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évre 1*50 P? 1 hónapra 50 fillér, vidékre negyed

évre 2 P, egy példány ára 12 fillér.

Aratás után
Irta ; vitéz Marton Béla 

országgyűlési képviselő.
Javában folyik a cséplési munka az 

égész országban. A dolgos kezek szorgoskod
nak, a szemek felragyognak, mert Isién ke
gyelméből a fagy- és jégkárok ellenére is, 
három millió métermázsával több búzánk 
termelt az idén, mint tavaly. A bizakodás és 
derű azonban nemcsak ebből a terméstöbb
letből fakad, hanem abból a tudatból is, 
hogy a gazda nem maradt magára a termés- 
feleslegével, kiszolgáltatva ügyeskedő kalmár
kezeknek, hanem a Nemzeti Egység kormá
nyának előrelátó gondoskodása idejében 
melléállt és biztosította verejtékes munkájá
nak értékét. Másfél évvel ezelőtt hat pengő 
volt a búza ára métermázsánkénl. Ma a há
rom millió mázsányi többlet ellenére is tizen
három pengő a búza legalacsonyabb ára, 
ami, ha tekintetbe vesszük a hihetetlen mér
tékű amerikai versenyt és az öt pengő nyolc
van filléres világpiaci árakat, olyan ellen
szolgáltatás a gq^da munkájának gyümöl
cséért, hogy azt egyáltalán nem Írhatjuk a 
vak véletlennek vagy szerencsének javára. 
Ebben a több, mint ötven százalékos árja
vulásban a rr agyar gazda sorsát szivén viselő 
kormányzatnak olyan vállvetett erőfeszítése 
és kitartó munkássága halmozódik, amely 
ismeretlen voit a régebbi magyar politikában. 
Akkoriban a kormányok hasonló közremű
ködésére a termés értékesítése céljából alig 
is volt szükség, mert bőséges bel-és külföldi 
piacok álltak a rendelkezésünkre. Azóta azon
ban nagyot változott a világ, mert nemcsak 
Magyarország több, mint kétharmadát vesz
tettük el, hanem az országok önellátó elzár
kózása folytán idegen piacainkat is. Azonban 
nemcsak a búzatermés értékesítése az, mely- 
lyel a Nemzeti Egység kormánya, minden 
kétséget kizáróan megmutatta együttérző gon
doskodását a magyar föld népe iránt. Elte
kintve a búzatermelés minőségi javításétól, 
a tavaszi félmillió pengős fagy- és jégkár 
segítségtől, a gyümölcstermelés támogatásától 
és a mezőgazdasági védőszerek árának le
szállításától, csak a közelmúltban látott nap
világot az a rendelet is, mely az állattenyész
tés előmozdításával kapcsolatban a tej árát 
szabályozta. Emlitsem-e még a jövedelmező 
belterjes gazdálkodást célzó tagosítás költ
ségeire beállított egy millió pengő, a munka- 
alkalmak teremtését szolgáló kölcsönt, a 
gazdaadósok további védelmét biztosító ren
deletet és a telepítés készülő megindítását, 
akkor mindezekből csak azt a tanulságot 
vonhatjuk le minden józanul látó és gondol
kodó magyar, hogy a Nemzeti Egység kor
mánya és Pártja nem állott és nem áll meg 
föld- és népszeretetében a szokásos szavak
nál és ígéreteknél, hanem együttérzését a 
nemzet többségének bajaival mindenekelőtt 
cselekedetekkel igazolja. Gömbös Gyula és 
a Nemzeti Egység Pártja egyaránt tudatában 
van annak, hogy a nemzet léte és jövője a 
magyar föld népének vállain nyugszik. Ezért 
határozta el Gömbös Gyula, hogy mindenek
előtt a gazdasági és szociális reformokat 
hajija végre, amelyek az országos bajok 
érezhető enyhülését eredményezik, szemben 
az alkotmányjogi reformokkal, melyeknek 
sem a szegénység javítására, sem a munka

nélküliség csökkentésére kihatásuk egyáltalá
ban nincsen. Az ország gazdasági sorsának 
javítása és a lakosság jólétének megterem
tése már csak azért is elsőrangúan fontos 
és mindennél előbbrevaló, mert határainkon 
kivül egész Európában oly Jázas gyorsaság
gal peregnek a nagyjelentőségű politikai ese
mények, hogy azoknak kihatása Magyaror
szágra is — reméljük kedvező irányban — 
rövidesen érezhetővé válik. Az alkotó reform
munkának az ideje — miután a legutóbbi 
választásokig különböző akadályok állottak 
az útját — most érkezett el. Mindössze rö
vid két hónapig ülésezett $ddig a reformpar
lament, de ez a csekély idő is elég volt an
nak bizonyságára, hogy a: Nemzeti Egység 
Pártja minden tekintetben beváltja a műkö
déséhez fűzött várakozásokat és reményeket.
A Nemzeti Egység Pártjának minden képvi- 
selőlagja, de különösen a fiatalabb nemzedék, 
ezalatt is bebizonyította a nagy feladatokra 
való elhivatottságát, felkészültségét és len-

Szarvas iparostársadalma 
nagy lelkesedéssel készül 

az Ipartestülét jubileumi ünnepségeire
Az egész megye iparossága készülődik 
és dolgozik a'félévszázados jubileumra

dületes cselekvőerejét és számos esetben 
adta tanújelét politikai és szociális érzékének 
a nemzet valódi érdekei, fájó sebei és orvos
lásra szoruló bajainak helyesirányú gyógy
kezelése iránt. Amikor tehát az alkotmányos 
tényezők a Nemzeti Egység Pártjával egye
temben, állandóan ennyi kézzelfogható bizo
nyítékot szolgáltatnak gondoskodó szeretetük- 
ről a nemzet többsége iránt és amikor Göm
bös Gyula minden cselekedete és igyekezete 
azt igazolja, hogy a Rádióban harmadéve 
clős/ör mondott „Magyar Testvéreim 1“ meg
szólítása nem puszta szó és üres kifejezés, 
hanem a véréből és a lelke mélyéből fakadó 
együttérző és segilő akarat, akkor csak azt 
az egyet kéri és várja Gömbös Gyula és a 
Nemzeti Egység Pártja a föld népétől és az 
egész magyar nemzettől, hogy a feléje áradó 
szereletet és gondoskodási összefogásával, ra
gaszkodásával és bizalmával a jövőben is 
az eddigihez hasonlóan viszonozza.

A szarvasi Iparlestület — mini 
már több alkalommal megirluk — ez 
évben tölti be fennállásának ötvenedik 
évét. A félévszázados jubileumot köz
ségünk lelkes és kultúrált iparossága 
méltó keretek közölt, az egész megye 
iparosainak bevonásával kívánja meg
ünnepelni. Az ünnepségeket szeptember 
8-án tartják meg és az igen gazdag 
program előkészítése és kidolgozása 
most van folyamatban. Az ünnepséggel 
kapcsolatban ipari kiállítást is rendez
nek, sőt szó van arról, hogy ez alka
lommal külön kiállítás keretében be
mutatják a szarvasi őstehetségek mű

veit is. A jubiláris ünnepségek során 
itt tartják meg a megye iparosságának 
körzeti nagygyűlését is, amelyre nem
csak a megye iparosságának vezetői, 
hanem az országos egyesülés vezetői 
is megígérték lejövetelüket. Szarvas 
iparostársadalma pedig a legkomolyabb 
szorgalommal készül úgy a kiállításra, 
mint az ünnepségekre. Ezen a napon 
tesz hitet Szarvas iparossága értékéről 
és élniakarásáról. De az ünnepségek
hez szeretettel csatlakozik Szarvas 
minden rendű és rangú polgára és az 
iparosság ünnepe igy közügy lesz, 
mindnyájunk ügye és meleg ünnepe.

