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Közérdek és magánérdek
a városrendezésben
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E gy szarvasi szárm azású pékmester
halálos motorkerékpár-szerencsétlensége

Irta : B ornem isza G éza
ipar-, kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter.

A városi élet csak akkor jelenthet
előnyt a város lakóira, ha az egyén
önkéntes korlátozásokat vállal és ezeket
meg is tartja. A városi települést nem
csak az együtt, vagy egymás mellett
való lakás jellemzi, hanem olyan érdek
is, amelyeknek honorálása előnyt jelent
a lakosságra és kedvezőbbé teszi a
városi életet. Ha tízezer modern házat
építenénk, anélkül, hogy közöttük
szerves kapcsolatot létesítenénk —
nemcsak jogi. hanem életközösségi
kapcsolatra is gondolok — akkor ez
a városi élet nem érne semmit. A
városi élei csak akkor jelent előnyt,
ha az együttlakás közbiztonsági, egész
ségvédelmi, közlekedési, művészeti
szempontból olyan lehetőségeket biz
tosit az egyén számára, amelyeket az
egyén önmagában, a dolog természe
ténél fogva, nem valósíthat meg. Köz
művet létesíteni, jó közlekedési háló
zatot és jó közlekedést fenntartani,
telefont, szép tereket, parkokat létesí
teni, városi kultúrszinvonalat teremteni
és fenntartani, csak a közösség együtt
működése képes és az, ha az egyén a
városi élet e jellemzőinek megterem
tése és kifejlesztése érdekében áldo
zatot hoz a magántulajdonnak eset
leges korlátozásával, ez az áldozat
bőségesen megtérül azokból az elő
nyökből, amelyek a városrendezésnél
a kultúra és a technika érvényesítése
folytán előadódnak, nem is szólva
arról, hogy ez az áldozat embertársa
inkkal szemben kölcsönös és ennek
mindenki egyaránt előnyeit látja. A
városrendezésben tehát az ellentét, a
közérdek és magánérdek között, csak
látszólagos. A közérdek és magánérdek
szolgálata ugyanazon a vonalon fekszik
és a jól végzett városrendezés, a hozott
áldozatokat, számszerűleg is messze
túlszárnyalja azzal az értékemelke
déssel, amelyet az ingatlanok, rendezett,
közművekkel ellátott, s a mai ember
kulturális és technikai igényeit kielégítő
közületben elérnek. Tisztában kell
lennünk azzal is, hogy a városrendezés
és az építkezés ügye, jórészt műszaki
megoldásokban kifejezésre jutó fel
adatoknak összessége. Ezek a meg
oldások a technikai fejlődésnek, a
változó gazdasági lehetőségeknek és
a helyenkint különböző adottságoknak
függvényei.

R o k o n ain ak m e g láto g atására jött Szarvasra
és h a z a té rté b e n érte a szerencsétlenség

A múlt hét elején szarvasi roko
nainak meglátogatására jött Szarvasra
Hrivnák János aszódi pékmester. Így
testvéreit is felkereste, valamint sógo
rát Piros József pékmestert. Pár napot
töltött el Szarvason rokoni körökben,
majd Kondorosra is átment motorkerékpárjával ahol az ottani malomban
üzleti ügyeit bonyolította le. Pénteken
korán reggel búcsút vett és hazafelé
indult motorkerékpárján. Budapest alatt

nadrágja beleakadt a robogó kerékpár
kerekébe. A gyorsan forgó kerék egy
pillanat alatt lerántotta a pékmestert,
aki nagy ivben zuhant a, kövezetre
és eszméletlenül terült el. Úgy találtak
reá, azután a budapesti Szent János
kórházba szállították, ahol mielőtt
magához tért volna, kiszenvedett. A
tragikus véget ért pékmester halálos
balesete nagy megdöbbenést váltott
ki szarvasi rokonsága és barátaikörében.

Elfogták a szarvasi városháza betörőit
Egy budapesti villanyszerelő é s egy gerendás! fiatal g a zd a a tettesek

Ez év tavaszán betörést kíséreltek
meg a szarvasi városháza épületébe.
A betörők álkulccsal hatoltak be az
adóhivatali helyiségbe, ahonnan a
főpénztárba igyekeztek bejutni, azon
ban a vészcsengő megszólalása meg
zavarta munkájukban és az üldözé
sükre odafutó rendőrök elől az ablakon
át az utcára menekültek. Országosan
nyomozták a betörőket, akiket az Oros
házi Hangya Szövetkezet kirablásával

is gyanúsítottak. Most Budapesten el
fogták Csohány László szentesi szü
letésű villanyszerelőt, aki az utóbbi
időben túl költekező életet élt és a
vallatás során beismerte, hogy Birkás
János nevű gerendási fiatal gazdával
törtekbe az orosházai Hangya helyi
ségébe, majd pár nap múlva Szarvason
kísérleteztek a városházai betöréssel.
Mindkettőjüket letartóztatták és az eljá
rás megindult ellenük.

