden héten a közönségnek. És a nehéz 

gazdasági helyzet ellcnéfe közönségünk ezt a 

figyelmet, valamint az előadóművészek igyeke

zetét, törekvését és művészetét fokozódó párt

fogással igyekszik meghálálni. A magyar kul

túra és színművészet vidéki önfeláldozó har

cosai, a vidéki színtársulatok lelkes tagjai és 

ezért nagyon is megérdemlik, hogy a kultúr- 

közönség támogató jóindulatát élvezhessék.

Nagy érdeklődéssel és megelégedéssel 

vettünk részt a színtársulat előadásain. A múlt 

héten, pénteki este a Muzsikusok című szín

játék életábrázoló szépségeiben gyönyörködött 

el a közönség. Kapossy Olga meleg szívvel, 

szolid szelídséggel, a szivjóság boldog egysze

rűségét pompásan ábrázoló művészetével vált 

ki. Pallay Polett sokoldalúságának szinességé- 

ből fakadó ábrázolása művészi volt. Megjele

nése kedves, előadásmódja egyéni. Szabó Sán

dor az ábrándozó, filozófáló és csupasziv mű

vészettel ábrázolta erős beleéléssel, sok meleg

séggel. Kazal László az élet mélységeit, a inai 

élet nehézségeit, a művészélet sivártalansá Ját 

és örök álmait jelenítette meg élethűen. Vér

tes Károly lendületes játéka, helyzetkomikuma 

érdemel dicséretet. Halasi Iván kis szerepét is 

lendülettel alakította. Szombaton és vasárnap 

a Ma éjjel szabad vagyok cimű zenés bohózat 

hozott össze szép közönséget. Komái omi Piri 

kedves, behízelgő alakítása mellett D. Gyürky 

Rózsi, Vértes Károlyné, Kapossy Olga, Miskol- 

czy Panni érdemelnek elismerést. Hétfőn a 

Lovagius ügy cimű életkép került előadásra, 

amelyben Vértes Károly, Vértes Károlyné, Ka

possy Olga, Tatai Ica, Szabó Sándor, Kazal 

László, D. Gyürky Rózsi, Kardos József, Halasi 

Iván, Surányi Annus és Gerő István szerepel

tek. Kedden a Tabáni orgonákban Boross Ica

lendületes és bájos játékával, s^ép énekszámai

val, Kurucz Ernő meleg hangjával tűnt ki. 

Szép siker mellett került előadásra szerdán a 

Dorozsmai szélmalom cimű operett. Garamszegi 

Dezső komoly, értékes és sok egyéni izt és 

értéket eláruló alakítása mellett Boross Ica, 

Kazal László, Szabó Sándor, Fodor István és 

a többiek is mind kitettek magukért. Csütörtö

kön Lehár világhírű Luxemburg grófja ment 

élvezetes előadásban. A klasszikus operett elő

adását szép közönség gyönyörködte végig. A 

zenekar szép játéka ügyesen hozta ki az örök

szép melódiákat, amiért Padoss Ernő karna

gyot illeti dicséret. A rendezés minden este 

gondos és figyelemreméltó. A színház igazgató

sága a jövő hétre a következő műsort állította 

össze:

Pénteken: Egy nő, akinek múltja van.

Szombaton : Délután Egy görbe éjszaka. 

Este Viki.

Vasárnap: Délután Tied leszek. Este fél 

9 órától Viki, vígjáték, (bérletszünet).

Hétfő : 120-as tempó, vígjáték.

Kedd: Bál a Savoyban, operett.

Szerda: Nápolyi kaland, operett.

Csütörtök : Túl a Nagy-Krivánon, operett.

— Gondos tenniszjátékos tenniszütöjét csak 
szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 
Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
table és irodai gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás !

Izsák J a k a b
M e z ő t ú r

Telefonszám : 59.



HETENKÉNT
/  ltja j OROSZ IVÁN

Egy pohár sor

élet nemcsak szórakozás, hanem munka is, 
nemcsak munka, de lelkiség is és lelkiségün
ket fejleszteni csak nemes utakon lehet. Aki 
az újsággal való igaz barátsága révén erre az 
útra tér, az már közel van a könyvekhez is.
Ne vigasztaljuk magunkat Petőfi szatírájával, 
mely szerint:

„Tán a tudománynak éljek ?
A tudósok mind szegények.
Nem írok, nem olvasok 
Én magyar nemes vagyok \u

Termeljünk több szálastakarmányt.
irta: Bóna József gazdasági gyakornok.

