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Nemzetismeret
Az egységes középiskolát a magyar 

társadalom körében éppen 40 év előtt meg
indult és azóta minduntalan újra felötlő 
mozgalom tanúsága szerint a közvélemény 
nagyrésze óhajtva várja.

Ezt a várakozást, az egységes közép
iskolának komoly társadalmi szükségletként 
való jelentkezését bizonyítják a szülők kö
rében mindenütt megindult mozgalmak, előbb 
a. gimnázium modern nyelvtanítása, az utolsó 
években pedig a reáliskoláknak reálgimná
ziummá való átalakítása iránt. Jellemző tünet, 
hogy maga a műegyetem, amelynek az ere
deti elgondolás szerint a reáliskola lett volna 
hivatva hallgatói zömét szolgáltatni, határo
zottan állást foglalt a reáliskolák eltörlése 
mellett. E tünetek azt bizonyítják, hogy miként 
a tudományban és nemzetpolitikában, az 
oktatásügy terén is az összefogás, az egysé
gesítés irányába kell haladnunk. Mikbr azon
ban ily döntő lépést teszünk és a magyar 
középiskolának osztrák alapokon nyugvó, 
de immár félszázados hazai tradícióval is 
bíró rendszerét és szervezetét módosítani, 
akarjuk, mindenekelőtt tisztába kell jönnünk 
azzal a kérdéssel: milyen jellegű, milyen 
irányú legyen az az általános műveltség, 
amit a magyar középiskolának nyújtania 
kell, bogy a belőle kikerülő értelmiségnek 
és az ő irányítása alatt az egész magyar 
társadalomnakközszellemeegészségesirányba 
fejlődhessék. A magyar értelmiség nevelése, 
az előttünk álló nagy, nemzeti erőfeszítések 
és súlyos nemzetpolitikai feladatok idején 
nem lehet sem humanisztikus, sem természet- 
tudományos irányú, a szavaknak szakszerű 
és egyoldalú értelmében. A középiskolai 
műveltség kell, hogy magában foglalja a 
korunk művelődési színvonalától előirt hu
manisztikus és reális elemeket.

Az általános műveltségnek főeleme és 
egyben a magyar középiskolai oktatásnak 
gerince a nemzetismeret. A tanítás központ
jában nem a humanisztikus, vagy természet- 
tudományos. hanem a legtágabb értelemben 
vett nemzeti tárgyak állnak. Ily nemzeti tár
gyak elsősorban a magyar nyelv, az iroda
lom és művészet, a történelem keretében az 
állami, gazdasági, társadalmi élet jelenségei
vel, a föld- és néprajz és — amit szintén 
ide kell soroznunk — a magyar művelődés 
történetében alapvető szerepet betöltött latin 
nyelv és műveltség és a nemzet erkölcsi 
világnézetének alapjául szolgáló vallások 
tana. A nemzeti történetet kell bővebben és 
részletesebben tanítani, mindenkor kapcso
latban a magyar történet hátteréül szolgáló 
világtörténeti események és helyzetek ismer
tetésével. Másrészről, ebben a nemzeti törté
netben helyet kell találnia, a megfelelő ösz- 
szefüggések kapcsán, az állami, gazdasági 
és társadalmi élet jelenségei ismertetésének 
is, amelyek fontosságukhoz képest valamelyik 
tanévben, vagy félévben összefoglalóan i$, 
előadhatók. Hasonlóképen kell megtisztíta
nunk a modern nyelvek oktatásét azoknak 
a német, francia, vagy olasz gyermekeknek 
élvezetére szolgáló, régi irodalmi müveknek 
az olvastatásától, amelyek a magyar gyer
meknek csak keserüségetéskinlódástokoznak.

A nyelveket, megfelelően kiválasztott 
irodalmi olvasmányokkal kapcsolatban, mint

nyelvet kell tanítanunk. A tnagyar nyelv és 
irodalom oktatási anyagából hovatovább 
mégis csak ki kell küszöbölnünk a múltból 
itt maradt, ma már formai érzékkel is alig 
bíró retorikát, stilisztikát éspoétikát. A föld
rajzot részben természettudományi alapon, 
részben politikai és gazdasági;vonatkozásaiban 
ma is tanítja a középiskola. Keretében he
lyet kell találniok az alapvétő néprajzi isme
reteknek is. A latin nyelvi oktatásban is 
szükség van újításokra; különösen az olvas
mányok megválogatásában, ahol a klasszikus 
irodalomból, főleg a jellerrtképző és a latin 
műveltség . mibenlétét megvilágító olvasmá
nyokat kell kiválogatnunk és gondot kell 
fordítanunk a magyerországiilatinság jelesebb 
termékeinek s általában a[ latin és magyar 
műveltség viszonyának ismertetésére.

Ismerve az ifjúságnak q nemzeti tárgyak 
iránt tanúsított érdeklődését,i kedvét és érzé
sét, a világirodalmi, világtöjténeti, világpoli

tikái és világgazdasági jelenségeket és kap
csolatokat, ebben a beállításban, kétségtelenül 
jobban fogja megérteni és érdekelni, mint 
adatok felesleges tömegének elsajátításával.

A nemzeti tárgyaknak a tanítás közép
pontjába való beállítása pontosan megfelel 
annak a kiemelkedő, sőt elsőbbleges szerep
nek, amit a középiskolában a tanítás mellett 
a nevelésnek kívánok juttatni. A jellemnevé- 
lésre vonatkozó útmutatásokat a tanárok a 
készüld rendtartásban és utasításokban fog
ják megkapni.

Amit a középiskolai tanítás elé állítunk 
ideális követelményként, egyik napról a 
másikra meg nem valósítható. De a tanítás
nak ez . a módja, a jól képzett, tárgyukat 
igazán ismerő és szerető tanárok előtt ma 
sem ismeretlen és a tanárképzés megfelelő 
irányításával és az iskolafelügyelet uj rend
szerének kidolgozásával általában valóra 
lesz váltható. Hóman Bálint
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A Nemzeti Egység választmányának 
vasárnapi gyűlésén történtek meg az első 
előkészületek Tóth Pál dr országgyűlési kép
viselőnk május 6-iki beszámolójára és a 
beszámolóra vele együtt érkező kereskedelmi 
miniszter és több országgyűlési képviselő 
méltó fogadtatására.

A beszámoló a rendesnél szokatlanul 
szélesebb keretű lesz, amennyiben ezt az 
alkalmat a Nemzeti Egység Országos szer
vezete is felhasználja és több képviselője 
jelenlétében megtartandó népgyüléssel kívánja 
pótolni a múltkor elmaradt tüntető propa
ganda-összejövetelt.

Hogypedig kormányunk mennyire a 
szivén viseli kerületünk ügyét és mily ma
gasra értékeli képviselőnk komoly munkáját, 
egyik legértékesebb tagját: Fabinyi Tihamér 
dr kereskedelmi minisztert küldi le a beszá
molóra. Már . maga ez az egy tény is orszá
gos fontosságúvá fogja avatni ezt a napot 
és kiemeli a szokásos beszámolók hétköz- 
napiságáből.

A miniszter és kísérete a terv szerint 
vasárnap, május hó 6-án a déli vonattal 
(12 óra 17 perc) érkezik városunkba. Szol
nokon az előkelő vendégeket és kíséretét a 
főispán, a helybeli pályaudvaron a város 
intézményeinek és hivatalainak élén Márky 
Barna dr alispán fogja köszönteni.

A vasútállomásról a bandériumos me
net magyar zenekar kíséretében az Árpád
szálló elé vonul, melynek diadalkapujánál a 
község főjegyzője beszéddel és két magyar
ruhás kislány csokorral fogadja az érkező 
vendégeket.

A fogadást 1 órakor diszebéd követi, 
melyen a Kormányzót , a főispán, a minisz
tert és a vendégeket a Nemzeti Egység ke
rületi elnöke fogja felköszönteni.