Kati néni kegyelm es asszony m ost is
az egyszerű falusiak életét éli
L átogatás Erdöcsokonyán,
N agyatádi S z a b ó István falujában
Somogy vármegye déli részén, a Jugoszláv határ
közelében terül el ennek a vidéknek lalán legszebb
községe: Erdöcsokonya. Sopronból — úlban haza
felé — Síi is megpihentem egy napra s illeni em
lékeimből és tapasztalataimból szeretnék egyel-mást
leírni.
Késő este érkeztem a faluba. A házakra holdfényes éjszaka borult s a házak előlli virágos-kertek
titokzatos lényárban úsztak. Akkor még kevesel lát*
tam Erdőcsokonyából. Csak azt tudtam róla, hogy
Itt szüleien és lü halt meg Nagyatádi Szabó István,
volt földmívclésügyi miniszter. Másnap végigjártuk a
falut, elbeszélgettünk az itteni emberekkel, kimentünk
a határba s talán azt Is mondhatnám, hogy egészen
megismertem Csokonyál.
Sok mindent csodáltam ebben a kis faluban.
Csodáltam azl, hogy néhány ezer hívő lélek milyen
szép falusi lemplomot tudóit építeni; hogy egy né*
hány ezres politikai község gyönyörű szobrot emeli
Széchenyinek és Kossuthnak. Csodálkozással 1állam,
hogy szebbnél’szebbek m a házikók s mindegyik
elől1 virágom kert díszük. Ott van a magyar falu
legszebb ékessége: a muskátli, a rózsa és a liliom.
Az emberek előzékeny szeretettel köszönnek minden*
felöl. Úgy gondoljam, hogy lalán gazdag nép lakik

Erdöcsokonyán, később azonban megtudlam, hogy
itt bizony nem nagyon lerem meg a búza s főleg
rozs- és burgonyatermelésből él a lakosság. Azon*
bán amit verejtékezésükkel megkeresnek, azl úgy
oszlják be maguknak, hogy ne kelljék soha szűköl*
ködniök. Imre Ferenc ref. s. lelkész barátommal Jár
tam mindenfelé s ő mondja: „nincs itt kérlek ré*
szegeskedő ember, a vasárnap délutánokat nem
korcsmákban, hanem olvasókörökben tőlük a legé
nyek. Csöndben é s . békességben élnek.“ Mindenki
tisztelettel és kegyelettel emlékezik a falu nagy em
beréről : Nagyatádi Szabó Istvánról. A volt fölmivelésügyl miniszter emeletes háza ma is on áll a falu
középpontján. Özvegye, a falubeliektől egyszerűen
Kalinénínek nevezeti kegyelmes asszony éli üt őszbecsavarodotl életének derűs alkonyát. Felkerestük
Kalinénil, hogy kérdezősködjünk elhunyt férjéről.
Büszke örömmel válaszol kérdéseinkre. Gondoltuk
azl kérem, hogy Szabó Istvánból nagy ember lesz.
Egyszerű parasztsorban élt köztünk, de érdeklődése
és gondolkodási köre messze lúlhaladla egy paraszt
emberét, ól mindig nagy gondolatok foglalkoztatták*
Szép is volt politikai pályája. Az egyszerű kisgazda'
képviselőből 1918-ban népjóléti miniszter, 1019-ben
az első Belhlen-konnányban földmívelésügyi minisz-

kedvező
feltételű kölcsönöket folyósít
...................... ............................................................................... .

a SZARVASI HITÉLBANK Részvénytársaság.
Bővebb felvilágosítások a bank helyiségében nyerhetők.
ler leli. Ó létesítette Csokonya halárában *a Széche
nyi grófok birtokából ugyanakkor a Szabó István
telepei; ill nagyon sok úgynevezett nincstelen ember
jutott földhöz. 1920ban Bethlennel és Gömbössel
együtt ő alapította meg az azóta mindinkább virágzó
„Nemzeti Egység** pártját. Sajnos korán hívta haza
a Mindenható, öl éves korában 1Q24. november
2«én meghalt. Kati néni szivében azonban most is
ott él emléke. Úgy éreztük: kitörülhetetlenül. Uonkája,
a Pécseit kadét-iskolát végző Pista fiú elmondja,
hogy nagyanyjának milyen nagy öröme volt, ami*
kor Budapesten szobrot emeltek elhunyt férjének. A
faluban mindenki emlékezik még arra, hogy a nagy
temetési napon az erdőcsokonyai templomban Ravasz
László és gr. Bethlen István mily tartalmas beszéd*
ben búcsúztatták o nemzet nagy halottját. Kint a
lemetőben virítanak az egyszerű tavaszi virágok
Nagyatádi Szabó István sírján. Most készítik a mo*
numenlális síremlékét A temető mellett pedig a vége*
láthatatlan Somogy*megyet szántóföldeken ring a
vetés és susogja Nagyatádi álmát: a szegény ember
boldogulását és jobb jövendőjét.
Kati néni emlékeinek él. Ma is úgy végzi szép
nyugdija mellett is mindennapi szokoll munkáját,
mint évtizedekkel ezelőtt. Kora reggel kihajtja a
jószágot, napközben meghallgatja a Pestről érkező
világpolitikai híreket, este pedig ismét megeleti a
jószágot, s ha kiül háza előtti virágos kertjébe, el*
beszéli a falu egyszerű embereinek a régi, de többé
vissza nem térő, feledhetetlen múltat.