És ha tényleg nem telik valakinek sem 
pohár sörre és igy újságra, könyvre sem, azok
nak szives figyelmébe ajánlom az olvasókörö
ket és a kölcsön-könyvtárakat. A gazdasági 
válság nehézségei igazán senkinek sem tiltják 
meg, hogy ezeket az alkalmakat elmulassza. 
És ha valaki megismerkedik a közkönyvtárak 
könyveivel, az nemcsak a szegénységet is tűr- 
hetőnek, de a gazdasági válságot is elviselhe
tőbbnek találja.

A sör a legdrágább ital. Az ára moát is 
ugyanannyi, mint amikor harminckét pengőt 
kapott a gazda az árpáért. De mivel a politika 
nem a mesterségem, nem is a kartelek ellen 
akarok itt cikkezni, hanem a szeszfogyasztást 
és a kultúrát akarom most szembeállítani. A 
múltkor egy jó ismerősömmel egy társaságba 
keveredtem és a körülöttem ülő kispolgárok 
söröztek. Én nemcsak elvből nem iszom sört, 
hanem már azért sem, mert nem szeretem ezt 
a németnek való keserűséget, de a többiek kis
polgári bajaikat e nedűvel öntözték és a nyolc
tizedik poharak elfogyasztása után az emelke
dett hangulatban állapították meg egymás kö
zött, hogy bizony nagyon nehéz nemcsak a világ 
sora, hanem az ember élete is. És az asztalnál 
szóba került sok minden, egy-egy durva vicc 
is elsült hangos nevetés közben, sajnos azonban 
komoly és embernek való dologról alig volt szó. 
Lassan én a beszélgetés folyamatát a kulturális 
fogalmakra vezettem, igy a könyvre és az új
ságra is. Azok, akik még beszélgetni tudtak 
azt állapították meg egyhangúan, a sörgőzös 
levegő kábitó homályosságában, hogy a nehéz 
gazdasági helyzet miatt bizony nem igen telik 
újságra sem, nemhogy könyvre. Mert a meg
élhetés és a család ezer gondja mellett nem 
jut pénz ezekre a dolgokra. Valahogy úgy érez
tem magamat, mint egy fejbekólintott, aki csak 
szédeleg, de szólni se tud. Nem is szóltam. De 
minek is szóltam volna, úgyis hiábavaló lett 
volna. Sőt még magamra haragítottam volna 
a társaságot. Hallgattam és nemsokára szépen 
fogtam magam és elódalogtam a kultúra szent 
nevében. Hazamenet bizony elclmélkedtem a 
hallottak felett és sehogyan se tudtam magya
rázatot találni a dolgokra. Mert talán nem is a 
rossz gazdasági helyzetben van a hiba akkor, 
amikor az egyszerű kispolgári emberek nyu
godtan ki tudnak fizetni negyven fillért egy po
hár sörért és egy esti szórakozásért könnyen 
kidobálják a .8—10 pohár sor árát 3—4 pen
gőkben és nincs nekik 10—20 fillérjük heten
ként újságra és havonta 1 —2 pengőjük könyvre. 
Valahol máshol van a hiba, de jó is az a gaz
dasági válság, azzal mindent lehet takarni. De 
nézzük tovább az újságot, amire nincs heten
ként tizfillér. Mert, hogy a helyi ujságo min
denkinek támogatnia kellene, azt mindenki érzi 
is, különösen akkor, amikor oly szépen megír 
valamit, ami életünkkel, ünnepségünkkel, csa
ládunkkal kapcsolatos. De hát a gazdasági vál
ság 1 Oly iól esik mindenkinek a róla irt dicsé
retet és ennek érzetében oly jól esik meginni 
egy pohár negyvenfilléres sört, de megvenni 
azt a lapot, amely egy városnak a vérkeringé
sét figyeli, mely nyitott szemmel őrködik min
den jók és rosszak, szegények és gazdagok 
fölött, mely nyilvántart minden történést és be
számol minden eseményről, amely nélkül a vá
ros és egyén élete olyan lenne, mint autó ben
zin nélkül, söröspohár sör nélkül, emberi test 
lélek nélkül. És ha véletlenül az az újság, amit 
oly nagyon szeretünk kölcsönkérni az áldozatos 
szomszédtól, rokontól, ismerőstől, véletlenül 
nem úgy irja meg a velünk történt dolgot, 
ahogy szeretnénk, akkor megkritizáljuk, meg- 
cibáljuk, mintha ezzel tartoznánk neki az elő 
nem fizetésen kivül. Bosszúra gondolunk és 
örvendünk, hogy okot találunk arra, hogy ez
után se vásároljuk meg. Pedig a városnak és 
az egyénnek legjobb barátja az újság, amelyet 
nagyon sokan nem emelnek fel magukhoz fil
léreikkel. És azok, akik olyan könnyen adják 
ki a pengőiket könnyű szórakozásokra, elgon
dolkozhatnak őszinte soraim felett. Egy egész
séges lokálpatriótizmusnak kell felülkerekedni 
már egyszer minden lakosban, hogy megértse 
kötelezettségét apró fillérével szivesen támo
gatni azt a helyi lapot, amely mindig csak tá
mogatja a köz és válogatás nélkül az egyén 
érdekeit. Vajha megértené mindenki, hogy mi
vel tartozik helyi újságjának. Mert, ha erre rá
jön, bizonnyal rájön arra is, hogy mivel tarto
zik önmagának. Rájön arra, hogy az emberi

