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Neiéz gazdasági helyzetben 
a Tiszántúl népe!

Irta: MegayiMeissner Károly orsz. gySl. képviselő.

A Tiszántúl gazdasági problémái
val kapcsolatban gyakran hallottunk 
olyan kijelentéseket, hogy a tiszántúli 
lakosság nyughatatlanabb és elégedet
lenebb természete váltja ki ott a bí
rálat élesebb hangját és ez az ország
rész minden különösebb indok nélkül 
óhajt kivételes bánásmódot biztosítani 
magának. Holott az igazság és a való 
helyzet az, hogy a sorscsapások és 
kedvezőtlen adottságok következtében 
országos viszonylatban tényleg a Ti
szántúlon mélyül ki legjobban a gaz
dasági válság, ezért itt legnagyobb a 
nélkülözés és ezért volna szükség a 
reformpolitika egyetemes jellegű, gaz
dasági programján túlmenően minél 
sürgősebben segíteni a Tiszántúl népén. 
A tiszántúli magyarság nehéz helyze
tének a vázolásánál az évek óta soro
zatosan fellépő sorscsapásokon kivül 
mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy 
a tiszántúli gazdák és földművesek 
helyzetének más országrészeknél sú
lyosabb voltát a gazdálkodásból eredő 
kisebb bevétel és nagyobb közteher 
idézi elő. Utóbbi elsősorban adóter- 
hekre vonatkozik, amelyek a Tiszántúl 
sokkal nagyobbak, mint például a 
Dunántúl, annak ellenére, hogy Tiszán
túlon az értékesítési és üzemi viszo- 
nzok összehasonlíthatatlanul kedvezőt
lenebbek, mint másutt. A csonka or
szágban a Tiszántúl földjei tartoznak 
a legmagasabb kataszteri osztályba, 
bár közismerten itt terülnek el a leg
nagyobb szikes legelőterületek. Tiszán
túlon a földadó alá eső területek át
lagos kataszteri tiszta jövedelme 9’56 
P, szemben az országos átlagot képező 
8*80 P-vel. Tehát a Tiszántúl földje a 
többi országrészek kedvezőbb viszo
nyaihoz mérten nemcsak aránylagosan 
hanem a magas kataszteri osztályozás 
folytán abszolúte is súlyosabban adó
zik. Miután a földadó itt a legmaga
sabb, ennek folytán a járulékos ter
hek is sokkal aránytalanabbak, mint 
az ország többi részein. Az 1 kata- 
sztrális holdra eső közterhek össze
hasonlításánál a földadó a dunántúli 
2*67 P-vel szemben az Alföldön 3*13 
P, a házadó 0'32 P-vel szemben 0*66 
P volt. A községi és vármegyei pót
adó a dunántúli 1*56 P-vel szemben 
2*25 P-t, a vizszabályozási járulék 0‘22 
P-vel szemben 0’75 P-t, az egyházi 
adó 0*17 P-vel szemben 0*45 P-t s az 
összes adó a dunántúli 10*50 P-vel

szemben az Alföldön j^61 P-t tett ki 
vagyis 2’02 P közteherfabblet esik az 
Alföldre katasztrális honianként. Ha
sonlóan súlyos helyzet ' nehezedik a 
tiszántúli gazdákra vizszabályozási já
rulékok tekintetében is. Áz ország ösz- 
szes vizszabályozási társulatai fenn
tartási járulékainak 80 százaléka tiszai 
társulatokra esik és csak 20 százaléka 
jut a dunai társulatokra. Miután a 
tiszai társulatok működési területének 
80 százaléka a Tiszántúl fekszik, vég
eredményben a magyarországi összes

vizszabályozási társulatok költségeinek 
60 százaléka a Tiszántúl földjét és 
gazdatársadalmát terheli. A Tiszántúl 
népe, amely az utóbbi esztendők min
den nélkülözése közepette is megma
radt bizni és hinni tudó magyarnak s 
amely nem eltartottja, hanem fenntar
tója akar lenni az országnak, meg
érdemli, hogy az illetékes kormányzati 
tényezők meghallgassák különleges 
bajait és azokon a lehetőség szerint 
segítsenek.

>c.

A frontharcosok megvalósítják 
a „Magyarország közepe" emlékművet

Közgyűlés és részleges tisztújitás a frontharcosoknál

Az Országos Frontharcos Szövet
ség Szarvasi Csoporlja e hó 7-én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta 
m?g évi rendes közgvűlését a Vigadó 
nagytermében. A közgyűlésen dr. Scha- 
uer Gábor főszolgabíró, elnök és rész
ben vitéz Biki Nagy Imre főjegyző, 
társelnök elnököltek. A Magyar Hiszek
egy elmondása és az elnöki megnyitó : 
után vitéz dr. Zerinváry Szilárd járás- 
biró, leköszönt vezetőtiszt tette meg 
az 1934. évi vezetőtiszti jelentését, s 
akinek indítványára a közgyűlés egy
hangú lelkesedéssel kimondotta, hogy 
dr. Schauer Gábor elnök „Együtt vol
tunk ! — Együtt leszünk !“ köszöntését 
országosan kötelezővé tételre ajánlja, 
hogy a „Nagy-Magyarország közepe"

emlékkő ügyét minden akadályon ke
resztül teltétlenül megvalósítja ; a front
harcos-iroda, munkaalkalmak és sze- 
retetadományok létesítését sürgősen 
keresztüíviszi és a bizottságokat foko
zottabb munkára serkenti. A közgyűlés 
új alelnökül vitéz Zerinváry Szilárdot, 
vigalmi bizottsági elnökül Kemenes 
Jánost, új pénzlárnokul vitéz Takács 
Istvánt, új ellenőrökül Omaszta Bélát 
és Rohoska Lajost, új bizottsági tago
kul pedig Raksa Györgyöt, Tákos La
jost és Szemző Pált választotta meg. 
Új propaganda bizottsági elnökül Pa
taki János ny. igazgató-tanítót válasz
totta meg a közgyűlés. Az új tisztek
től Galó Mihály vezetőtiszt vette ki a 
lelkes fogadalmat.

Nagyarányú és gyönyörű 
„Körös-nap“ készül Szarvason

Felhívás az úszókhoz

A „Szarvas Fürdőváros Propa
ganda Bizottság" Liszka Gyula elnök
lésével és „Szarvas nagyközség tár
sadalmi naigybizottsága“ Hollay Béla 
őrnagy elnöklésével már megkezdték 
az augusztus 20-i, immár hagyományos 
„Körös-nap“ eőkészitését. A rendező
ség nemcsak igen színes és látványos 
Körös-ünnepélyt kiván létesíteni Szent 
István nap estéjén, de az egész na
pot a fürdőváros-propaganda és a 
sport szolgálatába kívánja állítani, a 
közönség kitűnő és olcsó szórakozta
tása mellett. Augusztus 20-ikára Buda
pestről filléres gyorsvonatot is tervez, 
budapesti bajnoki tornász- és futball
csapat lehozatalával.