Délután 2 órakor a képviselő beszámoló
jának kerete gyanánt a Kossuth téren kez
dődik a népgyülés. A gyűlést a Nemzeti 
Egység szarvasi községi elnöke nyitja meg,

Országgyűlési képviselőnk május 6-iki 
beszámolója egyben 

propaganda-gyűlésé lesz
majd Tóth Pál dr országgyűlési képviselő ad 
részletes tájékoztatót a bel- és külpolitikai 
helyzetről. Utána felszólalnak még a minisz
ter és a vele együtt érkező képviselők is. 
Az ünnepélyt a Himnusz rekeszti be.

A beszámoló után a miniszter az Árpád
szálló sarokhelyiségében fogadja a bejelentett 
kérelmező küldöttségeket és átveszi az eset
leges kérvényeket. Nagyobb küldöttségeket 
vezet a miniszter elé Kondoros, Csabacsüd 
és Kisszénás lakosaiból Lányi Márton ország
gyűlési képviselő.

Az egyes hivatalok, intézmények, körök 
és egyesületek külön körözvény utján kapnak 
meghívást e ritka politikai eseményen váló 
részvételre.

Polgártársaink, kik országotok sorsát 
sziveteken viselitek és súlyt helyeztek arra, 
hogy tájékozottak legyetek kormányunk mun
kája felől, ne mulasszátok el ezt' az alkalmat 
és vegyetek részt úgy a pályaudvari kivonu
lásban, a diszmenetben, az ünnepi ebéden 
és főleg a délutáni népgyülésen; magas ven
dégeinket pedig tiszteljétek meg azzal, hogy 
házaitokat fellobogózzátok.

Frontharcos gyűlés Öcsödön

Az Országos Frontharcos Szövetség el
nökségének felhatalmazása alapján a.szarvasi 
csoport vezetőségének több tagja, nevezete
sen : Vitéz Zerinváry Szilárd dr vezetőtiszt, 
Baán Béla pénztárnok, Vitéz Letenyei János 
fegyelmi bizottsági tag, ifj. Brachna János 
törzsvezető és Vitéz Nemes Gyula legénységi 
titkár április 15-én. vasárnap .délelőtt Öcsödre 
szállottak ki. az öcsödi körzet megszervezése 
végett. Itt kétszázfőn felüli lelkes magyar 
frontharcosjelölt csoport fogadta az érkezőket, 
élén Molnár Béla dr főjegyző, jelölt körzet
vezetővel. A gyűlés egyhangú lelkesedéssel 
kimondotta, hogy Szarvas öcsödi körzetét 
megszervezi. Többek lelkes felszólalása után 
a gyűlés a Himnusz eléneklésével ért végett.

A szervező bizottság a közeljövőben a 
járás többi községeibe is kiszáll.
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Cigápyinvázió

Nem tudjuk hogy más községekben mi- 
ként oldották meg a társadalmunk testén nyilt 
sebként jelentkező cigánykérdést, egy bizonyosa 
hogy városunkban máris tűrhetetlenné kezd válni 
a „fáraók“ léhütő, munkára nem fogható, eny
veskezű késő utódainak egyre nagyobb mérete
ket öltő sáskajárása.

Szegénynek, koldusnak, az élet mostoha 
gyermekeinek szerény kérése előtt szánalommal 
nyílik meg erszényünk és szívesen könnyitünk 
azok terhein. De a cigányok esetében másképen 
áll a dolog!

Ezek nap-nap után rajokban lepik el uc- 
cáinkat, tömegekben látogatnak el házunkhoz 
és a koldulás leple alatt itt egy dézsa, ott egy 
párna, majd egy kalap tűnik el az ö léptük 
nyomán.

A polgárság egymaga tehetetlen velük 
szemben ; csak egy hatósági intézkedés és a 
rendőrség erélyes közbelépése menthetné meg a 
város szenvedő lakóját ettől az élősködő, mun- 
kakerülő, a társadalom ballasztját képező, pisz
kos tolvajhadtól!

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot április hóban 
dr Szemző Imre gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet. Vasárnap délelőtt az 
ótemplomban tót, urvacsoraosztéssal, az uj- 
templomban 9 órától magyarnyelvű, isten- 
tisztelet.

Róm. kai istentisztelet. Vasárnap fél 9 
órakor csendesmise, 10 órakor szentbeszéd, 
nagymise. Délután 4 órakor litánia.

Református istentisztelet. Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet az Árvaház- 
disztermében. Kondoroson minden hónap első 
vasárnapján.

Adomány a „Nagymagyarország Közepe 
Emlékmű" alapjára. Dr Haviér Gyula kir. köz
jegyző, kormányfőtanácsos névnapmegváltás 
cimén a Nagymagyarország Emlékmű-Bizott
ság elnöke kezéhez az emlékmű építési költ
ségeire 20 pengőt juttatott.

Eljegyzés. Miria János vecsési ev. misz- 
sziós Jeljggtz, vplt kondorosi segédlelkész 
eü§fî ezté .̂sMoc$^onyi Mpjfát, Mgcskopyi 
Zsj,gmond leányáj.

Helyettesi megbízás. A hosszabb idő óta 
betegeske^p. Gémes Mátyás ev. tanító helyet
tesítésével/az ev. iskolaszék Terhes Mihály 
oki. tanítót bízta meg.

A Nemzeti Egység öcsödi uj titkára. A

Nemzeti Egység országos vezére az öcsödi 
helyi szervezet vezetőtitkári teendőinek ellá
tásával Gólián Bélát, a Nemzeti Egység ed
digi körzeti titkárát bizta meg.

Szabóvacsora. Vasárnap este közel 200 
terítékes vacsorán gyűltek egybe városunk 
női és férfiszabó szakosztályának tagjai. A 
megjelenteket Dauda Samu szakosztályi elnök 
üdvözölte. Janurik János ipt. elnök hatásos 
beszédben köszönte meg a szabóság ily 
szép számban vaió megjelenését.

Iskolánkivűli népművelési előadás. A hely
beli iskolánkivűli népművelési bizottság ez- 
idei utolsó ismeretterjesztő előadását a 
Szarvasi Kereskedő Alkalmazottak Egye
sületében pénteken, április hó 20-án esti 
egynegyed 9 órakor tartja meg. Ez alkalom
mal dr Robitsek Jenő ügyvéd: „A magyar 
öröklési jog köréből, különös tekintettel a 
kiskorúak öröklésére" cimen tart népszerű 
előadást. Az előadáson az egyesület a ta
gokon kivül vendégeket is szívesen lát.

Életunt fiatal leány. Múlt hét péntekjén 

Csirmaz Etel külkerületi lakos a községi 
gyümölcsösnél öngyilkossági szándékkal a 
Körösbe, vetette magát. Azonban két;munkás 
Gurzó Mihály és Peczkó János észrevették 
az ott settenkedj? leányt,, majd a vizcsobba- 
nást, úgyhogy azonnal a leány után vetették 
magukat és sikerült kimenteniök az öngyilkos
jelöltet. A huszonkilenc éves leány tettének 
okét nem tudjuk.

Beszélgetés az ibolyáival
Mondd, m* MQHljte, kis ibolya ?/
(Hogyi oly bájp$:üde vagy!)

»Vagyok tálán a föld mosolya 
(hogy már nincs se tél, se fqp#...)“

Hot vetted lágy, zöld leveled ? ^
S szende-lila szirmúid?

„Örökcsoda szült engemet, 
nem tudom at

Hát illatod hol vehetted ?
Azt sem tudod, kis virág ?

„Napsugár, meg langy' lehellet, 
úgy érzem, mindent megád.“

Miért is vagy te olyan kedves ?
(Mégis szerény ibolya...)

„Örülök, hogy rajtam repdes 
a szép tavasz mosolya

Csat az a kárf kedves virág, 
hogy rövid az életed...

„Aki nekem életet ád, 
nevei táplál, áld; szeret

Irigyellek, kis ibolya, 
irigylem a sorsodat.