jelenlegi alacsony állatérak többé-kevésbé 
elkedvetlenítették gazdáinkat az állattenyésztés
től. Állatállományunkban fekvő nagy nemzeti 
vagyonnak ezen kritikus időben való fenntartása 
országos érdek, mert a jószágállomány reduká
lásával a trágyatermelés is csökken s ez a gyen
gébb trágyázásokban és kisebb terméseredmé
nyekben érezteti egész mezőgazdaságunkra káros 
kihatásait. Bár „a rét a szántóföld anyja", a 
tenyészállatokat legelő nélkül felnevelni nem lehet, 
csapadékszegény viszonyaink között igen negy- 
fontosságú a mesterséges szálastakarmányok ter
mesztése. Mesterséges, tehát a szántóföldön 
termesztett, szálas takarmánynövényeink mint az 
Őszi keverékeknek nevezett rozsos, búzás, borsó 
és bükköny, zabosbükköny, csalamádé stb. azo
nos körülmények közölt nagyobb termést adnak, 
mint a rét és legelő hozama, sűrű állásuknál 
fogva gyomirtók és tavaszi kalászos növényeink
nek jó előveteményét képezik. Szántóföldi takar
mánynövényeink termesztésénél nagy gondot kell 
fordítanunk arra, hogy azok tavasztól őszig za
vartalanul biztosítsák állataink állandó zöldtakar- 
mányozását. Tavasszal legkorábban, már április 
végén vágható a takarmányozási célra vetelt 
rozs. Ezen igen nagy tömeget adó takarmány
nak igen hamar meg kell kezdeni a kaszálását, 
mert a melegebb napok beálltával gyorsan ki
hányja kalászát, szára megkeményedik, elöreg
szik. Rözs után a borsos rozs, majd szöszös 
vagy pannonbükkönyös búza etetése történik. 
Ezeknek az ősszel vetett, úgynevezett őszi takar
mánykeverékeknek a termesztése igen célszeiű. 
A keverékben az egyik növény, — borsó, bük
köny stb., — pillangósvirágú s mint ilyen, magas 
fehérjetartalmánál fogva fejlődő és tejelő állatok

nál igen előnyös az etetésük s talajgazdagitó 
természetüknél fogva sok levegőből felveit nitro
gént hagynak vissza a talajban s annak táp- 
anyagkészletét kevésbé veszik igénybe. Csapn- 
dékszegény viszonyok között, hol a tavasszal 
vetett takarmányok eső hiányában nem igen 
szoktak fejlődni, az Ősszel vetett, téli csapadékot 
jól értékesítő őszi keverékek biztos és jó termést 
adnak. Az őszi takarmánynövények után a ta
vasszal vetett takarmánynövények, a zabosbük
köny, majd a borsós csalamádé következik s az 
egyes takarmányok kaszálása közötti idő, ha 
azok nem vághatok közvetlen egymás után, 
lucerna etetéssel tudjuk kitölteni. Ha valamely 
zöldtakarmány elfásodott, elöregedett, abba kell 
hagyni az etetést, mert ez ilyen takarmányt az 
állat csak turkálja, sok izéket hagy vissza a 
jászolban, ami kárba vész. A szükségleten felüli 
zöldtakarmányt, hogy az elöregedéstől megóvjuk, 
lekaszáljuk s elvermeléssel konzerváljuk s igy 
július-augusztusban, az aszályos hónapokban, 
vagy télen jól feletethetjük. (Folytatjuk.)