Erre a napra van tervbe véve a 
Holt-Körös bajnokságért lefolytatandó 
úszóverseny és a „Három város“ 
(Békéscsaba—Orosháza—Szarvas) kö
zötti hölgyverseny lebonyolítása is.

Ezt megelőzően július hó 21-én 
(városközi) úszóverseny lesz Békés
csabán.

A sportbizottság nevében vitéz 
dr. Zerinváry Szilárd kir. járásbiró fel
kéri Szarvas nagyközség összes hölgy- 
és férfiúszóit, hogy egyesületeikre való 
tekintet nélkül július hó 13-án, szom
baton délután 5 órakor a dr. Melis-féle 
strandon az úszók gyűlésén okvetlen 
jelenjenek meg.



H Í R E K
Alföldi problémák

Az Alföld felett fagyok és pusztító jég
verések után most tomboló aszály ül és már 
második éve tizedeli a termést a rettenetes szá
razság. Már komoly aggodalom kel szárnyra 
az alföldi nép között és mindenütt úrrá lesz a 
megdöbbenés a földművelők sok megpróbálta
tástól szenvedő milliói körében. Mi lesz az AU 
földdel és mi lesz az alföldi gazdálkodással ? 
Hogyan lehetne megvédeni az Alföld szorgalmas 
népét a csapások ilyen sorozatától ? A mező- 
gazdasági termelés biztossága szempontjából 
az öntözés megoldása a legfontosabb. Az öntö
zéssel egy üti járó belterjesebb gazdálkodás a 
munkáskérdést is előbbre viszi, mert a munka- 
-alkalmakat növeli és a törpebirtokok keletkezését 
mozdítja elő. A telepilést is az öntöző gazda
ságok létesítésével, valamint a szikesek javításá
val kell kapcsolatba hozni, mert mindkettő bel
terjesebb gazdálkodást kiván, igy több munka- 
alkalmat nyújt, kisebb területet igényel és 
egyúttal az eddigi érdektelen területek hasznosí
tásával a nemzeti vagyont is gyarapítja. A 
telepítés nem járhat a termelés csökkenésével 
akkor, ha a gabonatermelést meghagyjuk az arra 
hivatott gépüzemre berendezett nagybirtokon, a 
telepesek pedig a belterjes, sok munkát igénylő 
termelési ágakat karolják fel Az Alföld gazda
sági életének felvirágoztatása érdekében elenged
hetetlenül szükséges az egységes közlekedési 
politika mielőbbi megteremtése. A nagyvonások
ban már megoldott vizszabályozás után most 
a vizek hasznosítására kell törekednünk. A vizi- 
utak kiépítése annál könnyebben megoldhatót 
mert sikfekvésű országokban a kis esésű folyók 
szabályozásával aránylag csekély költséggel 
viziúlhálózatot is nyerhetünk. Az Alföld folyói 
ideális alapot adnak a mezőgazdaság szempont
jából legértékesebb területek viziutakkal való 
behálózására. Elsősorban a legkisebb költséggel 
járó, leggyorsabban végrehajtható és legnagyobb 
gazdasági előnyt bizlositó munkához kell hozzá
fognunk. Ilyen a Körös és Tisza folytatólagos 
hajózhatóvátétele és a Sió-csatorna kiépítéset ezt 
kövesse a Duna—Tisza csatorna megépítése. 
Teljes erővel folytatandó az Alföld-fásítás tör
vényben is előirt munkája. A tanyavilág nagy 
baján, a közlekedés nehézségein, a közutak, 
vasutak és viziutak célirányos és harmónikus 
fejlesztésével egységes közlekedéspolitika megte
remtésével segítsünk. Végül a szociális közegész
ségügyi és kultúrális hiányokat kell teljesen

megszüntetni. A feladatok részletes kidolgozása 
és megvalósítása a magyar mérnökök tudásának 
és munkájának hasznosítására vár, az Alföld 
szenvedő és nélkülöző lakossága pedig sürgős 
cselekvést kiván.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolga

latot Szarvason julius hónapban dr. Szemző Imre 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőli 

lót. az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet
tartanak.

A szarvasi róm. kai. templomban vasárnap
délelőtt fél 9-kor kismise. 10 órakor szentbeszéd, nagy- 
mise. délután 6 órakor litánia szentbeszéddel. Köznapo
kon a szentmise reggel fél 8 órakor, pénteken és szom
baton Utániak 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 isteníiszteirt a községi iskolában.

— Csabai Kálmán főigazgatóvá való kineve
zéséhez. Július hó 1-én kelt legfelsőbb elha

tározás Csabai Kálmán gazdasági tanintézeti 

igazgatót m. kir. Mezőgazdasági Szakiskolai 

főigazgatóvá, az V. fizetési osztályba kine

vezte. Boldog és jóleső érzés tölt el, amikor 

ezt hirül adjuk, mert Csabai Kálmán három 

és fél évtized óta lankadatlan harcosa a 

magyar mezőgazdasági kultúrának, szorgal

mas és lelkiismeretes munkára nevelt tanít

ványainak ezrei szerte az országban egy 

jobb jövőn dolgoznak a tőle nyert lendülettel. 

Három és fél évtized óta tartó áldozatos 

munkásságnak az elismerése ez! Nekünk

— szarvasiaknak — őszinte örömöt hozott, 

mert látjuk a tudós, a tanár, a hivatalnok 

és az ember megbecsülését. S amikor őszinte 

gratulációnkat fejezzük ki Csabai Kálmán 

főigazgatónak a magas kitüntetése alkalmá

ból, megragadjuk az alkalmai, hogy köszö

netét mondjunk Szarvas mezőgazdasági 

életének fejlesztése érdekében már nyolcadik 

éve tartó páratlan önzetlenséggel végzett 

fáradozásaiért, s kérjük arra, hogy eddigi 

lelkesedéssel folytassa tovább munkásságát. 

S végül köszönetét mondunk néki, hogy

községünk a szakavatott vezetése alatt álló 

gazdasági tanintézet nagyszerű eredményei 

által mindinkább országos érdeklődés kö

rébe kerül.

— Házasság. Gasztonyi József gimnáziumi 

tanár és Biki Nagy Margit, vitéz Biki Nagy 

Imre községi főjegyző kedves leánya, csü

törtökön tartották esküvőjüket. Tanuk voltak 

Szabolcs Károly gimnáziumi tanár és dr. 

Demeter József csorvási ügyvéd. Az egyházi 

szertartást az ótemplomban Kellő Gusztáv 

ev, lelkész végezte.

— Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter 

Bóna Józsefet, a szarvasi gazdasági tanin

tézet tiszteletdíjas gyakornokát gazdasági 

gyakornokká kinevezte..

