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Falusi házak
Ir ta : Dr Schandl Károly

ny. államtitkár, országgyűlési képviselő.

A Kárpátok övezte területen speciális falu- 

rendszer, speciális falusi házépítési rendszer 

fejlődött ki. Ezt az összes szakértő megállapítja 

a világon, aki a falufejlesztéssel foglalkozott. 

A Kárpátok Övezte területet még a Gondviselés 

is egységes országnak szánta. Ezt két körülmény 

igazolja különösen. Az egyik a vándormadarak 

vándorlása, a másik pedig a falusi házak speciális 

építkezési módja. Az ornitológusok megállapí

tották, hogy a vándormadarak nem vették tudo

másul a trianoni szerződést, nem vették tudo

másul Magyarország feldarabolását és az észak- 

magyarországi vándormadarak együtr vándo

rolnak, egy irányban, délfelé, amikor a vándorlás 

ideje elkövetkezik és vissza felé is cgyidőben, 

egyszerre jönnek és a felsőmagyarországi vándor

madarak nem hajlandók együtt vándorolni, együtt 

húzni a csehországi és a galíciai madarakkal. 

Ez volt az egyik körülmény, amely a termé

szeti egységet igazolja, a másik a falusi házak 

egyforma építkezése. A kétablakos, fehérre 

meszelt, bogárhátú kis magyar falusi ház spe

cialitása a magyar területnek a Kárpátoktól az 

Aldunáig. Ezek a magyar falusi házak eltérnek 

a nyugati és északi országok házaitól is. Aki 

járt az északi országokban, Dániában, Norvé

giában, Svédországban, az látta ott a színesre 

festett, élénkszinű faházakat. Aki azután 

Svájcban, Tirolban járt látta azokat a tiszta, 

de színes házakat és emeletes házakat, ame

lyekben az emeleten lakik a gazda, az emelet 

alatt pedig a lakásai egyfödél alatt van elhe

lyezve az istálló, a pajta és minden egyéb gaz

dasági helyiség. Aki járt nyugaton, Franciaor

szágban és más országokban, az látta ott 

a városias jellegű falusi házakat, azokat a nem 

egészen tiszta, kopott házakat és kénytelen meg

állapítani, hogy a magyar falusi ház teljesen 

eltér a nyugati és északi, egyáltalában külföldi 

országok házaitól. Itt egy specialitás van a 

nemzet tulajdonában és bár gazdasági és egészség- 

ügyi szempontból nem mindig kedvező ez az 

építkezés, mégis azt hiszem, hogy a fejlődésnek 

ezen az ütőn kell haladnia az építészeinknek, 

szakértőinknek oda kell hatniok, hogy a magyar 

falusi ház specialitása megmaradjon, de a tech

nika, az egészségügy követelményeivel lépést 

tartva, egy űj falurendszer épüljön ki új falusi 

házakkal, amelyek minden tekintetben megfe

lelnek a követelményeknek. Ha már városa

inkban, a százados harcok következtében, nem 

fejlődött ki egy speciális magyar stílus, mint 

más, külföldi országokban' kialakultak a meg

felelő hazai stílusok, arra kell következtenünk, 

hogy falvainkban meg maradjon ez a magyar 

specialitás. Ha idegen országokba megyünk, 

különösen Németországban, Jürnbergtői egészen 

a Rajnáig, Mainzlg, Frankfurtig, vagy felfelé

Hamburgig, mindenütt látjuk a német városi 

házat a maga speciális formájában, látjuk a 

régi német városrészt azonnal, ha nem is kér

dezné az ember. Menjünk más országba, 

mindenütt meglátjuk a speciális jelleget a váro

sokban. Nem beszélek Olaszország nagy váro

sairól, ahol a középkori művészet csodákat 

remekelt. Magyarországon ez a speciális városi 

ízlés nem fejlődött ki és a mi házaink modern 

házak, amelyek különösen az új házak, minden 

követelményeknek megfelelnek, eltekintve attól, 

hogy egyes házakat ma már kártyavárként

kezdenek építeni. A falvakban azonban megvan 

a magyar specialitás és azért, amikor a törvény 

gondoskodik a hites építészek státusának fel

állításáról, akik nem közalkalmazottak és gon

doskodik ilyen közalkalmazotti státus kreálásáról 

is, még pedig a vármegyék és városok terhére, 

azt gondolom, a kormánynak és az építész

társadalomnak is hivatása lesz, hogy a technika 

és a műizlés követelményeinek megfelelően 

egy falusi háztípust alakítson ki, amelyet pro

pagandával, felvilágosítással lehet azután elfo

gadhatóvá tenni a faluban.