— Tízéves a mesterszállási tűzoltóság. A
közeli Mesterszállás község önkéntes tűzoltósága 
most ünnepelte az egyesület fennállásának tiz 
éves évfordulóját. Az ünnepségek alkalmával 
tűzoltó-versenyt is rendeztek, amelyen az Öcsödi 
önkéntes Tűzoltótestület is résztvett Petry Zoltán 
gyógyszerész, tűzoltóparancsnok vezetése mellett.

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva. 

KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And

rássy ut 25. szám.

SZÉP, ÚJ KÖNYVEK

i M o f t B c f l r
Babay József írói pályáján szép és jelentős állomás ez a csupa poézis 
regény: halk, édes és szomorú, mint egy Chopin-keringő. Ára 2 P 40 f.

W M l M . .

Matolcsy Andor izgalmasan érdekes, lélekbemarkolóan bátor, azokat- 
lanul friss és újszerű regénye. Ára 2 pengő 50 fillér.

*

J a m / o é á  o m m u o k

Booth Tarkington, a legkitűnőbb amerikai humorista mulatságos regénye 
a mai amerikai társadalmi életről. Ára 2 pengő 60 fillér.
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Képesitövizsgálatok a szarvasi Luther- 
Tanitónöképzöintézetben

Huszonhét növendék nyert képesítést, heten jeles oklevelet kaptak

A szarvasi Luther-Tanitóképzőin- 
tézet képesitővizsgólatai június 17—22. 
napjain zajlottak le. A vizsgálatokon 
az egyházkerület püspökét, mint elnök 
Gaudy H. László fővárosi hitoktatási 
igazgató, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert, mint kormánybiztos : dr. 
Sárkány Loránd nyug. gimnáziumi igaz

gató képviselte. A képesítő vizsgála
tokra összesen 27 növendék jelentke
zett, akik valamennyien kivétel nélkül 
megfeleltek a követelményeknek. Jeles 
oklevelet kaptak Aranyi Mária, Bene
dek Éva, Bokor Magda, Görög Lenke, 
Józsa Erzsébet, Loderer Edit ésTörő- 
csik Júlia.

— Tanárválasztás. A budapesti fasori ég. h. ev. 
-gimnázium fenntartó testülete a Schulek József 
nyugalombavonulásával megüresedett mennyiség- 
tan-természettani tanári tanszékre Léviusz Ernő 
okleveles tanári, a szarvasi Luther tanitónőképző 
intézet nyugalombavonult tanárának fiát válasz- 
lolia meg.

— Áthelyezés. A vármegye alispánja Klein 
Aladérné Vigh Margitot szolgálattételre a szarvasi 
főszoigabiróságtól Gyulára helyezte ál.

— A Kereskedelmi Női Szaktanfolyam szep
temberben megnyílik. A Szarvasi Kereskedelmi 
Női Szaktanfolyamra szóló jelentkezések folynak 
és azokat naponként a délelőtti órákban a gim
názium igazgatója veszi ál. A szaktanfolyam ta
nulmányi tanácsa a tandíjat a még érezhető 
gazdasági válság hatása alatt a mai olcsó árakhoz 
viszonyítva oly alacsony összegben állapítja meg, 
hogy-azt a kevésbbé tehetős családok is fedezni 
tudják. A pótbeiratkozások szeptember hó első 
napjaiban lesznek.

— Beiratások a gimnáziumban. A szarvasi 
-ag. hitv. ev. Vajda Péter gimnáziumban a beha
tásokat július 1 és 2-án délelőtt 9 órától tartják meg.

— Felmentették a hamistanuzás vádja alól.
Régi bűnügy nyert befejezést a szegedi Ítélő
táblán a minap, amely jogerős felmentéssel 
végződött. Kosztovics Pétert annak idején hamis- 
tanuzással vádolták egy 300 pengős polgári per 
alkalmából megtett vallomásáért. A fötárgyalást 
& gyulai királyi törvényszék Unghváry tanácsa 
februárban tartotta meg ezen ügyben és bűnösnek 
mondotta ki Kosztovicsol és ezért kél évi bör
tönre ítélte. Fellebezés folytán az ügy a szegedi 
Ítélőtábla elé került és a most megtartott tárgya
láson felmentették Kosztovics Pétert a vád alól.