— Ezüstmise. Dr. Domanek Pál, Békés

szentandrás volt plébánosa a múlt héten 

tartotta meg ezüstmiséjét szülővárosában, 

Mezőberényben.

— Tanügyi előléptetések. A vallás- és köz- 

oktatásügyi miniszter özv. Feriig Alajosné 

igazgatónőt, Janowsky György szarvasi 

ág. h. ev. és Nagy Lajos öcsödi református 

tanítókat a VII. fizetési osztály 3. fokozatába 

léptette elő.

— Tudósítói megbízatás. A földmivelésügyi 

miniszter a szarvasi járás területén a vadá

szati tudósítással dr. Medvegy György köz

jegyzőhelyettest bizta meg.

— Halálozás. Lévay Balázs nyugalmazott 
járásbirósági irodafőtiszt felesége Kiss Erzsé
bet 59 éves korában súlyos szenvedés után 
hétfőn reggel meghalt. A köztiszteletben álló, 
finomlelkű úriasszony temetése kedden dél
után ment végbe nagy részvét mellett. Az 
elhunytat férjén, gyermekein és unokáján 
kivül a megszállott Bácskában a Kiss, Szabó, 
Tarján, Szilvássi és Barsi családok gyászolják.

— Folyik az adóivek kézbesítése. Szarvas 

község .adóhivatala nagyrészben elkészült 

az adókivetési munkálatokkal és az adóivek 

kikézbesítése most van folyamatban. Az 

adóívbe belevették az ezévi ev. egyházi

adót is.

— Segélyezés. A Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara az Öcsödi Állattenyésztők Szövet
kezetének 100 pengő segélyt küldött.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Jó lenne a világ végéig vele lenni ! Aztán 
egyszer kisütöttem azt is. hogy távolról valami
féle magyar atyafiságban is vagyunk. Ennek 
ürügye alatt félig kikönyörögve, félig kislányos, 
angyali ártatlansággal, önként adva, megcsókol
tam mindkét drága, gyönyörű arcocskáját. És 
ekkor végre világosan rájöttem, hogy szeretem I
— szeretem, imádom, mint még soha nőt a 
világon !

A báró kissé fáradtan elhallgatott. Az arca 
lángolt, megszépült. Fejét a szék támlájára 
hajtotta.

Nóra úgy remegett, mint a nyárfalevél. 
Szeme az esthajnalcsillag legcsodálatosabb fé
nyében ragyogott és tele volt drága könnyekkel. 
Egészen közelhajolt Októberhez és végtelen gyön
gédséggel, mindkét kezével végigsimogatta az 
arcát és homlokát.

— Édes, — édes Feri bácsi I Nem szabad 
többet beszélnie, mert megerőlteti és felizgatja 
magát. Most le fog pihenni és továbbálmodja 
azt a tündérmesét, amit olyan gyönyörűen el
mondott ! Jó ?

— Jó I — lehelte a báró, — egyszerre 
fogva el a két pámás, simogató tenyérkét, ame
lyekben olyan jó volt az epedő szájával csók- 
bújócskát játszani.

Hedda valósággal ragyogott a boldogság
tól és a meghatódottságtól.

— Mikor, — hol találkoztatok először éde
seim ? — kérdezte akadozva.

Nóra fejecskéje ekkor már Október széles 
vállán pihent. Az erős férfitenyér hihetetlen 
gyöngédséggel cirógatta a sötétszőke hajfürtöket.

Október felelt halkan, zengő hangon :

— Budán, ahol Nóra lakik, — egy társa
ságban, véletlenül, — a múlt év késő őszén.

Hedda tüzelő ajkáról forró szavak gyön
gyöztek fel gügyögve.

— Drágák, — drágák, ha tudnátok, hogy 
milyen nagyon édesek, drágák vagytok igy együtt, 
kelten ! De egy ici-pici részt én is kérek a bol
dogságtokból. Az első csókot! Úgy-e nem ha- 
ragusztok rám 7 Azután magatokra hagylak ben
neteket !

És ezzel átölelte mindkettőjük nyakát.
De Nóra szemérmesen, lángoló arcocská- 

val mindkét ölelésből kibontakozott s szelíden 
kézenfogta barátait.

— Nem, édeseim.!' Minek beszéljenek az 
ajkak ott, ahol a szivek beszélnek ? És én vég
telenül féltem az én drága Feri bácsimat minden 
izgalomtól I Orvos is vagyok és önző is vagyok 
mindnyájunk érdekében. Édeseim! Ezt a mai 
bűbájos estét feledjük el mindhárman egy hétre! 
És rajtunk kivül ne is tudjon más róla, senki a 
világon I Egyelőre maradjon minden úgy, ahogy 
ma estig volt I Legalább egy hétig. De ha mu
száj tovább is. Amíg teljesen egészségesek nem

leszünk! A jó Isten nevére kérlek benneteket, 
hallgassatok rám. Tudom, hogy mit beszélek. 
Feri bácsi még csak három hetes sebesült. És 
a mai nappal az én egy hetes kórházi szabad
ságom is lejárt. Holnap reggel újból bemegyek. 
Azután majd meglátjuk, hogy lesz I És ha Feri 
bácsinak a teljes felépülése után is lesz még a 
számomra egy nagyon szép mondanivalója, ne
kem — nekem meg lesz rá egy forró, őszinte 
feleletem. De addig maradjon minden a régiben
— fejezte be szaggatott, pihegő szavait Nóra.

Október egész idő alatt nem vette le sze
mét a drága jelenségről s kezénél fogva tartotta 
őt. Arca azonban mind sápadtabb leit, fokon
ként fájdalmasabb kifejezést öltött és meg- 
vonaglott.

— Az Istenérti — rettent meg a fiatal
orvosnő — mi baja van édes Feri bácsi? Az 
arca I — a szeme! — Ugy-e mondtam 1 —
mondtam I — görbült sírásra a szája.

Október zsebkendőjével megtörölte gyön
gyöző homlokát.

— óh, semmi, semmi I — mosolygott. 
Pillanatnyi rosszullét volt, — i\em azért volt. 
Már el is múlt.

És tényleg, arca újból a régire kezdett 
visszavá Hozni.

A két nő bekísérte szobájába a bárót, aki 
most a rendesnél is hosszabb és forróbb kéz
csókokkal búcsúzott tőlük.
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Képviseli a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSULATOT. - .......... /  :

— Új tanár a gimnáziumban. A szarvasi ág. 

h. ev. Vajda Péter gimnázium felügyelőbizott

sága vasárnap, július' 7-én tartott gyűlésén 

az újonnan megszervezendő ének- és zene

tanári tanszékre egy évre szóló ideiglenes 

megbízatással egyhangúlag Sponták Nándort, 

a budapesti m. kir. zeneművészeti főiskola 

oklevelet nyert kiváló hallgatóját választotta 

meg. A nagy zenei kvalitásokkal rendelkező 

fiatal tanár szeptember hó elején foglalja el 

állását. Az új tanerő az iskolai órákon kivül 

magántanítványokat is vállal.