Ismét fel kell venni a munkát 
Nagymagyarország Közepe Emlékmű 

felállításáért
Szarvas közönségének erkölcsi kötetessége az emlékmű felállítása

Évekkel ezelőtt indult meg az a 
hazafias és lelkes mozgalom, amely 
Nagymagyarország földrajzi közép
pontjának Szarvas község határában 
egykor egy malomkővel már meg is 
jelölt helyét emlékművel való meg
jelölését tűzte ki céljául. Egy, a tár
sadalom minden rétegét, a hivatalos 
szerveket és egyesületeket egybehozó 
Társadalmi Nagybizottság is alakult 
annak .idején, amely számos tervet 
hozott. Önkéntes adományok, felaján
lások is történtek, különböző alkal
mak, igy a Körös Napok is jelentős 
összegeket hoztak, Láthatatlan Bálát 
is rendeztek, azonban mindezek a 
méltó szoborműhöz csekély alapot 
szolgáltattak. Annak idején országos 
gyűjtést is tervezlek oly módon, hogy 
az ország minden városát, községét 
megkeresik hozzájárulás végett. Ez 
akkor az Ínséges idők miatt nem volt

lehetséges. Most azonban a tavalyi 
és az idei jobb termések révén min
den bizonnyal engedélyezni fogják a 
gyűjtést is és ha minden község csak 
pár pengővel járulna az emlékműhöz, 
úgy rövidesen fel lehetne állítani szép 
Körösünk vadregényes partján, hogy 
az egész világ előtt hirdesse crök til
takozásunkat megcsonkillatásunk ellen 
és hirdetője lenne a szarvasi társa
dalom áldozatos hazaszeretetének és 
szebb magyar jövendő iránti vágyá
nak. A Frontharcos Szövetség helyi 
csoportja vette át a Társadalmi Nagy- 
bizottsággal együtt az ügyek vezeté
sét. Szarvas hazafias társadalmának 
óhaja, hogy a munkálatok most foko
zott erővel és magyaros hittel, váll
vetett lelkesedéssel újból megindulja
nak, mert Szarvas közönségének er
kölcsi kötelessége a tervezfett emlékmű 
felállítása.

A Nemzeti Egység békésvármegyei szervezetei 
havi értekezletet tartottak Endrödön

Az értekezleten dr. vitéz Ricsóy-Uhliarik Béla főispán is megjelent

A Nemzeti Egység békésvárme
gyei szervezetei vasárnap, június hó 
27-én Endrődön tartották meg havi 
értekezletüket. A népes gyűlésen a 
vármegye főispánja is megjelent. Az 
Alföld öntözési problémájáról Kinizs 
Miklós mérnök számolt be, a magyar 
szociálpolitika feladatait dr. Molnár 
Sándor munkaügyi titkár ismertette, a 
zöldmező-gazdálkodás jelentőségéről 
dr. Piukovics József a Zöldmező Szö
vetség elnöke értekezett, végül a szö
vetkezeti mozgalom nemzeti szerepéről

és fontosságáról Rajk Endre a Hangya
osztály vezetője tartott értékes elő
adást. A gazdatársadalom kívánságait 
Varjú János gazdálkodó tolmácsolta : 
a békésszentandrási duzzasztóval kap
csolatosan egy gabonalárház építésé
hez államsegély kérése, az aszály- 
sujtotta gazdák részére vetőmag ki
utalása, adóelengedés és bizonyos 
módosítások a jelenlegi leventefoglal- 
koztatás körül. Az értekezletet meg
előzően az összes jelenlévőket Tüköry 
József elnök látta vendégül. A gyűlés ke-
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a SZARVASI HITELBANK Részvénytársaság, j
retében adta át a főispán a következő 
vezetőségi tagoknak a diszes megbizó 
levelet: Kovács Libor, Orbók József, 
Uhrin Mihály, Varjú Gábor, Kalmár 
Béla és G. Nagy L.

H Í R E K
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 
tót, délután 6 órától magyar, az újtempiomban magyar- 
nyelvű istenistentiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt 
a nagytemplomban a tótnyelvű könyörgés után magyar

nyelvű irásmagya- rázás lesz.

A szarvasi róm. köt. templomban szünidőben 
vasárnep és ünnepnap fél 9 órakor csendesmise. 10 
órakor szentbeszéd, nagymise, délután 6 órakor délu
táni ájtalosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délután 6 órakor litánia.

Szarvason református isten liszteletet tarlónak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Á rvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vesárnapjén délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason jú lius hónapban id. Géczi Dezső 
gyógyszertára látja el.

A  szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-lől 
este fél 8-ig tartanak nyitva.

—  Jegyzői oklevelet nyert., Dr. Molitórisz Pél 
Szarvas község tisztviselője a múlt héten Nyír
egyházán szép sikerrel tette le a jegyzői vizsgát 
és jegyzői oklevelet nyert. Dr. Molitórisz Pálnak, 
lapunk jeles munkatársának újabb előrehaladá
sát nagy örömmel fogadta barátainak és tiszte
lőinek kiterjedt tábora.