— A főjegyző szabadságon. Vitéz Biki Nagy
Imre, Szarvas község főjegyzője hélfőlol 4 hetes
szabadságon van. Ezidőalatl hivatalában Mold
vai Béla közigazgatási jegyző helyettesei.

— Gyógyszerészi oklevelet nyert. Vida László,
békésszentandrási lakos a mait héten sikerrel
tette le Szegeden a gyógyszerészeti vizsgát és
oklevelet nyeri.

— Közgyűlés. A Szarvasi Hangya Fogyasz
tási és Eriékesilö Szövelkezet e hó 10-én, va
sárnap délelőtt háromnegyed 11 órakor taitja
meg alakuló-közgyűlését és beszámolóját. Az üz
letel e hó 20 an nyílják meg Machan György
házában, a gőzfürdővel szemben.

— A szarvasi Kárpát-csapat ezidei táboro
zása. A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter gim

Vásároljon

u

— Megnyílt a strandfürdői vendéglő. Szarvas
község strandján épilett pompás kivilelű és lát
ványosságszómba menő strandvendéglő épületé
nek ünnepélyes felavatása szombaton történt
meg, mintegy 300 résztvevő jelenléte mellett.
Az egybegyűltek nagy tetszéssel fogadták a csi
nos strandvendéglő pompás kilátását, amely a
kerlhelyiségek fojtó zártságával szemben pompás
kilátást nyújl, különösen tetőlerraszáról az egész
vidékre, különösen a Körösre, majd elismeréssel
fogadták a hírneves Piros-konyha pompás készít
ményeit, zamatos italait és sokáig elszórakoztak
a jelenvollak a legjobb hangulatban. Egyöntetű
megállapítása az volt az ott megjelenteknek,
hogy a slrandvenuéglő régi hiányt pótol és üdü
lésre. kellemes szórakozásra az egész környéken
a legalkalmasabb hely.
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Pásztor Pál
cv. teológus.
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hírek
Istentiszteletek
A szarvasi ev. na g y tem p lo m b an v a sárn ap délelőtt
tót, 10 órától m agyar, a z ú jte m p lo m b a n tótnyeívü isten
tiszteletet tartanak. Szerdán délelőtt a nagy tem plo m ban
a lótnyelvű könyörgés után m agyarnyelvű irásmagyaré zás lesz.

0

S zarvaso n reform átus isten tiszteletet tartanak
v a sárn ap délelőtt 10 órától az Á rv a h á z díszterm ében.
K ondoroson m in d e n h ó n a p m áso d ik v a sá rn a p já n d élu tán
2 órakor van istentisztelet a községi is k o lá b a n ^

Gyógyszertári inspekcióA z éjjeli és v a sá rn a p délutáni, ügyeletes szolg á
latot
Szarvaso n jú liu s
h ó n a p b á n id. G éczi D ezső
gyógyszertára lá tja el.
■*
A szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-től
este fél 8-ig tartan ak nyitva.

— Eljegyzés. Borgulya Mériát eljegyezte Kepényes Pél jogszigorló. (Minden külön értesítés
helyett.)
— Házasság. Novothny Emmi és Krebs Gyula
házasságot kötőitek. (Minden külön értesítés helyett)
— Kinevezés. Dr. Nagy Lajos-Istvánt, lapunk
felelős kiadójának. Nagy Sándor könyvkereske
dőnek öccsét, aki ezidőszerint a szarvasi m. kir.
adóhivatalnál van alkalmazásban, a pénzügy
miniszter a X. fizetési osztályba, ideiglenes pénz
ügyi fogalmazóvá nevezte ki.
— Új ev. lelkész. A m. kir. Erzsébet-Tudoményegyelem Evangélikus Hittudományi Karán
Pribelszky Mihály, özv. Pribelszky Györgyné fia
bevégezte tanulmányait, akit június hó 26-án
avatott lelkésszé dr. Raffay Sándor ev. püspök
a budapesti Deák-téri ev. templomban.
— ElnÖkválasztá8. Az Öcsödi Iparoskor elnö
kéül a most tartott közgyűlésen P. Kiss Antalt
választották meg.

— Három

/

A szarvasi rom . kát. tem plom ban s zün id őb e n
v a sá rn a p és ün n e p n a p fél 9 órakor csendesm ise, 10
órako r szentbeszéd, nagym ise, d é lu tán 6 órakor d é lu 
táni ájtatosság. .K ö z n a p o k o n reggel fél 8 órakor mise.
s zom b ato n d é lu tá n 6 órakor litánia.