Mindig fáradtan
Orosz Iván verse 

Élni, mindig fáradtan, munkába 
fáradt testtel, égő idegekkel; 
munkától az agyunk is oly kába — 
élni a gondba fáradt szemekkel

napról-napra pusztító robotban, 
sok munkával, keués pihenéssel, 
kevés örömben, örök gondokban 
és megelégedni a kevéssel.

Es számolni, számhegyeket róni 
órtíról-órdra, évről-évre, 
a holnappal is mindig számolni, 
a mínuszoktól mindig félve,

mert plusz nincsen. Az élet kegyetlen, 
szerezni, alkotni oly nehéz már, 
az égig érő dús gond hegyekben 
temetve pihen az örömsugár,

melyről már álmodni sem tudunk mi 
derékbe tört uak számológépek.
Mögöttünk vad ködt előttünk semmi 
s felettünk zúgva futnak az évek.

— Orosházán felemelik a községi tisztviselők 
létszámát. A múlt héten Orosházán a község

házán bizottság jeleni meg, melynek tagjai 

dr. Ugrin László vármegyei másod főjegyző, 

Szigeti Kálmán vármegyei számvevő, dr. 

Fekete Dezső pénzügyi tanácsos, Váraljai 

Dezső főtanácsos, az orosházai adóhivatal 

főnöke voltak. A bizottság felülvizsgálta a 

község munkabeosztását és megállapításuk 

szerint a normálstatus létszámával a községi 

igazgatást zavartalanul intézni nem lehet. 

Felterjesztésükre az alispán azonnal négy 

kisegítő-végrehajtó felvételét rendelte el.

A szarvasi gimnáziumnak sok alapítványa volt, 
de nagyrésze elértéktelenedett

Megjelent a Vajda Péter gimnázium gazdag tartalmú értesítője

meg. A könyv- és szertárak beszámoló jelen

tései után a statisztikai részt találjuk, amely

ből megtudjuk, hogy az iskolának 334 tanulója 

volt, amelyből 305 rendes és 29 magántanuló. 

A tanulók vallás szerinti megoszlása a követ

kező volt: evangélikus 172, református 39, 

római katolikus 74, görög katolikus 2, izraelita 

36. Előmenetel szempontjából jeles 52, jó 91, 

elégséges 141 tanuló. Egy tárgyból elégtelent 

29, két tárgyból 2 és több tárgyból 9 tanuló 

kapott. Példás magaviselete 210, jó 78 és 

szabályszerű 7 tanulónak volt. Az iskola fel

szerelése, az internátus és az alumneum ismer

tetése után a jövő tanévi részletes tájékozta

tóra találunk, Az értesítő a Szarvasi Közlöny 

Nyomda- és Lapkiadóvállalat könyvnyomdájá

ban (Nagy Sándor könyvkereskedése) készült 

művészi Ízléssel, körültekintő gonddal, egysze

rűségében is sok szépséggel és elismerésre- 

méltó pontossággal. —o—

— Kinevezések az adóhivatalnál. A pénz

ügyminiszter Melis Mátyás és Such Gusztáv 

állampénztári tanácsosi cimmel és jelleggel 

felruházott állampénztári főtiszteket a Vili. 

fizetési osztályba állampénztári tanácsosokká 

nevezte ki.

— Fagylalt-délután. Az Öcsödi Leányegye

sület vasárnap délután a Polgári Kaszinó 

helyiségében jólsikerült fagylalt-délutánt ren

dezett.

— Ismét eltűnt egy fiatal fiú. Kasik Pál 
17 éves kondorosi fiú szüleinek tanyájáról 
június 24-én reggel eltávozott és azóta semmi 
életjelt nem adott magáról. Az elmebeteg
ségre gyanús fiú felkutatására minden intéz
kedést megtettek.

— Megállapították a búza árát. A minimális 

búzaárakat most tették közzé, amely Szarvas 

községben (hajóállomáson) a búza árát 13'80 

pengőben minimálták.
— Eltörte a karját. Ámen Magda 9 éves

szarvasi kisleány játék közben eltörte bal

karját. Orvosi gyógykezelés alá vették.

Friss készí tésű TENNISZÜTŐK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés. — OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. — S. M. „Spencer1, versenylabdák eredeti áron.

A napokban hagyta el a sajtót és került 

kézbesítésre a szarvasi ev. Vajda Péter gim

názium gazdag tartalom értesítője, amelyet az 

iskola agilis igazgatója, a közbecsülésnek Ör

vendő Raskó Kálmán szerkesztett nagy gond

dal és mindenre kiterjedő figyelemmel. A 104 

oldalas értesítő első cikke a gimnázium alapít

ványairól számol be. Raskó Kálmán igazgató 

alapos felkészültséggel tárgyalja benne az ala

pítványok ügyét, sorolja fel azokat, amiknek 

nagyrésze (52) teljesen elértéktelenedett. 15 

alapítvány azonban most is teljesíti nemes hi

vatását, mert nagyobb-kisebb hozadékokkal áll 

az iskola és a tanulóifjúság szolgálatára. A fel

sorolás azonban nem lehet teljes, mert 1802- 

től 1836-ig tett alapítványokra vonatkozó ada

tok nincsenek meg. Az alapítványi tőkék nagy

része hadikölcsönkötvényekben (135.100 arany

korona) fekszik és igy elértéktelenedett. A 

második részben dr. Nádor Jenőnek, a törté

nelem tanárának ünnepi értekezését találjuk 

„Rákóczi történelmi hagyatéka* cimmel, amit 

a szerző az iskola Rákóczi ünnepélyén olvasott 

fel. A nagy gonddal, tudósi felkészültségre valló 

értékkel és lendületes stílusban megirt érteke

zés a hazafiúi érzelmekkel átitatva értékes 

tanulmányát nyújtja Rákóczi emlékezetének. 