—  Doktorrá-avatás. Král Márton szarvasi jog
szigorlót a múlt héten avatták Szegeden a jog
tudományok doktorává.

—  Eljegyzés. Oravecz Ilonka és Czeperkó 
István festő- és mázolómester jegyesek. (Minden 
külön érlesilés helyett).

—  Áthelyezés. A pénzügyigazgatóság Nagy 
Sándor pénzügyőri szemlészt Szarvasról Békés
csabára helyezte át.

—  Halálozás* Weidlein János murgai kisbirto
kos a múlt héten fiának, dr. Weidlein Jánosnak, 
a gimnázium tanárának meglátogatására Szarvasra 
érkezett. Szombaton délelőtt Szappanos Samu 
borbélyüzletében tartózkodott, ahol egyszerre rosz- 
szul lett. Fiának lakására szállították, ahol nem
sokára szivbénulós következtében kiszenvedett. 
Nagy részvét mellett temették el.

—  Iskolai kormányzó gyűlések. Az ág. h. ev. 
Vajda Péter gimnázium felügyelő bizottsága dr. 
Melich János egyetemi tanár elnöklete alatt kedden 
délután és folytatólagosan szerdán délelőtt tar
totta rendes évi közgyűlését. Az igazgató jelen
tése után a gyűlés tárgyalta az 1937/38. évi 
költségvetést, meghalgatla az intemálus vezető
jének a beszámolóját, és jóváhagyta a tanárikar 
által javasolt ösztön- és jutalomdijakat és a jövő 
tanévi tantárgyfelosztást. — A Szarvas községi 
elemi iskolák és óvók felügyelőbizottsága Bartos 
Pál ev. lelkész elnöklete alatt pénteken, június 
hó 25-én délután tartotta rendes havi gyűlését. 
A gyűlés tárgysorozatán szerepeltek az elemi 
iskolák, a továbbképzőgazdasági iskolák és az 
óvók igazgatóinak a jelentései. A gyűlés megszö
vegezte a kákái községi elemi iskolákban nyug
díjazás következtében megüresedett tanítói állásra 
vonatkozó pályázati hirdetmény végleges szövegét 
és tárgyalta mind a három iskolatípus jövő évi 
költségelőirányzatát.

—  Oklevelet nyert. Felsővályi Lia júniusban 

szerezte meg középiskolai ének- és zenetanári 

oklevelét kitűnő eredménnyel.

— Talalkozo. Kérem ostálylársdimat, kikkel

1927-ben a szarvasi áll. polgári leányiskolában 

végeztünk, július 4*én délulán 4 órakor volt osz

tályunkban 10 éves lalákozonkra megjelenni szí

veskedjenek. Barlos Valéria oki. tanítónő.

— Előadó gyűlés. A szarvasi méhészkor július

4-én délulán 2 órakor tat íja rendes havi előadó 

gyűlését az ipariskolában, czl megelőzőleg fél 2 

órától választmányi gyűlést tart. melyen a lépfel- 

nyomógép kikölcsönzésének módozatait tárgyalja 

le. Elnökség.

Ipartestületi jegyző 
végkielégítése

Eddig az ipartestületi tisztviselő szolgálati 
viszonyaira vonatkozólag valóban nagyon zavaros 
volt a helyzet ; ezen a helyzeten kívánt javítani 
az 1932. évi VIII. le. azáltal, hogy kimondja, 
miszerint a szolgálati viszonyok tekintetében, 
amennyiben a jelen törvény, vagy a szolgálati 
és fegyelmi szabályzat az alkalmazottakra kedve
zőbb rendelkezést nem tartalmaz, az iparban 
alkalmazott magántisztviselőkre érvényes jogsza
bályok irányadók. A törvénynek ez az intézke- 
kedése egyaránt vonatkozik úgy a fő-, mint 
mellékfoglalkozásban alkalmazott ipartestületi tiszt
viselőre.

A törvénynek az a kitétele, hogy az ipar
testületi tisztviselőre ap iparban alkalmazott magán- 
tisztviselőkre érvényes jogszabályok irányadók, 
azt jelenti, hogy az 1884 évi XVII. Ic.-nek, valamint 
az 1910/1920. M. E. sz rendeletnek vonatkozó 
rendelkezései nyernek alkalmazást. Azt, hogy ki 
a magántisztviselő, sem az ipartörvény, sem a 
hivatkozott 1910/1920. M. E. sz. rendelet nem 
irja körül. Általában magántisztviselőnek tartják 
azt a nem állami vagy nem köztisztviselőt, kinek 
munkaköre és végzett szellemi munkája megfelelő 
iskolai előképzettséget igényel. Az említett tör
vényes intézkedéseket tehát az ipartestületnek 
kizárólag azokra az alkalmazottaira vonatkoznak, 
kik szellemi munkát) végeznek; vagyis az ipar-, 
testületi szolga nem esik az 1910/1920. M. E. sz. 
rendelet hatálya alá.

