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Felelős szerkesztő:

Dr BORGULYA GYÖRGY

Két testvértelen nép
A hivatalos magyar külpolitika aktivi

tásának köszönhető, hogy az elmúlt héten 
ismét Keleteurópa központjába került Buda
pest. Az egész világ figyelemmel és az egész 
nemzet osztatlan szeretettel fogadta Musanov 
bolgár miniszterelnököl, aki hazája képvise
letében folytatott tárgyalásokat Gömbös Gyula 
miniszterelnökkel.

Fontos ez a látogatás, mert Bulgária 
és Magyarország a keleteurópai apró államok 
játékában az egyensúlynak fenntartói. Neve
zetesen, ha Bulgária nem utasítja vissza a 
Balkán-blokkba való meghívását: a Benes- 
Títulescu-féle koncepció teljes sikerrel járt 
vólna. Így azonban a kisántánl politikája 
dél- és délkelet felé megbukottnak tekinthető.

Bulgáriával való barátságunk a legter
mészetesebb alapokon nyugszik. A Monarchia 
Után ezt az országot rombolta legjobban 
széjjel a „béke“ ördöge, s a szerb és román 
ür&töm alatt szénvédő bolgár kisebbség ügyé 
éppen olyan ismert és fájdalmas kérdése 
Európának, akár a még nagyobb magyar 
tömegek sorsa, melyek idegen nemzetek 
Uralnia alatt sorvadoznak. Szóval nemcsak 
éíz a vérségi kapcsolat köti össze a bolgár 
és e magyar nemzetet, mely a történelem 
sxxián annyiszor megszabta a két nemzet 
cselekvési irányát, hanem a közös sors, a 
közös feladat és a közös cél is: a béke- 
szerződések revíziójának követelése.

Testvértelenül áll mindkét nemzet idegen 
fajok gyűrűjében. Szomszédaink úgy vesznek 
körül bennünket is. őket is, mint az erdőtűz 
a pusztaságot. Nem tudunk kimenekülni 
belőle. Azaz, most már mégis; nyugat és 
délnyugat felé mégis csak áttörtük magunkat 
a' tüzgyürün és dél felé is összeköt minket 
Bulgáriával a nemzetközinek nyilvánított 
níagy magyar, folyó, a Duna.
■ El'kell ismernünk, hogy a magyar kül
politikának is* ván része abban, hogy Bulgária 
nem irta alá a Balkán-paktumot. S el kell 
ismernünk azt is, hogy az a bensőséges, 
bánáti viszony, melyet Musanov és Gömbös 
miniszterelnökök egyetértéssel hangoztattak, 
határozott-sikere azoknak, akik összekötte
téseink szálait kötözgetik. Mert hiszen; ha 
ezen látogatás alkalmából nem került volna 
szóba semmi más, mint azok a gazdasági 
kérdések, melyek a két ország között elintéz 
zésre várnak, akkor is rendkívüli értékekről 
ven szó mindkét ország szempontjából. El 
sem képzelhető azonban, hogy ezen a talál
kozón figyelmen kivül hagyták- volna az 
államférfiak azokat a nemzetközi problémákat, 
npelyek az egymással baráti viszonylatban 
álló .állomokat közösen érdeklik. JV mi 
helyzetünk ésa bolgár nemzet helyzete azonos
— mondotta rádiószózatában Gömbös Gyula

miniszterelnök. — Nekünk tehát közösen kell 
keresnünk az igazságot 1“ i Bizonyos tehát, 
hogy az igazságkeresés utján nemcsak gaz
dasági, hanem politikai kérdések is szőnyegre 
kerültek, amit különben a hivatalos jelentés 
is elismer. S a találkozás eredményes voltát 
igazolja a hivatalos jelentésnek az a része, 
amely hangoztatja, hogy á két fél megálla
pította a két ország között fönnálló gazdaság- 
politikai viszonylatok kimélyitésének szük
ségességét.

A kisántánt ölelő vaskarjai közül bizony
— mi tagadás — nekünk is jólesik a szaba
dulás. Ausztria és Olaszország felé már ki
bontakoztunk a tüzgyürűből, de délfelé csak 
a Bulgáriával való megállapodás biztosítja 
számunkra is a kivezető utat. Viszont Bulgá
riának ugyaaolyan szüksége van reánk északi 
viszonylatban. Ha 'nem is vagyunk közvetlen

szomszédok, érdekeink teljesen azonosak..
Ez a találkozó? is meggyőzheti Európát, 

hogy a Dunavölgy újjászervezése nem késhet 
tovább. Ennék az újjászervezésnek pedig 
nemcsak gazdasági feltételei vannak, amiben 
a hivatalos francia politika éppen most aján
lotta fel segítségét, hanem politikai feltételei 
is, amelyeknek elintézése nélkül sohasem 
békülhetnek meg egymással azok a nemzetek, 
melyeket a Duna örök útja végzetszerüleg 
összekapcsol.

Bizonyos  ̂tehát, hogy az egész civilizált 
világnák érdeke, hogy minél több ország 
között álljon helyre a normális, sőt a barát
ságos viszony. A közeledésnek a gyakorlati 
útjait eddig nálunknál eredményesebben egyik, 
állam sem tudta jobban kiépíteni. Másfél év 
óta valóságos külpolitikai centrummá vált 
Budapest.

1 ’

A róm. kát. egyház május 13-iKi Kulturestje
P. Zadravetz István volt tábori püspök lesz az est szónoka

Május 13-án lesz Szarvason a katolikus 
templomban a bérmálás, mikor mintegy 500 
bérmálkozó veszi fel ezen szentséget, melyet 
rendszerint felszentelt püspök szolgáltat ki. 
Ezidén a bérmálást Szarvason P. Zadravetz 
István püspök végzik kivel együtt jön a csonka 
váradi egyházmegye feje: dr Lindenberger 
János apostoli kormányzó, ki ezalkalommal 
kánoni látogatást is tért.

P. Zadravetz püspök a templomi szent
ségkiszolgáltatáson kivül az egyházközség 
által este 8 órakor a színházban - rendezendő 
kulturestén is beszédet mond, ami elé az 
egész község lakossága nagy érdeklődéssel 
tekint, hiszen köztudomású, hogy P. Zadra
vetz püspök gyújtó hatású szónok, kinek leg
nagyobb része és érdeme volt a nemzeti had
sereg összeloborzásában, melynek első püs

pöke is lett. A legkritikusabb időkben mon
dott bátorító beszédeit lelkes katonái „P. István, 
a mi Kapisztránunk" címmel ki is adták. Is
meretes, hogy a franküggyel kapósolatbah kül
politikai okokból nyugállományba került. 
Azóta Amerikában volt hosszabb missziós 
utón a magyarok között, majd a Szentföldre 
vezetett nagyobb zarándoklatot, amelynek 
emlékeit könyvben is kiadta. A lelkipásztor
kodásban előadások tartásával állandóan 
munkában van most is és ez a munkasze
retet hozza most Szarvasra is. hol bizo
nyára sok tisztelője várja a barátból lett 
püspököt.

A kulturestén a Szarvasi Szimfonikus 
Zenekar is szerepel, mely Havranek Vilmos 
karnagy vezetése alatt már erősen készül 
erre a nívós egyháztársadalmi ünnepre.

Diákmajális« a gimnázium centennáriumi ünnepségei 
és a diákihősihalottak emléktáblájának leleplezése és felavatása

Szarvasnak régi idők óta legsikerültebb 
és legkedélyesebb tavaszi mulatsága : a diák
majális junius hó 2-án lesz az Erzsébet- 
ligetben. A SzÖSz és a vidéki vendégek már 
junius 1-én érkeznek és este az Árpád-szál
lóban tartják ismerkedésüket. Ugyanekkor 
zajlik le a diáktalálkozók egy része is.