Az Iskola múltjának ismertetése után a tanév 

történetéről számol be bőven egy hosszú cikk, 

amely részletesen ismerteti a tanév eseményeit 

ezzel kapcsolatban a valláserkölcsi és hazafias 

nevelést, a hivatalos látogatásokat, a tanulmá

nyi kirándulásokat, a jótékonyságot, a segélye

zést, az öregdiákok szövetségének megmoz

dulásait, a találkozókat. Az ötödik fejezet a fenn

tartó- és kormányzótestületet, a hatodik az 

intézet személyzetét és egyéb alkalmazottait 

mutatja be. A tanárok egyházi, társadalmi és 

irodalmi tevékenységének ismertetése után a 

tanulók névsorát találjuk meg az általános osz

tályzat felsorolásával. Az érettségi vizsgálatok 

lefolyásáról szóló beszámoló után az elvégzett 

anyag van ismertetve, majd az ifjúsági egye

sületek munkásságának ismertetését találjuk
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H E T E N K É N T
Iija t OROSZ IVÁN

Valamit a sportról
Juvenalis egyik híres szatírájából szerelik 

idézni ezt a pompás mondást: Mens sana in 
corpore sano, azaz ép testben ép lélek. És mi
vel saját magam is nem egyszer tapasztaltam 
magámon, hogy betegség idején nem igen volt 
kedvem szellemi dolgokra sem. És mivel az ép 
test fenntartásának egyik eszköze a sport, épen 
ezért lelkes barátja vagyok a sportnak és gyer
mekkoromból két kedves helyre emlékszem visz- 
sza. Egyik jó atyámnak a régi házunkban állt 
hatalmas méhese, amelyben oly pompásan el- 
játsxadoztam és diákkoromból a tornacsarnok, 
ahol egyik-másik tornaszeren magam is tornáz
tam. Igaz, hogy a nyújtó iránt mindig nagy volt 
az ellenszenvem, amióta egyszer egy diófáról 
úgy lepottyantam, hogy kinyúltam és három hé
tig nyomtam az ágyat az eséstől, de például a 
rúdmészást mindig nagyon kedveltem, ha nem 
is sikerült elsőséget kiharcolnom, mert bizony a 
tornák iránt sohasem volt nagy hajlamom, kü
lönösen azok iránt, amik a földtől távolabb vol
tak. Futni nagyon szerettem és barangolási haj
lamom talán ebből maradt és most is elfutok 
onnan, ahol rosszindulatú megnyilatkozásokat 
hallok és messze elkerülöm azokat, akik a plety
kálkodást tartják a legjobb beszédtémájuknak. 
Tehát mint sportbarát sok szépséget is találok a 
sportban. Az iskolai és leventeünnepségek válto
zatos tomamutatványai épúgy el gyönyörködtet
nek, mintha katonákat látok pompás menetben 
elvonulni. Mert a katonáskodás békeidőben 
sport és nagyon sok elvadult fiatalembernek igazi 
léleknevelője. Ha már idézettel kezdtem cikkem, 
úgy azzal folytatom. A hellén világ legszínesebb 
stilisztája, Lukianos, a görög Voltaire mondja 
egyik művében : mA gimnasztika feladata, hogy 
az ifjakat megőrizze az ál-nagyravágyáslól, ne
hogy nemtelen téren keressék a versenyt és el- 
bizakoaottakká és könnyelműkké váljanak ; fel
adata másrészt, hogy képessé tegye az ifjakat 
hazájuk szabadságának, jólétének és dicsőségé
nek megvédésére: szóval, hogy megadja az 
ifjúságnak az erkölcsi és testi erőt." Hát kérem 
szebb célt ma se tudnánk előírni. A görögök a 
szép és jó egységét „kalokagathia** szóval jelöl
ték, amely alatt a test és a lélek harmóniáját 
értették. Talpig embert akartak nevelni és ez azt 
hiszem a legtöbbször sikerült is, mert annyi hőst 
és félistent, mint a hellén nemzet adott, talán 
csak a magyar tud felmutatni ezeréves története 
folyamán. A sport iránti szeretet az emberi kul
túrával halad és a modern ember is érzi a test 
és a lélek harmóniájának szükségét és ezért 
veszi útját a szabadba, ahol a jó levegővel a 
sport csábitólag hat. De ha visszavetünk egy pil
lantást a sport sokezer éves múltjába, bizony 
tapasztaljuk, hogy a sport nem teljesítette mindig ama 
hivatását, amit nemcsak Lukianos, de a minden
kori sportrajongó elvár tőle. Mert a rádió reggeli 
tornája is csak akkor ér igazán sokat, ha minél 
több embert tud kihívni reggelenként a puha, 
meleg ágyból és akkor tölti be teljes hivatását, 
ha minden rádiótulajdonos és családja komolyan 
veszi a légen át küldött parancsszavakat. A 
sportot azonkívül nem szabad összetéveszteni a 
szórakozással, amit a sport nyújt. Mert kérem, 
nem lehet az igazi sport, ha a nagy londoni 
futballpólyán 22 ember sportol, rúgja a bőrt és 
harcol az elsőségért és ugyanakkor hatvanezer 
ember izgul, rontja a szivét és idegeit, rugdalja

és pofozza egymást az izgulás nagy hevületei
ben. A múltkor egy szarvasi fulbalmeccsen is 
több ártatlan összeszólalkozás történt. Már pe
dig, ha a londoni 'meccsen 60 ezer ember spor
tolna és 22 ember nézné a játékot és ha a 
szarvasi meccsen 300 ember rugdalózna és 22 
ember nézné a nagy tornát, úgy talán közelebb 
járnánk a sporthoz, mint most ebben a sport
ágban. Gyönyörű és sportszerű dolog egy iskola 
120 tanulójának gyakorlatozása, a leventeverse
nyek többszóz szereplőjének mutatványa, de 
nem sport-dolog az, amikor pár ember sportol 
csak és ezrek nézik. Ez már cirkusz, ez már 
látványos és idegrontó csemege. És az idegek 
játékéban könnyebben jön a hevület, a durva 
szó, a sértés, a bánlás, sőt még a pofon is. A 
régi népsport felújítását, a tömegsporlnak rene

szánszát úgy képzelem el, hogy el fog jönni 
egy olyan kedélyes és primitiv egyszerűségű 
sportág — mondjuk, mint a tánc — melyben 
mindenki cselekvőleg vesz részt és teljesen távol 
lesz minden professzionizmus, ami nagy kárára 
van az egyetemes és ideális sport kifejlődésének. 
Az üzleti alapokról a társas szórakozás egysze
rűségére kell visszavezetni a sportot és akkor 
eleget fog tenni a sportba helyezett célnak. A 
futballrajongókat kérem, hogy őszinteségemért ne 
haragudjanak meg rám és kívánom nekik, hogy 
addig, amíg ez az ideális sport kifejlődik, addig 
sok-sok mérkőzésben gyönyörködjenek és sze
rezzen a sport sok örömöt azoknak a [huszon
kettőknek, akik a futball révén igyekeznek el
jutni a halhatatlansághoz.