Jövő szombaton lesz a békésmegyei egyetemisták 
kerti ünnepsége Szarvason

A z összejövetelt nagy érdeklődés előzi meg
A Békésmegyei Egyetemi Ifjak 

Köre a szarvasi „Szabolcska Mihály"
Bajtársi Törzzsel együtt a jövő héten 
szombaton, augusztus 10-én esti 9 
órai kezdettel az Erzsébet-ligeti pavi
lonban és kerthelyiségben nagyobb- 
szabású kerti ünnepséget rendez. Az 
egyetemi ifjúság ezen nyári összejö
vetelét méltán előzi meg az 1 egész 
járásban nagy érdeklődés, mivel erre 
az egész megyéből nagy számban 
seregük egybe az egyetemre járó ifjú
ság. Az ünnepség csinos meghivói 
most vannak kikézbesítés alatt és a

kerti ünnepség sikerét az érdeklődés 
nagysága már előre biztosítja. — A 
békésmegyei egyetemi ifjúság diákjó
léti intézményeinek alapjait akarja a 
jövedelemmel gyarapítani és ezért kü
lönösképen megérdemli a közönség 
legteljesebb pártfogó támogatását. De 
a kerti ünnepség magában véve is 
sok kellemes meglepetést és zavarta
lan szórakozást ígér, ami máris nagy 
vonzerőt gyakorol különösen a táncolni 
szerelő ifjúságra. Meghívók a rendező- 
bizottságtól (Szarvas, III. kerület, 150.) 
igényelhetők.



H Í R E K
A dicsó múlt

Ha Magyarország földjébe beleereszti a 
szántó-vető ember az eke vasát nem kell nagyon 
mélyre szántania, hogy dicső, nagy idők kor
hadó, pusztuló maradványait felszínre hozza. 
E földet nemcsak vér, könny és verejték áztatta 
ezer esztendőn keresztül. de talaja volt a kultú
rának is, olyan kultúrának, amelynek csodála
tára járt időnként a félvilág. Emlékezzünk Zsig
mond korára, amikor Európa államainak leg
nagyobb királyai és fejedelmei adtak találkozót 
Visegrád hires királyi palotájában ; avagy em
lékezzünk Mátyás király renaissance Budájára. 
Történelmi hivatást betöltő nagy nemzet kultúrája 
omlott e honban rommá néhányszor a századok 
során, de népe életét igazolja, hogy poraiból 
mindig megelevenedett és újra nagyot tudott 
alkotni. A letűnt, nagy idők romhalmaza fekszik 
a föld méhében és néha a véletlen, vagy egy 
jó inspirációval megáldott tudós férfi kutatása 
nyomán, de nem egyszer az egyszerű munkás
ember szerszáma alól nagy idők csodálatos mű
kincsei és emlékei kerülnek felszínre. Ez történt 
a múlt esztendőben Esztergomban is. A herceg- 
primási udvar kiváló szakférfiai alapos előtanul
mányok után kutatni kezdték az Árpádházi ki
rályok esztergomi palotáját s egy szép napon 
a gondos munkának váratlan és nagybecsű ered
ménye lett. Az ásatás eredményének nemcsak 
tudományos körökben, de a művelt magyar köz
vélemény soraiban is feltűnő visszhangja lett. 
Június hónapban újabb jelentőséget nyert ez a 
kétségtelenül nagy értékű felfedezés azzal. hogy a 
pünkösdi ünnepek alatt maga az ország minisz
terelnöke és kultuszminisztere is megtekintette az 
ásatások helyét. Gömbös Gyula a hercegprímás
hoz intézett levelében hangsúlyozta, hogy máris 
intézkedett afelől, hogy a palota restaurálása 
céljából megfelelő hitel álljon rendelkezésre s a 
kultuszminiszteri kérte fel arra, hogy olyan in
tézkedést tegyen, amelynek következményeként 
István király halálának kilencszázadik évfordu
lójára, 1938-ra a munkálatok teljes befejezést 
nyerjenek. Lehetetlen nem éreznünk nagyszerű 
voltát a gondolatnak, hogy beléphetünk azokba 
a csarnokokba, amelynek falain kiváló nagy 
magyar királyaink is végig hordozták tekintetüket. 
Jóleső kulturoázis ez a mozzanat a mai élet 
napi politikai harcaiban, amikor elmerengve a 
múlt dicső napjain, pillanatnyilag elfeledkezünk 
arról, hogy nem a dicsőség fénye ragyogja be 
a magyar látóhatárt, hanem a gondok és bajok 
depressziója alatt nyög az egész nemzet. De

fénysugár szökik fel a magyar történelem rég
múlt idejéből s a romokat elfedő föld alól feltör 
a múlt dicsősége, hogy bearanyozza nemzetünk 
jövőjének reményekkel teli útjait.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason augusztus hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, 10 órától magyar, az újlemplomban tótnyelvű isten
tiszteletet tartanak.

A szarvasi rom. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor szenlbeszéd, 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 
^órakor van istentisztelet a községi iskolában.

— Eljegyzés. Csabai Baba, Csabai Kélmén 

m. kir. mezőgazdasági szakiskolai főigazgató 

leánya (Szarvas) és Kelecsényi György m. 

kir. gazdasági gyakornok, Köhler Gusztáv 

hercegi uradalmi jószágfelügyelő fia (Kapu

vár) jegyesek.

— Rohoska Géza lett az elemi iskolák igaz
gatója. Lapunk multheli számában részletesen 

beszámoltunk a szarvasi ev. egyháztanács 

üléséről, amelyen a szarvasi ev. elemi isko

lák igazgatójául Rohoska Géza orgonista- 

tanítót, a szarvasi érdemes lanitói kar köz- 

becsülésben álló tagját, a jeles zenészt, a 

Szarvasi Dalkar érdemes karnagyát válasz

tották meg. Rohoska Géza egyéni értékeit 

nem kell külön méltatnunk, immár évtizedek 

óta a szülők és a felsőbb hatóságok legtel

jesebb elismerése mellett végzi elhivatottsággá 

nemesedett kötelességét. Mint orgonista és 

karnagy hervadhatatlan érdemeket szerzett 

a zene- és énekkultúra terén és mint ember 

közismert igazságosságáról, egyenes jellemé

ről, tiszta keresztyéni lelkivilágából fakadt 

közvetlenségéről, jó szivéről, kijegecesedett 

egyéni nemes gondolkodásáról. Szarvas tár

sadalma nagy örömmel vette tudomásul 

igazgatói megválasztását. A szerénységében 

is kimagasló tanítómester nagy érdemeit ju

talmazta ezzel az egyház érdemes tanácsa 

és a magunk részéről is a legnagyobb tisz

telet és hódolat érzésével üdvözöljük őt új 

kitüntető beosztásában, hogy nagy szaktudá

sával, igazságos érzelmeivel, jó leikével so

káig szolgálhassa a pedagógia nagyfontos

ságú ügyét az ev. egyház. Szarvas község 

és édes hazánk üdvére és javéra.