Az 1910/1920. M. E. sz. rendelet 9 §-a 
akként rendelkezik, hogy a szolgálati viszony 
megszűnése esetében az olyan alkalmazottat, aki 
legalább öt évig megszakítás nélkül állott szolgá
latban, végkielégítés illeti meg.

—  Vizsgahangverseny a gimnáziumban. A
Vajda Péter gimnázium tanulói szombaton délután 
tartották meg zenei vizsgahangversenyüket a gim* 

názium tornacsarnokában. Örömmel állapította meg 
a nagy számban összegyűlt hallgatóság az ifjúság 

zenekúlturális előrehaladását és az iskola zeneokla* 
tásának fejlődését, amiért Szederkényi Nándor zene» 
tanári illeti a dicséret. Az ügyes és átgondolt sze* 
replők igyekezete együttesen a legteljesebb elisme* 
rést érdemli, de különösen Polónyi Gyöngyi, Kelló 

Márta, Kelle Margit, Reményi Gusztáv, Jánovszki 
György és Zelenka Lajos játékában találunk ígéretet 
és az átlagon felülemelkedő zenei készséget. Szarvas 

zenekúlturális életében a gimnázium zeneoktatása 

állandóan emelkedő lendületével előkelő helyet tölt 
be, amiért a zenetanáron kivül a gimnázium gondos 
igazgatóságát illeti a dicséret.

— Szombaton este lesz a strandvendéglő fel
avatása. Szarvas község elöljárósága nagy áldó-. 
zallal egy csinos és méreteiben is impozáns, 
nagyon szép kivitelű és beosztású strandvendég- 
lót épiltetelt a mangolzugi strandon. A község 
elöljáróságának korral haladó nemes gondolko
zását és Göd i Islván községi mérnök hozzáér
tését. szakavatollságát dicsérő épület ünnepélyes 
felavatása szombaton, e hó 3-án este 8 órai kez- 
deítel közvacsora keretében fog megtörténni. Az 
avalóünnepség iránt az egész városban nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. sőt Kondoros, Csaba- 
csűd és Szentandrás községekből is már többen 
bejelentették részvételüket. A strand bérlője a 
közvacsorát 1 '20 P-ért bocsátja a megjelenő kö
zönség rendelkezésére. A község elöljárósága az 
épület felavatására ez úton hívja meg a város 
hazafias közönségét.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter Blaskó 
Julianna csabacsüdi születésű és orosházai 
lakos nevét Baranyai-ra változtatta át.

—- Elkészült a Kondoros— Nagyszénás-i müút.
A Kondoros és Nagyszénás közölti műút elké
szült és az utat a múlt héten helyszíni szemlén 
vette ál a vármegye.

— Gyűjtés az Árvaházra. A vármegye alis
pánja engedélyt adott, hogy július 15-től augusz
tus 31-ig gyüjtőkönyvvel Békés vármegye terüle
tén a szarvasi Luther*Árvaház szükségleteire, 
illetve a gondozás alatt álló gyermekek szükség
leteinek biztosítására az evangélikus hivek kö
zött pénzbeli és természetbeni adományokat gyüjt- 
hessenek.

— Hivatalos Óra. A járási m. kir. gazdasági 
felügyelő minden pénteken délelőtt a főszolga
bírói hivatalban áll a járás gazda közönségének 
rendelkezésére.

—  Ártézikutat fúrnak Bikazugban. Az ipar- 
ügyi minisztérium' a szarvasi m. kir. Tessedik 
Sámuel középfokú gazdasági tanintézet bikazugi 
gazdaságában mélyfúrású kút létesítését hatá
rozta el. A pályázatot most tették közzé és pá
lyázni július 19-én délelőtt 10 óráig lehet. A 
pályázatok a m. kir. iparügyi minisztérium se
gédhivatalához (Budapest, II. Lánchíd u. 2. sz.) 
nyújtandók be.

—  Havaseső esett Szarvason. Csütörtökön reg
gel Szarvason a mezőberényi úton a városba 
igyekvők meglepetten látták, hogy a nagy boru
lásban havaseső esik. A ritka természeti tüne
mény a hirtelen lehűlt időjárással és hideg áram
lat betörésével magyarázható meg.

— 0rszágos~vásarok. A hódmezővásárhelyi 
országos-vásárt július. 9-én, 10-én és ll-én, a 
jászkarajenőit e hó 5-én, a csépait pedig ll-én 
tartják meg.