„Többet. jobbat ne várj soha, 
csak amit a sorsod ad. .
S megtalálod — meglásd — te is 
úgy a boldogságodat /“

ZOMBAI ÁDÁM

Vacsora a Kereskedöalkalmazottaknál. A
szarvasi Kereskedőalkalmazottak Egyesülete- 
szombaton este vacsorával egybekötött taĝ  
társi összejövetelt rendezett, amin vendégül 
látták az egyesület mükedvelőgárdáját is. A 
szép számban egybegyüll vendégeket Bracsok 
Endre egyesületi elnök köszöntötte meleg 
szavakkal, majd Orosz Iván, a legutóbb 
nagy sikerrel bemutatott operett rendezője» 
mpndott beszédet, amelyben a műkedvelő 
előadások nagy kulturális és társadalmi, vala- = 
mint egyénnevelő hatásáról beszélt nagy 
siker mellett. 'Az összejövetel emelkedett 
hangulatban az éjféli órákig tartotta együtt 
a jelenlévőket.

Tanulót felvesz REICB vaskereskedő.

Mese a dal születéséről
Irta: Miklós Vitéz,
Szerző felolvasta a „Nagymagyarország 
Közepe" Emlékmübizoltság 1934. április 
7-iki Kulturcstjén.

... 1918. március vége. Ukrajna. Zászló
aljunk és századunk Gorlovkán állomásozik, 
de;első szakaszom valami különitménysze- 
repet kap tőlünk 30 kilométerre, Kaczebelov- 
kán, ahonnan azonban egy reggel valami 
nyugtalalanitó híreket közöl a kadétom. 
Zá^óaljparancsnokom.engedelmével a kür
tösömmel lóra ülünk és átlovagolunk a kü
lönítményhez. Már az utón bolsevista gyanqs 
csoportokkal találkozunk. A helyzet nem 
barátságos. Délután pedig egy nagyon árulás- 
sz^gii hirt kapunk a különítménytől 6—7 km-re. 
állomásozó morva félszázlóaljról. Alko
nyaikor egy ujabb puskaporszagu hir. Egy 
összeverődött vörös zászlóalj, gépfegyverek
kel megszállottá a falu szélétől félkilométerre 
eső erdőt. Gyorsan kell cselekednünk. A falu 
szélén, szemben az erdővel egy domb van. 
Valamikor templom volt ottan. A régi kő
kerítés omladozó állapotban még meg van. 
Kivonulunk afalubólés megszállom a dombot. 
Viszem a tábori telefont is. Istenitélet-idő tör 
ki. Valóságos fagyos, szeles decemberi hóvihar 
március végén. És az erdőből lövések kez
denek füttyöngetni felénk. Gépfegyverlövések. 
Barátságtalan helyzet. A hátunkban a nem 
igen megbízható érzelmű ukrán lakosság.

rejtett bolsevistáival és fegyvereivel. Szemben 
a vörös zászlóalj. Pár kilométerre az áruló 
morvák. Segítség sehol. A saját csapatunk 
jobbra, 30 kilométernyire. Szerencsére nem
vágták el a telefonunkat, Jelentem a hely
zetet a zászlóaljparancsnokomnak.Mit kívánsz, 
vagy mit akarsz tenni? kérdezi ő. „Mink a 
helyünkön maradunk**, jelentem. De itt- az
után meg is nyekkent a beszélgetés, mert a 
telefondrótot most már elvágták. Sokszor 
eszembe jut ez az éjszaka. Magyar katoná
nak, magyar, regősnek való volt. A magunk
kal vitt rozséból, a kőfal védelme alatt ha
talmas tábortüzet élesztettünk. Nehogy azt 
higvjék azok a nyavalésok odaát, hogy 
félünk tőlük. És pont 9 órakor parancsot 
adtam a kürtösömnek.

— Fújjad a takarodót!
A kürtös pedig fújta, olyan szépen fújta, 

mint még talán soha. Szinte elábrándoztunk 
a lobogó tábortűz és a takarodó mellett. 
Vájjon megérjük-e a holnap-reggelt ? De a 
kezek acélosan szorították a puskákat és a 
szemek bizakodón villogtak. Mondhatnám, 
hogy minden vadsága mellett tetszett nekünk 
a móka.

Csak úgy tombolt bennem a költő és 
a katona. Így született meg a vers:

MINK A HELYÜNKÖN MARADUNK

A tél zúg át a nagyvilág felett 
és megrázza a korhadt háztetőket.
Talán már sohasem lesz kikelet

azt sivítja az éj, a hófúvás, 
amelyben lopva pislákol a mécs 
és lassan-lassan hamvad a parázs...

De a mi helyünk ott a vártán, 
hol a hóvihar mindig szembevág 
és ostromolnak éhes ordasok: 
s mig recseg-ropog a világ, 
mink a helyünkön maradunk, 
mert aki megfut: gyáva mindl

Hát fusson, aki nem állja a harcot> 
fusson, hová egy jobb tűz fénye int, 
vagy hol hasznos az ordasokkal 
együtt üvőltve, rajtuk venni sarcot 
s parázsló szemmel reánk lesni I

De mink nem fogunk összeesni
s mink a helyünkön maradunk,,
ha éhség, fagy, ha farkastámadások,
tör a sötétben, tajtékzó marások,
és hóvihar és vulkán kitörése;
mink nem megyünk egy lépést hátra még$ep.
mert a mi helyünk itt a vártán I

Egyszer talán csak ránkvirrad 
s talán még nem tűnt el a földről 
Verecke, Dévény és Aradi

Addig hát testvér, vesd hozzám a vállad,,, 
tudom a szived fájón zakatol; 
de talán vár még ránk egy szebb jövő 
s jön a segítség valahol l 
Vagy hogyha nem, — hát az se baj, 
ne felejtsd el, hogy magyarok vagyunk!
Acél a s z í v  és szent az őrség, 
elvérezni magyar dicsőség*
Mink a helyünkön maradunk I

{Vége következik)



Tennis2ütők húrozása
szakszerűen, azonnal készülnek.

nagyon olcsó árban

Nagy Sándor könyv* és papirkereskedésében.

Dr Tóth Pál országgyűlési képviselőnk 
a középiskolai törvényjavaslat vitájában 

mondott beszédének rövid kivonata

400.000 pengő a Körösök hajózhatóvá 

tételére. A képviselőház pénzügyi bizottsága 
kedden délelőtt megkezdte a költségvetés 
tárgyalásét. Elsőnek a földmivelésügyi tárcát 
vették boncolás alá. A tételek között a Tisza 
és mellékfolyóinak a hajózhatóvá tételére
1,200.000 pengő szerepel. Értesülésünk sze
rint ennek az összegnek egyharmada a 
Körösök szabályozására szolgál.

Póruljárt tolvaj. Tóth C. Mihály 21 éves 
fiatalember 17-én elemeit egy a Bakos cég 
üzletéhez támasztott kerékpárt. Nem tudni 
naivságból, vagy nagy pénzszükségből, de 
ugyaneznap délután már értékesíteni akarta 
szerzeményét egy másik műszerésznél. Ezt 
a könnyű sikerrel kecsegtető és merész üzletet 
azután elrontotta a csendőrök ébersége, akik 
lestoppolták a naiv. bizonyára kezdő kerék
pártolvajt.

Villamos berendezések által oko
zott (rádióvételre káros) zavarok el« 
hárftását vállalom. SZŰCS elektró* és 
rádiótechnikai üzeme, Szarvas, II., 37.
Figyelmeztetés: A villamos zavarokat elhárító 
m. kir. keresk. miniszter 104.912/1934. számú 
rendelete f. évi május 1-én lép életbe.

Természetes jeget tilos eladni háztartási 

célokra. A kereskedelmi miniszter rendeletet 
adott ki a jég termelése, gyűjtése és forga- 
lömbahozatala ügyében. A rendelet szerint 
természetes jeget ipari, vagy kereskedelmi 
vállalat csak oly helyről gyűjthet, melyet a 
közegészségügyi hatóság e célra kijelölt. 
Továbbá, aki ezentúl természetes jegel kiván 
elraktározni, köteles nevét és az elraktározás 
helyét a főszolgabiróságnál bejelenteni. Be
jelentés nélkül senki sem raktározhat él jeget 
még saját céljaira sem. Fontos intézkedése 
végül a rendeletnek,, hogy természetes jeget 
háztartási célokra nem szabad eladni.