— Nyugalombavonulás. Boda István, a köz

ségben mindenki által kedvelt és ismert 

I. osztályú postaaltiszt, 39 évi szolgálat után 

saját kérelmére nyugalombavonult.

— Zeneoktatás a gimnáziumban. Egyik meg

előző számunkban jeleztük, hogy a gimná

zium fenntartó tanácsa az újonnan megszer

vezendő ének-zenei tanszékre a budapesti 

zeneművészeti főiskola egyik kiváló tehetségű 

végzett növendékét Sponták Nándor zene

tanárt választotta meg. Az intézet ezzel a 

választással a szülők és a fenntartó egy régi 

vágyát és tervét valósította meg és ezzel a 

szarvasi ősi iskola azon kevés intézetek so

rába lépett, melyek tantervűkbe a zeneokta

tást is felvették. Az új tanerő szeptember 

elején foglalja el állását és az iskolában 

köteles órákon kivül a hegedű- és zongora- 

szakban magánórákat is készséggel vállal, 

kedvezményesen alacsony dijak mellett. A 

jelentkezéseket a gimnázium igazgatósága 

veszi ét.

— Frontharcos vacsora. Az Országos Front

harcos Szövetség Szarvasi Csoportja szom

baton este fél 9 órai kezdettel bajtársi vacsorát 

rendez az Erzsébet-ligeti vendéglőben, melyre 

a bajtársakat családjukkal együtt ezúttal is 

meghívja és vendégeket ^szeretettel vár az 

elnökség. *

— Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva, 
KOPSTEIN Bútoráruház Békéscsaba. And- 
rássy ut 25. szám.
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— Egyszóval: nem arra akarom én kérni, 
hogy kifagassa a titkaikat. És még kevésbbé arra, 
hogy azokat nekem elárulja. Csak arra az egyre, 
hogy feltűnés nélkül, a régi barátság jogán — 
látszólag közömbösen — de melegen közeledjék 
mindkettőjükhöz, Higyje e l: ez mindkettőnek 
nagyon-nagyon jól fog most esni. És nagy szük
ségük is van rá! Kérem legyen ügyes, mint 
mindig. És melegszívű, mint mindig. No, meg
érkeztünk. Köszönöm Március. Isten vele !

— Megint egy rébusz — mormogtam ma
gamban a szerkesztőség felé haladva. De ez 
mér nekem nem újság. Mert ahol Október ott 
van, ott mindjárt van rébusz is bőven I No majd 
igyekszünk a végére járni l

Tényleg úgy viselkedtem, mint egy detektív. 
Észrevétlenül szinte jtorülszímatoltam a villát és 
megállapítottam, hogy Hedda asszony egyedül 
ül szobájában és a- nyitott ablak mellett valami 
gobelin munkában merül el.

A Minorita-templom toronyórája ötöt ütött.
— Nagyszerű I — örvendeztem magamban. 

Ilyenkor már lehet vizitelni. No gyerünk egy 
házzal beljebb.

Azzal valósággal besurrantam a szép asz 
szonyhóz. Bekopogtam.

— Isten hozta Március I — örvendezett 
Hedda. Tessék, üljön le nálunk. Tudom, hogy 
Októberhez jött, — de tudja mit — ne siessen 
olyan nagyon, eleget lehet még vele is együtt. 
Ö 5—6-ig sakkozni szokott a papával a lugas
ban. Vagy nagyon siet ?

— Egyáltalán nem. kedves Hedda. Ma 
szabad délutánom van. Csak Októbert akartam 
látni. És mellesleg: magának is el akartam mon
dani a város legfrissebb pletykáit. Vagy nem 
kiváncsi rájuk ?

— Dehogy nem I — kacagott a szép asz- 
szony. Elvégre én is Éva leánya vagyok l

Tiz perc alatt teljesen megmelegedett kö
zöttünk a hangulat. Hedda szemlátomást jól 
mulatott a pletykáimon.

— De, hogy valami szomorúbb dologról 
is beszéljünk : — mondottam közömbösen — 
egy érdekes emberrel kevesebb van most mér 
a városunkban is. De ez talán magát nem is 
érdekli, mert nem vidám dolog és mert bizonyára 
nem "szívesen hallja az illetőnek a nevét — Ok
tóber miatt l

Hedda alig észrevehetően megrezzent.

— Folytassa csak, folytassa — mondotta, 
nem elég jól palástolt izgalommal. Engem min
den érdekel. És egyetlen ismerősömet sem gyű
lölöm, habár, talán van is okom haragudni 
némelyikre.

— Arról van szó, — referáltam közömbö
sen. — hogy Victor őrnagy végleg hátat fordított

a katonaságnak. Nyugdijaztatta magát. Senki sem 
tudja, hogy csinálta meg ilyen ügyesen, ilyen 
gyorsan 7 De megcsinálta. És tegnap este eluta
zott a városból. Senki sem tudja, hogy hová 7 
Feloszlatta a háztartását, kifizette és elküldötte 
az alkalmazottait és becsukta a lakását. Még a 
gyönyörű rózsaligetét is úgy hagyta vissza, gon
dozó nélkül. Nála pedig ez nagy szó. A volt 
segédtisztjének csak annyit mondott : Ne várja
tok vissza. Ha valahol elpusztulnék — a vég
rendeletem a közjegyzőnél van. Azután kiment 
a vasúthoz. A kutya se kisérte ki.

Hedda mélyen elsápadt. Hiába akarta tit
kolni : a hir túlságosan megrendítette.

Bizonyára kissé . ostoba arccal közeled
tem feléje: *

— Mi baja van, az Istenért 7 Rosszul érzi 
magát 7 I

— Nem-nem! — mondotta rekedten és 
nagy erőfeszítéssel mosolyt erőltetve ajakéra. De 
ez a fülledt levegő. — És űgylátszik, egy kis 
múló szivizgalom. — Csak maradjon, — marad
jon kéiem nyugodtan I Mindjárt segítünk rajta. 
Csengetett.

— Hozzon két pohár hűsítőt — szólt a 
szobalányhoz.

Élvezettel szürcsölte a finom málnaszörpöt. 
Arcára lassanként visszatért az élet és ajkára a 
társaságbeli ember jól betanult mosolya.
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— A Berlitz-iskola angol tanára Szarvason. 
A szarvasi angol-francia egyesület értesíti 

tisztelt tagjait, hogy miss Dóra Lee-Delisle a 

budapesti Berlitz-iskola angol tanára augusz

tus hó 2-án, pénteken este 6 órakor Szarvasra 

érkezik. Miss Dóra Lee-Delisle másnap augusz

tus 3-án, szombaton este 9 órakor megjelenik 

az egyesület helyiségében, ahol az egyesület 

tagjai ünnepiesen fogják őt fogadni. Erre az 

alkalomra az egyesület összes tagjainak 

szives megjelenését kéri az egyesület 

vezetősége.