A majálist követő napon, junius hó 3-án, 
vasárnap lesz a gimnázium Szarvasra telepí
tésének-100 éves jubileumi ünnepe a gimn. 
tornacsarnokában és ugyanezen a napon a 
hősi halált halt diákok emléktáblájának a 
leleplezése és ünnepélyes felavatása az. iskola 
lépcsőhá^ában.

A két napra szóló ünnepségek vidéki

vendégeit és az Alma Mater egykori diákjait 
hagyományos • szokás szerint városunk' ven
dégszerető lakói fogadják vendégekül.

A diákmajális rendezősége ezidén is. 
eltér attól a régi szokástól, hogy a szegény- 
sorsú diákok és az iskola jótékonycélu intéz-; 
ményei felsegitésére gyűjtést indítson. He* 
lyette ezúton kéri az áldozatkész polgárságot, 
az ifjúság és az iskola barátait, hogy termé
szetbeni. vagy készpénzadományukat juttas
sák el közvetlenül az igazgatóságához, mely: 
azt hirlapilag nyugtázza és az iskola kebe
lében működő karitatív egyesületeit felsegér, 
lyezésére fordítja.



HI RE K
ÁLL A DIADALKAPU

Diadalkaput építették a szarvasi ácsok. Lo- 
bogódiszes, virágillatos kapát, amelynek mind- 
egyik sarkából kilélegzik a vendégeket váró 
szeretet.

Vendégeket várunk. Magunkfölé emelt po
litikai vezéreket fogadunk, langyos, orgonaillatot 
teregető tavaszi napsütésben.

Az érkező május legszebb vasárnapján ott 
lesz mindenki, a jobb magyar jövendő munká
sainak illő fogadásán, lássa az Isten is, hogy 
komoly időkben magára találton egységbe fogód- 
zik a magyar.

Ott lesz mindenki, akiben él még a hit a 
magyarság igazi rendeltetése telől. Ott lesz min
denki, hogy mint megnagyitott felkiáltójelhirdesse 
a reánklésőknek, némán & fenyegetőn: a tet
tekre felkészült magyar erőtl

Lelkes tömegekben várjuk és fogadjuk a 
politikai közélet legjobbjait, bizonyságául annak, 
hogy hiába volt minden gazság és erőszak, az 
Alföld magyarjai minden vészen és csapásokon 
át újra erősek, hűek és bizakodók.

Megnyirbálták a lombokat, megtépdesték a 
törzset, megcsonkították a hajtásokat, megszag
gatták a gyökereket — a kéreg alá nyüzsgő 
férgek bújtak: a magyar tölgy mégis megujult. 
A diadalkapu tövében ezt lássák a magyar élet 
heroikus magvetői és tekintetük ittas örömmel 
hajoljon a vasárnapi mennyboltozat felé, mint a 
lábbadozó betegé: a levegő itt a régit a napot- 
várónak reményteljes ígéret l Mert vajúdik ez a 
föld, nehéz tömbös akarattá érlelődik, hogy annál 
hatalmasabban nyújtsa az eljövendő legszebb 
tavasz elé a maga virágba boruló erejét. Mind 
egy erő az, túl a poroszlók szuronyain, túl a 
drótkerítéseken is, eltiporhátatlanul magyar.

Lássátok és gyönyörködjetek igehirdetésre 
jött kedves vendégeink a titeket ünneplő lelkes 
tömegen át, hogy minden borulásra, minden 
életlázadásra uj hajtások sarjadnak a magyar 
tölgyön, lássátok és gyönyörűséggel nézzétek, 
h<^ a iSlö^k ^  j^iek?*- ‘

Ti pedig napotváró, sokat szenvedett ma
gyarok, kik ezen a vasárnapon egymásra néztek: 
szent tudattal tudjátok, hogy jön, jön az ige
hirdetésre érkezett vezérek áldásos munkájának 
gyümölcseként: a jobb magyar jövendő.

Ezekkel a gondolatokkal álljuk körül a 
hódolattevésre emelt diadalkaput, ezekkel a gon-

Séta Palócországban
Irta: Siyaszny Teréz

A csonka haza északi részén, a Máira 
tövében fekszik az ország egyik néprajzilag 
legjellegzetesebb területe, a palóc-vidék. 
Pontos határait nehéz megállapitani, mert 
nem egy vármegyére szorítkozik, hanem 4—5 
vármegyét is érint, minthogy Hont. Nógrád, 
Pest, Gömör és Heves vármegyékben min
denütt találhatók palócok. Mégi? főfészkük 
Nógrád megye, annak is a középsőrésze, a 
Mátra. Karancs vidéke és a Cserhát környéke.

Mátra és Karancs vidéke: Kisterenye, 
Kazár. Nemti. Balla. Verpelét, Bátony, Szöllős, 
Vizslás, Mihálygerge stb. a keleti palócság.

Cserhát környéke: Sáshartyán. Ludány, 
Rimóc, Lóc. Góc, Hollókő, stb. a nyugati 
palócság.

Minthogy palóc testvéreinket hazánk 
többi részein csak felületesen ismerik, saját
ságos nyelvjárásuk mialt csak mosolyogva 
szoktak róluk beszélni, éppen Szarvas 
szempontjából, ahol a tótság szintén nagyobb 
tömegekben telepedett meg. nem végzünk 
fölös munkát, ha olvasóinkat a palócság 
természetével, életével megismertetjük. E 
néprajzi közléssel célunk, hogy ezzel is 
közelebb jusson a magyar a magyarhoz.

dolatokkal köszöntjük mi, a helyi sajtó munkásai 
a körünkbe érkezett közéleti nagyságokat, lelke
sen és felviharzó örömmel, azért, mert a köz
életet figyelő munkásságunkban mi tudjuk a 
legjobban, hogy mennyire kioánatos és szükséges 
a helyi politikai életnek a felrázása. Mi tudjuk 
a legjobban, mi, akik féltő aggodalommal kisérjük 
minden szélsőséges eszmekörben fogant \ politi- 
tikai hitvallások születését, hogy a legjobb időben 
érkeztetek, mert újra kavarog a politikai forgó
szél, megint sok a felszínre került könnyű faj
súlyú ember, megint őklendezik a demagógia.

A legjobb időben érkeztetek, mert sorainka 
megbontani akáró célzattal itt is vannak a szél
sőséges politika szegénylegényei, akik minden 
jót Ígérnek, ami a politikai licitáqió vásárján 
kelendő, kellett tehát, hogy az alkotó politika 
legjobbjai hirdessék és főleg azoknak, akiknek a 
látása elhomályosult, hogy mik az öncélú, magyar 
nemzeti politikának az igazi célkitűzései.

________ \ S.

Gyógyszertári inspekció. Az éjjeli és va
sárnap délutáni szolgálatot május hóban 
Farkas Antal János gyógyszertára végzi.

Evang. istentisztelet Vasárnap délelőtt az 
ótemplomban tót, .urvacsoraosztással, az uj- 
témplomban magyarnyelvű istentisztelet. — 
Áldozócsütörtökön az ótemplomban tót, 10 
órától magyar, az ujtemplomban tótnyelvü 
istentisztelet, urvacsoraosztás, tót-konfirmáció.

Rom. kát. istentisztelet Vasárnap a fél 
9 órai csendesmisén az első áldozok áldoz- 
tatása, 10 órakor nagymise szentbeszéddel. 
Délután 3 órakor e bérmálandók oktatása a 
templomban, 6 órakor májusi litánia szent
beszéddel. Köznapokon a májusi litánia fél
7 órakor kezdődik. — Áldozócsütörtökön, 
mint vasárnap. — Bérmálkozásra még lehet 
jelentkezni a plébánián, piaci napokon dél
előtt, más napokon délután.