Bércséplők gyűlése. A szarvasi bércséplők 
e hó 15-én ismét összegyűltek az ipartestület
ben érdekeiket szolgáló intézkedéseknek a 
megtárgyalására. Ez alkalommal testületileg 
tiltakoztak az ellen a tévhit ellen, miszerint 
ők a gazdák kárára körteibe tömörültek 
volna. Tanácskoztak az árubeszerzésről, a 
tűzbiztosításról, majd május 6-ára gyűlést 
tűzve ki ugyanarra a helyre, szétoszlottak.

Szarvas Nyaralóhely Propagandabizottság 

kérelme a rendőrhatósághoz. Alig cserélték ki 
a Holt-Körös vizét, máris megindult a köny- 
nyelmü emberek részéről annak állati hullákkal 
való befertőzése. Ezért a propagandabizottság 
nyomban beadványban fordult a főszolgabírói 
hivatalhoz, hogy rendőri közegei révén idő- 
közönkint őriztesse ellen a Körös vizét és 
dobszó utján adja tudomására a lakossógnak, 
hogy a hulláknak a Körösbe való hajítása, 
mivel az úgy a fürdőzők egészségét veszé
lyezteti, mint állataink fertőződését is elő
idézheti, kihágást képez és megfelelő bünte
tést von maga után.

Bajkay Lajos szerzői estje. Vasárnap, 
április hó 8-án az öcsödi'Iparos Kör helyi
ségében szépszámú közönség jelenlétében 
rendezte meg szerzői estjét Bajkay Lajos, a 
„Székelység" folyóirat munkatársa. Az estélyt 
Molnár Jenő dr nyitotta meg és röviden 
méltatta Bajkay líráját s annak irredentizmusát. 
Majd maga a szerző több hazafias költeményét 
szavalta el, köztük azt a sorozatot, mellyel 
a Pesti Hirlap Revíziós pályázatán dijat is 
nyert. Az előadást a szarvasi Oncsik testvérek 
kellemes énekszámai és Jeszenszky József 
saját szerzeményű dalai és játéka tették 
változatossá- Az estén Schauer Gábor dr 
főszolgabiró is megjelent. A dalokat Bogdán 
László cigányzenekara kisérte.

A képviselőházban a középiskolák re
formjavaslata került tárgyalás alá a múlt hé
ten. A vita során dr Tóth Pál képviselőnk 
is felszólalt. Az ülésen jelen volt Hóman 
Bálint kultuszminiszter is, aki melegen gra
tulált a beszéd sikeréhez.

Képviselőnk először is megállapította, 
hogy a törvényjavaslatra már nagy szükség 
volt, mert az utóbbi évek folyton változó tan
rendje mellett nemcsak a szülő és a diák 
volt zavarban, hanem sokszor még az igaz
gató sem tudott eligazodni a sok pótrende- 
leten. Nagy előnye a javaslatnak, hogy meg
szünteti az alsó rtégy osztályban a különféle 
középiskola-típusokat. Nem lesz csak gimná
zium és egységes tanterv. A felső négy osz
tályban pedig megmarad a reáliskola is, mely 

‘ nagyobb súlyt fektét á reális'élet követel
ményeire.

Beszéde további során a fiuk és diák
lányok együttes tanításáról, beszélt, amelyet
— mint a szarvasi példa mutatja — csak 
helyeselni lehet s a leánynövendékeket rendes 
tanulókként kellene felvenni.

- Szólt ezután a tanulás túlterheléséről, 
melyet nem oldott meg a délelőtti óráknak
1 óráig való kitolása. Valamikor 8—11-ig és 
2—4-ig folyt a tanítás. A diákoknak maradt 
elég idejük a készülésre. Ma nemcsak hogy 
1-ig van tanítás, de azonfelül a délután is 
igénybe van erősen véve a különböző ma
gántárgyak által. (Ének, önképző, cserkészet.) 
Mikor jut idő a tanulásra ? A túlterhelés alá
ássa az egészséget is. azért a tanrendet úgy 
kell megalkotni, hogy a.tanulással ne okoz
zanak túlterhelést.

A tankönyvek kérdéséről szólva meg

állapítja képviselőnk, hogy itt a legfőbb ideje 
e téren is rendet teremteni. Sokféle tankönyv 
van és drága. A tankönyveket a diákok szá
mára kell írni, mert most sokszor úgy látszik, 
mintha a tanárok egymásnak írnának köny
veket.

Ezután a diákok egészségügyéről beszélt. 
Fontos az iskolaorvosi intézmény, amelyet 
ki kell építeni minden vonatkozásban, hogy 
az egészségtant is orvos tanitsa és hogy az 
iskolaorvos egészségügyi tanácsadója legyen 
a gimnáziumnak. A 'gimnázium ne csak tu
dománnyal tömje meg a diák fejét, hanem 
lássa el egészségügyi ismeretekkel is az életbe 
kilépd fiatalembert, nehogy az első jókedvé
ben az első utcasarkon áldozatul essék.

Az egészségneveléshez tartozik a sport 
is, melyért valamikor harcolni kellett,-hogy 
beengedjék a középiskolába. Ma már arra 
kell vigyázni, hogy tulségba ne vigyük, mert 
nem egyes kiválóságokat kell nevelni a sport 
terén, hanem egyetemes eredményt kell elérni.

Végül a jó tanárról beszélt, az ideális 
tanárról, akinek főjellemvonása a szeretet. A 
fiatal tanuló a tanárján keresztül tanulja meg
szeretni a tantárgyat. Ha szeretettel közeledünk 
a gyermek szivéhez, akkor megértéssel talál
kozunk és meg lesz a tanulás eredménye is..

Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünk igazán jól kiszolgálva. 
KOPSTEIN  ̂Bútoráruház Békéscsaba, And
rássy ut 25 szám.

Ne vegyen addig tenniszűtőt, mig meg

nem nézi Nagy Sándor könyv-és papirkeres- 
kedőnél, kinél hihetetlen olcsó áron, gárancja 
mellett vásárolhat.

Ü Z L E T Á T H E L Y E Z É S !
Értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy az Árpád-közben iévő 
üzletünket áthelyeztük

a Kossutlvtéri róm. kát. emeletes iskola épületébe
(a volt Schwarz Sándor-féle helyiségbe.) 1

Raktáron tartunk mindennemű őrleményt, gabonát és térményt 
a legolcsóbb árakon.

Naponta friss házi kenyér 
a legjobb minőségben kapható.

Tresfarin tápszerek is kaphatóki - r.,
Weiczner Gáspár és Fia

Gáspár-malom.



Uj mezőgazdasági bizottsági tagok
A múlt hét keddjén választották meg a 

szarvasi gazdaérdekeltségek a községi mező- 
gazdasági bizottsági tagokat. A választás 
eredményét az alábbi sorrendben közöljük: 

Rendes tagok; I. csoport. Mitykó Mi
hály, Trabach János, Korbely Mihály, Fra- 
nyó Pál. II. csoport: Csicsely Pál, Janunk 
Mihály, Frankó András, Sinkovicz Pál. III. 
csoport: Janurik János, Pékár Mihály, Krsnyák 
Pál, Kiss János. IV. csoport: Czinkoczki Már
ton, Litauszki János, Kurilla Miklós, Sinko
vicz János. V. csoport: Borgulya Pál, Vitéz 
Tepliczky János, Farkas Mihály, Sinkovicz Pál.

Póttagok. I. csoport: Brhlik János, Ko
vács Mátyás, Cselovszki János, Legény Pál.