— Nagy jég pusztított Peresen. A múlt hé
ten Perespusztán nagy jégverés volt. Több köz- 
ségünkbeli földtulajdonos ügyvéd gabonáját és 
kukoricáját elverte.
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(Mezőgazdasági Közraktárak Rt.
|  Telefonszám:

I  15.
szarvasi telepe a vasútállomás mellett, Telefonszám: j

a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében, 15. |
| elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- | 
1 pénztár előnyös feltételű előleget nyújt. 1

1 Érdeklődni lehet a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. 1
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—  Növényvédelmi megbízatás. A gyümölcs- 
növényvédelmi felügyelőség szarvasi kirendelt
sége Tiszakürlön kél helyi megbizoltat élliloll 
be a gyümölcsvédelmi inlézkedések ellátására. 
Ezek : Boriss Ferenc ref. kánlor-tanitó és Melegh 
Sándor községi ellenőr lellek.

Nyárfák alatt.
Tavasztól őszig susogó nyárfák alatt.
Nyitott ablakomban siratom álmomat,
Siratom az elvesztett szép boldogságot ;
S megsiratok minden 
Elvirágzó, illatos virágot.

És siratlak téged, mindig visszavárlak.
A nyárfasor alatt itt bolyong az árnyad. 
Tudom, néked is fáj, hogy el kelleti válnunk, 
Hogy igy szertefoszlott
Az együtt álmodott gyönyörű szép álmunk.

Dacos szép fejedet magam előtt látom . . .
Jöjj vissza szerelmem, gyönyörű virágom ? ! 
De hiába kérlek . .. mindhiába várlak . . . 
Akkor sem értesz meg,
Ha a szegény szivem megszakad utánad.

T.

— Módosított szabály-rendelet. A vármegye 
törvényhatósági bizottsága a fogadó, vendéglő 
és kávéházi iparokról való szabályrendeletéi 
modosilotta. Az új megállapítás szerint a meg
növekedői községi forgalomra tekintettel a fenti 
iparok számát a következő képen állapította meg 
járásunk területén : Szarvas községben • fogadó 
8, vendéglő 12, kávéház 15. kávémérés 8, Öcsöd 
községben: fogadó 3. vendéglő 6 , kávéház 2, 
kávémérés 2 . Kondoros községben : fogadó 2 , 
vendéglő 3, kávéház 1, kávémérés 2 . Békés
szentandrás községben : fogadó 1. vendéglő 3, 
kávéház 1 , kávémérés 2 . Csabacsűd községben : 
fogadó 1, vendéglő 1 , kávéház 1 , kávémérés 1 .

— Malomszövetkezet alakul Szentandráson.
Békésszentandráson is nagyban terjed a nagy 
jövőre váró szövetkezeti eszme. Olt egy malom- 
szövetkezet van alakulóban és a tervek szerint 
már a nyár folyamán felépül a szövetkezeti 
malom, amely irányában az érdeklődés a rész
jegyek jegyzésében is szépen megnyilvánul.

—  Felvétel a Kereskedelmi Szakiskolába. A
Szarvasi Kereskedők Egyesületének fennható
sága és a szegedi kir. tankerületi főigazgató 
tanulmányi felügyelete alatt álló Szarvasi Ke

reskedelmi Szakiskolába az 1937— 38. tanévre 
szóló felvétel végett az érdekeltek már június 
hó 1-től fogva jelentkezhetnek a szaktanfolyam 
igazgatójánál, a gimnázinm igazgatói irodájában. 
A  tanfolyam a vallás- és közoktatásügyi m i
nisztérium által előirt tanterv és utasítás szerint 
működik, tanulmányi ideje két esztendő és 
annak növendékéül minden IV. polgári osztályt 
elvégzett leány felvehető, ki magát a gyors- 
és gépírásban, kereskedelmi levelezésben és 

könyvelésben kiképezni óhajtja. Felvételkor be- 
iratási-dij fejében 3 pengő fizetendő. A szak- 

tanfolyam sikeres elvégzése képesít pénzinté
zetekben, takarékpénztárakban, bankokban, vál
lalatokban, üzemekben, gyárakban, üzletekben 

és magáncégeknél gyorsírói, levelezői, könyvelői, 
pénztárosi, ellenőri és titkári állások betöltésére. 
Bővebb felvilágosítást nyújt az intézet igazga
tósága (Gimnázium, Igazgatói terem) minden
nap délelőtt 9— 11 között.

Bepálinkázott egy szarvasi béres 
és reggelre meghalt

A csendőrség erélyesen nyomoz, „hogy haláláért kit terhel a  felelősség

amikor nem ébredt fel a szokott időre, 
költögelni kezdték. De a béres nem 
ébredt fel a költögetésre, mert meghalt. 
Azonnal jelentették a halálesetet és 
dr. Placskó Samu községi orvos ment 
ki a helyszínre, aki megállapította, hogy 
a fiatal béres alkoholmérgezésben halt 
meg. Szüleinek vallomása szerint a fiú 
születésétől kezdve szívbajos volt és 
sem italt innia,, sem dohányoznia nem 
volt szabad. Úgy látszik, hogy a pá
linka megárthatott neki és az okozta 
korai halálát. A csendőrség erélyes 
nyomozást folytat, hogy a béres ha
láláért nem-e terhel valakit felelősség.