Református istentisztelet Vasárnap dél
előtt 10 órakor istentisztelet az Árvaház 
dísztermében. Kondoroson minden hónap első- 
vésámaifrián.- '̂ '^VTy ^

A csabacsüdi. eV. egyházban 1934. május
9-én délután 2 órakor lesz a konfirmandusok 
vizsgája, konfirmálás (felvétel) május 10-én, 
áldozócsütörtökön reggel 8 órakor lesz, fél 
9 kor a konfirmandusok, az egyház vezető
sége és általában mindenki részére az Ur

szent vacsoráját szolgálják ki. A vizsgára 
ezúton is szeretettél hiv meg mindén érdek
lődőt az egyházközség.

Nyilvános köszönet A szent Józséf-kónyha 
vezetősége köszönetét mond mindazoknak, 
akik pénz, vagy természetbeni adományaikkal 
lehetővé tették, hogy a 4 téli hónapban, 
naponta 50 szegény iskolás gyermek tudott 
meleg ebédét kapni. Isten áldása legyen a 
jótevőkön.

Május 12-én, szombaton tánc- 
vizsga a polgári leányiskola torna
csarnokában.

A SzÖSz 84. összejövetele. A Szarvasi 
öregdiákok Szövetsége szombaton, május 
hó 5-én esti 8 órakor az Erdélyi Férfiak 
Egyesületében rendezi május havi összejöve
telét, melyen szabadelőadást tart Szász József 
volt országgyűlési képviselő és nyug. főispán, 
Szabolćska Mihály és Jékey Vilma megzené
sített költeményeit zongorakisérettel előadja 
Nagy Irén énekmüvésznő és Jékey Vilma 
két költeményét' interpretálja Szabó Margit 
előadómüvésznö. Erre az alkalomra minden 
vidéki vendég igénybe veheti a Nemzetközi 
Vásár féláru vasúti igazolványát.

Lelkészek kedvezményes útlevele. A bel

ügyminiszter úgy intézkedett, hogy a bevett 
és elismert vallásfelekezetek lelkészeit az ul- 
levélkiadásidij szempontjából közszolgálati 
alkalmazottaknak kell tekinteni és ezért útle
veleik utárf az alacsonyabb utlevélkíállitási 
dijat és bélyegilletéket fizetik.

JÓL AKAR MULATNI? Menjen el 6«n 
8 órakor a BOCSKAY műkedvelő előadására, 
ott kellemesen szórakozhat.

Én a magyar történelem számára kívá
nok olyan egységet teremteni, amely uralkodik 
az egész magyar közéleten és amely akaratát 
érvényesítve használni tud a nemzetnek. Nem 
törődöm azzal, kiknek lesz hasznuk ebből a 
a programból. A nemzet számára kívánok 
épitőmunkát folytatni. GÖMBÖS GYULA

. Milyen is hát a palóc ember? Nagyon 
jóravaló, szorgalmas, nyiltszivü. becsületes, 
barátságos, vendégszerető, s nagyon szereti 
a szépet. És hogy örökké jókedvű, sziporkázó 
szellemű, azt úgy hpzta Ázsiából. Nem árt 
vele senkinek. Sőt a Palócföld adta nekünk : 
Balassa Bálintot, Madáchot.Lisznyai Kálmánt, 
Abonyi Lajost, Mikszáth Kálmánt. Papp-Váry 
Elemérnél, a müveit világ magyar kultúrájá
nak dicsőségére. A festészetben Benczúr, a 
zenében Hubay. feerlyjszolgálnak beszédes 
bizonyítékul a palóc szépérzék fejlettsége 
mellett. Megérdemlik tehát, hogy Magyarország 
egyik legértékesebb és legérdekesebb fajtája 
nevével illessük őket.

Lelki, szellemi megnyilatkozásaik ismer
tetése előtt, teremtsünk azonban előbb egy 
kis palócos levegőt. Hogyan beszél ő? A 
palóc „aumát eszik me dijául". „Oszteng a 
palóc lyány meffogja' asallót jón“ l A legény 
meg farsangon „messodorja a lyányt. Mit 
csinyál még? Iszik a csörgősbő, a torkát 
kinsóval mosogattya  ̂ha fáj neki. porciná 
bögrébü“.

Az asszony „csikiritóval kinyuttya a 
leskát. mialatt a gazda egész nap csivelyeg 
(tengődik) a szántással**.

A mihálygeigei asszonyról mondták ezt: 
„Jaj édes Istenkém, de is gyönyörön énekée 
az a Buró Boris, akár tőbe füzhetyia hangát".

A kocsmázas gyakori, de ha ott aztán 
bevesz a palóc abbu a mérgesbü, a szelleme 
sziporkázik. Akkor nem fé’ a bérótól sem. 
Mit nekie a béró“.

, Végül a palócot ugyanolyan sors éri. 
[mint mást. a végén „mehhal. De amigmeh- 
pal“ nagyon vígan él a palóc.

Sajátságos ennél a népnél az örökös 
vidámság és jóizü humor.

A legnehezebb munka közben sem hal. 
el a nóta a lányok ajkáról, a férfiakéról 
pedig $ „folytonos* tréfa. Vége-hossza nincs 
az egymást-ugratásnak.

Ahol két lány összekerül? Jaj annak a 
harmadiknak, aki nem tud velük együtt 
„elparoágyézni". Az idegen. akiPalóoországba 
vetődik, meg is jegyzi, hogy sehol sincsenek 
olyan figurás emberek, mint „Naűgroadban". 
Példa Mikszáth Kálmán.

A palócok nagyon szeretik a szépet, 
■fist mutatja viseletűk. A lányok egy-egy 
csoportja messziről nézve olyan, mint a 
különböző színű virágból kötött csokor. Nem 
is lehet azt leimi. Gyönyürü látvány: fényes 
csizma, különböző színű bokorugró szoknya, 
s hófehér ingváll együtt.

A fiatal menyecske főkötője olyan szép 
ruhadarab a- palócoknál; hogy Petőfit is el- 
ragadjatásra bírta. Az Úti jegyzetekben meg



Országgyűlési képviselőnk beszámolója vasárnap,
május hó 6«án délután 2 órakor a Kossutfotéren lesz

A beszámoló előtt 12 óra 50 perckor diszebéd 
A beszámoló után kfildSttségeket fogad a kereskedelmi miniszter

Három állomás...
Irta: CHOVÁN JÓSZEF

Amikor először lányszemekbe nézel,
S imádottad szeme lopva, messze néz el:
(melyben fellobogott első ,,férfi-merszed“), 
Nem jut az eszedbe, hogy e drága percet 
Legalább ezerszer meg fogod siratni. . .

Amikor Anyádnak az első esetben 
Goromba szavakat vágsz oda, esetlen',
S megátkozod Apád' amért nem születtél 
Aranyos bölcsőben — hanem szegény lettél, 
Az Isten mindenik szavadért megfizet... I

S mikor a halálos ágyadon, zokogva 
Simogatod Anyád kezét, kézbefogva;
Amikor a nyelved nem mozdul a szóra,
S csak meredő szemmel bámulsz a plafónra': 
Hiábavaló már akkor vezekelni... I

Anyák napja. Az állami elemiiskola május
10-én Áldozócsütörtökön, változatos müsoru 
gyermekelőadással ünnepli az „Anyák napját". 
A 4 órakor kezdődő ünnepre a szülőket és 
érdeklődőket ezúton hivja meg a tanítótestület.