— Összejövetelt rendeztek a szarvasi szabó
iparosok. A szarvasi Ipartestület férfi és női 

szabóipari szakosztályai hétfőn délután az 

Ipartestületben értekezletet tartottak, amelyen 

majdnem teljes számban jelent meg a szarvasi 

szabóiparosok társadalma. Az értekezleten 

több ügyet tárgyaltak meg, majd meghallgat 

ták Fényes Sándornak, a budapesti techno 

lógiai tanintézet tanárának, a világhírű sza 

básznak értékes és tartalmas előadását 

Este szakosztályi vacsorát rendeztek, amelyen 

a megjelenteket Dalos Sámuel szakosztályi 

elnök üdvözölte, majd Medvegy Miklós az 

Ipartestület alelnöke lendületes és összetar

tásra serkentő beszédben köszöntötte az 

egybegyűlt szabóiparosokat. Fényes Sándor 

tanár az emberi és krisztusi szeretetnek 

mélységeit tárta fel a hallgatóság előtt ma- 

gasnivójú beszédében és a szebb jövendőbe 

vetett bizalommal kérte a szabóiparosok 

egybefogását. Kiss Mihály köszöntő szavai 

után Tákos Lajos ipartestületi jegyző mon

dott szép beszédet a mai nehéz gazdasági 

helyzettel kapcsolatban. Utána Orosz Iván 

lapszerkesztő emelkedett szólásra és a jelen

lévők nagy figyelme mellett gondolatokban, 

meglátásokban és érzelmekben gazdag, köl

tői és látnoki emelkedettségű beszédben 

öntött reménytkeltő hitet a hallgatóságba. A 

beszédek elhangzása után még sokáig együtt 

maradt a legjobb hangulatban s kellemesen 

elszórakozott társaság.

— Eltűnt egy öcsödi asszony. Kanalas Mi- 
hályné született Koszta Mária 35 éves 
gyengeelméjű asszony hozzátartozóinak la
kásáról a múlt héten eltűnt. Feltalálására a 
nyomozást megindították.

Szarvas község elöljáróságának 
nemes áldozatkészsége az úszósportért

Augusztus 20-án rendezik meg a Holt-Körös távúszóbajnokságot

Nagyjelentőségű határozatot hozott 
július 18-án Szarvas község érdemes 
elöljárói tanácsa.A határozatban ugyan
is a községi uszodát, a Szarvasi Úszók 
és Testgyakorlók Egyesülete kérelmére 
naponként egy-egy órára, délutáni fél
7 és fél 8 óra között a SzUTE-nek 
ingyenesen átengedte visszavonásig 
és határozatában kimondta, hogy: 
„Készségesen tett eleget az elöljárói 
tanács a kérelemnek, mert az ifjúság 
úsznitanulását a maga részéről is he
lyesnek, szükségesnek tartja és a SzUTE 
érdemes vezetőségének dicséretreméltó 
agilitását, az ingyenoktatás önzetlen
ségét méltányolva, a megadott enge
déllyel örömmel kész előmozdítani a 
kitűzött nemes célt.“ Az emelkedett 
szellemű tanácshatározat alapján, a

fiúgyermekek ingyen úszás-oktatása 
augusztus 1-én délután fél 7 órakor 
már kezdetét is vette. Az eredményről 
annak idején be fogunk számolni. A 
munkába a Levente-Egyesület már be 
is kapcsolódott s a vezetőség fel fogja 
ajánlani a bekapcsolódást a gimnázi
umnak és a gazdasági tanintézetnek 
is. Itt említjük meg, hogy a Magyar 
Úszó Szövetség most már véglegesen 
augusztus 20-át jelölte ki a Levente- 
Egyesület által rendezendő Holt-Körös 
bajnokság és a SzUTE által rende
zendő Háromváros hölgyverseny idő
pontjául. Tréningek kedden és pénte
ken délután 4 órakor a'dr. Melis-féle 
strandon. Úszótanfolyamra jelentkezé
sek a levente-irodában.

— Összezúzta a vasék a lábát. Kunstár János 

50 éves szarvasi napszámos Borgulya Pál 

cséplőgép tulajdonos gépénél volt alkalmazva. 

Kunstár János a cséplőgépről egy vaséket 

akart levenni. A súlyos vasék kicsúszott a 

kezéből s a lábára esett és a lábfejét össze

zúzta. Orvosi gyógykezelés alá vették.

— A kereskedelmi iskola újból megkezdi mű
ködését. A helybeli kereskedelmi női szak- 

tanfolyam három évi kényszerszünet után 

szeptemberben újra meg akarja kezdeni 

működését. Az iskola tanulmányi tanácsa a 

megnyilvánult közóhajnak engedve és annak 

a tudatában, hogy ez a kurzus három évi 

szünet után ismét annyi növendékkel tud 

majd benépesülni, amennyi az iskola léte

zését biztosíthatja, a szaktanfolyam megnyi

tására az engedélyt megadta. A tanfolyam 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügye

lete, ellenőrzése alatt, annak engedélye alapján 

és általa jóváhagyott tanterv szerint végzi 

majd a növendékek szakszerű kiképzését. 

A kereskedelmi gyorsíráson kivül, tanilja a

gépírást, a könyvelést, a kereskedelmi leve

lezést és oklevele a végzett növendékeket 

banki, részvénytársasági, vállalati, gyári, 

üzleti levelezői, könyvelői, titkári, pénztárnoki, 

irodatiszti állásokra képesíti. A további jelent

kezéseket augusztus havában a gimnázium 

igazgatósága levél útján veszi át.

— Újból kapható a Ruttkay Sándor szerkesz

tésében megjelent „Régi Szarvasi Deákévek“, 

ára egy pengő. Nagy Sándor könyvkereske

désében szerezhető be.
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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 ára 1 pengő. 

Kiszolgálási díj csak 10 fillér.

Friss készí tésű TENNISZÜTŐK
már megérkeztek és nagy választékban kaphatók

NAGY SÁNDOR könyv- és papirkereskedőnél
Kedvezményes részletfizetés, — OLCSÓ ÉS SZAKSZERŰ HÚROZÁS. — S. M. „Spencer“ versenylabdák eredeti áron.
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HETENKÉNT
Iija ! OROSZ IVÁN