Ifj. Sechna Mihály szarvasi 21 éves 
béres Sonkoly Mihály szarvasi kis
birtokos tanyáján, mint béres volt al
kalmazásban. Vasárnap kimenő-napja 
volt és szüleit látogatta meg. Itt oda
gyülekezett még hat barátja is, akikkel 
elbeszélgetett és beszélgetés közben 
mindnyájan két deci pálinkát ittak meg. 
Alig jutott egy-egy pohárnyi egy sze
mélynek. A szülők lakásáról ezután 
széjjelment a társaság és a fiatal bé
res is azt mondta, hogy kimegy a 
Sonkoly-tanyára. Késő este volt már, 
amikor odaérkezett és lefeküdt a kam
rában, szokott helyére. Reggel azután,

György-Pál. Házasságot kötöttek : ifj. Jelen János 
Bankó Judittal, Rizik Mihály Klimaj Judittal. 
Elhaltak : özv. Demeter Mihály 72, Tusjak Já
nosné Sinkovicz Judit 49, Demcsák Pálné 
Szeljak Erzsébet 42, Weidlein János 74, Sechna 
Mihály 21, özv. Lustyik Mátyásné Medvegy 
Erzsébet 74 éves korukban.

O — Fizessen elő
a SZARVASI KÖZLÖNYRE!
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A vonatok érkezése és indulása 
SZARVAS állomáson.

Érkezés: Honnan ? Indulás Hová?
2*36 mótor Mezőtúr 2*38 mótor Orosháza

—  — — —  — 5*33 Mezőtúr
6*46 Mezőtúr 6*48 Orosháza
7*46 Orosháza 7*51 Mezőtúr

1255 Mezőtúr 1310 Orosháza
1415 Orosháza 14*17 Mezőtúr
16*37 Orosháza 16*39 Mezőtúr
17*56 Mezőtúr 17*58 Orosháza
19*32 Orosháza 19*34 Mezőtúr
20*52 Mezőtúr 23*00 Mezőtúr

Érvény«*s: 1937* májas hó 22>tőL

— Elragadták a lovak a kocsit. A múlt héten 
egy kunszentmártoni lakos jött át Szarvasra ko
csiján. Az álépitett betonúton egy az úton át- 
fektetetl sin zörgésétől a lóvak megijedtek és el
ragadták a kobsit a szenlandrásl hídnál. A lovak 
lefutottak a gólról és az egyik ló mindkét hátsó 
lába kificamodott. A kocsiban ülőknek semmi 
bajuk nem történt.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége,
beszerzi Nagy Sándor könyvkereskedő ere
deti bolti áron. TELEFON : 16.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben június 25-től július 2-ig a következő bejegy
zések történtek: Születtek: Skorka András és 
Komár Zsuzsánna leánya Erzsébet, Petrovics 
János és Gilyan Judit leánya Mária, Kovács 
Márton és Szlávik Zsófia leánya Zsófia, Su- 
tyinszki Mihály és Bolár Mária fia András,
Kasnyik Mihály és Szvák Judit leánya Anna,
Zsabka György és Kondacs Mária leánya Judit,
Bankó Mihály és Medvegy Mária leánya Mária,
Darabos György és Hajduch Zsuzsanna fia

Elsőrendű

tennisziitők
már megérkeztek és 12 pengőtől kaphatók

N A G Y  S Á N D O R
könyv* és papirkereskedésében, I., Horthy Miklós út 9.

Kedvező fizetési feltételek!
Olcsó és szakszerű húrozás l



Villamossági, rádió és kerékpár cikkek
Rádiós Service

„Alföld4* villamos 
hőpárnák üzeme

N i k k e l e z é s
villamos műszaki 
v á l l a l a t aSzűcs

Képvise letek : S IN G E R  varrógép, PETRO- 

F O R  főzőká lyha , O M E G A  rád ió  fűtőtelep, 

____________SO LU S  gum m icsiszo ló____________

—  Tenniszütök szakszerű húrozását N A G Y  

S ándor könyv- és pap irkereskedő olcsón 
v á lla lja . Horthy M ik lós út 9.