— Nagy felhajtás kis forgalom a vásáron.
A mostani szarvasi országos vásárt a nagy fel
hajtás és kis forgalom jellemezte. Különösen a 
a fagy és jégkársujtotta vidékekről hajtottak fel 
sok marhát eladásra. Azonban a nehéz anyagi 
viszonyok miatt a felhajtással arányban kevés 
állat cserélt gazdát. Az árak igen alacsonyak 
voltak. A két nap mintegy 1200 átírás történt. 
A kirakodóvásár is üzlettelen volt. Nagyobb for
galmat csak a hajó és körhintásoknál láttunk.

— Családi háborúság vitriollal. A szarvasi ha
lásztelki munkálatoknál kapott alkalmazást egy 
pestkörnyéki lakos is, aki otthonhagyva családját. 
Szarvason állt munkába és dolgozott szorgalma
san. Itt azután megismerkedett egy szarvasi 
hölggyel, akivel azután együtt (öltötte minden 
szabad idejét. Közben családjáról is megfeled
kezett, mert pénzt sem igen küldölt nekik és 
-erre a gyanút fogott feleség édesanyjával le jött 
Szarvasra és utána nézett a dolognak. Kaská- 
.fiába egy üveg vitriolt is elhelyezett és úgy indult el, 
hogy ismeretséget kössön vetélytársával. Az egyik 
utcában találkozott férjével és vetély társával. 
Irtózatos csete-paté keletkezett a forró nyárdél
utánban, összefutott az egész környék, de vitriol- 
használatra nem került sor, mert sikerült elvenni 
a méltán feldühödött asszonytól. A csete-patét 
családi alapon otthon fejezték be.

— Elvette a letett tizpengöst. Veinberger 
Simon szarvasi kereskedő üzletében trafik-vásár- 
lás céljából megjelent Mácsai László veresházai 
lakos és egy liz pengőssel akart fizetni. Ugyan
ekkor lépett be a boltba Kovács Gábor nagy
kőrösi napszámos és az asztalra leteti tiz pengőst 
felkapta és kifutott az üzletből. Utána eredtek 
és elfogták. Az eljárás megindult ellene.

— A szépre mindenki felfigyel. Ami szép, az 
mindenki előtt feltűnik, annak sikere van. A 
„Szarvasi Közlöny" nyomda és lapkiadóvállalat 
(Nagy Sándor könyvkereskedése) minden gon
dosan előállított nyomtatványát a művészi izlés 
jellemzi. A közönség az itt készült meghívókra, 
plakátokra azonnal felfigyel és igy a rendezett 
ünnepségek, mulatságok sikere sokszorozottan 
van biztosítva. Olcsó és csinos nyomtatványok 
a Szarvasi Közlöny nyomdában készülnek.

— Pénteken negyed 9-kor haladtak át 
Szarvason a Magyar Kerékpáros Szövetség 
kerékpárversenyének versenyzői. Mint azt múlt 
számunkban közöltük a Magyar Kerékpáros 
Szövetség ötnapos nemzetközi kerékpárversenyt 
rendezett, melynek résztvevői Szarvason pénteken 
reggel negyed kilenckor haladtak át mintegy 30 főt 
kitevő csoportban.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben június 21-től június 28-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Gregus 

János és Laluska Judit leánya Judit. Liska 

András és Gregor Judit fia Pál, ifj. Jancsó 

András és Antal Zsuzsanna fia Pál-János, 

Paulik István és Súlyán Erzsebet fia halva

született. Medvegy János és Opauszki Judit 

leánya Erzsébet, Pálfi Sándor és Lipták Er

zsébet leánya Erzsébet. Sonkoly Pál és Ma

cik Erzsébet fia György, Rohoska Pál és 

Garaj Zsuzsanna fia József és leánya Mária, 

Pribelszki Pál és Czesznak Zsuzsanna lánya

Zsuzsanna, Korbely János és Nagy Rozália 

fia János. Házasságot kötöttek : Sándor Já

nos Simó Máriával, Grajcjár János Demeter 

Máriával, Szirony Pál Krenyiczki Máriával. 