A gépember 
és az embergép

Tudósok álma volt mindig a gépember. 
Homeros Odisseiéjéban mesterséges emberekről 
beszél, akik a lakomán felszolgálták az ételeket. 
Aristoteles egy helyen mozgó Vénusz-szobrot 
emlit, az ókori fizikus, Heron pedig ügyes ember
automatát gyártott. Az egyiptomi és babilóniai 
templomokban a papok gőzzel és melegített 
levegővel a tömegek hitének növelésére szobrokat 
mozogtattak meg. A középkor sem maradt el a 
gépember keresésében, sőt a középkori fizikai 
és alkímiai műveletekhez nagy adag babona és 
gyávaság is járult. A fizikusok a homonkulusról 
álmodoztak, arról a csodás vegyi folyamatról, 
amely által előállítható az a csodás ember, 
amelynek se teste, se súlya, se neme nincs. 
A VIII. század hires fizikusa, Albertus Magnus 
harmincévi munka után előállított egy gondolkodó 
gépembert, akit ajtónyitogatásra használt fel a 
mester, de a gépszolga oly szemtelen volt, hogy 
Aqúinói Tamás, q csodatévő cingulummal ren- 
delkéző szent, az aristotelesi alapon nyugvó 
katolikus modem teológia megalapítója egy napon 
szétrombolta. Juda Léva ben Bezalcal, a hires 
prágai rabbi mondái Gólemjéről ki ne hallott 
volna, ha másutt nem, a színházban, aki titokzatos 
névvel megirött cédulát tett áz agyágember szájába 
és ennek csodatévő hatásától megelevenedett. 
Jó operett-téma is volt pár évtizeddel ezelőtt. 
De az operettlrodalom egy másik gépembert is 
fel tud mutatni. Ez Offenbach szép vigoperája, 
a Hoffmann meséiben elevenedik meg egy szép, 
gyönyörűhangú leányka képében. Az órások se 
maradtak el. Egy Dróz nevű svájci órás zenélő 
gyerinekautomalát készített, Rosenegger heilbrunni 
órás kis színházában csupa gépszinész játszott. 
Pompás, elevenül ható androidokat épített Vau- 
cahsbn francia órás is. De nem szabad meg
feledkeznünk a magyar Kempelen Farkas világ
hitű sakkozó automataemberéről sem, akinek a 
titkát a tudós magyar csak Nagy Frigyesnek 
árulta el. A legújabb kor elektromágnesekkel és 
újöbb mechanikai elemekkel igyekszik mozgásba 
hozni az annyiszor megálmodott gépmunkást. A 
száporaváltakozású technika gépemberei nem
csak mozognak, jámak-kelnek, feladatokat olda
nak meg, hanem emberekhez hasonlóan érzék
szervekkel is dolgoznak. Az elektroncső, a mik- 
rofón érzékennyé teszi ö gépembert a hangok 
iránt, „aki" nemcsak hall, de lát is. Ilyenek az 
lóságokban sokat emlegetett gépemberek, akik 
a Televox, dr. Motor, Robot, Mister Alpha, Tele- 
lux 'stb. nevekre hallgatnak. Ám, de mit ér ez 
mind, ha a léleknek csodáját nem tudják belé
jük oltani. Egy szikra ez csak, ám Ádámmal 
mondja Madách ; „De azt a szikrát, azt honnan 
veszed V  Évezredeken át foglalkoztatta a gép
ember titka az emberiség gondolkodóit,. de fog
lalkoztatta egy másik is, az embergép. Most 
olvasom az egyik újságban, hogy Lilian Gilb
recht asszony Londonba érkezett Amerikából, a 
munkaracionálás hires szakértője. Ennek a neves 
doklötnő asszonynak tizenegy gyermeke van és 
a fcsaládi gondok mellett sem akart lemondani a 
tudományos munkásságról és az emberiség egyik 
örök. álmáról a racionalizálásról. Ezért egyéni 
elgondolása szerint megszervezte családja életét. 
Gilbrecht asszony családja vasárnaponként köz
gyűlést tart H  ezen vitatják meg a család kö

vetkező heti életét és minden egyes családtag 
munkabeosztását. Kartoték-rendszerbe van min
den foglalva, a nap minden órájára mindenki
nek elő van irva a munkája, mely időben kell 
megtölteni a villanycsengőt sóval, mikor kell a 
tejest kifizetni, mikor húznak új ágyhuzatot, stb. 
Madách Imre álmodta falansztervilág ez kicsiben, 
amely felé lassan, de biztosan haladunk és 
amennyire borzalmas lehet egy Gilbrecht-család 
egyhangúan begépiesedett élete, amilyen remény
telenül unalmas lehet a naptárilag előirt óragép- 
szerű munka, olyan lehet majd az emberiség 
élete is a tervezett racionálási álmok teljesülte 
után. A túlracionalizált gépember lassan elveszíti 
egyéniségét, elveszti törtető vágyát, monolón kö
zömbösségbe süllyed az a bizonyos szikra, amit 
mi léleknek nevezünk. A gépnek nincs lelke és 
a racionalizmus a léleknélküli gépembert akarja 
kitermelni. A családi és társadalmi élet az ér
zelmire, a szeretetre épített szabadterű összetar- 
tozandóság. Ezt megölni egyenlő az Embernek 
megölésével. Ahol az ember a szükségszerű be-

A múlt héten több tűzeset fordult 
elő a környéken. Mindenütt a tűzoltók 
éberségének és a lakosok áldozatkész
ségének köszönhető, hogy nagyobb 
veszedelem nem történt. Békésszent- 
andráson Harangozó János kisbirtokos 
házának teteje égett le. A békésszent
andrási tűzoltóknak sikerült a tűz to
vábbterjedését megakadályozni. Öcsö
dön ugyancsak egy ház gyulladt ki. 
Eddig még ki néni derített okból ki
gyulladt Rónai Imre zenész háza. A 
tüzet a házbeliek azonnal észrevették 
és az összefutott szomszédokkal sike
rült a tűz továbbterjedését megakadá-

tésel. Ezzel a cimmel adta ki Kismarjai-Kon- 

rád Emil oki. kösépiskolai tanár jiagyobb- 

lélegzetű történelmi tanulmányát Békésmegye 

megalapítójáról báró Haruckern János-György- 

ről és a megye életében korszakalkotó mun

kásságáról. Többet-kevesebbet mindnyájan 

tudunk Haruckern Györgyről a császári élel

mezési biztosról, aki egykor III. Károlytól a 

budai hőviz malom helyett a békésmegyei 

fiscusi birtokokat kapta meg, mivel a kincs

tárnak egy milliónyi hasznot hozott az olasz 

hadjáratok alkalmával becsületes és önzetlen 

munkásságával. Kismarjai-Konrád Emil, a 

szarvasi származású gyulai tanár körültekintő 

figyelemmel, nagy gondossággal gyűjtött össze 

minden adatot az alapitóra és alapítványaira 

vonatkozólag. Közvetlen hangú tanulmányá

ban legelőször is Békés vármegye múltját 

ismerteti, majd báró Haruckern János-GyÖrgy 

életét és munkásságát tárgyalja adatokkal, 

idézetekkel bőven alátámasztva. Haruckern 

munkásságának óriási fontosságát, telepítési 

mozgalmainak örök időkre kiterjedő értékét 
a történelmi távlatból hűén bírálja el és az

osztásban él, ott elvész a lélek, de elvész a? 
ihlet, a szárnyalás és á nagy alkotás . is. Pe 
amint soha se sikerül kitermelni a tudósoknál  ̂
az igazi gépembert, úgy nem sikerülhet megte-- 
remteni áz embergépet sem. Az a bizonyos kis 
szikra minden akarásnál erősebb. Madách Imre 
az Ember tragédiájának falánszférjelénétében 
Michelangelo mondja :

„igen, mert mindig széklábat csináltam,
És azt is leghitványabb alakra 
Soká könyörögtem, hagyják módosítnom 
Engedjék, hogy véssek rá holmi diszt,
Nem engedék. Kívántam változásul 
A szék támláján, mindent hasztalan, 
Megőrüléshez voltam mér közel"* . . ,

Ha a racionalizmus eredményeként Michet- 
angelo széklábakat farag, Plátó borsón álmodik, 
Luther robusztos erejét kazánfűtésre pazaiolja, 
erre haladni nem érdem még Gilbrecht asszony-. 
nak sem, ha van benne abból a kis szikrából, 
amit közönségesen léleknek nevezünk.

lyozni úgy, hogy mire a tűzoltók meg-; 
érkeztek dolguk nem is akadt. NaV 
gyobb tűz pusztított az öcsödi határ 
mellett fekvő Léderer-birtokon. Itt egy 
óriási, száz igásszekér rakományú szé-! 
nakazal gyulladt meg ismeretlen ok-, 
ból. A tűzhöz az összes uradalmi al-e 
kalmazottakat kirendelték, azonban .̂ a 
tűz lokalizálása megfelelő tűzoltó-: 
szerek hiánya miatt nem volt lehetsé
ges. Az uradalom látva a veszélyt az. , 
öcsödi tűzoltókat hívta ki a tűzhöz;:

alapitó erős gyakorlati és számitő üzleti ér

zékének hangoztatásával szemben állapítja 

meg, hogy bár a maga meggazdagodását 

akarta, de az egész ország javára cselekedett. 