II. csoport: Sonkoly János, Gróf János, Ga
zsó Pál, Dina György, III. csoport: Rágyan- 
szki Mihály, Kepenyés János, Czigléczki Mi
hály, Demján Pál. IV. csoport: Krivjanszki 
Mihály, Bankó István, Velki Mihály, Machan 
György. V. csoport: Deim János, Kiss János, 
Hunya“András, Kovács Libor.

A községi mezőgazdasági bizottságnak 
hivatalból tagjai: Dauda ' Mihály közs. biró, 
Vitéz Biki Nagy Imre közs. főjegyző, Jánov- 
szki György tanoncisk. igazgató, továbbá Mol
nár Pál, Medvegy György dr, Sinkovicz Pál 
hegyközségi elnökök. ■ Vitéz Tepliczky János, 
Sinkovicz Pál, Czinkoczki János, Paulik Pál 
legeltetési társulati elnökök.
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A Békésvármegyei Gazdasági Egyesület 
tavaszi közgyűlése

A Vigadó nagytermét megtöltő nagyszámú 
hallgatóság előtt tartotta meg tavaszi közgyűlését 
Beliczey Géza m. kir. gazdasági főtanácsos, 
felsőházi tag elnöklete alatt a Békésvármegyei 
Gazdasági Egyesület.

A gyűlésen a szarvasi és környéki gazdák 
óriási tömegén kívül résztvettek a megye szék
helyéről, a fővárosból: Beliczey Géza m. kir. 
gazdasági főtanácsos, az OMGE társelnöke, 
Mutschenbacher Emil m. kir. gazdasági' főtaná
csos, az OMGE ügyvezető igazgatója, Fabrícius 
Endre m. kir. gazdasági főtanácsos, az OMGE 
főtitkára, csákói Geist Gyula m. (űr. gazdasági 
főtanácsos, Tóth Pál dr országgyűlési képviselő, 
Márky. Barna dr alispán, továbbá a gazdasági 
egyesület igazgató választmányának tagjai, a 
gazdasági intézmények vezetői, a járás főszolga- 
bir$a, a község főjegyzője, a helybeli gazdasági 
tanintézet igazgatója« tanári kara, a , helybeli 
Kisgazda Kör elnöke és választmánya.

A megjelenteket Vitéz Tepliczky János, a 
szarvasi Kisgazda Kör elnöke üdvözölte. Majd 
Beliczey Géza elnök mondotta el megnyitó be
szédjét, mely egyben tömör összefoglalása volt 
az egész mai gazdasági élet időszerű kérdéseinek 
és törekvéseinek. Beszédében követendő minta
képül állította oda más társadalmi osztályok 
szervezkedését, majd a magyar gazdatársadalom 
háláját fejezte ki Mussolini iránt, aki a római 
paktum megkötésével az európai nemzetek ön- 
ellátási őrületét törte meg, megmagyarázta továbbá 
az irányított gazdálkodás lényegét, felvetette a 
mezőgazdasági kamarák átszervezésének a szük
ségességét és azt a régen melengetett tervét, 
hogy a Tiazavidék zárt területté való nyilvánítása 
érdekében mielőbb indittassék meg egy akdó. 
Indítványára a közgyűlés táviratban üdvözölte a 
földművelésügyi minisztert és az OMGE elnökét.

Márky Barna dr alispán elismeréssel nyi
latkozott az egyesületnek kiváló működéséről, a 
rendezett kiállítások szép eredményéről és a leg
közelebbi megyei állatkiállitás rendezésére a 
helybeli gazdasági tanintézet jelenlévő igazgatóját 
kérte fel.

Majd Mutschenbacher Emil kir. gazdasági 
főtanácsos, felsőházi tag, az OMGE ügyvezető 
igazgatója az 1929. év óta dühöngő gazdasági 
válság kórokozójául azt az óriási bevételi csök
kenést állapította meg, melynek szenvedő részese

az agrárállamok és így a magyar állam is. A 
jobb jövö hajnala azonban már derengeni kezd 
és a bajból való kijutás eszköze elsősorban a 
mezőgazdasági termelyények árának oly emelése, 
mely arányos a termelési költségekkel, másod
sorban pedig a nem mezőgazdasági termékek 
árának megfelelő mérséklése a kartelek letörése 
révén. Mindkét cél elérését szolgálják egyrészt a 
gazdavédelmi rendeletbe, másrészt a most létesült 
osztrák-olasz preferenciális kereskedelmi szerző
dések.

Fabrícius Endre m. kir. gazdasági tanácsos, 
az OMGE főtitkára a mezőgazdasági termelés 
rentabilitásáról beszélt. Ennek feltételei, hogy a 
gazda olyat termeljen, aminek biztos piaca van, 
de azért a Tiszántúl a maga acélos búzája 
mellett ne akaijon oly terményekre áttérni, me
lyek jövedelmezősége egy rövid ideig a búzáénál 
jobbnak .mutatkozik. Kifejtette az irányított terv
gazdálkodás fogalmát, megokolta anriaíf észszerű-' 
ségét és elosztotta azoka't az aggodalmakat, me
lyeket e rendszer iránt a rosszindulat támasztott.

Tóth Pál dr országgyűlési képviselő a 
magyar kisgazdáknak a társadalom minden réte
gét egyaránt megkapó erényét vetítette a köz
gyűlés elé, mondván, hogy ez az osztály akkor 
is önfeledt szorgalommal és fanatikus hittel és 
reménnyel művelte meg és vetette be földjét, 
amikor tudta, hogy termésének ára még a be
vetett mag árát sem téríti vissza.

Végül Sólyomi Lipót, az egyesület főtitkára 
a mérlegszámlát és a számvizsgálóbizottság 
jelentését mutatta be. A gyűlés mindkettőt elfo
gadta és a szokásos felmentéseket is megadta.

Ugyanő érdekes történeti adatokat elevenített 
fel az egyesület mültjóból. Az egyesület itt 
Szarvason alakult meg és 1860-ban, Széchenyi 
István halála napján Trefort Ágoston élnöklete 
alatt gyűlt össze elsőizben.

A nagy érdeklődéssel kisért gyűlést egy 
közebéd követte. '

Délután az egyesület vendég-tagjai Csabai 
Kálmán gazdasági tanintézeti igazgató vezetése 
mellett az intézet bikazugi tangazdaságát tekin
tették meg.

E gyűlés felé irányult különben e napon 
az ország egész agrártársadalmának a figyelme 
is, hiszen ennek az egyesületnek a szervezete 
ma már az egész hazában tekintélyt jelent,

melynek kezdeményezései nem egy alkalommal 
a kormány programjává is váltak. Hogy mást ne 
is említsünk a búza márkázásánál és az egy
séges minőségi búzatermelés meghonosításánál. 
Az egyesület ezt a jó nevet és a felfelé ható 
erőt vezetőinek kiválóságán kívül annak a tény
nek is köszönheti, hogy mögötte egy hatalmas, 
az egész gazdatársadalmat felölelő front csopor
tosult, melyre az egyesület bármely kezdeménye
zésében mindenkor biztosan számíthat.

Az »Ember a hid alatt« másodszor
Zsúfolt ház előtt, nagy erkölcsi és szép 

anyagi sikerrel vasárnap este a Vigadóban 
mutatta be a szarvasi Munkásotthon műked
velőinek gyakorlott együttese Indig Ottó: 
Ember a hid alatt cimü színmüvét, mely a 
háborút követő válságoknak a középosztályra 
tett borzalmasan lezüllesztő hatását teljes 
realitással adja vissza. Nem is tudnánk ntyeg- 
piondani, hogy a darab szereplői közül me
lyik volt jobb, annyira megütötte mind a mű
kedvelőktől megkövetelt mértéket. Urbancsok 
■̂ Mihály, mint orvosprofesszor, Misur János, 
fmint medikus, Palkovics Pál, mint zsebmet- 
*sző és csirkefogó, Kliment Ziza, mint az 
orvos felesége, Urbancsok Ica, mint az orvos 
leánya, Hoffmann István, mint vőlegény egy- 
től-egyig mind hü alakítást nyújtottak.

Munkájuknak meg is volt a sikere és 
a két est több, mint 200 pengőt hozott a 
Munkásotthon kulturális céljaira.