Elhaltak: özv. Ozsgyán Györgyné Valyó 

Anna 76, Hudák Mária 9. Szebegyinszki Já

nos 87, Vaskor Pálné Gavulya Zsuzsanna

74, Molitórisz Gábor 25 éves, Liska Pál 2 

napos, Tmovszki István-György 2 hónapos, 

Szvák György 77 éves korukban.

— Megjött a nyár. Csupa mosolygás, ragyo
gás a MAGYAR LÁNYOK-nak. Tutsek Anna 
népszerű hetilapjának új száma. Előfizetési ára 
negyedévre 4 pengő. Kiadóhivatal ! Budapest, 
VI., Andrássy út 16.

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

kiadóhivatal nem véllal felelősséget.

Tisztelettel tudatom főutcai fodrász-üzletem- 
beli vendégeimmel, hogy Bangya Sándor alkal
mazottamat azonnali hatállyal elbocsátottam. 
Ugyanakkor másik segédem Hrivnák Pál felmon
dás nélkül elhagyta üzletemet. Üzletem elhagyása 
után vendégeimet házaiknál kiszolgálják. Ezen 
okok miatt régi 70 év óta fennálló üzletem kény
telen voltam bezárni. A feljelentést megtettem és 
kártérítési pert indítottam. Mivel nem tudom, 
hogy mily kötelezettséggel maradtam adós előre 
fizető vendégeimnek kérem keressenek fel, hogy 
kötelezettségemnek eleget tehessek.

Szarvas, 1935. június hó 28.

Teljes tisztelettel

Köves János
fodrészmesler

B ú t o r t
legolcsóbban és megbízható jó minőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fet
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOPSTEIN



Eltörött a tartórúd és a kocsi alá kerültek
Kocsibaleset az egyik kondorosi uradalomban

Múlt héten, csütörtökön az egyik 
kondorosi uradalomból kapásokat 
akartak hazaszállítani kocsikon. Az 
udvaron, amikor a kocsik elindultak 
az egyik kocsi tartórúdja, amelyen a 
munkások és munkásnők ültek eltörött 
és a rajta ülők a kocsi alá kerültek. 
A rohanó kocsi lovait nagynehezen 
megállították és a földön szétszórtan 
heverő munkásokat az egyik munkás-

lakásba szállították be. A munkások 
közül többen megsérültek és belső 
sérüléseket szenvedtek. így a karja tört 
el Medvegy Judit szarvasi leánynak, 
szüleinek tanyájára hozták haza és 
otthon ápolják. Azonkívül még két 
leány szenvedett súlyosabb sérülése
ket, de mindnyájan a javulás útján 
vannak.

— Közgyűlés a frontharcosoknál. Az Orszá- 
gos Frontharcos Szövetség Szarvasi Csoportja 
szombaton, június 29-én délelőtt 11 órától tartja 
meg évi rendes közgyűlését a Vigadóban.

— Majális Öcsödön. Az Öcsödi Kinizsi Torna
kor vasárnap jólsikerült majálist rendezett az 
öcsödi ligetben. A bevétel egy részét a jégkáro- 
sultak felsegélyezésére ajánlották fel.

— Amerika 1935. Ezen a cimen indult meg 
az a rendkívül érdekés cikksorozat, amelyben 
Incze Sándor, a Színházi Élet főszerkesztője 
tengerentúli kiránduláséról beszámol. A Színházi 
Élet új számának ezenkívül egész sereg szen
zációja van. Nagy képes riport számol be a tatai 
szabadtéri előadás élő kulisszáinak titkairól, 
egy másik riport bemutatja Álom-Budapestet, 
úgy ahogy költőink, képzőművészeink és idegen
forgalmi tényezőink szeretnék látni a fővárost. 
Szindarabmelléklet: Molnár Ferenc CUKRÁSZ- 
NÉ-ja és a MENYEGZŐ. Kottasléger. Egyes 
szám ára 60 fillér. Előfizetési dij negyedévre 
6 50 pengő. Előfizetni lehet Nagy Sándor könyv- 
kereskedésében Szarvason.

— Tusfürdőt állítanak fel Orosházán. Életre
való és egészségügyi szempontból nagyjelentőségű 
tervet valósítanak meg Orosházán. A község 
elöljárósága az egyik orvos indítványára elhatá
rozta, hogy az egyik ártézikút mellett tusfürdőt 
állít fel az utcán közös vetkőzőkkel, ahol a 
közönség tisztálkodását fillérekért elvégezheti.