Dalest A szarvasi Dalkar hagyományai
hoz hiven ezidén is pünkösdkor rendezi meg 
dalestjét. A dalestély sikerét nagyban fogja 
emelni a szolnoki Máv. Dalkar vendég- 
szereplése.

Névmagyarosltisok. Liska Pál „Vi£t“-re. 
Hicz Pál szarvasi születésű békéscsabai kir. 
rendőrőrmester „Hidvégi“-re, Ruzicska Lajos 
„Koltai“-ra, Rohoska Béla ev. tanitót és 
Rohoska Emília gerendási tanítónő „Regős“-re, 
Hanuszka Lajos „Háromszéki“-re, Palkovics 
Mihály szarvasi születésű békéscsabai áll. 
tanító „Paulay“-ra, Barecz Mihály (Békés- 
szentandrás) „Bóródi“-ra, Filip Mihály (Kis- 
qsákó) „Fényesi“*re. Kozsuch György „Kő- 
vári“-ra, Grajcjar György „Molnár “-ra. _Kur 
gyél&Pál (Kispest. Mávr fékező) BKáposi"-ra. 
Sinkovics István budapesti Máv. szertárnok j. 
„Ácsira, Hasuga József békéscsabai pénz
ügyőr „Bácskai“-ra. Konrád Jenő gyulai áll. 
iskolai tanító „GyŐrkey“-re magyarosították 
nevüket.

Szombaton este 
megnyitóivacsora a ligetben!

írja 1847-ben, hogy utbaesett Ludány és ott: 
„A legszebb fejkötőket láttam, ha megnősü
lök. feleségem számára onnan hozatok 
egyetV

- Szeretik a láncot, nótát. Egy pár szoká
suk is azt mutatja: Vasárnap délután Jitvá- 
nyia" után a főtéren, vagy a kocsma előtt 
körbe állnak a lányok s ott egy lépést balra, 
kettőt jobbra lépegetve, összefogott kézzel 
lassan tipegnek. Bent a körben pedig két 
lány csárdást táncol. A legények ilyenkor 
nem táncolnak, csak csoportokban állva 
mustrálgatják a lányokat. Táncra az alkalom 
a vendégség, a bál és a lakodalom. Egyéb 
szórakozásuk a fonó, a kukoricafosztás és 
a karácsonyi mulatságok.

A fonóban eltréfálgatnak. A kirekesz
tettek pedig kivájt tökből készített fejekkel 
„rémiszgetik" ablakon át a lányokat. Éjfélig 
tart a fonás. Akkor kiadják a jelszót: „Szoáka 
akadjon annak a torkába, aki még egyet 
szóV — „Oszojj község, nincs vendégség." 
S mennek haza, ki a régi szeretőjével, ki 
meg az uj ismerősével.

Az igazi ismerkedés azonban, mely a 
mátkasághoz vezet, nem itt szövődik, hanem 
az aratáson. Ott látja meg a legény, hogy 
„doógos-e a lyány".

(Folyt, köv.)

Előző két számunkban már beszámol
tunk azokról az előkészületekről, melyeket a 
Nemzeti Egység Szarvasi Kerülete Tóth Pál 
dr országgyűlési képviselőnk beszámolójára 
városunkba érkező Fabinyi Tihamér dr ke
reskedelmi miniszter és a kíséretében jövő
19 országgyűlési képviselő méltó fogadtatá
sára eddig tett

A vasárnapi, április 29-iki gyűlésen 
megjelent Tóth Pál dr képviselő is és infor
mációjával eloszlatta azokat az aggályokat, 
melyek szerint a kereskedelmi minisztert a 
fővárosi kereskedelmi érdekeltségeknek a 
lapokban közzétett május 6-iki monstre gyű
lése gátolná Szarvasra való leutazásában.

így a miniszter lejövetele biztos és 
kíséretében jön a főispánnal együtt 19 ország
gyűlési képviselő is: Berki Gyula, Brandt 
Vilmos, Brogly József, Csizmadia András, 
Dési Géza, Feniczi Ignác, Fráter Jenő, Gás- 
párdy Elemér, Jánossy Gábor, Körmendy 
Mátyás, Lányi Márton, Létai Ernő. Madai 
Gyula, Mezey Lajos, Sárkány Ernő. Simon 
András, F. Szabó Géza, Temple Rezső és 
Temesváry Imre.

A magas vendégeket e napon Szolno
kon a vármegye főispánja fogadja, déli 12 
óra 17 perckor pedig a szarvasi pályaudva
ron a helybeli hivatalok és intézmények ve
zetőinek élén Márky Barna dr alispán. Innen 
a menet egy negyven tagú lovas bandérium 
élén kocsikon jön be az Árpád-szálló előtt 
felállított hatalmas diszkapun, melynél a 
város és annak összes intézményei nevében 
Vitéz Biki Nagy Imre főjegyző köszönti az

A Dzsembori'film nálunk
Mindenki lelkében élnek még azok a 

kedves emlékek, amelyekkel városunk lakosai 
is hazatértek a gödöllői cserkésztáborból. 
Amióta elkészült e világeseményt megörökítő 
dzsembori-film, minden magyar város arra 
törekszik, hogy megszerezze azt, hogy még- 
egyszer gyönyörködhessék fiainak, szép telje
sítményében Városunk két csapata sem mu
laszthatta el azt a kötelességét, hogy leho
zassa a dzsembori-filmet. Alkalmat akar adni 
a két csapat arra, hogy itt nálunk is még- 
egyszer végig nézhesse mindenki a felejt
hetetlen napok eseméhveit.

Öröm és büszkeség töltötte el azoknak 
a lelkét, akik ott voltak Gödöllőn a múlt év 
nyarán. Jöjjön el mindenki, aki ott volt, 
május 9-én a dzsembori-film megtekintésére, 
hogy újból átérezze ezt az örömet és büsz
keséget. Aki pedig nem tekinthette meg a 
gödöllői tábort, itt ismerje meg a magyar 
cserkészet dicső szereplését és szeresse meg 
ezáltal még jobban a cserkészet nemzetépitő 
és szebb jövendőt előkészítő munkáját.

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

érkezőket és ugyanakkor magyar-ruhás lányok 
virágbokrétával üdvözlik a minisztert.

Bár a Nemzeti Egység körözvény for
májában már felhívta a város összes hiva
talait, testületeit. hogy ez ünnepi fogadtatás
nál bizonyos s?ámu taggal képviseltessék 
magukat, ezúton is kéri a meghívott összes 
testületeket, hogy vasárnap déli 12 órakor 
az Árpád-szálló előtt felállított díszkapu két 
oldalán a rendezőség által részükre kijelölt 
helyet foglalják el.

Az ev. egyház tanácsa és lelkészei az 
Árpád-szálló lépcsőházának két oldalán fo
gadják és üdvözlik a minisztert, mint a ke
lenföldi népes ev. gyülekezet kiváló egyház- 
'felügyélőjét.

A fogadtatás után következik az Árpád
szálló nagytermében a diszebéd, melyen a 
Kormányzót Korossy György dr főispán, a 
minisztert és a vendég-képviselőket Raskó 
Kálmán a szarvasi kerület elnöke köszön
tik fel.

Ebéd után pontban 2 órakor kezdődik 
a tulajdonképeni beszámoló, melyet a Nem
zeti Egység községi elnöke: Ribárszky Pál 
nyug. főmérnök nyit meg. Nyomban utána 
Tóth Pál dr országgyűlési képviselő a bél
és külpolitikai helyzetről tájékoztatót ad és 
ismerteti a kormány eddigi munkáját és jövő 
terveit. Felszólalnak még Fabinyi Tihamér dr 
miniszter és több képviseld.