kö n y v e c sk é re !
— Előadás Tessedik Sámuelről. A magyar
rádió rövidhullámú szolgálatán, amely inkább
külföld és Amerika részére szolgáltat magyar
műsort szombaton éjjel Ruzicskay György, a
szarvasi származású kiváló festőművész tart
előadást Tessedik Sámuelről, a világhírű szarvasi
ev. prédikátorról, a falufejlesztés első apostoláról.
Az előadás címe: Az emberi kultúra hőse. Ruztcskay György előadása Tessedik Sámuelről, az
Alföld jótevőjéről Ugyanakkor kerül előadásra
a Budapesti Rendőrzenekar bemutatásában Chován Kálmán kedvss szerzeményed: Magyar
Alföldi kép, Szarvasi Emlék cimű darab is.
— Kinevezések. A vallás és közoktatatásügyi miniszter Kovácsné Placskó Márta segédtanítónőt a szarvasi m. kir. áll. elemi iskolá
hoz rendes tanítónővé, özv. Kollár Ivánné
Simon Margit helyettes tanítónőt pedig ugyan
ehhez az iskolához segédtanitónővé nevezte
ki.
—

Iskolai

kormányzóbizottsági

názium kebelében működő 180-as szánni Kár
pát cserkész-csapat július hó 9-én indult el
nyári táborozására. A csapatot Korim Kálmán
parancsnok és dr. Lestyán János segédtiszt
vezetik. A táborozás színhelye ezidén a Vesz
prém melletti erdőség. Az ezévi táborozást a
vezetőség régi magyar történelmi mozzanatok
megelevenitésére kívánja felhasználni és a je
len alkalommal a Szent István és Koppány
vezér közötti viszályt és harcot akarja végig
játszatni.

gyűlés. A

Szarvasi Kereskedők Egyesülete fennhatósága
alatt álló Szarvasi Kereskedelmi Szaktanfolyam
tanulmányi bizottsága dr. Tóth Pál kormány
főtanácsos elnöklete alatt vasárnap, július hó
1 1 -én délelőtt tartja rendes évi közgyűlését.

kisegítő munkaerő a községnél.

Szarvas község elöljárósága á vármegye alispán
jának rendelkezése alapján három kiegészítő
végrehajlót vett fel, akik kedden már munkábaálltak.
— Diákók, mint napszámosok. A szarvasi út
építésnél, valamint a szentarídrási duzzasztó
munkálatainál az aratás miatti munkáshiány
mialt diákok dolgoztak. A fiatal és törekvő fiúk
nagyrésze jól birta a nehéz munkát és pár pen
gőt kerestek az iskolai, vagy cserkésznyaralási
költségeikhez.

-— Országos-vásár. A legközelebbi gyulai or
szágos-vásárt július 16., 17. és 18-án tartják meg.

Községi M a n g o l z n g i

Stíanchveiidéglő
Állandóan meleg és hideg ételek

Szombaton és vasárnap este
családias összejövetelek I

Hűsített Italok!
IMagyaros k o n y h a :
Cigányzene I
Figyelmes kiszolgálás!
Frissen csapolt sor!

Elsőrangú b o ro k !

Társascösszejövetelek
megrendezését vállaljak!

O lcsó

árak!

Egész nap nyitva 1
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| Mezőgazdasági Közraktárak Rt.|
szarvasi telepe a vasútállomás mellett,

| Telefonszám:

|

15.

a Szarvasi Takarékpénztár kezelésében,

Telefonszám: |

15.

|

I elfogad tárolásra mindennemű terményt és árut igen előnyös tárolási dijak mellett, azokra a Szarvasi Takarék- =
|
pénztár előnyös feltételű előleget nyújt.
§
| Érdeklődni lehel a helyszínen és a Szarvasi Takarékpénztár helyiségében. A Szarvasi Takarékpénztár telefonszáma 5. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiM^^
— Áthelyezés. A vármegye alispánja dr. Szalhméry László közigazgatási gyakornok, ib. szolgabirót július hó l-tői központi szolgálallételre a
szarvasi fŐszolgöbiróságlól Gyulára rendelte be.
— Elkészült a betonút. A Szarvas —Békés
szentandrás közötti betonút munkálatait a múlt
héten befejezték. A napokban már hozzáfogtak
az utat burkoló földtömeg eltakarításához és igy
pár nap múlva teljesen ét lesz adva a forgalom
nak. A gépeket vasúti kocsikba rakták és Tüske
várra szállították, ahol egy 20 km*es útszakasz
.munkálataihoz foglak hozzá.

Csillagcsere
TOBORI ELEK verse.
Estikeszagú nyári esten
Kacagnak rajtam sápadt resten
A csalogányok s vén diófák,
Csak kobzomon simák a strófák,
Hogy nem ragyog reám a drága
Csillagunk, Esthajnal sugára.
Édes í Ki gondolt volna erre ?
Nem látszik este itt semerre!
Eltakarják az irigy házak
És bár éjfélig cilerázzak,
Nem láthatom. És sirni tudnék,
Ha néha lopva el nem fűlnék
A pipacsokhoz, ki a gátra.
Ni ! Olt villog a hűtlen, drága
És most bizonnyal Te is nézed,
Csak gondolom még — mdns érzed
És érzem én is . . . Álomszóval
Elfoglak most e vers-lasszőval,
Magamhoz vonlak s szivdobogva
Lesünk a kedves csillagokra
S újat választunk ; ami mindég
Viseli az éj bűvös ingét,
De nem búvik el s nem is álom, —
Édes I Én a Vénuszt ajánlom I