— Hamisított régiségek. A közgyűjtemények
nek és magángyűjteményeknek egyaránt sok 
gondot adnak a hamisított műtárgyak. Külföldi 
múzeumokban mér külön szekrényekbe rakva 
bemutatják a közönségnek, tanulás okából, a 
megtévesztő másolatokat. A magyar régiségek 
között is sok olyan példát találunk, amelyek 
tudatosan utánoznak műtárgyakat, hogy a vevő 
kárára nagyobb hasznot tudjanak elérni. A por- 
cellán és fém műtárgyak gyártási és főleg hami
sítási titkairól irt érdekes tanulmányt az„UJ IDÖK“- 
ben Czakó Elemér. Előfizetési éra negyedévre
6 pengő 40 fillér, egyes szám ára .50 fillér. 
Előfizetni lehet Nagy Sándor könyvkereskedésében.

— Megszüntetik az orosházai forgalmi-adó- 
hivatalt A forgalmi-adóhivatalok fokozatos meg
szüntetése során most sor kerül az orosházai 
forgalmi-adóhivatal megszüntetésére is. A szarvasi 
kereskedő és iparostársadalom az utóbbi évek
ben ennek a hatáskörébe tartozott. Az orosházai 

' forgalmi-adóhivatalt a békéscsabaiba olvasztják be.

— vUj Kor“ új száma. Az „Uj Koru legújabb 
száma változatos és gazdag tartalommal jelent 
meg Aradi Zsolt, Balla Borisz és Pozsonyi László 
szerkesztésében és kiadáséban. A 28 nagy oldalon 
megjelenő lap tartalmas cikkei igen értékesek. 
Érdekes ankétot rendez a lap a modem nő 
problémáiról. Az ankélhoz, melyet Zichy grófnő 
cikke vezet be Simonyi Ilona, dr. Csaba Margit, 
dr. Sprenger Mária Mercedes és Hirschberg 
Márta szólnak hozzá. B Doblhoff Lily Firenzéről 
ír érdekes, egyéni meglátásokkal teli cikkel. 
Szabó Zoltán „Mit szól a választásokhoz a nép ?“ 
cimű cikkében a választások visszhangjáról mond 
érdekes észrevételeket. A lap többi részét értékes 
idézetek, szemle-cikkek, aktuális jegyzetek, könyv
ismertetések stb. töltik be. A folyóirat kétheten
ként jelenik meg, előfizetési ára egy évre 8 P, 
félévre 4 P, egyes szám ára 40 fillér. Mutatvány
számot küld a lap kiadóhivatala : Budapest, Vili. 

Szentkirályi utca. 28.

— Országos vásár. A csépai országos vásárt 
július 7-én, a mezőberényit július 5, 6, 7-én 
tartják meg.

— Külföldre utazók figyelmébe. Külföldre
utazóknak vízum beszerzésénél mindennemű 
felvilágositással készséggel szolgál Andermann. 
Ugyanott külföldre szóló vasúti retúrjegyek is 
beszerezhetők.

— Kölöncöt a kutyák nyakára. (Beküldetett.)
Küszöbön áll ismét a vadászat, ezért nem mu
laszthatom el, hogy azoknak a figyelmét, akik 
vadászterületeken laknak és kutyákat tartanak, 
fel ne hívjam a következőkre; mert nagyon 
gyakran előfordul, hogy a tanyai gazdák kutyáit 
a vadászok lelövik és ennek okét nem ismerve 
mulasztásuk miatt mindig a vadászt okolják. 
A törvény világosan kimondja, hogy „A vadá
szatra jogosítottakon kivül senkinek sem szabad 
a vadászati területre bármi fajú ebeket bocsá
tani, kivétetnek a nyájőrök, kik azonban kötele
sek ebeik nyakára oly nehezéket függeszteni, 
mely első lábaik térdein alul lóg alá*. A vada
kat elsősorban a kutyák pusztítják. A vadak 
fészkeit kirabolják, a kicsinyeket megölik. Épen 
ezért a házőrző ebnek nincs is semmi keresni
valója a tanya-udvaron túl és épen ezért, hogy 
a gazda mentesüljön minden kellemetlenségtől, 
tegyen kölöncöt a kutya nyakára, hogy ha vé
letlenül ki is megy a földekre, kárt a vadakban 
ne tehessen. (Aláírás)

— Futballmérkőzés. A községi tisztviselők és 
az önkéntes-tűzoltók futballcsapata revansmér- 
kőzést játszik július 7-én a sporttelepen. A mér
kőzés iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.