Az otthonnak e rendszeres önképzést 
szolgáló vállalkozása, melynek irányításában. 
Tóth. Györgyön kivül az oroszlánrész Toman 
János lakatos-segédé, elismerést érdemel és 
elárulja, hogy a munkásság is megtalálta a 
haladá§pak helyes irányát jés. útját é$ v$zt a 
területet, melyen termékenyen és épitőleg 
töltheti el szabadidejét.

Hirdessen lapunkban!

önnek is szüksége van 
egy jó

írógépre!
Nagy raktár uj és használt 
REMINGTON, ROYAL, 
ADLER, UNDERWOOD 
stb. világmárkás gépekben.
On találni fog tetszésének 
és igényének megfelelőt. 
Tekintse meg, vagy kérjen 

árajánlatot 1

Izsák Jakab
M e z ő t ú r
TeleffonszAm; 99

es olcsó tenniszütőt
NAGY

akar venni, keresse fel

es o
Minden fitö után a szezon végéig garanciát vállalok.;



legjobban és légolcsóbban, 
óriási választékban

Békéscsaba, Andrássy út 25.

Vallásos estély a LnthenÁrvaházbaii
A helybeli protestánsa egyháztársadklFni 

szervezetek- egy dunántuli szegény leány- 
egyház témplomépitési akciója javára vasár
nap, délután 5 órakor a Luther-Árvaház 
dísztermében vallásos estélyt rendeztek;

Az estélyt' Mrsan Máriának Borgulya 
Endre tanító harmónium kísérete mellett 
előadott éneke és Krón Ferenc árvaatya- 
lelkész áhítatba ringató imája nyitotta meg. 
E két szám Marsall Em mike - finomlágyságu 
énekével egyúttal megadta az egész estély 
megfelelő alaphangulatát és méltó keretét, 
melyet aztán Bartos György gimn. tanuló 
szavalata és Jakus Imre barlahidai missziós 
lelkész segélyt kérő szózata töltöttek ki.

A beszéd egy pusztuló göcsei magyar 
kis falu élet-halálharcának szivbemarkoló 
helyzetrajza volt, melynek hatására nem egy 
hallgató lelkében támadt fel a mostoha em
beri sors iránt érzett jótékony szánalom 
nemes érzése. így az estély a délelőtti isten- 
tisztelet offertóriumávaL ha nem is nagy. de 
mégis megfelelő összeget juttatott ez árva 
leányegyház témplomépitési alapja javára.

A szarvasi tanyák rémét ötévi dolog« 
házra Ítélték

A gyulai törvényszék Unghváry-tanácsa 
előtt szerdán egy régi, megrögzött bűnöző 
állott vádlottként: Czesznak Pál 36 éves 
szarvasi napszámos, aki az elmúlt év nyarán 
szabadult ki a sopron^kőhidi fegyházból és 
hazajött Szarvasra, hogy alkalmi munkákat 
vállaljon.

A jó útra térés azonban nála csak 
látszólagos volt és rövidesen vissza tért ré
gebbi, jövedelmezőbb foglalkozására : a lo
pásra és hamarosan réme lett a szarvasi és; 
környéki tanyáknak. A szarvasi csendőrörs 
hosszú nyomozás és hajsza után március 
10-én fogta el őt az öcsödi határban. Beis
merő vallomása után bevitték a gyulai 
ügyészség fogházába, ahonnan szerdán állí
tották a törvényszék elé. Czesznak nem is 
tagadott semmit és a törvényszék folytatóla
gosan elkövetett lopás bűntettében mondotta 
ki bűnösnek és szigorított dologházra utalta, 
melynek tartamát 5 évben állapította meg. 
Až ítélet jogerős.

Május hé 5*én a gimnázium »Vajda Péter« 
önképzőkörének mükedvel&előadása.. a torna* 
csarnokban. Előadásra kerül: »Tüzek az éj« 
szakában«.

Amezőfari villanytelepi üzemvezetés 
szabálytalanságai

A vizsgálóbizottság sulyosvisszaétéseket 
állapított meg

Kezünk közé jutott a Mezőtúr város 
polgármesterének a városi képviselőtestület
hez intézett hatalmas irata, mely a Mezőtúr- 
szarvasi villánytelép üzletvezetőéégéqpk meg
vizsgálására kiküldött bizottság jelentésével 
foglalkozik. E jelentés szerint az üzemvezető 
éveken keresztül szabálytalanságokat és 
visszaéléseket követelt el.

A fővád ellene az, hogy iparengedély 
nélkül a telep. által fizetett alkalmazottak. 
munkájának éllenértéknélküli igénybevétele 
mellett a fogyasztók '' lakásában létesített 
villanyberendezésekkel: magának jogtalan 
anyagi hasznot szerzett és ezzel kapcsolatban 
meg nem engedhető raktárkezelést és. köny
velést honosított meg.

A telep könyvelőnőjének és az üzem
vezetőnek teljesen egyező vallomáséból meg- .' 
állapítást>nyert .továbbá-az előbbinél. lénye- ' 
gesen súlyosabb visszaélés is. Az üzem
vezető tudniillik a telep részére' uj árammérő • 
órákat rendelt s ő ezeket az órákat, me
lyeknek bizományi ára 27 pengő volt, 32 
pengőért számlázta, adta el a fogyasztóknak 
és a nyert többletet saját céljaira fordítottá.

A polgármester fenti iratában a szabály- 
talanságokkalkapcsoJatban a képviselőtestület 
elé javaslalképen azt terjesztette elő, hogy 
az ; üzemvezető minden felmondás 'nélkül; 
bocsáttassák'fii a telep kötelékéből.

Kemencében égette el gyermekét egy 
szentandrási fiatal anya

Kedvesének tanácsára követte el bestiális tettét

Borzasztó gyermekgyilkosság foglalkoz
tatja az ügyészséget, mely nemrégiben játszó
dott le Békésszentandráson. Nyílt titok: volt 
a faluban, hogy a nős Bencsik Ferenc kü- 
lönváltan él feleségétől és Krizsán Rózával 
tart fenn viszonyt, mely néni is múlt el 
nyomtalanul: március 22-én megszületett a 
gyermek, az anyja azonban mindjárt meg
fojtotta s egy teknőbe rejtette el azt. Bencsik 
tanácsára a lelketlen anya egy héttel később 
befutott a boglyakemencébe s a hullát el
égette. Vallomása szerint másnap meg is 
nézte a hamut s egy gyufaskatulyányit talált 
a holttest porrészéből. Bencsik vallomásai 
során megjegyezte, hogy „ázsiai szokáshoz; 
hiven" gondolta el' a gyermek • elégetését. 
Mindkét gyilkos a gyula ügyészségi fogházban 
várja ügyinek letárgyalását és büntetésének 
kiszabását^

Elsiető öregek. Kondorost az előző héten 
izgalomban tartotta két idős asszonynak az 
öngyilkossága. Az egyik özv. Pitónyá Jánosné, 
aki súlyos betegsége miatt 68 éves korában 
akasztással vetett végett életének. Pár napra 
rá özv. Huszárik Mihályné, Fecske Zsuzsanna 
77. évében türelmetlenkedett a hosszantartó 
öregkor miatt s egy kilesett pillanatban -az 
ajtófélfára akasztotta fel magát és rövid idő 
múlva kiszenvedett.

Csak elismerten megbízható cégnél 
szerezze be fürdőkád, kályha, mosdó, fürdő
szobafelszerelését, csövet, - szivattyút és 
lémezeket. Ilyen az országszerte a legelő
nyösebben ismert Hubert és Társa b. t. 
budapesti cég (VI., Liszt Ferenc tér 4.) hova 
bizalommal fordulhatnak olvasóink és neve
zett cég készséggel szolgál részletes költség- 
vetéssel.

„Uránia a falun“ címmel tartott- mozi
előadást b 'kondoros! csárda nagytermében 
egy • fővárosi pedagógus. A háromszorra 
megosztott előadás szépén sikerült.