A népgyülés befejezése után a miniszter 
az Árpád-szálló egyik külön termében fogadja 
a kérelmező küldöttségeket és a fél öt órakor 
induló vonattal távozik városunkból.

A rendes nyomdai falragaszok mellett 
Kondacs Pál VIII. o. gimn. tanuló művészi 
kézzel megkonstruált plakátrajza hirdeti a hely
beli gimnázium ifjúságának nehéz, de öntu
datos vezetés mellett szívós és kitartó mun
kával diadalra vitt és. már tető alá is hozott 
vállalkozását.

A csaknem négy hét óta folyó előkészü
letek után szombaton, május hó 4-én esti 8 
órakor a gimnázium tornacsarnokában mu
tatja be az intézet Vajda Péter Önképzőköré 
Földes Imre: „Tüzek az éjszakában” cimü 
irredenta színmüvét.

Az előadást dr Weidlein János az Ön* 
képzőkör tanárvezetője rendezi. Ugyanő 
tanította be és irányítja a darab összes sze
replőit. Az előadás felülfizetéseit a kör Vajda 
Péter ótemetői sírjának rendbehozatalára és 
körülkerítésére kívánja fordítani. Aki tehát 
az előadást. meghallgatja, egyben ehhez a 
kegyeletes áldozathoz is hozzájárul nélkü
lözhető pár fillérével.

Ne vegyen addig tennrazdtflt, míg meg
nem nézi Nagy Sándor könyv* és papirkeres- 
kedőnél, kinél hihetetlen olcsó áron, garancia 
mellett vásárolhat.

Tenniszűtők húrozása
szakszerűen, azonnal készülnek.

nagyon olcsó árban

Nagy Sándor könyv« és papirkereskedésébea

„Tüzek az éjszakában"
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A vármegye állapota < 
az alispán április havi jelentései alapján

Közbiztonság

A vármegye területén a személybizton
ság 77 esetbén, mig a vagyonbiztonság 145 
esetben támadtatott meg. öngyilkosság 8, 
baleset 3 izben történt.

Államellenes és defetista mozgalmakról 
nem jött jelentés.

Földművelés, ipar és kereskedelem

A községi elöljáróságok a lakosság fi
gyelmét a hernyó, kártékony rovarok és 
vértetü irtására felhívták.

A hízott, valamint a sovány baromfi éra 
a múlt hónapban fellendült és a hízott sertés 
ára is elég magas volt.

A mezőgazdasági munkásság helyzete 
a tavaszi munkálatok megindulása következ
tében némi javulást mutat, mert a munkásság 
egy része munkaalkalomhoz jutott. A mező- 
gazdasági munkálatokra vonatkozó tavaszi 
és nyári szerződéskötések folyamatban van
nak és különösen aratás és cséplésre történ
tek már :meg tekintélyes részben a szerző
dések megkötése. A szerződési feltételek a 
múlt évivel azonosak.

A kisipari munkásság helyzete változat
lanul rossz, mert a szóbajöhető iparok egyi
kében sem' volt élénkség, vagy nagyobb 
forgalom tapasztalható.

Az ipar és kereskedelem helyzete ked
vező változást nem mutat.

Tóth Pál dr parlamenti felszólalása

Országgyűlési képviselőnk az elmúlt hét 
csütörtökjén a költségvetés vitája folyamán 
a magyar Alföld problémáiról beszélt. Kérik 
a védettség

A földbinokreíórm során földhözjuitatot- 
tak évi szolgáltatása rendezésre szorul. A 
mai helyzet ismét csak azt a régen hangoz
tatott tételt igazolja, hogy a földreformnak a 
föld haszonértékét búzában kellett volna 
megállapítania.

Hasonlóképen rendezendőnek tartja a 
FAKSz kölcsönök immáron ominózus ügyét is.

Kívánatosnak és szükségesnek tartja 
tovább,, hogy a társadalombiztosítás az or
szág legszegényebb, néprétegére: a földmun
kásokra is kiterjesztessék.

Beszélt azután egészségügyi kérdésekről 
és a népbetegségek megelőzésének a fon
tosságát hangoztatta.

Beszédét azzal fejezte be, hogy a há
zasságelőtti kötelező orvosi vizsgálat törvény be
iktatása kell, hogy a parlamentnek legköze
lebbi teendője legyen.

Hol legyen 
Nagymagyarország 

középe ?
A Székelység szépirodalmi és társadalmi 

folyóirat Iegüjabbi számában reflektál lapunk 
utolsó számában közölt „Hol van Nagyma
gyarország közepe ?** cimü cikkünkre és meg
emlékezik azokról az előkészületekről, me
lyeket a „Nagymagyarország Közepe Emlékmű 
Bizottság" az ország egykori „középpontja* 
megjelölése érdekében eddig tett Mindezekre 
az a megjegyzése, hogy ez igy helyesen is 
van az „1914. évi** Magyarországon. Azon
ban a jövő Mágyar-Székély Birodalomben 
ez a középpont, nem Szarvason, de Nagy
váradon lesz és mindjárt közli is ennek a 
gyönyörűen megálmodott szép országnak a 
térképét is, mely Pozsonytól Brailáig terjedne. 
Mi a magunk részéről kész örömmel lemon
danánk egy hatalmasabb magyar birodalom 
ijjeg keletibb, középpontja javára arról a di
csőségről, mely Szarvast Nagymagyarország 
középpontjává teszi._____________________

Taáolót felvesz RHCH vaskereskedő.

múlt hó folyamán ,sem érkezett indokolt 
panasz. *

A közúti költségvetés előirányzatának 
megfelelően a hengerlési munkálatok az egész. 
vármegye területén megindultak és ugyancsak 
megindultak a földmunkálatai azoknak az 
utaknak is, melyeknek kiépítése elhatároztatott.

Árvizveszedelem nem fenyeget, a véd- 
töllések és. átereszek kifogástalan állapotban 
vannak.

A vármegye területén a múlt hónapban 
előfordult tüzesetekről' 9 tűzkár jelentés ér
kezett be.

Munkanélküliség és annak leküzdése

. A munkanélküli munkásság, nevezete
sen a mezőgazdasági munkásság egy része 
a tavaszi munkaalkalmaknál talált kevés 
munkaalkalmat. A nagy többsége azonban 
a mezőgazdasági föld- és ipari munkásság
nak munkanélkül áll.

Az üres háztartási pénztárak mellett 
nagy féladat á helyi hatóságoknak az ínség- 
munkák zavartalan lefolytatása. A napokban 
kiírásra kerülnek azok az ipari munkálatok 
is, melyeknek elvégzését a törvényhatóság 
a folyó évre elhatározta és amelyekre a 
szükséges fedezett biztosította.

Vegyesek

A vármegyei járási és községi közigaz
gatás terén említésre méltó akadályok nem 
merültek fel.

Örökösödésből folyó elégedetlenség 
tett öngyilkossá egy foldmivest
Nemrégiben örökölt Furár Mihály (ül. kér. 

170.) egy jelentékeny földbirtokot, azonban 
ahelyett, hogy örült volna a csinps örökség
nek, mély "bánat émésitelte, mivel a tanya 
és melléképületei másnak jutottak örökségül. 
Efölötti mély elkeseredésében szombaton dél
után. lakásán revolverrel vetett véget életének. 
WWWWWWWWWWmmrtWWWWWW

Szerelmi dráma, melyből csak a legény 
került a halottas kamrába

Opauszki Pál huszonnégyéves béres
legény viszonyt kezdett egyik szomszédja 
17 éves lányával. A szerelem mindinkább 
úrrá lett a két fiatalon s meggondolatlan 
tettekre ragadta őket. Május elsejének éjjelén 
kiderítetlen okból a legény a találkán meg
rohanta és több késszurással megsebesítette 
a leányt, aki a fájdalomtól és vérveszteség
től elájult. Opauszki megdöbbenve nézte mü
vét s valószínűleg abban a tudatban, hogy 
babája meghalt, hazarohant s a kútba ve
tette magát, ahonnan gazdája húzta ki holtan 
a reggeli itatáskor. A leány sérülései nem 
életveszélyesek.