—  Aki úgy odavágta a birkózót, hogy bele- 
halt. Zt év elején egy cirkusz járt Tiszakürtön. A 
cirkusz egyik alkalmazottja, Marinov Márton híres 

birkózó birkózásra hívta ki Holub István pékségedéi. 
A cirkusz igazgatósága a győztesnek száz pengő 
jutalmat tüzöti ki és így a birkozóverseny nagy 
érdeklődés mellett ment végbe. A versenyen a hi
vatalos birkózó igen megjárta, mert a péksegéd két 
vállra fektette, de úgy, hogy gerinctörést szenvedeti 
és pár órai kínlódás után bele is halt. A bíróság 

Holubot halált okozó testi sértésért vonla felelős* 
ségre. Az ügyet most tárgyalta a bíróság és szakér* 
lóul egy birkózóbajnokol hallgatott ki, akinek az voll 
a véleménye, hogy szabályosan folyt le a birkózás. 
Az orvoS’Szafeérlők szerint a halált az okozta, hogy 
a polgár brkózó hidbaesés alkalmával túlságosan 
hátravetetíd a fejét és ez okozta a szerencsétlenség 
get. Ezért a bíróság a péksegédet felmentene a vád 
alól. Az ítélet jogerős.

—  A Párisi Világkiállításra fervbevelt külön
vonatok június, július, augusztus, szeptember és 
október hónapokban indulnak. A menetdij egy
ségesen cca 90 — 95 pengő. Bővebb felvilágosí
tással készséggel szolgál ANDERMANN.

Akinek rosszak a fogai

A napokban egy kisebb társaságban szóba ke* 
riilt a vasáron megjeleni foghúzó fenomén is, aki 
kél újjal, fájdalomnélkől rángatla ki a vásáron meg5 
jelenlek fogait. A z . egyik csonlkereíű szemüveges 
legényember, kinek múló évei nemcsak a fején, de 
pocakján is mutatkozni kezdenek, panaszkodik, hogy 
a fogai is rosszak, meg kellene csináltatni azokat.

— De minek — mondja örök ifjúi kedéllyel. — 
Olyan gyengén állok anyagilag, hogy enni alig van 
mii, arra nem igen jut. Ivásnál pedig a pár írőccs* 
nél, amire még telik valahogy naponta, nincs szűk* 
ség a jó fogra. Mert azt nem kell rágni! 

\\m\\\\\\\\m\\m\\\m

Poigáristakat,
gimnazistákat

javítóvizsgára
olcsón előkészítek.

Cim a kiadóhivatalban. : o :

— Kérjen katonaságot Szarvas is. (Beküld- 
lék). Tekintetes Szerkesztőség ! A minap Mező
túron jártam és ottani rokonaim boldogan újsá- 
nolták nekem, hogy Mezőtúr város katonaságot 
kap. Mezőtúr város kérését meghallgatták és rö
videsen felállítják a kaszárnyát is. Pár évve! ez
előtt Orosháza kapott katonaságot. Itt lenne az 
ideje, hogy Szarvas is megmozduljon, mert ha 
Szarvas katonaságot kapna, ezáltal nemcsak egy 
új színnel gazdagodna a város, de gazdasági és 
idegenforgalmi téren is nagy előlendülésl kapna. 
Kérem n város vezetőségét, hogy tartsa nyilván 
a dolgot és a város lakossága érdekében mi
előbb kérelmezze. Hazafias tisztelettel : M. P.

—  Bármilyen könyvre, kottára van szüksége, 
beszerzi Nagy S ándor könyvkereskedő ere

deti bolti áron . T ELEFON  : 16.

Egészséges és sikerdűs 
reklámot kaphat, ha a

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

m Av a u t m á v a u t

&  Autóbuszmenetrend %
Érvényes 1937. március 21-től. 

Szarvas—Gyula

*
64’ ind. Szarvas „Árpád “-szálló érk. 14m

7‘2J T Csabacsűd t I437
7” 1 1 Kondoros H 1-
8' érk. Békéscsaba 1a 132-
8 érk. Gyula ind. 124

Menetjegy Kondorosra P 1'60, Békéscsabára P 340, Gyulám P 4' 10.
Meneltértijegy rw P 2'40, „ P 550. P 6 50.

82*
gőö

Békéscsaba—Gyula

124ü -ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érit. 103r> 
1310 érk. Gyula városháza ind. 10°°

Menetjegy P 1*10, menetfértijegy P 1 '90.

1310
j24°

Békésszentandrás—Öcsöd—Kunszentmárton

— \2úi 1312 16°° ind. Békésszentandrás érk. 7“4 83" 16w —
515 13^ 1335 1 710 érk. Öcsöd ind. 7°' 810 1541 2 bo
5*6 138l> 136" 1710 érk. Kunszentmárton ind. 640 7*iö 1 5 io 2 1o&

Menetjegy Öcsödre P —‘80, Kunszentmártonba P 1 60

Kunszentmárton—(Tiszakürt)—Lakytelek

1340 1400 ind. Kunszentmárton érk. 6M 710 1501
I 1430 érk. Tiszakürt ind. 61Ü | 14“

1406 — érk. Lakytelek ind. — 615
Menetjegy Tiszakürtre P I "30, Lakytelekre P 2*20. 
Menettértijegy „ P 2’—, „ P 3'30.