Hitelt előnyös feltételek mellett úgy sze

rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék- 
pénztár termény- és áruraktárába tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár termény- és áru- 
raktára mindennemű terményt elfogad táro
lásra, olcsó dijak mellett.

Névmagyarosítások. Dr, Neumann Jenő 
gimn. tanár „Nádor“-ra, Gamauf József gjmn.. 
tanár „Gasztonyi“-ra. Brlás Mihály „Szege
di “-re, Ferencsik Pál „Várkonyi“-ra és Ma- 
tusik András „Máté“-ra változtatták családi 
nevüket belügyminiszteri engedéllyel.

Megvadult a tehén és felhasitotta gazd
asszonya gyomrát. Szombaton a siratói szöl- 
lőkben, a. tanyája melletti: gyepen legeltette 
tehénét Medvegy Mátyásné 66 éves föjdmi-; 
vesasszöny. Valami oknál fogva a tehén, 
megdühödölt, s az asszonynak • rontott. Nled- 
vegyné ijedtében mozdulatlan maradt, a 
tehén letiporta és hasirészén, mintegy 30 
cm. hosszú sebet hasított. A sikoltozásra 
kirohanó házbeliek azonnal kocsira tették' a 
szerencsétlen öregasszonyt és a város egyik' 
orvosához szállították; A :sikerü!t : műtét az 
asszonyt megmentette ' az életnek,

„Az alispán fia“ Öcsödön, Dr Molnár: 
Jenő „Az alispán fia" 3 felvonásos szinmüv 
vét '’ közkívánatra másodszor is előadták 
nagy sikerrel április 15-én az öcsödi Iparos 
Körben.

Mehetdijkedvezmény a Mávon. A hazai 
gyógyfürdőket éé abalatonmenti üdülőhelyekét 
legalább 14 napon át igénybevevő közönség 
a visszautazásnál a lakhely állomásáig •' a' 
fürdőigazgatóság igazolása alapján 50 szá
zalékos menetdijkedvezményben részesül. A 
balatonmeriti üdülőhelyeket legalább 10 
napon át látogatók pedig 33 százalékos ked
vezményben részesülnek. Bővebb felvilágo
sítással az állomásfőnökség szolgálhat.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Janecskó János leánya Mária, 

Sztrehovszki Pál fia György, KondaCs Pál 
leánya Erzsébet; Klein Adolf fia Károly-Béla, 
Kársai Pál fia Mihály, Sárkány Mátyás fiai : 
Mátyás-András és János-Mihály, Bába Pál 
fia András. Roszik János leánya Judit, Sztré- 
hovszki Márton leánya Ágnes-Judit, ifj.: 
Frcska' András leánya Mária, Hipszki János 
fia András; Tóth János leánya Erzsébet. — 
Elhaltak: Podani Pál 3 hónapos, VaTga Zsu
zsanna 4 éves/Adamovszki József 42 éves, 
Gyekiczki Andrásné 78 éves. — Házasságot 
kötöttek: Benka István Kisuczki Erzsébettel, 
Laluska Pál Szalai Zsuzsannával, Pusztai 
Elemér Gilyan Máriával, Alexa Pál'Hrncsjaí 
Zsuzsannával, Vántruba Jánós Sinkovics 
Margittal.



Ismeretterjesztő előadás. Az Iskolánkivűli > 
Népművelési Bizottság ézidei utolsó előadása 
az Iparosifjak Önképzőkörében e hó 26-án, 
csütörtökön esle egynegyed kilenckor lesz a 
kör helyiségében. Ezalkalommal előadást tart' 
olaszországi útjáról Orosz Iván költő. Ven
dégeket is szívesen lát a kör.

A diftéria elleni védoltások a tanyákon 
is megkezdődtek azonban a szülők részéről 
nagy hanyagság tapasztalható az áldott in
tézkedésekkel szemben. Tudvalevő, hogy a 
veszedelmes ragályt egyedül a pontos idő
közökben véghezvitt háromszori védőoltás 
szüntetheti meg, tehát minden szülő gyer
mekének tudatos gyilkosa, ha bizalmatlanul 
és hanyagul tesz eleget ennek az ember
védelmi -intézkedésnek. — A himlőelleni oltás 
május 1., 2., 3., 4. napjain délután 1 órától 
-2 óráig a nyári színkörben, rossz idő esétén 
a községháza kistanácstermében lesz meg
tartva. A más községben született gyermekek 
szüleit figyelmezteti az elöljáróság, hogy 
összeírásba vételük végett a községi iktató
hivatalban folyó hó 30-ig a hivatalos órák 
alatt jelentkezzenek. Figyelmeztetnek azok a 
szülők is, akiknek 12 éves gyermekeik van
nak és ujraoltva nem lettek, szintén jelent
kezzenek az oltó-bizottság előtt.

Vasárnaptól kezdve állandóan kitűnő cigány
zenekar játszik Honthynál. Frissen csapolt sört 
ihat a szép ruhába öltözött Erzsébet-ligetben. 

Végrehajtják a gazdatiszti törvényt. A
földmivelésügyi miniszter múlt évben hozott 
gazdatiszti törvényének az volt a célzata, 
hogy a mezőgazdaságok okszerű vezetésé
től eltiltsa, illetve távoltartsa a jogtalanul 
működő nem okleveles gazdákat. A gazda
tisztek országos egyesülete legutóbb tartott 
gyűlésén e kérdésben állast foglalt és kérel
mére a miniszter utasította a vármegyék al
ispánjait, hogy a gazdatiszti törvénynek 
minden tőlük telhető erővel igyekezzenek 
érvényt szerezni.

A Gazdaifjak Öriképiőköre kSzktváriáfNr 
másodszor előadja Gárdonyi: „A B0R“ cimü nép
színművét a Vigadóban.

Vivóverseny Szentandráson. Vasárnap 
folyt le a békésszentandrási „Katolikus Kör“ 
zsúfolásig megtelt nagytermében Szarvas— 
Békésszentandrás városközi vivóversenye. A 
két csapat három-három versenyzőjének küz
delme igen komoly sportot nyújtott. A mind
végig izgalmas küzdelem holtverseny után 
dr Készt Béla győzelmével végződött. Máso
dik lett dr Szerényi M. Iván. A további 
helyezési sorrend: 3. Kovács, 4. Dési, 5. 
Kemenes. A verseny után az értékés dijakat 
kiosztották a nyertesek között. A versenyt 
tánccal egybekötött bankett követte. Egyéb
ként, mint a verseny szenzációját kell meg
említenünk dr Schauer Gábor főszolgabíró
nak Ozmán mesterrel bemutatott akadémiá
ját. A régi klasszikus magyar vívás szépsé
geit csillogtatta a két ügyes vívó a nagy
számban összegyűlt közönség előtt. Dicsé
rettel kell illetnünk Békésszentandrás sport- 
társadalmát azért az áldozatkészségért, hogy 
alig hathetes vivóélet után ilyen komoly 
verseny rendezését vállalta.

- Közhivatalokban tilos áz ügynökösködés. 
A belügyminiszter most közzétett rendeletével 
vidéki iparosok és kereskedők egy régi óhaját 
teljesítette. Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy 
egyes hivatalokban és közintézményekben 
nem helybeli cégek megbízásából ügynökök 
járnak, kik részletfizetésre árut kínálnak. E 
megrendelések gyűjtésében egyes tisztviselők 
nemcsak, hogy résztvesznek, hanem előre 
kikötött jutalék ellenében a részletek behaj
tására is vállalkoznak. A miniszter legújabb 
rendelete szigorúan utasítja a hivatalfőnököket 
hogy tisztviselőiket, alkalmazottaikat kötelez
zék ez üzleti összeköttetések haladéktalan 
megszüntetésére. Felmerülhető ujabb pana
szok esetén a rendelet szerint a hivatalfőnökök 
vonandók felelősségre.

- Az Én Újságom a magyar gyermekek 
szórakoztatója. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy 
ut 16. Előfizetési dij negyedévre 2 pengő.