A békésvármegyei középfokú iskolák 
atlétikai« és tornászbajriokság? versenye

A megyebeli 9 középfokú iskola s a 
vármegyei versenyek1 intézőbizottságának 
megbízásából a KISOK jóváhagyása alapján 
a szeghalmi ref. gimnázium sportköre május 
hó 20-án, Pünkösd első napján délután, fél
3 órakor rendezi Szeghalmon a vándórzászló 
megszerzéséért vívandó atlétikai- és tornász- 
bajnoksági versenyét.

A fogadtatásnál az érkező vendégeket 
lovasbandérium kiséri. Nézzük meg, mit 
tudnak ifjaink I Lássuk be, mit jelent a ma
gyar sport fajunk külföldi értékelésénél. Be
csüljük meg e nemes törekvéseket s kísérjük 
el iskoláink ifjait e dicsőscget-szerző 
útjukra 1________________________________•

Hitelt előnyös feltételek mellett úgy sze
rezhet, ha terményeit a Szarvasi Takarék
pénztár termény- éé áruraktárába tárolja. 
A Szarvasi Takarékpénztár,termény- és áru? 
raktára mindannensiu terményt elfogad táró*

1 lésre, olcsó díjak mellett.

Fürdőkádak és kályhák, 

mosdók, fürdöszobafelszorelések 

csövek, fómárugyártás, 

szivattyúk és lemezek 

HUBERT és TÁRSA b. t.
Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 4.

Kedvezményes vasúti Igazolványok; A bu
dapesti Árumintavásár látogatására szóló ked
vezményes utazási igazolványok kaphatók 
TÁKOS LAJOS ipartestületi jegyzőnél. Ara
2 P 80 f. érvényes április 28-tól. május, 14-ig 
és a vásár többszöri látogatására, és más 
egyéb százalékos kedvezményekre jogosít.

Vasárnaptól kezdve délelőtt is illaadó 
cigányzene Honthy>nál az Erzsébet>Ug«4beiu

277/1934 szám.

Hirdetmény
A Körös—Tisza—Marosi érmentesitő tár

sulat Békés—bábockai szakasza védlöltéseinek 
fütermése a Szakaszigazgatóság által összeállított 
eladási feltételek mellett az alábbi sorrend szerint 
lesz a helyszínén készpénz fizetés mellett 
értékesítve:

Május 11-én, pénteken reggel 8. órakor 
kez'detét veszi a Szarva?—Mezőtúri vasúti hidnél 
és halad Békésszentandrás felé délig a. 12-ik 
Szentandrési őrházig és délután fél 3 órakor 
folytatva a 13-ik öcsödi őrjárás kezdetéig, vagyis 
a védtöltés 68.500 fm-ig.

Május 12-én, szombaton reggel 8 órakor 
kezdődik a Horgalapos alsó végénél, vagyis a 
védlöltés 68.500 fm-nél és halad délig a véd- 
töltés 75 kilométeréig és délutáo fél 3 órakor 
folytatva Öcsöd község alatti, társulati akácos 
erdőben a szakasz határáig, vagyis Bábockáíg;

Május 14-én, hétfőn reggel 8 órakor kez
detét veszi a Szarvas—Mezőtúri vasúti hídnál 
és halad Endrőd felé délig a 9-ik kisörvezdőt 
őrházig és onnan délután 2 órakor folytatva 
estig a 8. számú fazekaszugi őrházig.

Május 15-én, kedden reggel 7 órakor kez
detét veszi a 8. számú fazekaszugi őrháznál és 
halad délig a 6. számú gyomai őrházig és onnan 
délután 2 órakor folytatva estig? a védőtöltés 
23,500 folyóméteréig, vagyis a- Gypma—mező
berényi határig.

Május 16-án, szerdán reggel kezdetét veszi 
ez értékesítés a Gyoma—mezőberényi határnál, 
vagyis a védtöltés 23.500 fm-nél és halad délig 
a 3. számú Köxöstarcsai őrházig és onnan déL* 
után fél 3 órakor folytatva estig a 2. számú 
mezőberényi őijárás felső végéig, vagyis a véd
löltés 7. kilométeréig.

Május 17-én, csütörtökön reggel 7' órakor 
kezdetéi veszi az értékesítés a 2. számú mező* 
herényi őrjárás felső végénél, vagyis a védlöltés
7. kilométerénél és halad Békés felé a. békési 
élőviz-zsilipig.

Szarvas. 1934. május 1.
Szakaszigazgatóság.

Kapható: Meltner Som a
fűszer- és vegyeskereskedéaében, Szarvason,

' Közlekedés-, tűz- és árvédelem

A vármegyei közutak állapota ellen a



BOTOR
legjobban és legolcsóbban, 
óriási választékban

BÚTORÁRUHÁZBAN,
Békéscsaba, Andrássy út 25.

! ®  Keresse
D a r á f I  kiváló gyógyhatású
■ gyógyfürdőt a Mátrában.
Vastimsós, arzénes fürdők. Szénsavas fürdők. 
Vízgyógyintézet. Uj. modem strandfürdő. Kü
lönböző ivógyógymódok. Folyóvízzel ellátott 
modern szobák. Pensió előidényben 5*60—7*20, 
főidényben 7—9'50 P-ig kitűnő konyha. Diétás 
étkezés. Prospektust készséggel küld: Fürdő- 
igazgatóség'Parádfürdő.Telefon 1. Idény május 
14-től szeptember 30-ig. Főidény junius 1-től 

^  augusztus 31-ig. ^

Kósza hírek a szarvasi tisztviselők bélyeg- 
mosásáról. Az utóbbi napokban egyes 
pesti lapok olyértelmü híreket hoztak nyilvá
nosságra, mintha Szarvason nagyarányú 
bélyegcsalás, illetőleg rosszul bélyegezett 
okmánybélyegek mosása és újból való érté
kesítése történt volna, s ezekben egyes hiva
talok vezetőtisztviselői játszották volna a 
főszerepet. A hírek eredetét kutatva meg
állapíthattuk hitelesen, hogy azok alaptalan 
koholmányok, amennyiben csupán néhány 
trafik által — bevonás miatt — a postára 
beszolgáltatott értékjegyeken találtak gyanús 
mosási nyomokat.

Ingyen oltóanyag sertészvész ellen. Békés- j» 
vármegye alispánjának felterjesztésére a 
földmivelésügyi miniszter a megye szegény- 
sorsú állattartói részére 30 liter díjmentes 
sertéspestis elleni szérumot engedélyezett, 
melynek igénybevételéért megfelelő igazolás 
alapján e hó 15-ig kell folyamodni.

Tudja Ön már, hogy az ismert Aspirin- 
tabletták 1895-ben beható kísérletek és tudo
mányos kutatások után kerültek forgalomba 
és immár kb. 38 év óta az emberiséget a 
„meghűlések'* elleni védekezésnél támogatják. 
Hülések minden tüneténél, influenza-, spanyol
járvány, reuma, csuz, ischiásnál ma már az 
egész világon Aspirin-tablettákat aẑ  eredeti 
csomagolásban a „Bayer kereszttel* szedik.