— Állami márkázást kap a magyar gyümölcs.
Úgy a belföldi, mint különösen a külföldi szállít
mányok gyümölcseinek minőségét, színét, nagy
ságát és csomagolás módját előírja a márkázási 
rendelet, mely a cseresznye és a meggyre vonat
kozólag mér életbelépett. Ennek részleteiről, 
valamint a málnatermesztésről, az őszibarack 
zöldmetszéséről a gyümölcsritkitésról, a fagy és 
jégkár utáni teendőkről, a szamóca feldolgozásáról, 
az újabb gyümölcstelepitési körzeti beosztásról stb. 
aktuális cikkeket közöl, mélynyomású képekkel 
„A MAGYAR GYÜMÖLCS" legújabb száma, 
melyből egy alkalommal, lapunkra hivatkozással, 
ingyenes mutatványszámot küld a kiadóhivatala : 
Budapest, VI. Andrássy út 8. sz.

Az üzlet lelke a reklám !
ll!llll!IIIIIIIIIIIIIIItllIlllllII!IIIIIIIIIIIIllinillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll!IIIIU

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

Szarvasi Közlöny
politikai hetilapban hirdet 

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

Olcsó nyaralás 
a Balaton mellett!

Özv. Nárai Szabó Gyuláné. a neves iró neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4->zeri étkezéssel 4*50 P. Gyermekeknek 

7 éves korig félár.

Szarvas nagyközség elöljárósága.

Hirdetmény.
Ismételten felhívja az elöljáróság a cséplőgéptu

lajdonosokat, hogy mentőszekrényeikel június hó végéig 
a rendelési órák alatt mutassák be Dr. Déri Henrik 
járási tiszti orvos, vagy Dr. Molnár János községi orvos 
rendelőjében, mert a mulasztók ellen kihágási eljárás 
fog meífindillatni, melynek során szigorúan bűnteltetnek

Szarvas, 1935. junius hó 26.

Elöljáróság*. 

360 -1935. tü. sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény.
Szarvas község képviselőtestületének 73—1935. 

kgy. számú határozata alapján az elöljáróság a torony
órák gondozására nyilvános versenytárgyalást hirdet.

Felhívja mindazon képesített lakosokat, akik a 
toronyórák gondozását vállalni óhajtják, hogy zárt írás
beli ajánlatukat folyó évi július hó 4-én délelőtt 10*1 
óráig a községi iktató hivatalba nyújtsák be.

Bővebb felvilágosítást a hivatalos órák alatta 
számvevőnél nyerhetnek.
Az elöljáróság fenntartja azon jogot, hogy a beérkezett 
ajánlatok felett az arra való tekintet nélkül szubadon 
dönthessen.

Elöljáróság.

BUDAPESTEN legolcsóbb és a pálya

udvarokhoz legközelebb fekszik a

Hungária gőz-, kádfürdő 

és vizgyógyintézet
(VII. kerület. Dohány utca 44. sz.)

Nyitás : reggel 5 órakor.

Gőz- és kádfürdő éra 1 pengő. 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér.

P U B L I K Á C I Ó

Járások kiadók. 111., 233., IV., 311. üt család
méh káplárral egyült eladó IV., 414. Halásztelken 36,
Békésszentandráson 38 hold föld eladó II., 84. Hatház 
mellett kenderföldek eladók 1., 299., Négy hold föld 
föld Kákán éladó T. 11. 84. Markovics.

Helybeli gabonaárak
" Búza . 15‘-1510

Tengeri 13'— — — —
Árpa (új) 9‘— — —
Zab . . 1150 -  12 -

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, L Horthy 
Mikfós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Azonnal kiadó Deák Ferenc utca 112. sz. 
alatt 2 szoba, konyha, kamra, pince fás
kamra és padlásrészből, jelenleg üresen álló 
lakás.

. Szelevényen 400 m. hold föld haszonbérbe 
kiadó. Érdeklődni lehet özv. Balogh Ivénné 
Szelevény.

. Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.

. Bútorozott kétágyas csinosan berendezett 
világos szoba nyári hónapokra azonnal ki
adó. I. Csáky út 76. Orosz.

. 6 miliméteres flóbert puskát keresek meg
vételre. Cim a kiadóhivatalban megtudható.

.. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

.1. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