— Egyenruha a gazdasági tanintézetben A
szarvasi gazdasági tanintézet igazgatósága a
jö v ő tanévre egységes diszegyenruhát vezet
be. A diszegyenruha fekete szövetből, elől
három szor három sor, a karon és a nadrágon
egyszer három sor fekete paszománttal, ugyan
ilyen ferde zsebszegővel készül, szép, magya
ros viselet lesz. Ehhez a tavaly bevezetett
fekete bársony kalpagot, zöld selyem csokor
nyakkendőt arany rojttal viselik, fehér Inggel,
fe hér duplagallérralt fehér szarvasbőr keztyűvel és fekete cipővel. Az egyenruhát, sapkát,
nyakkendőt és egyebeket bármelyik szarvasi
.szabómester vagy kereskedő elkészítheti, vagy
árúslthatja, az érdeklődőknek a titkári hivatal
díjtalanul ad rajzot és részletes leírást. Kívá
natos lenne, hogy iparosaink és kereskedőink
íerre idejekorán berendezkedjenek, s a fővá
rosi cégeket kiszorítsák, százötven egyenruha
elkészítéséről van szó, megéri az érdeklődést.

— Gyógyíthatatlan betegsége miatta halálba.
Hugyecz Mihályné szarvasi 55 éves asszony
gyógyíthatatlan betegsége miatt felakasztotta ma
gát. Mire rátaláltak, már halott volt Az ügyész
ség a temetési engedélyt megadta.

— beesett a motorkerékpárról. Rondtó László
bondorosi lakos a múlt héten motorkerékpárján
Orosházád járt. Az országúton egy szembejövő
autónak akart kitérni, de fordulat közben a ke
rékpár kereke kicsúszott és az út kövezetére
zuhant. A gyulai kórházba szállították a súlyo
san megsérült motorost« akinek állapota javu
lóban van.

Amikor a nyaraló is jól jár,
de a háziak kutyája is meghízik
Tanácsok a nyaralásra utazók részére
Sok családnak okoz gondol, hogy nyaralásra,
pihenésre, gyógyulást keresve, kénytelen idegenbe
utazni a mai nagyon drága megélhetési viszonyok
közöli, mikénl ossza be szükreszabotí jövedelmét,
hogy útra kelhessen, s megérkezve a pihenőhelyre,
öli beosztással megélhessen. E gondok mindig meg*
volíak, különösen a tisztviselői karban, de 30 — 40
évvel ezelőtt mégis mások voltak a viszonyok,
%
löbben utazhatlak fürdőre gyógyulást keresni.
Magam is, több mint 40 évvel ezelőtt orvosi ta<
nácsra Pöstyénbe utaztam izlilcti-csúzos bajom gyó>
gyilására. Fiatal házasember voltam, feleségemmel
együtt utazlam el egy hónapra. Megérkezve Pös*
lyénbe, a postapalota épületében kaptam lakást, s
ugyanotí egy postatiszttől ellátást. A napi három*
szőri étkezésért kellőnknek 1 (egy) forintot kellett
fizetni.
Az első reggel a Vág vizéig nyúló kertben kiül*
lem egy fa alá gyönyörködni /a vidékben. Meren*
gésemben női hangok zavarnak meg. Az élelmezést
vállalt posfaliszlné két barátnőjével jött be szintén a
kertbe és beszélgettek. Beszélgetésük tárgya a kosz*
lolás megoldása volt, mert a postaltsztné még soha
sem adóit kosztol, nem tudla, hogy mennyit kell
tálalnia, hogy az elég is legyen, de sok se legyen.
Hosszas eszmecsere ulán — engem nem vetlek
észre, mert egy fatövében ültem, — abban állapod*
lak meg, hogy az első ebédhez sokat tálal a leves,
főzelék és tésztából s hogy mi mit fogyasztunk el,
ahhoz méri majd a következő napok tálalását.
Szörnyű meglepetésben részesüli a szegény asz*
szonyka, mert amikor ők eltávoztak a kertből, visz*
számén lem szobámba a feleségemhez s elmondottam
neki, hogy mit hallottam. Az én tanácsomra azután
— mert ezen fordult meg a lovábbi élelmezésünk
mennyisége — az ebédre betálalt levest magamra
vállaltam, megettem, valamint a főzelékből is, a fe
leségem csak főzeléket evett s ebből alig maradt
meg valami, mert a húst és a sült íészlát ellettük,
nem ettük meg. Képzelni lehet, mennyire megijedt
kosziadónőnk a mi nagy étvágyunkra, de ehhez
mérte a többi napok adagjait és bőségesen tálalt
Igaz, hogy a házigazdánk házőrző buldog kutyája
az ablakunk alá szokott, meghízott, mert minden
maradék neki jutott.
A következő évben Vlchnye fürdőn nyaraltunk,
ott pedig vendéglőben étkezve állandó asztalt és
kiszolgáló pincért szereztem, majd a konyhán a
szakácsnőnek egy krigli sört Igérlem minden napra,
ha nekünk szépen és jól tálal. Senki úgy nem volt
ellátva, mint mi. A vendéglős, aki erről tudott, egy
alkalommal nevetve beszélte, hogy a szakácsnő
megpoíozta az egyik pincért, aki a nekünk élőké*
sziléit adagot akarta elvinni másnak.
így csekély többletkiadással zavartalanul, jól, min*
denben klelégilőleg voltunk ellátva, s nem bosszan*
kodiunk soha semmiéri, mert arra nem volt okunk.
Segíts magadon, az Isten is megsegit, tartja a
közmondás; ezt szívleljék meg azok, akiknek fürdőre
kell ulazniok, használ vehetik a tapasztalati tanács*
nak.