Szerető hangon ir Szarvasról is, a nógrádi , 

tótok alapításáról, amely az erős magyaro

sodás útján van, ahol a katblikusság Jegben- 

sőbb barátságban él ma az evangélikus 

többséggel. Sok szeretettel, meleg szívvel és 

avatott tollal megirt tanulmányt nyújt át ne

künk Kismarjai-Konrád Emil e művében és 

mi örömmé! nyújtjuk át neki élismerésünket 

szép munkájáért. A 64 oldalas könyv Gyulán • 

jelent meg Dobay János könyvnyomdájában.,- 

Ára 2 pengő. Megrendelhető 4  azeizőtőL; 

Cime: Gyula, Bajza ú. 5. 

iiiuwioHiiiinuniiiiuiiiHiramiiiiDiiiiuiiuiiiiiiuuiimiuniiiuiiuiBBHiiiinwiuiwinMu&É̂

Mindennemű nyomtatvány ^
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

/

Több tűzeset pusztított a környéken
Békésszentandráson és Öcsödön egy-egy ház teteje égett le

Az ügyes öcsödi tűzoltóknak sikerült- 
is a tűz továbbterjedését megakadá
lyozni. A kár igen jelentékeny. . :, -

— Báró Haruckern János-György és telépi-



— Kőtelező egyenruha a gimnáziumban. A

vallás- és közoktatásügyi miniszter már az 

elmúlt tanévben rendeletileg közölte az egyes 

gimnáziumok igazgatóságaival, hogy a veze

tésük alatt álló iskola növendékeinek írják elő 

az egységes magyar nemzeti viseletet. Ennek 

megfelelően a helybeli Vajda Péter gimnázium 

a jövő tanévtől kezdve kiván e rendelkezés

nek eleget tenni és a lehető legolcsóbb áron 

beszerezhető diák egyenruha és sapka vise

lését fogja előírni. Ezek beszerzése a szülők

nek nem okozhat külön költséget, mert ha 

gyermeküknél egy új ruha és kalap meg

vételére kerülne a sor, ezek helyébe már ezt 

az előirt formát vehetik. Az iskola igazgató

sága az egyik helybeli kereskedővel lépett 

összeköttetésbe, igy a növendékek az egyen

ruha anyagát és az egyensapkát előnyös 

áron ennél szerezhetik be és ugyancsak egy 

helybeli szabóiparossal, ki e magyaros sza

básmintákkal már rendelkezik, kívánja a 

diákságegyenruhájátis olcsó áron elkészíttetni.

— A Bocskay SE évi rendes közgyűlése. A 

Szarvasi Iparosok Bocskay Sportegyesülete évi 

rendes közgyűlését augusztus 11-én tartja meg 

az Ipartestület csarnokában, melyre az egye

sület tagjait ezúton hivja meg a vezetőség. 

Határozatképtelenség esetén a tagok létszá

mára való tekintet nélkül a közgyűlés augusz

tus 18-án lesz megtartva.

— A szegedi szabadtéri játékokra a „Paraszt- 

becsületéhez és „Az ember tragédiájáéhoz 

kedvezményes belépőjegyek elővételi árban 

Andermannál szerezhetők be. — Szegedre 

-50 százalékos, félárú kedvezményes vasúti 

igazolványok, felvilágositással Andermannál 

kaphatók. Érvényes augusztus 1-től augusz

tus 22-ig. — Külföldre utazók részére vízumot 

és külföldre szóló retur vasúti jegyek Ander

mannál beszerezhetők.

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

Vonjak le a tanulságot!
Amint egy ember becsületességét, ráter

mettségét legjobban nehéz, válságos időkben 
tudjuk igazán megítélni, épúgy akkor állapít
hatjuk meg legjobban, legbiztosabban, mit ér 
valamely anyag, vagy eljárás, ha azt akkor 
figyeljük meg, amikor a körülmények nem 
kedveznek annak. így vagyunk a műtrágyá
val is. Senki sem csodálkozik azon, ha kellő 
csapadékos jó időben szuperfoszfáttal termett 
búza csépléskor ontja a magot, de — gon
dolta biztosan nem egy gazda — mutassa 
meg a műtrágya, mit tud szárazságkor vagy 
egyéb kedvezőtlen körülmények között.

Nos, az elmúlt években — sajnos — 
bőven meg volt ennek lehetősége. Volt szá
razság, volt rozsda, hőguta, poloska s min
denféle egyéb csapás.

S ekkor kitűnt, hogy a szuperfoszfáttal 
műtrágyázott kalászosok az aszályt nem sínylet
ték meg. Még az aszály vidék kellős közepén is, 
Dévaványán az uradalom szuperfoszfáttal 
műtrágyázott búzája holdanként 13 q búzát 
adott akkor, amikor a tőszomszéd műtrágyá- 
zatlan búzáját aratni sem volt érdemes. Ki
tűnt, hogy a szuperfoszfáltal trágyázott búza 
kevésbbé szorult meg, mert előbb éredett 
be s igy elkerülte a tikkasztó nagy meleget, 
holott a műtrágyázatian búza teljes éredése 
hosszabb fejlődése miatt ép a hőségbe esett 
s persze megszorult.

A műtrágyázott búza egyenletesebben, 
erőteljesebben s gyorsabban fejlődik, ezért 
hamar kinőtt a rozsda (és poloska) foga alól 
s kevesebbet szenvedett.

Mindez természetesen megfelelő termés
többletben, jövedelemtöbbletben mutatkozott. 
Vonjuk le a tanulságot.. .

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv

ben július 26-tól augusztus 2-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Kopcsjak 

András és Velki Mária leánya Judit, Balázs 

Mihály és Nyemcsok Anna fia Pál, Fazekas 

Imre és Fekete Erzsébet leánya Erzsébet, 

Jansik Mihály és Korbely Zsuzsanna fia 

András, Viszkok Pál és Dankó Judit leánya 

Judit, Pavelka István és Czigléczki Anna fia 

István, Nyemcsok János és Medvegy Erzsébet 

leánya Erzsébet, Sutyinszki István és Trnyik 

Erzsébet fia István, Adamovszki András és 

András Zsuzsanna leánya Zsuzsanna, Lestyan 

György és Szappanos Zsuzsanna leánya Ilona, 

Varga János és Padla Mária leánya Anna, 

Kurucz János és Gombár Anna leánya Anna, 

Jelen Mihály és Poljóka Erzsébet leánya 

Erzsébet. Házasságot kötöttek: Bangya Sán

dor Kelement Ilonával. Elhaltak : Krajcsovics 

Pál 6 hónapos, Garai Mihály 20 hónapos, 

Nyemcsok Pál 30, Adamov Zsuzsanna 1 na

pos, Komár Mátyás 27 éves Moravcsik Mar- 

git-Éva 8 hónapos, korukban.