Ismét egy hullát fogtak ki a Hármas-Körösből
ö t nap múlva vetette ki a viz Mezőtúr határában

A múlt héten a Hármas-Körös
nek a mezőtúri határba eső részén 
ismét egy hullát dobott fel a viz. A 
hullát beszállították Mezőtúrra és ki
létének megállapítására a nyomozást 
azonnal megindították. Tardi István 
gyomai lakos testvérbátyja már napok
kal ezelőtt eltűnt. A gyomai piacon 
egy ismeretlen nőtől értesült arról, hogy

a Körösből egy hullát fogtak ki a me
zőtúri határban, azonnal vonatra ült, 
Mezőtúrra utazott és a holttestben 
bátyjára ismert. A szerencsétlen fiú a 
Körösben fürdött és belefulladt. A ru
háit később a Körös partján egy bo
kor alatt megtalálták. Mezőtúron te
mették el a vizbefult fiatalembert.

— Lafontaine költeményei. A nagy század 

legnagyobb költői között álló Lafontaine 

költeményeinek legnagyobbjait fordította le 

Tiboldi László mesterien és adta ki azokat 

Kókai Lajos csinos kötetben. A magyar 

közönség már régóta nélkülözte e nagy 

szellem páratlan értékű alkotásainak olcsó, 

de értékes kiadását. Lafontaine költeményei

ből az ifjú tanul, a felnőtt művelődik, az 

irodalmat, bölcseletet kedvelő pedig csodá

lattal viseltetik eme páratlan mélységű köl

tészet iránt. A kötet tartalmazza a fordítónak 

Lafontaine költészetéről, bölcseletéről szóló 

értékes tanulmányát, a függelék pedig La

fontaine életét ismerteti. A csinos kiállítású 

könyv ára 80 fillér és megrendelhető itt 

Szarvason Nagy Sándor könyvkereskedése 

útján, vagy a kiadótól Kókai Lajos cégtől : 

Budapest, IV., Krammermayer ucca 3.

A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus!

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
tableésirodai gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás I

Izsák J a k a b
M e z ő t ú r

Telefonszám: 59.

— Agyonütött két lovat a villám. A múlt 

héten Öcsöd határa fölött vihar vonult el. 

A hirtelen jött égiháború kevés espt hozott. 

A villám több helyen becsapott. így Majoros 

Lajos fuvaros két lovát is agyonütötte. A 

határban pedig két búzakeresztet gyújtott 

meg a villám.

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 

KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba, And

rássy ut 25. szám.

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 AN KÓ  műszerész
Szarvas, Árvaház. 

Körjen árajánlatot I



Kiállítással, körzeti gyűléssel és egyéb 
ünnepségekkel ünnepük 

az Ipartestület ötvenéves jubileumát
A szeptemberi jubiláris ünnepségek 

megrendezésének előmunkálatai már megindultak

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, ismerősöknek, ba

rátoknak. akik drága jó feleségem, édesanyánk 
temetésén megjelentek és mérhetetlen fájdal
munkat részvétlátogatásaikkal, koszorúk, csok
rok és táviratok küldésével enyhiteni igye
keztek, fogadják hálás köszönctünkel.

Szarvns, 1935. július 9.
Lévay Balázs 
és gyermekei.

Kevés a gyümölcs a piacon. A fagy szo

morú hatása mos! a gyümölcsérés idején 

-érezteli hatását. A szarvasi piacon gyümölcs 

alig akad, ami pedig van az olyan drága, 

hogy nem is lehet megfizetni. Hullott, éretlen 

savanyú almáért 20 fillért kérnek kilónként, 

egy kis tányér málnáért pedig 50 fillért is 
szeretnének kapni az eladók. A kajszibarack 

kilója 1 *20— 1 '90, a meggyé 1*50. Megfizet

hetetlen.

— A Balatonnál táborozik a Kárpát cserkész- 
csapat. Korim Kálmán gimnáziumi tanár, 

cserkészparancsnok vezetése alatt 30 Kárpát 

cserkész szállt táborba Balatonszepezden két 

hétre. Már harmadizben táborozik itt a csapat 

s bár a tagok kicserélődtek, a falu vezetői 

^azonban a régiek és mint ismerősök nagy 

előzékenységgel fogadták őket. A csapat a 

legjobb hangulatban és egészségben érkezett 

meg. Az induláskori „gyomorbajosok" már 

tripetálnak is. A talaj a régi — köves. Sehogy- 

sern ment a táborépítés, de vasárnapra már 

teljes egészében állt a tábor. A kicsinyek 

fáradhatatatlanok. különösen az éjjeliőrséget 

-ambicionálják. Mindegyik őr akar lenni, s 

mindegyik tolvajt akar fogni. Ezt azután 

annyira viszik, hogyha két kicsi őrködik fel

tétlenül elfogják egymást. Vasárnap a kis 

-evangélikus templom, amely az év legnagyobb 

részében zárva van, meri a 45 evangélikus 

család lelkész hiányában a református temp

lomba jár imádkozni, teljesen megtelt a 

-szarvasi és celdömölki cserkészekkel, akik 

szintén velük táboroznak. Rég nem volt ilyen 

ünnepe a kis templomnak és az elárvult 

harangnak, melyet e napon cserkészfiúk 

szólaltattak meg. Este pedig az alföldi és 

dunántúli cserkészfiúk a meleg cserkésztest

vériség jegyében rendeztek szépszámú kö

zönség előtt kedves tábortüzet.

Tábori krónikás.

— A Kereskedelmi Női Szaktanfolyam meg
nyitása. A helybeli kereskedelmi iskola 

tanulmányi tanácsa és tanári kara a vezeté

sére bízott és miniszterileg engedélyezett 

szaktanfolyamon négy polgájrit végzett leány

növendékeknek teljes és alapos kiképzést 

nyújt mindazokban az ismeretekben (gépírás, 

gyorsírás, keresekedelmi levelezés, könyvvitel 

stb.), melyek könyvelői, pénztárnoki, titkári, 

levelezői, irodavezetői, revizori állásra képe

sítenek. Az iskola, mely a legutóbbi három 

esztendő alatt az országra nehezedett súlyos 

gazdasági viszonyok miatt kénytelen volt 

szüneteltetni a tanfolyamod hét éves fenn

állása alatt számos család leánygyermekének 

biztosította a jövőjét azzal, hogy adott részükre 

megélhetést biztosító oklevelet. A tanfolyamra 

szóló jelentkezéseket a gimnázium igazgatója 

eszközli, aki egyben a tanfolyamot érintő 

minden kérdésben szívesen szolgál felvilá

gosításokkal.

— Gondos tenniszjátókos tenniszütőjét csak 

szakszerű üzletben húroztatja. Siessen tehát 

Nagy Sándor könyvkereskedőhöz.