— Kifordult a kordéból. Báró Benz Éva
szarvasi lakos egylovas kordájával felfordult. A
kordé tengelye eltörött, a bárónőnek komolyabb
baja nem történt.
— A közönség jóindulatának kihasználása. Az
elmúlt napokban Szarvason különös módon igye
keztek egyesek pénzt szerezni. Egy igen gyenge
tartalmú versfiizelet hordtak szét házról-házra
azzal, hogy tisztelelpéldányként adják, másnap
azután jólfésült fiatalemberek jelentek meg és a
vidéki irók nehéz anyagi helyzetére hivatkozva
ellenérlékel követellek az otthagyott könyvekért.
A magunk részéről kénytelenek vagyunk meg
állapítani, hogy a kis füzettel a közönség jóindu
latát igyekeznek egyesek kihasználni, mivel nagyrészben ismeretlen egyének költői próbálkozásai
val és a pároldalas füzelecskével a vidéki
magyar irók munkásságának és értékének ko
molyságát járatják le olyanok, akik talán csak
öntetszelgésből használják az irói nevet.
— A lábát törte a csille. A betonút munká
latainak végeztével az útépítésnél használt csil
léket az elmúlt napokban az állomásra stráfkocsikon szállítottak. Az egyik kocsiról egy csille
leesett és a
benne helyet foglalt ifj. Sovány
Tamás 18éves napszámost magával rántotta.
Sovány Tamás a lábát törte.
— Halálos baleset érte Wenckheim gróf piló
táját. Évek óla Szarvason is jól ismerik a gyu
lai Wenckheim gróf repülőgépét, amely szinte
naponta repült el Szarvas felett. A gróf pilótáját.
Dobos Istvánt a múlt héten halálos baleset érte.
Egy új gép berepülésekor a földre zuhant a
neves pilóta és szörnyethalt.

-- Véletlenül a kubikba fulladt. Dezső Lajos
37 éves öcsödi lakos többed magával aratási
m unkát végzett a Nagy László-féle körösparti
földeken. D éli ebéd idő alatt Pápát A ntal 14
éves kanász fiúval elment a közeli kubikgöd
rökbe mosakodni. M iután valószínűleg nem
ismerte a gödör mélységét, mosakodás közben
lépésenként ment a kubik belseje felé m ind
addig, mig egyszer csak a 3 méter mélységű
vízzel telt kubikba zuhant. A szerencsétlen
fiatalember úszni nem tudott s mire a kanászfiű segélykiáltásaira a közeli tanyában lév6
aratók elősiettek, addig Dezső a mély vizbe
belefulladt. A megejtett vizsgálat szerint vélet
len balesetről van szó s felelősség senkit sem
terhel.
— Tenniszütök szakszerű húrozását NAGY
Sándor könyv- és papirkereskedő olcsón
vállalja. Horthy Miklós út 9.
— Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv-

ben július hó 2 —9-ig a következő bejegyzések
történtek. Születtek : Melis Pál és Galáth Erzsébet
leánya Mária. Boldvai László és Janecskó Ka
talin fia László-János, Benczúr Mihály és Adamovszky Anna fia halvaszületett, Laukó János
és Roszik Erzsébet leánya Erzsébet. Paluska Já
nos és Leslyan Anna leánya Zsuzsanna, Bor
gulya Márton és Kituljak Zsuzsanna leánya
Mária, Klein Miklós és Glésner Irén leánya Katalin-Éva, Dávid János és Dinya Margit fia Oltó,
ifj. Kiss Mihály és Sztruhár Rozália fia János,
Egy öreg szarvasi. ifj. Szebegyinszki Mihály és Bliznák Mária leánya
Mária, Simó Mihály és Gyuris Mária leánya Judit.
Házasságot kötöttek : Gaál Károly Boda Margittal,
—
Tégla esett a fejére, Sárkány Pál IV. kül- Haliczky János Szilágyi Judittal. Elhaltak : Hu
kerület 132. házszám elattt lakos mint napszá gyecz Mihályné Michel Zsuzsanna 55 éves,
mos dolgozott Wagner Géza gimnáziumi tanár Lestár Albert 61 éves, Kasik Mária 1 hónapos,
házánál. Építkezés közben mintegy öt méter ma Bemét Jánosné Budai Regina 60 éves, Treszkán
gasból egy tégla a fejére esett. Az eszméletlenül Benjámin 23 éves. Kovács Mihály 11 hónapos.
elterült napszámost dr. Simon Béla orvos része Balog Károly 22 éves, Jambrich János 72 éves.
sítette elsősegélyben, majd lakására szállították. korukban.