Gazdaifjaink német-olasz csereakciója. Kö
rülbelül 3 hónappal ezelőtt közöltük, hogy 
.a Faluszövetség ezidén is,megszervezte, hogy a 
magyar gazdák gyermekei német, vagy olasz 
gazdacsaládoknál nyernek díjmentes elhe
lyezést és ennek viszonzásául ugyanerre az 
időtartamra e kedvezmény élvezőinek szülei 
maguk is vendégül látják a német és olasz 
gazdaifjakat. A jelentkezés ideje e hó elején 
lejárt. Az akcióba értesülésünk szerint 
■Szarvasról Gaál József és Litauszky György 
ifjakat vették fel, akik a terv szerint május 
hó közepén indulnak a Faluszövetség vezetése 
mellett külföldi állomáshelyeikre.

Arcképavatás a Polgári Körben. A hely
beli Polgári Kör tagjai elkészíttették a kör 
egyik alapitótagjának és gondnokának Ko- 
vácsik Károly kereskedőnek arcképét. Az 
arcképet szerdán este ünnepélyes keretek 
közölt helyezték el a Polgári Kör különter
mének arcképgalériája soréba és ezalkalom- 
ból Kovácsik Károlyt Orosz Iván üdvözölte 
meleg, az ünnepelt érdemeit méltató beszéddel.

N y  i I t t é r
E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

Padokat kér a kSzonség a főbb álcákra
Kaptuk a következő levelét: Kedves 

Szerkesztő Url Nagyon szépen kérem szí
veskedjék a közönség által annyira kedvelt 
lapjában a következő sorokat közzétenni. 
Más városokban az utcákon számos padot 
helyeznek el. hogy nemcsak az idegenek, de 
az ily idősebb egyének is, mint már én 
vagyok, megpihenhessenek. Esténként oly 
kellemes lenne kiülni a-locsolt utak jó leve
gőjébe sétánk közben, de sajnos, pad hiá
nyában még hosszabb útra sem indulhatunk 
el emiatt. Nagyon kérjük kedves Szerkesztő 
;Urat, hasson közre, hogy Szarvas község 
érdemes elöljárósága a Horthy Miklós, Be- 
licei, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és még több 
utcában és a Kossuth téren a ligeti padokhoz 
hasonló padokat helyezzen el. Ezáltal utcáink 
csinosabbak lesznek és városi külsőt kapnak. 
Megköszönve a Szarvasi Közlöny minden 
nemes ügyben megnyilatkozó pártfogását, 
<vagyok tisztelettel.: Egy MC* polgir

Szarvasnak régi idők óta legsikerültebb 
mulatsága a D1ÁK.MAJÁLIS, janins hó 2«án 
lesz az Erzsébet>ligetben. A rendezőség a 
SzöS&el karöltve e tavaszi ünneppel kapcsolja 
össze a gimnázium centennáriomát és a hősi 
halált halt diákok emléktáblájának leleplezési 
ünnepélyét is.

A vöröskakas garázdálkodása. Az ország 
területén a legutóbbi napokban előfordult 
tüzeseteknek bebizonyitottan az volt az oka. 
hogy a tüzrendészeti és tűzbiztonsági szabá
lyokat gondatlan emberek nem tartották be. 
Lakosságunk érdekében szükségesnek tartjuk 
a következőket közölni: Tűz keletkezésére 
vezethetnek s ezért kerülni kell a gyújtóval, 
gyufával való gondatlan bánást, a nyilt vi
lágításnak olyan helyen való alkalmazását, 
ahol a tűz keletkezésének veszélye fennforog. 
Tilos többek között a be nem épített nyári
konyhák használata, a szabadban való tűz
rakás, a szénvasalónak szabálytalan módon 
való izzitása, s olyan helyre való tétele ahol 
az tűz keletkezésére vezethet, a tűzveszélyes 
helyeken való dohányzás, takarmánynak és 
szalmának belterületen való halmozása. 
Csak olyan hordozható katlant szabad hasz
nálni, amelynek jólzárható hamuládája és 
jóállapotban levő szikrafogója van. Nagyon 
kell vigyázni arra. hogy a gyermekek kezébe 
ne kerülhessen gyujtószer, mert a statisztikai 
adatok szerint minden tizedik tűz keletkezé
sének oka, a gyerekeknek játéka gyufával, 
vagy tűzveszélyes játékszerrel. A gondatlan
ságból keletkezett tüzesetek előidézőjét a 
bíróság szigorúan bünteti. Minden háznál a 
kút mellett állandóan vízzel telt hordó tar
tandó. A keletkezett tüzet tartozik mindenki 
haladéktalanul a tűzoltóság tudomására 
hozni. Mindenkinek hazafias kötelessége a 
nemzeti vagyonnak a tűzvész pusztításától 
való védelmét előmozdítani, s ezzel a vörös
kakas pusztításának gátat vetni.

Méhészek figyelmébe. A Szarvasi Méhész
kor május 6-án, vasárnap délután 4 órakor 
az állami elemi leányiskolában előadó-gyü- 
lést tart. Stefáni Pál tart előadást a mézelő 
növényekről s azután megbeszélésre kerül a 
méhészkör május 12-én tartandó jubileumi 
m éhészvacsorája.

TanitóegyesüIéti gyűlés. A Békésvárme
gyei Általános Tanítóegyesület rendes évi 
közgyűlését május 9-én Békéscsabán, a 
városháza közgyűlési termében tartja. Előadók 
lesznek: Jung Miklós kir. segédtanfelügyelő 
és Marschalkó Jenő nagyszénás’! tanító.

A Gyümölcstermelők Országos Szövetségé
nek szarvasi csoportja kellő számú tag jelent
kezése esetén május hó 10-én, Áldozócsü
törtökön alakul meg. A létesülő egyesület 
tagjai a gyümölcsvédelmi szereket gyári áron 
fogják kapni.

Anyakönyvi hirek
Születtek: Radics Gyula leányai Ilona 

és Szeréna, Jansik Mátyás fia Sándor, Szeljak 
Pál leánya Judit, Lestyan János leánya 
Zsuzsanna, Kovács Márton fia György, 
Michna Rezső leánya Éva, Sinkovicz János 
fia Pál, Kohut Mihály leánya Mária, Skorka 
György leánya Anna, Gulyás János fia 
György, ifj. Maczik János leánya Katalin.

Házasságot kötöttek: Matusik János 
Medvegy Erzsébettel, Kis György Tóth 
Judittal. Laczó János Medvegy Judittal.

Elhaltak: Lukácsik Imre 74 éves, Kraj- 
csovicz János 86 éves, Tisljar Mária 9 napos. 
Lestyan G. György 69 éves, Simkovics Márton 
77, Kunstár János 77 éves,Macik Kató 2 napos.

Al UTOISO CVTUED CUSHCRT ES VEZETŐ KMCTtZO SOM
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Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f.

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fák permetezésére.

Az összes permetezőszerek gyári áron, va
lamint rézgálic, raffia a legjutányosabb áron 

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL Üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók.



Egy volt szarvasi diák kitüntetése, 
Társadalmi Egyésüfetek Szövetsége Kispesten 
a közelmúltban(éstőmuvészeti kjállitástrende- 
zett. A kiállításon számos jónévü festőművész 
vett részt kiváló müvekkel. A tárlat elsó 
diját a TESz aranyérmét Illyéssy Péter a 
szarvasi Vajda Péter gimnáziumnak volt 
növendéke nyerte el.

Második Frontharcos-turaut Az Országos 
Frontharcos Szövetség autóosztályának ren
dezésében május 26 és 27-én futják le 1200 
km-es távon az Elesett hősök emlékére ren
dezendő 24 órás versenyt. A verseny útvo
nala Magyarország legszebb vidékein vezet 
keresztül. Nevezési határidő május 7. Cim: 
május 3-tól Budapest Vili. Rákóczi u. 27.
I. emelet.