Ez évben tölti be a szarvasi Ipartestület, 

a szarvasi iparosság ezen érdemes egyesülése 

fennállásának 50. évfordulóját. A félévszázados 

jubileumot Szarvas életrevaló iparossága méltó 

keretek küzött akarja megünnepelni és az el

terjedt hírek szerint ipari kiállítást is rendez

nek, amelyre már nagyban készülődik iparos- 

társadalmunk, hogy itt megmutatva a város 

minden lakosságának ügyességét, szakmabeli

Ismét egy hét értékes szinielőadásairól 

tarthatunk beszámolót. Károlyi József színtár

sulata Szarvas közönségének megértése mellett 

tartia esténként előadásait és a közönség igyek

szik is támogatni törekvő színészeinket. Szom

baton és vasárnap a „Szegény ördög“ cimű 

sokszor ötletes, de legtöbbször trágár operett 

ment szép érdeklődés mellett. Hétfőn Molnár 

Ferencnek „Az ismeretlen lány" cimű drámá

ját adták lendületes előadásban. A hanyatló 

Moinár sokszor unalmasan irt darabját erős 

lendülettel és drámai erővel igyekezett fel

emelni Kapossy Olga, aki Anni szerepét ját

szotta dicséretreraéltó igyekezettel. Károlyi Já- - 

nos lendületes készségével, Vértes Károly me

legszívű alakításával, Gyürky Rózsi gazdag

skálájú szereplésével tűntek ki. Kedden a

Egészséges és sikerdús 
reklámot kaphat, ha a

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

készségét, megalapozzák Szarvas jövendő ipari 

életét. A kiállítást az ünnepségek során szep

temberben rendezik meg és ugyanakkor kör

zeti iparosgyűlést is tartanak. Szó van arról, 

hogy a szarvasi őstehetségeket is összegyűjtik 

és egy kiállítás keretében kiállítják műveiket. 

A jubiláris ünnepségek iránt máris nagy érdek

lődés nyilvánul meg az egész megyében.

Nápolyi kalandban Boros Ica primadonna bril

lírozott. Szép hangja tündökletesen szárnyalt. 

A Fehérvári huszárokat gördülékeny előadás

ban adták szerdán este. Csütörtökön szép számú 

közönség tapsolta meg Szűcs László operai 

énekest, aki a Cigánybáróban szerepelt. Meleg 

és felemelő gazdagskálájű hangja nagy sikert 

aratott. Szép ünnepi előadás volt. A színház 

további műsora a következő:

Pénteken: Nyitott ablak.

Szombaton: Őnagysága nem hajlandó.

Vasárnap délután: Dorozsmai szélmalom. 

Este: Őnagysága nem hajlandó.

Hétfőn: 120-as tempó. Olcsó helyárak.

Kedden: Havay rózsája.

Szerdán: Maya.

Csütörtökön: Nagy kacagó tarka-est.

— Teknős békát fogtak ki a Körösből. A

szarvasi Holt-Körösben fürdőzők a minap 

egy igen szép teknősbékát fogtak. A jól ki

fejlett mocsári teknős (Emys orbicularis) 

igen ritka a mi vidékünkön, ezért a ritka 

zsákmányt sokan megcsodálták.

— Országos vásár. A szentesi országos 

vásárt július 19 és 20-án tartják meg.

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

Szűcs László operaénekes vendégszereplése 
a szarvasi szinházban

A közönség megértéssel karolja fel a színészeket



Két asszonyt gázoltak el az elszabadult lovak
Orvosi gyógykezelés alá vették a

A múlt heti öcsödi piac alkalmá
val igen súlyos kimenetelű szerencsét
lenség történt a piactéren. Jósa Ferenc 
öcsödi kisbirtokos lovai elszabadultak 
és magukkal rántva a kocsit belero
hantak a piactéren álldogáló tömegbe. 
A lovak nagy tumultust okoztak és a 
tömegben legázolták Kovács Mihály
né idős öcsödi asszonyt, akinek a

két súlyosan megsebesült asszonyt

vállcsontja tört el, azonkívül súlyosan 
megsérült Kovács Istvánná fiatal asz- 
szony is, akinek a gyomrán ment a 
kocsi keresztül. A súlyosan megsérült 
asszonyokat azonnal elsősegélyben ré
szesítették, majd lakásukra szállították 
és otthon ápolják. Állapotuk súlyos. 
A csend őrség a szerencsétlenség ügyé
ben a nyomozást megindította.

Szerelmi bánatában a vonat elé vetette magát
A  vonat kerekei lemetszették az öngyilkos fiatalember fejét

Csiáki Pál 22 éves békéscsabai 
szabósegéd már hosszabb idő óta 
udvarol egy szarvasi leánynak. A fi
atal szabósegéd a múlt héten Szarvasra 
jött leányismerősének látogatására. 
Egész napot töltött Szarvason és este 
vonattal visszautazott Békéscsabára. 
Itt azonban nem ment haza szüleinek 
lakására, hanem a csabai állomás 
környékén kóborolt és amikor hajnal
ban a budapesti vonat befutott, az

egyik átjárónál a vonat elé ugrott, 
amelynek kerekei lemetszették a fejét 
és azonnal szörnyethalt. A vonat holt
testét még 100 méteren magával hur
colta és borzalmasan összeroncsolta. 
Az öngyilkos fiatalember egy sebtiben, 
ceruzával megirt levelet hagyott hátra, 
amelyben elbúcsúzik tőlük és bejelenti, 
hogy tettét szerelmi bánatában követte 
el. A temetési engedélyt a gyulai 
ügyészség megadta.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben július 5-től július 12*ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Demeter 

Pál és Gombár Erzsébet fia Pál és János, 

Hanzó György ésJancsó Erzsébet fia János, 

Reiner György és Steinfeld Olga fia László- 

Andor, Kriska János és Bohnyát Mária fia 

György, Melian Pál és Filip Mária leánya 

Judit. Zahorecz András és Springer Anna 

leánya Erzsébet, Kugyela János és Nagy 

Anna fia Mihály, Kepka Pál és Lancsa Er

zsébet leánya Erzsébet-Zsuzsanna, Hruska 

György és Kondacs Erzsébet leánya Mária, 

Gémes Gyula-Mátyás Russ Erzsébet fia Gyula, 

Nyemcsok Pál és Gregus Mária fia Pál. 

Plentri György és Zima Judit leánya halva

született. Házasságot kötöttek: Gasztonyi

József Biki Nagy Margittal. Elhaltak : Kocsis 

Pál 5, Antal Mátyásné Pribelszki Erzsébet 62, 

özv. Hrncsjar Mihályné Juhos Judit 72, 

Kasuba András 49, Kondacs Pál 74, Kotvan 

Mártonné Palyó Zsuzsanna 58, Demeter Já

nos 4 napos. Szarka Gyula 74, Zahorecz 

Mihály 61, Szikora János 84, özv. Babinszki 

Andrásné Krajcsovicz Mária 79, Lévay Ba- 

lázsné Kiss Erzsébet 59, özv. Borgulya Gá- 

bomé Dispiter Judit 71 éves, Borgulya Judit

7 napos. Molnár Pál 5 hónapos korukban.