— Aki vikendházat talált a földjén. Szarvason 

a Mangolnak nevezett gyümölcsös részen 

lassan mozgalmas és nagyjövőjű fürdőkultúra 

alakul. A csinos és változatos fürdőházak 

egész sora épül fel lassan és pompás lát

ványt nyújt a csónakázóknak a Körösről, de 

elsőrendű és nemes szórakozást és üdülést 

a tulajdonosoknak. Egy közismert szarvasi 

polgárlársunknak is van egy kis földje a 

Körös-partján. Mivel anyagi helyzete nem 

engedte meg, hogy nyaralóházat építsen oda, 

nagyon ritkán kereste fel a nyaralóépületek 

közé beékelt kis telkét. A minap egy isme

rőse hivta ki őt és családját a Mangolba. 

Amikor odaértek, legnagyobb megrökönyö

désükre és csodálkozásukra egy csinos, mo

dern kivitelű vikendházat találtak a telken. 

Már azt hitték, hogy idegen birtokolta el a 

helyet, de a házavató birkapörköltös ünnep

ség meggyőzte őket, hogy övéké a gomba

módra kinőtt kis nyaraló, amivel Budapesten 

lakó vejük lepte meg őket.

— Elmaradt közgyűlés. A szarvasi Turul 

Sportegyletnek szombatra hirdetett közgyűlése 

részvétlenség miatt elmaradt. A közgyűlést 

valószínűleg e hó végén fogják megtartani.

— Országos vásár. A gyomai országos vá

sárt augusztus 9. 10. és 11-én, a kunszentmár

tonit augusztus 18-án tartják meg.

499—1935. szám.

Hirdetmény.
A Körös-Tisza-Marosi ármentesitő tár

sulat közzéteszi, hogy a szarvasi, békésszent
andrási, öcsödi, mezőtúri, endrődi, gyomai, 
mezőberényi és köröstarcsai határokban 
fekvő mezőgazdasági művelésre alkalmas 
területeit és másodrendű védtöltéseit a hely
színén tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
a következő feltételek és sorrendben fogja 
bérbeadni:

Bérleti idő 1935. október 1-től 1945. 
október 1-ig terjedő 10 év.

Haszonbérek előre fizetendők, felerész- 
ben november 15., felerészben április hó 
15-ig. A bérösszeg aranypengő.

Az árverésen társulati bérhátralékosok 
nem vehetnek részt.

Bélyeg és illeték a helyszínén a szer
ződés aláírásakor azonnal fizetendő.

Aki 1935. november hó 15-ig az évi bér 
első felét nem fizeti be, annak szerződése 
felsőbb jóváhagyásra nem terjesztetik fel.

Augusztus hó 26-án, hétfőn délelőtt 8 
órától kezdődőleg a szarvasi határba eső 
régi gátat és előterét a halásztelki kiágazás
tól Békésszentandrás határáig, a szentand- 
rás—kákái csatorna beömléséig.

Augusztus hó 27-én, kedden délelőtt 8 órá
tól kezdődőleg a szentandrási határban lévő 
régi gátat és előtereit., a szentandrás—kákái 
csatorna beömléstől Öcsöd község határáig, 
a Mogyorós-halomig.

Augusztus hó 28-án, szerdán délelőtt 8 
órától Öcsöd község határában lévő régi gá
tat és előtereket a Mogyorós-halomtól végig 
Bábockáig.

Augusztus hó 29-en, csütörtökön délelőtt
7 órától a mezőtúri határban lévő hullámtéri 
régi gátat és előteret, 10 órakor az endrődi 
halárban lévő Fazekas-zugi hullámtéri régi 
gátat és előteret, 11 órakor a fűzfászugi régi 
gátat. Délután 2 órakor a Gyoma, Mezőbe- 
rény, Köröstarcsa határban lévő régi gátat 
és előterét, a gyomai élőgáttal való keresz
teződéstől kezdődőleg.

A részletetes feltételek a haszonbérleti 
szerződésben foglaltatnak bent. Haszonbér
leti minták a szakaszigazgatóságnál Szarvas 
és az árverés helyszínén megtekinthetők.

Szarvas, 1935. július hó.

Takátsy Sándor s. k.
szakaszfőmérnök.

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

KOPSTEIN



Leesett a kazalról és a rázuhanó létra
a karját törte

A  gyulai kórházba szállították gyógykezelés végett

Borgulya Pál szarvasi cséplőgép- 
Uilajdonos gépénél dolgozott Zahorec 
János 33 éves szarvasi mezőgazda- 
sági napszámos. A cséplésnél Zahorec 
egy szalmakazalra ment fel, hogy a 
szalmát eligazitsa. A létra megcsúszott 
alatta és ő mintegy három méter ma
gasból a földre zuhant. A nehéz létra

is ráesett, amely jobbkarján a csontot 
eltörte. Súlyos sérüléseit dr. Lestyan 
Goda György szarvasi orvos kötötte 
be, majd a súlyosan megsebesült 
munkást a gyulai kórházba szállítot
ták. Állapota javulóban van. de fel
gyógyulásához 5—6 heti gyógykezelés 
szükséges.

Megkapta a lépfenét a megnyúzott birkától
Pár órai szenvedés után belehalt tragikus betegségébe

Nyemcsok Pál szarvasi II. kül- 
kerületi 170. szám alatti 30 éves cipő
készítőnek a hét elején elpusztult egy 
birkája. A felfúvódott birkát Nyem
csok Pál megnyúzta. Másnap a fiatal 
iparos egy pattanást vett észre a tes
tén, amelynek helye'rohamosan feke- 
tedni kezdett. Amikor látta, hogy a

baj komoly, orvoshoz ment, de akkor 
már nem lehetett segíteni rajta, mert 
szerdán nagy szenvedések között lép- 
fenében meghalt. Valószinűleg a birka 
nyúzása közben kapta meg a szörnyű 
betegséget, amely halálát okozta. 
Nagy részvét mellett temették el.

— Szabóipari ármegállapitó értekezlet Oros
házán. Néhány héttel ezelőtt a szegedi kamara 

kerületéhez tartozó szabóiparosok értekezletet 

tartottak Orosházán. Ezen a gyűlésen elha

tározták, hogy a rövidesen bekövetkező 

munkabérszabályozás kapcsán 60 filléres 

órabér alapján egységes irányárakat állapí

tanak meg a férfiszabóiparban és továbbá 

azt, hogy szakmai továbbképző iskolát, illetve 

tanfolyamot állítanak fel Délmagyarország 

szabóiparosai számára. A gyűlésen elfoga

dottak részletes kidolgozása céljából vasár

nap Orosházán ismét értekezletet tarlottak a 

szabóiparosság kiküldöttei. A megbeszélésen 

a 60 filléres órabérhez alkalmazott irányárak 

fokozatos kiépítését határozták el. Az érte

kezleten a szarvasi szabóiparosok képvisele

tében Dalos Sámuel szakosztályi elnök és 

Korbely Samu szakosztályi pénztáros vet

tek részt.

— Megsértette a búzakalász. Czigléczki Mária 

a múlt héten egy cséplőgépnél dolgozott. A 

kévéket adogatta be a dobládába. Munka

közben egy búzakalász jobb kezének hüvelyk

ujját megsértette, amitől szövetközötti genye- 

sedést kapott. Orvoshoz vitték.