Megjelent a Milliók Könyve legújabb száma, 
. ára 20 fillér. Minden számhoz keresztrejtvény 
értékes dijakkal, amelyekre mindenki egy
forma eséllyel pályázhat, aki beküldi rejtvény
megfejtését a Milliók Könyve szerkesztősé
gébe. Nagy rejtvényolimpiász. Előfizetési dija 
negyedévre (13 regény) 2‘40 pengő. Kapható 
Nagy Sándor könyvkereskedésében.

S P O R T
Torol—OFC 0:0  

U. oszt. bajnoki {mérkőzés Birót Letkovics
A Turul vasárnap Orosházán mérkőzött az OFC-vel 

meglehetősen kevés szerencsével, rossz formával. Ter
mészetesen, az ilyen, eredménytelen játék után egy 
biztos pontot a Turulnak le kellett adnia.

MAFCÍBocskay 7:1 (3:1) 
Barátságos mérkőzés Biró: Klimaj

A mezőtúriak elsőosztályu csapata komplett össze
állításban. kiváló centerével Piczkóval jött Szarvasra s 
mint előrelátható volt teljes fölénnyel játszott a Bocskay 
ellen. A biztos passzolt, a villámgyors lefutások kizök
kentették a Bocskait megszokott játékából, mely telje
sen megsemmisült a MAFC játékmódjával szemben. 
A csatársor tehetetlensége letörte a Bocskayt és igy 
alakult ki a 7:1 gólos eredmény, mely azonban nem 
alacsonyithat ie egy másodosztályú csapatot, ellenben 
kell hogy sarkaljon több tudásra, jobb technika elsajá
títására. Hasonló összeállítású mérkőzések rendezése 
üdvös lenne a Bocskay képességeinek kifejlesztésére.

Mezőbőrényben a nálunk is nagy érdeklődéssel várt 
Textil—MTK mérkőzést hétfőn folytatták le, melyből 
3:1 (0:1) eredménnyel a Textil került -ki győztesen.

Vasárnap a Bocskay Kondoroson mérkőzik a KoTE- 
vel, a Turul szabadnapos.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza.

B. M. Névmagyerosiiási kérelme már visszajött és 
azt kiváló közbenjárónk: S. B. ur Bp. kedvezően in
tézte el. A három név közül a *Szegedi“-t engedélyez
ték. A kérvényt és döntését szerkesztőségünkben átveheti.

Csabai olvasó. Az osztrák ingyen-nyaralási csereakciót 
a bécsi Zentralrat dér Gelstigen Arbeiter tekintélyes 

: egyesülete, tehát/nem valamid gyanús fóréaság intézi, 
Magyarország lészéröl pedig az IBUSz. A 10 pengő az 
adminisztrációs költségekre megy.

Z. A. Költeményét az állandó anyagtorlódás miatt 
csak a mai számban hózzuk.

Cb. J. A verset adandó alkalommal közöljük.

Névváltoztatások« Kasik helyett ajánljuk Kosári-t, 
vagy Kósa-t, Malik helyett Ujj-at, vagy Máli-t, Sutyin- 
szky helyett Sütlöri-t, vagy Südi-I, Kergyik helyett Kérdi-t, 
vagy Kevehidi-t. Csankovszky helyett (Csénki védett) 
Csanádi-t, vagy Csákvárí-t, Hruska helyett Körtélyes-t, 
vagy Hársi-t és Ribárszky helyett: (Halászi védett név) 
Halászlaki-t, vagy Halásztelki-t, esetleg Ribári-t.

Helybéli gabonaárak
Búza . . . . .  8'50-‘—
Tengeri . . . . 7'---730
Árpa . . . . .  '— — 720
Zab . . . . . . 7 -  -  7*30
Lucerna . . '— —150*—
Tökmag . ! . . . 20'--------

t ‘

A Szarvasi Közlöny
hirdetései eredményesek!

Alku nélkül vásárolhat
m inden fé le  , ruh áza ti, továbbá front

harcos ruha és felszerelési cikkeket.

KÓCZY LAJOS cégnél
ahol minden egyes cikken a szabott árak 
fel vannak tüntetve, miáltal

a túlfizetés ki van zárva.
Általában frontharcos ruházat elkészítésére 
vonatkozó mindenféle felvilágosítás és a sza
bályszerű rendelés nálam eszközölhető.

Férfi öltöny, felöltő és hozzávaló összes bé
léseket, úgyszintén frontharcos-kelme anyagot 
kedvező fizetési .feltételek mellett szállítok. 
Ha vásárolunk, nézzük meg jól kitől és mit?

Állom azt, hogy a nálam vásárolt minden 
egyes méterért kiadott pénz — érték, nem 
vásári holmi, —*de nem is „'blöff" árak.

T í I n H á n  I  ■ If * s a legelterjedtebb ma- 
I I  1 U  M U C I  U J J  C l IV gyarkézimunka-ujság.
A szerkesztőség mutatványszámot díjtalanul szívesen 
küld Budapest, IV. kerület. Szervita-tér 8. szám

■ 1 P o n t o s  k i s z o l g á l á s i  I■

(A

*

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy 
dacára a nehéz pazdasági viszo

N nyoknak, előnyös tételein) folytán ft
0 az idén is kedvező ■ fizetési feltéte

lb

r lek mellett bocsáthatom rendelke
— zésükre egész évi tüzelő szükség o
O letüket. Állandó készletet tartok o

hazai és import tűzifában, legjobb z
► minőségű hazai szenekben és világ 111

fM
hírű budapesti gázkokszokban. Elő

<0
> jegyzéseket már elfogadok és azo (0

kat sorrendben leszállítom. .J
111

Schlesinger Sámuel
Telefon tiizifakerekedő, IL, 18.

97.
W iiSnyB. fizetési fejtétojekTM

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

Apróhirdetéseket felvesz: SZARVASON a kiadóhivatal 

Nagy Sándor könyv- és papirkereskedése, 1., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Két helyiség (kovács- és bognármühelynek 
megfelel) kiadó a szentesi ut mellett, 3 kilo
méterre Q^vwostólII. külkerületl08.

. Kétszobás padozott lakás, veranda és 
mellékhelyiségekkel május 1-től kiadó. 1. kér. 
Benka Gyula ucca 97.

. Tánc tani tás. Mészáros Aranka tánctanárnő 
(m. kir. állami polgári iskola) klasszikus és 
modern tánctanitásra vállal magánnövendé- 
keket is.

. Eladó egy kitűnő állapotban lévő karika- 
hajós Singer-varrógép. Cim a kiadóhivatalban.

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadór 
és a ház eladó, III. kér. 83. szám.

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt.

- Méret tHan férfiingek, női- és gyermek- 
fehérneműk legolcsóbban készülnék Vostyár 
Rózsinál. I. kerület, Arany János u. 169. sz.

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
Raksa Györgynél első kaszálásu több kocsi hereszéna 

eladó. Hl.. 209.
Jancsó Mihályné hét hold földje tanyával eladó az. 

Inkei-kákán. T. II., 335.
Zuberecz Pál csabacsüdi lakos öt hold földje és egy 

kerékpárja eladó. T. IV., 140.
Kutgém és akácfaoszlopok jutányosán eladók a 

róm. kát. ótemetőben.
Szentesen az országos vásár e hó 20—21-én lesz.
Kiadó legelőjárások: özv. Podani Jánosnénak Kákán 

5 járása (IV., 408.). Medvegy Mátyásnak l járása az 
első kiosztásu legelőn (IV., 239), Lusztig-féle legelőn
5 járás. (11., 445), Kresnyak Jánosnak 4 járása Kákán 
(].', 146), Podani János vaskereskedőnek Kákán 2 járása, 
özv. Mravik Györgynének utolsó kiosztásu legelőn 1 
járás. Podáhi Mihálynak Kákán 2 járása, Lestyan G. 
ístvánridk (IV., 532) és Belopotoczki Györgynek (IV.. 
249) több kákái járása.