— Különvonatok > a jövő évi németországi 
olimpiászra. A jövő évi németországi olimpi- 

ászra Magyarországból is több különvonatot 

fognak indítani. Három különvonat indul 

majd Budapestről, amelyre már most lehet 

jelentkezni. Az útiköltség személyenként 225 

és 145 pengő, arjiiben az utazási koszt, 

szállás, ellátás és vezetés bennfoglalt^ljiak. 

Jelentkezési dij 5 pengő. Jelentkezési határ

idő július 20. A részvételi dij 10 hónapon át 

havi részletben fizetendő. A Szarvasi Köz

löny olvasói részére sikerült körülbelül 20— 

30 helyet biztosítani az egyik különvpn^V>n, 

amely 1936-ban július 30-tól augusztus 10-ig 

időzik Németországban. Bővebb felvilágosi

tással Orosz Iván lapszerkesztő készséggel 

szolgái minden délután 3 órától a Szarvasi 

Közlöny szerkesztőségében. Nagy Sándor 

könyvkereskedése.

— Előléptetések a miniszterelnökség sajtó
osztályán. A kormányzó dr. lánczi rákóczi 

Rákóczy Imre miniszteri tanácsosi cimmel 

felruházott sajtóelőadót miniszteri osztályta- 

nácsos-sajtóelőadóvá, dr. Dulin Elek minisz

teri osztálytanácsosi cimmel felruházott 

sajtóelőadót miniszteri titkár-sajtóelőadóvá, 

Bathó Lászlót miniszteri segédlitkái-sajtóelő- 

adóvá nevezte ki. Rákóczy Imre évek hosszú, 

sora óta ritka hozzáértéssel és tapintattal 

látja el a sajtófőnök helyettesének nehéz és 

felelősségteljes teendőit, Dulin Elek pedig, 

mint a sajtóosztály jogügyi előadója fejt ki 

ugyancsak régóta értékes tevékenységet.

— A Sztárok Számának lehet nevezni a Szín

házi Élet most megjelent legújabb számát. 

Szenzációsan illusztrált riportok szólnak az 

új számban Rökk Marikáról és a színtiszta 

igazságról, Tasnády Fekete Máriáról, a volt 

Miss Magyarországról, aki hazajött Berlinből 

filmezni, Korda Máriáról, aki csodálatos autó

ján érkezett Budapestre, a nagy és kis Bulla 

Elmáról, Bársony Rózsiról. Darabmelléklet: 

Fodor László izgalmas darabja, az „Egy 

asszony, aki hazudik". Ára 60 f. Előfizetni 

lehet Nagy Sándor könyvkereskedésében 

Szarvason.

— Diákjaink sikere a csabai gyorsíró-verse
nyen. Az Országos Magyar Gyorsíró Szövet

ség által a békéscsabai m. kir. állami keres

kedelmi iskolában rendezett középiskolai 

gyorsiró-versenyen, miként azt egyik előző 

szamunkban jeleltük, a szarvasi ág. h. ev. 

Vajda Péter gimnázium növendékei közül 

Janurik György VI. és Rohoska Gusztáv IV. 

osztályos tanulók vettek részt. A bíráló-bizott

ság most közzétett jelentéséből örvendetesen 

állapíthattuk meg, hogy mindkét diák a ver

senyen négy pályázatot adott be a zsűrinek 

és pályaműveikkel mindketten mind a négy 

fokon elismerést nyertek, melyet egy-egy 

emléklap és egy-egy könyvjutalom jelképez

tek. Ez a siker is értékmérője lehet az ősi 

iskolában folyó komoly munkának.

— Az idegen fiatalember a cime Bónyi 

Adorján új regényének, melynek közléséi

most kezdte meg az UJ IDŐK. Díjtalan mu

tatványszámot bárkinek küld a kiadóhivatal, 

Budapest, VI., Andrássy út 16. Előfizetési ára 

negyedévre 6 pengő 40 fillér, egyes szám ára 

50 fillér. Szarvason előfizetni lehet Nagy 

Sándor könyvkereskedésében.

— A denevérkirály cimen irt Kosáryné Réz 

Lola új ifjúsági regényt „Az Én Újságoménak, 

„Az Én Újságom“ előfizetési dija neűryed- 

évre 2 pengő.

Olcsó nyaralás 
a Balaton mellett!

Özv. Nárai Szabó Gyuléné. a neves író neje Fonyód- 
fürdőtelcpen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-szcri étkezéssel 4'50 P. Gyermekeknek

7 éves korig félár.

Helybeli gabonaárak
Búza 14*30----- ‘—

■ Új búza .13*10 — —*—
Tengeri 1320 — 13*20
Árpa (új) 11 '50 — —'—
Zab 12*-------- •-
Repce 20*— — —

P U B L I K Á C I Ó

Használt ablak, ól eladó 11. 354. — Hereszéna eladá
1. 481. — Ötemetö alatt pótlék eladó II. 398. — Tiz- 
hold föld tanyával kiadó Ili. 8. — Eladó IV. 535. sz. 
ház. — Tizhold föld tanyával, felesleggel kiadó II. 563.
— Huszonnégy hold föld tanyával harmadába kiadó ; 
kettős eke eladó II. 311. — Eladó a II. 464. sz. ház. 
Jel. 11. 461 sz. alatt. --- 24 hold föld felesbe kiadó. 
Tanyást keres III. 91. — Két fcjőskccske eladó IV. 468.
— 28 hold föld felesbe kiadó ÍV. 145. — 20 hold föld 
harmadába kiadó 111. 315. — 9 hold föld felesbe kiadó 
tanya VI. 136.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel s/.cdvc*

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

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

DOROSON Velky Béla tanító.

. 42 magyar hold szántóföld fele endrődir 

fele szarvasi határban haszonbérbe kiadó. 

Érdeklődni lehet Melis Mihálynál I. kér. 245. 

számú ház alatt. _____________

. Eladó 4 katasztrálishold 6/2 O-öl szántó
föld a kolerási táblákban. Érdeklődni lehet 
I. kér. 240. sz. alatt.

. Eladó 11. kér. 299. számú ház.___________

. Eladó a Deák Ferenc utca 160. számú 
adómentes új ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

. Egy szoba-konyhás lakás azonnal kiadó. 
Kóczy Mihály II., 257.

. Eladó Mangol-zugban levő 650 négyszögöl 
szőlő és gyümölcsös, Köröspart közelében- 
Feltételek a Szarvasi Hitelszövetkezetnél tud
hatok meg.

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

. Bútorozott kétágyas csinosan berendezett 
világos szoba nyári hónapokra azonnal ki
adó. 1. 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.____________

Faltidi nvlMotf éi kLuLfts NAGY SÁNDOK 
Nyomatott a Sxatvmí Kfelfej N*wdU> fa U#k 

lilif ajwdljibiat L* Horthy Mikiét ai 9.