A *-gal jelölt csak hétköznap közlekedik.

4“  540 
I 6*  

550 —

1630

- 1511

Szarvas nagyközség elöljárósága.
12147/1937. ikt. szóm- 

H IRDETMÉNY.

A járási főszolgabíró úr 2259/1937. számú rende- 
lete alap ján  közhírré leszi az elöljáróság, hogy az épí
tési engedélyhez kötött építkezések építési engedély 
nélkül nem kezdhetők meg.

Ú jonnan épített vagy engedélyhez kötött átépítés 
után a lakásba beköltözni lakhatási engedély nélkül 
tilos.

A z építkezéseknél az építésért felelős iparos név
táblája kifüggesztendő s az építési engedély az építkezés 
helyén tartandó.

Építkezés csakis szakképzett s képesítéssel bíró 
építő iparossal eszközölhelő.

A  fenli szabályok be nem tartása kihágást képez 
s a legszigorúbban lesz büntetve.

Figyelmezteti az elöljáróság a lakosságot, hogy 
az építkezési szabályok betartása á llandóan ellenőrizve 
lesz s az esetleges szabálytalanságok a kihágási eljárás 
folyamatba létele végett a járási főszolgabiró úrhoz 
lesznek feljelentve.

Szarvas 1937 évi jún ius hó 25-én.

ELÖLJÁRÓSÁG .

Hirdessen
a Szarvasi Közlönyben.

P U B L I K Á C I Ó

4 hold föld K ákán  eladó. II. 475. — 50 hold föld ki
adó. I. 110. — H áz eladó, 111. 264. — 25 hold föld k i
adó, Ili. 81. — Hereszéna eladó, IV. 606. — 6 hold 
föld és ház eladó, II. 146. —  H áz eladó, I. 431. — A  
borbélynál, vendéglőben, kávéházban, otthonában a 
Szarvasi Közlönyt olvassa.

Helybeli
B úza
T e n g e r i m . 

Árpa
Z a b  . . .

gabonaárak
17 20 -----—

9 ----—

11 00 -  12 00 
. . 13 00 -  13 50

APRÓHIRDETESEK
Apróhirdetés eyy s/.ó 3 fillér, vastngnbb betűvel szedve 

ti fillér. Legki&t-bb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhiidctésekel felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sáncoi 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, 1., Horthy Miklós- 

út 9. szám.

. Molnár-segéd és egy m ázsá ló  jún ius 15-re 

felvétetik. M o torm a lom ,

. E ladó I. kér. zö ldpázs it 551. s zám ú  ház.

. Eladó II. bel. kér. 236. szám  alatti volt 

Deuischenschm idt féle ház , (elkülönítetten). 

É rdek lődn i lehet a  közjegyző i irodában  : Dr. 

M edvegy György kir közjegyző-helyettesnél. 
i
. Cséplőgépek és gazdaság i gépek kenésére 

a lka lm as  kenőo la j beszerezhető a Motor- 

m a lom ban .

. A liy használt, teljesen új úriszoba beren

dezés, négy párnázo tt bőrszék, egy b ő rd iv ány r 

egy kisasztal, három ajtós nagy könyvszek

rény, egy íróasztal ho zzáva ló  borkarosszékkel 

kedvező készpénzáron  e ladó. III. kér. 214.

. K edvező  fizetési feltételek mellett e ladó  

és azonna l bekö ltözhe tő  özv. K recsm árik  

Endréné tu la jdoná t képező III, kér. 104. sz. 

beltelkes la k óh áza . É rdeklődn i lehel a Szarvasi 

H ite lszövetkezetnél.

. Egy jó  m ágavise le tü  fiút tanu lónak  felvesz 

T ákos Lajos borbély és fodrász.

. A  M agyar O lasz B ank  R. T. a  Nagyszé- 

nási Károlyi-féle (Wolfinger-bérlet) birtok- 

parce llázását megkezte. A z  árak  olcsók, a  

feltételek nagyon  e lőnyösek. Felv ilágosítással 

szolgál a  M ezőtúri T akarékpénztár fiók ja és 

dr. Dörnyei Józse f ügyvéd.

. 1. kerület 482. s zám ú  h áz  830 négyszögöles 

kerttel szab adkézbő l ju tányos áron e ladó . 

É rdek lődn i lehet ugyanott.

. II. kerület, 144. s zám ú  h á z  e ladó.

Felelős szerkesztő és kiadó N A G Y  S Á N D O R  

Nyomatott a Szarvasi Ktfzlöny nyomda« és Lapkiadóvá!» 
lalat nyomdájában* I. Horthy Miklós nt 9. szám.