INGYEN

Az igy jelentkezőknek kél éven át bizonyos
mennyiségű áram elfogyasztására kell köte
lezettséget vállalni.

elénk, amely szinte páratlan irodalmunkban. Brelt
Young Írásait kevéssé ismerik Magyarországon,
azok közé tartozik, akik mesterei az elbeszélő
művészeinek. „Kicsi a világ" a cime a dickensien
nagyvonalú és dickensien költői regényének. Új
Idők gazdag tartamából kiemeljük még Krónikás
Falu Tamás, Gáspár Miklós, Királlhegyi Pál,
Szilágyi István, Ebecki György írásait. Az Új
Idők kiadóhivaíala Budapest VI., Andrássy út
16. bárkinek szívesen küld díjtalan mutatvány
számot. Az Új Idők előfizetési dija negyedévre
6 pengő 40 f, egyes szám ára 50 fillér. Előfizetni
lehet Nagy Sándor könyv- és papirkereskedőnél
Szarvas.

Tovébbi felvilégositést ad bármelyik hely

— A kenyér nyúlósodása és az ellene való
védekezés. Nyáron gyakran a kenyér bélzetét

vezetik be a villanyt
mindazoknak, akik szeptem ber hó
végéig jelentkeznek, a Villamosmű a
lakés belső villamos berendezését is elké
szítteti, sőt lámpát és izzót is díjtalanul ad.

beli kezelési vállalkozó, ahol jelentkezni
is lehet.

— A Körösbe fulladt a szabadságos katona.
Treszkán Benjámin 23 éves budapesti tüzér a
múlt héten ismerőseinek látogatására Szarvasra
érkezett. A fiatal katona barátaival vasárnap
délelőtt a Körösre ment fürdeni. A nyúlzugi
csőszháznál vetkőztek le. Fürdés közben Tresz
kán egyszerre elmerült és nem jött fel többet.
Szivbénulás okozta halálát.

— Súlyosan megsebesítette a kenyórvágókés.

ragadósnak és a széttörésnél nyálkás, pókháló
szerű fonalakká húzódó nyúlósnak találjuk.
Ezt nyúlósodásnak nevezzük. Az ilyen kenyér
szaga kellemetlen, ize édeskés és undorító.
Ezt a kenyérbetegséget a természetben nagyon
elterjedt, egymáshoz közelálló baktériumfajok,
a baktériumok okozzák. Sem a malom, sem a
kenyeret sütő pék vagy gazdaasszony nem
hibás a betegség fellépésében, miután az azt
okozó baktériumok úgy a talajban, mint az
egyes növényeken, igy a búzán és rozson is
fellelhetők. A gazdaasszony egyszerűen meg
akadályozhatja a nyúlósodásf, ha a megszokott
módon való kenyérkészitésnél, a dagasztásnál
víz helyett savanyú tejet, vagy (harmada-fele
helyett) savót használ. Ezáltal kenyerét ízlete
sebbé, táplálóbbá is teszi.

Farkas György 56 éves szarvasi mezőgazdasági
napszámos Kacskovics Aladár birtokán a cséplésnél dolgozott. Kedden délben kenyér vágás
közben a kése megcsúszott és hüvelyujjéba fú
ródott, azl majdnem teljesen lemetszette. Dr. Kiss
— Kommunista szervezkedést lepleztek le
Ernő orvoshoz szállították, aki gyógykezelés alá Orosházán. Nagyarányú kommunista szervezke
vette.
dés nyomára jöttek rá Orosházán, amelynek
— Eltörte a karját fürdés közben. Bernéi során mintegy negyven orosházi egyéni tartóz
Kálmán szarvasi gimnáziumi tanuló a Körösön tattak le és indították meg ellenük az eljárást.
fürdés közben megcsúszott és karját törte. Gyu A nyomozás szálai Békéscsabára és Szarvasra
lára szállították és a kórházban gipszbe tették is eljutottak és engak alapján Békéscsabán is
eltörött kezét.
több letartóztatás történt. A csendőri nyomozást
*
Két új regény. Herceg Ferenc szépirodalmikiterjesztették Szarvasra is és itt is többeket
hetilapja az Uj Idők júliusi számában két új regény gyanúsítottak kommunista üzelmekkel. A nyo
közlését kezdi meg. Az egyik Csathó Kálmán mozás állandóan folyik és igy annak érdekében
„Barátom Bálint* cimű új regénye a szerelem bővebb adatokat a. nyomozó közegek nem bo
ragyogó komédiája hősének olyan arcképét tárja csátottak rendelkezésünkre.
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Érvényes 1937. március 2 2 -től október 2 -ig.

Szarvas—Békéscsaba—Gyula
6 BB ind.
Szarvas „ÁrpádM-szálló
érk.
14‘5
, 4S7
6B3
|
Csabacsűd
t
719
|
Kondoros
14u
T
8 10
érk.
Békéscsaba
1320
1
8 w érk.
Gyula
12 «o
ind.
Menetjegy Kondorosra P 1*60. Békéscsabára P 3’40. Gyulám P 4*10.
Meneltértijegy
P 2*40,
P 550.
P

Békéscsaba—Gyula
826 1 2 “ ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. 10 í5
86B 1310 érk.
Gyula városháza
ind. 1020
Menetjegy P 1*10, meneltértijegy P 1 ‘90.