— Kigyómarás. Irta John Goodwin. A hatal

mas bankvezér és a szegény kis gépirólány 

szerelmét már sokan megírták. Hogy ebben 

az izzó feszültségű bűnügyi regényben mégis 

egészen újszerű erővel hat az olvasóra, ez 

elsősorban John Goodwin kiapadhatatlan 

mélységű és már az első lapokon megrázó 

irásművészetének köszönhető. Ragyogó nagy

világi nő veszi fel a harcot a kis gépirólánnyal, 

aki tiszta szivénél egyebet nem adhat aján

dékba szerelmesének. S ráadásul még egy 

sötét sebezhető pontja is van az életének. 

S mikor a férfi mégis változatlanul kitart 

mellette, sőt az egész világgal is kész szem

beszállni érette, feneketlen gyűlöletté válik a 

vetélytársnő mellőzött szerelme. Halálos bosz- 

szútól lihegve, mérges kígyóként fonódik rá 

a férfi életére s minden ördögi leleménnyel 

igyekszik az annyira áhított vagyon birtokába 

jutni. A fényes esküvő, kínos botrányba fül: 

a gyönyörű menyasszony hiába várja vőle

gényét a templom oltáránál. A szenvedélyek 

vad viharai tombolnak az események mögött

s már-már utolsó reményük is elsüllyed az 

emberi kapzsiság és elvetemült gonoszság 

ingoványán. A Palladisnak ez a legújabb 

Egypengős Regénye Kosáryné Réz Lola ritka 

szép fordításában jeleni meg. Kapható Nagy 

Sándor könyvkereskedésében Szarvason.

— A Bocskay benevezett a bajnokságba. A

Szarvasi Bocskay Sportegyesület vezetősége 

július hó 30-án tartott ülésén elhatározta, 

hogy az 1935—36. évi bajnokságra benevez. 

A benevezés már megtörtént a déli alszövet- 

ségnél.

— Csabai tenniszezök Szarvason. Vasárnap 

a csabai tenniszezőket látták vendégül a 

szarvasiak és az erősen tartalékolt szarvasi

akkal szemben a csabaiak 6:2 arányban 

győztek. Szép számú közönség nézte végig 

a versenyt. A szarvasi csapatban dr. Raskó 

Sándor szép győzelmet aratott dr. Bayer, 

Donner Imre pedig Viski felett.

—Az Új Kor új száma. Az “Új Kor" aktiv, 
katolikus orgánum most megjelent nagy nyári 
számában Mihalovics Zsigmond az A. C. 
igazgatója és Mészáros János érseki helytartó 
Írtak feltünéstkeltő, nagy, vezető cikkeket. Az 
Aradi Zsolt, Balla Borisz és Possonyi László 
által szerkesztett lap 48 oldalon és szenzációs 
illusztrációk mellett jelent meg. Az „Uj Kor" 
ebben a számban kezdi meg Claudel és 
Jacques Riviére világhírű levelezésének köz
lését folytatásokban ; a bevezető cikket Balla 
Borisz irta. „Megjegyzések", Világnapló és 
gazdag könyvkritika és számtalan érdekfeszitő 
aktuális más cikk, irás egészítik ki a feltü
néstkeltő számot. Szerkesztőség és kiadóhiva
tal : Budapest Szentkirályi ucca 28. Mutatvány- 
számot készséggel küld a kiadóhivatal.

Olcsó nyaralás 
a Balaton mellett!

Özv. Nórái Szabó Gyuláné. a neves író neje Fonyód- 
fürdőtelepen lévő panziójában, árnyas parkban napi 
penzió 4-ízeri étkezéssel 4*50 P. Gyermekeknek

7 éves korig félár.

Helybeli gabonaárak
Búza . 14‘------- *—
Új búza 14‘— — —’—
Tengeri 15*— — 16'—
Árpa (új) 13*-- 13 50
Zab 14*— ----- —
Repce 17’— — —’—

Értesítés. Tisztelettel értesítem a m. 
tisztelt közönséget, hogy a

III. kerület 99. szám alatti Robitsek-házban

kézimunkaszalón, előnyomda 
és rövidáru üzletemet

megnyitottam.
Kérem a m. tisztelt vásárló-közönség szíves; 

pártfogását.

Bérces Györgyné.

A z üzlet lelke a reklám !
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Egészséges és sikerdűs 
reklámot kaphat, ha a

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

P U B  L I K Á  C I Ó
Kákán 4 járás és 3 hold szántó eladó. T 11. 354. — 

14 hold föld felesbe kiadó. I. 195. — 14 hold föld fe
lesbe kiadó il. 345. — 9 hold szántó eladó. T V. 266.
— 6 hold szántó eladó. 1. 240. — 5 hold szántó eladó, 
esetletí haszonbérbe kiadó. 11. 243. — 32 hold föld ta
nyával haszonbérbe kiadó. T Vll. 189. -■ 5 hold föld 
haszonbérbe kiodó. T Vili. 177. — 10 hold szántó ha
szonbérbe kiadó 111. 220. — 4 hold szántó eladó. T
II. 84. — 20 hold föld haszonbérbe kiadó. 1. 241. — 
Tanulót lábbelikészitő felvesz. Hl. 169. — Ház eladó. 
Ószénáskert 635. — 28 hold föld haszonbérbe kiadó. 
IV. 35. — 10 hold föld tanyával eladó. II. 359. — 16 
hold föld felesbe kiadó. IV. 210.-21 hold föld ha
szonbérbe kiadó. 11. 127. -- 6 hold föld felesbe kiadó.
III. 193. — 42 hold föld eladó I. 451. — Ház eladó I. 
654. — 5 kenderföld Halház alatt eladó. 1. 299. — 40 
hold föld felesbe kiadó. II. 171. -  20 hold föld ha
szonbérbe kiadó. II. 523. — 4 hold föld eladó. IV. 343.
— 10 hold föld tanyával felesbe kiadó. I. 236. — Bé
rest keres 1. 32. — Tehén eladó. 1. 174. — 42 hold 
föld haszonbérbe kiadó. II. 40S.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés eyy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 3U fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 
Na^y Sándor könyv- és papirkcrcskedése, I„ Horthy 
Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakú s imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanitó.

. Kardos-dűlőben 6f Csipkár-soron 2 kis hold 
föld eltidó. Érdeklődni lehet : Szarvas, III. 336.

. II. kér. 296. számú ház kiadó. Érdeklődni 
Janurik Pálnál 111., 112. szám alatt.

. Szarvason 1. kér. 261. számú beltelkes ház 
eladó. Felvilágosítással szolgál dr. Dörnyei 
József ügyvéd._________ ____________________

. 20 magyar hold szántóföld haszonbérbe, 
esetleg feliből kiadó. Érdeklődni lehet Melis 
Mihálynál I. 245. szám alatt.

. Eladó III. kerület, 53. számú ház. Ugyan
ott 117 kishold szántóföld a szentesi határ
ban kiadó. Érdeklődni lehet 111. kerület 53. 
szóm alatt.

. Eladó 4 katasztrálishold 627 D-öl szántó
föld a kolerási táblákban. Érdeklődni lehet 
I. kér. 240. szám alatt.

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

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

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

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