1310
12*°

Békésszentandrás—Öcsöd—Kunszentmárton
— 12 *9 16bb
ind.
Békésszentandrás
érk.
832 I612 —
51B 13io 1718
érk.
Öcsöd
ind.
810 1561 21 w
596 1330 17*°
érk.
Kunszentmárton
ind.
7« 15io 2105
Menetjegy Öcsödre P — *80, Kunszentmártonba P 1*60

Kunszentmárton—Lakytalek
4 » 13*6
ind. Kunszentmárton
érk.
740 1686
I
Csépa
|
666 156*
515 1420
5» 14“
érk.
Lakytelek
ind.
615 151&
Menetjegy CsépáraP 1*40, Lakytelekre P 2 *20 .
Meneltértijegy „
P 2 20,
„
P 3*30.

KuMZ+ntmárton—Tiszakürt
5"
5«
6ob

1424 ind.
Kunszentmárton pályaudvar
érk.
643 15*
1428 ind. Kunszentmárton főtér
érk.
6 88 152*
1466 érk.
Tiszakürt
ind.
6 10 1468?
Menetjegy Tiszakürtre P 1*30. Menettértijegy P 2‘—,
A járatok csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekednek*
A *-gal jelölt csak hétköznap közlekedik.

Polgári stakat,
gimnázlstákat

javítóvizsgára
olcsón előkészítek.
Cim a kiadóhivatalban. : o :

Egészséges és sikerdús
reklámot kaphat, ha a

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

Hirdessen

a Szarvasi Közlönyben.
Helybeli gabonaárak
Búza
. . . .
1820
Tengeri m. . .
9 20
Árpa
. . . .
13 00
Zab
.1500

—
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P U B L I K Á C I Ó
20 hold föld felesbe kiad ó, II. 345. — 62 h old föld
kiad ó. 11. 106. — 3 h old föld e ladó. 11. 385.
K ocsi
eladó, IV. 361. — 4 h old föld e ladó. II. 61. — Felest
és tanyást keres, 11. 37. — H ereszéna eladó, II: 61. —
50 hold föld kiad ó, 1. 110. — 25 hold föld k ia d ó . III.
81 . — 36 h o ld föld kiad ó , III. 223. — 40 h old föld
kiad ó , III. 379. — Veteményes föld M a n g o lb a n eladó,
169. — 7 hold föld eladó. 1. 517. — 10 h o ld föld
k iad ó , II. 563. — A szarvasi já rá s b a n m in d e n k i a leg
kedveltebb la p b a n , a Szarvasi K özlönyb e n hirdet, mert
m ind en ki ezt olvassa.

A P R Ó H IR D E T É S E K
A próhirdelés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve
6 fillér. Legkisebb hirdetés d ija 30 fillér.
A próhirdetéseket felvesz a k iad ó h iv a tal, Nagy S á n d o r
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy M ik ló s 
át 9. szám .

. Fiatal kereskedő, pesti gyakorlattal, elhe
lyezkedést keres. Cím: Szarvas, V. külkerület, 41. szám, Érparti postaállomás. Palicska.
. Terehalma mellett (szentesi határban) 41
és fél hold föld tanyával, nagy gyümölcsös
sel eladó. Értekezni lehet Füsti Molnár Bélával a helyszínen.__________
. Szentes—Veresegyházai 10. szám alatt
fekvő 40 holdas tanyás birtok haszonbérbe^
kiadó, esetleg eladó. Érdeklődni lehet Bíró
Kálmánnénál Fegyverneken._______________
. Polgárisakat pótvizsgára előkészítene szín
jeles képzős növendék. Kezdő zongoristát is*
tanítana, esetleg kézimunkát is vállalna vagy
elemistákat kézimunkára oktatna olcsón.
. Eladó 120 kishoid legelő és 15 hold szánt6
egytagban, tanyával. Kisszénáson az épülőOrosháza- szarvasi kövesút közelében, a
Székács-féle legelőből. Érdeklődni lehet az
Orosházi Kisbirtokosok Kereskedelmi Rt-nót
Orosházán.
. Molnár-segéd és egy mázsáló június 15-re
felvétetik.
Motbrmalom.
. Eladó I. kér. zöldpázsit 551. számú ház.
. Egy jó magaviseletű fiút tanulónak felvesz:
Tákos Lajos borbély és fodrász.___________
. I. kerület 482. számú ház 830 négyszögöles
kerttel szabadkézből jutányos áron eladóÉrdeklődni lehet ugyanott.________________
. II. kerület, 144. számú ház eladó.
FclclSi snrkcsxK éf kladé N A G Y S Á N D O R
N y r t o H § S u r r a d KMSay l y M á i r k Mpkiaéévi)*
lalat mymáWhmn, L Horthy Mikiét mi * . lim .