Országos vadászkongresszus. A vadászok 
I934. májús 6-án, Budapestén tartják orszé* 
gos Vadászkohgresszusukat. A kongresszus 
a'Ppvérosi Vígadóban, reggel 9 órakor kez
dődik. A vidéki vadászok féljeggyel mehetnek 
Büdáfeestre; jégyüket azonban az áruminta- 
váöár; vagy a kongresszuson le' kell bélye- 
géfcfétniök.

A kukoricamoly elleni védekezés. Nagy- 
fontosságu érdekek fűződnek a kukoricamoly 
irtásához. Errevaló tekintettel a földm.-ügyi 
miniszter ujabb rendeletet adott ki, melyben 
felhívja a hatóságokat a kukoricamoly elleni 
hathatós védekezésre. A szokatlanul meleg 
időjárás miatt a kukoricaszár, vagy annak 
bármely része, továbbá a ciroknövény min
den szárrésze alkalmas módon tárolandó, 
élásandó, vermelendő, vegy feletetés és el
égetés által megsemmisítendő. A hatóság a 
kiadott rendelet végrehajtását szigorúan 
ellenőrizni fogja s az ellenvetőket pedig meg
bünteti. A rendelet végrehajtásának elmulasz
tása azzal jár, hogy hatósági beavatkozással 
fogják azt foganatosítani, amely természetesen 
az érdekelteknek költséget fog jelenteni. A 
szokatlan meleg időjárás miatt a molypillék 
rajzása az idén hamarább fog következni, 
ezért a védekező eljárás megtétele halasztást 
nem tűr. Ha a kirajzást kellő időben nem 
akadályozzák meg, akkor az egész védekezési 
eljárás eredménytelen lesz, ez pedig kimond
hatatlan kárt fog maga után vonni.

Táncvizsga. Mészáros Aranka oki. tánc
tanárnő szombaton, május 12-én délután 4 
órakor a polgári leányiskola tornacsarnoká
ban nyilvános vizsga keretében mutatja be 
hat heti munkájának az eredményét. A 
vizsgálat műsorán növendékei bemutatják a 
következő testformaképző táncokat: levente
tánc, virágtánc, lepketánc, menüett, baba- 
tánc és a vizsgálat második részében a ki
mondottan testnevelési célt szolgáló ritmikus 
tánctornát. Az iskolai, továbbá modern és 
klasszikus táncok e bemutatója díjmentesen 
tekinthető meg, A műsort zongorán Mold 
Ilöna tanárnő kiséri,

Találmány a lucernabogarak irtására. A 
mezőgazdaság külömböző ágaiban, de kü
lönösen a Iucematermelésben valósággal 
katasztrófát jelenthet az élősködő bogarak 
elszaporodása. A békésvármegyei gazdasági 
felügyelőség egyik fiatal tagja egy újfajta, 
igen egyszerű, olcsó (13 pengő) és a gya
korlati életben teljesen bevált bogárfogót 
szerkesztett és azt szabadalmaztatta is. Ez 
a bogárfogó a lucernán élősködő bogarak, 
szerecsenpoloska stb. irtására szolgál. Keze
lése igen egyszerű. A készülék két méter 
h&sszu bádogból készült vályú, amelyet 
sétálva lóbálhat két 8—10 éves gyermek is 
a l̂ucernavetés felett. A lóbálás felriasztja a 
bogarakat és azok a vályúba esve onnan 
többé kijönni nem tudnak. A napi munka
teljesítmény 15—20 hold. Bővebb felvilágo
sításért az érdeklődők forduljanak a Békés
vármegyei Gazdasági Felügyelőséghez.

A Budapesti Nemzetközi Vásárra szóló 
kedvezményes vasúti igazolványok (érvényes 
április 28-tól május 22-ig bezárólag) Ander- 
mannál kaphatók, ahol mindennemű felvilá
gosítás beszerezhető. Minden nála beszerzett 
igazolvány mellé egy Bpesti Nemzetközi Vá
sári ujságpéldány a vásár térképével ellátva 
jár a jelentkezőknek.

5  P Q R T
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II. oszt. bajnoki ; Biró i Géber

Az utóbbi időben erősen legyengült B1SE ellen va
sárnap csak nagyon nehezen tudott győzelmet elérni a
Turul. A mérkőzés egyetlen gólja a második félidő
vége felé esett. Közvetlen a gól előtt egy a BISE-kapu 
előtti kavarodásban a fekvő kapus — aki egyébként 
a mérkőzés legjobb embere volt — rúgást szenvedett, 
ezután a sarokrúgásból lőtt labdát a még félig áléit 
kapus mellett Galáth könnyen fejelte a hálóba. Bár a 
Turul az egész mérkőzés alatt fölényben volt, a csatár
sor semmit sem tudott elérni. Úgy az első, mint a 
második félidőben a BISE ellen megítélj tizenegyese
ket Galáth kapusba rúgta. Géber fővárosi bírónál lát
tunk már környékbeli bírót is jobban bíráskodni.

Bocskay—TIÖE 2:1 (1:0) Barátságos mérkőzés

Vasárnap a Bocskay Tiszaföldváron játszott barátsá- 
ságos mérkőzést az ottani Önképzö-Egyesülct futball
csapatával, A játék igen szép és változatos volt, a két 
csapat felváltva vezetett erőteljes támadásokat. Az első 
félidőben Bertók sarokrúgásából Lehoczky 11. fejelt 
szép gólt. A második félidőben 16-ról, szabadrúgásból 
Bertók védhetetlenül a felső kapusarokba küldi a lab
dát/ A tiszaföldváriak a mérkőzés utolsó perceiben 
tudnak csak szépíteni az eredményen. A tiszaföldvári 
csapat egyébként elég jó csapat. A Bocskay szép 
játékkal győzte le ellenfelét. A mérkőzést szövetségi 
biró vezette, aki Szolnokról lett kikQldve.

»Nem élhetek muzsikaszó nélkül« 
vasárnap este 8 órakor a Vigadóban!

Bocskay—Tarol derbi-mérkőzés lesz vasárnap a 
Sporttelepen. A kél helyi csapat küzdelmét nagy ér
deklődés előzi meg.

Bentutató sportverseny
A szarvasi járás leventeegyesülctei nagyméretű be

mutató sportversenyt rendeznek május 13-án, amelynek 
kieemelkedő müsorszámaiból ezúttal csak néhányat 
közlünk, sejttetve a sportünnepély érdekességét. Délután
2 30 órakor zenés felvonulás a piactérről. Impozáns 
látványt nyújt a 400—500 levente tornabemutatója, a 
a leányszakasz bájos szabad gyakorlata, a tűzoltó-, 
birkózó-, kerékpárszakosztályok bemutató gyakorlatai. 
Az ünnepély .az idei majálisok, sportünnepélyek soro
zatának méltó és nagyszabású iniciáléja lesz az idén.

Szerkesztői üzenetek
Kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk vissza.

Z. Sí* Beadott két költeményedet eddig még nem 
volt módunk közzétenni. Ne féltsd őket. Azok is sorra 
kerülnek.

A;Szarvasi Közlöny egy olvasója. Kifakadásának helyt 
adunk és azt kivonatban a nyílt térben közöljük is, de mert 
írása későn érkezeti, a jelen számba már nem tértbe.

Névváltoztatások. Vajgely helyett Vajk-ot, vagy Viseg- 
rádi-t, Kmács helyett Kormos-t. vagy Koppány-t, Sajben 
helyett Sajgó-t, vagy Sárosi-t, Janusik helyett Jánoshidi-t, 
vagy Jásztelki-t, Marschalkó helyett Tábornagy-oL vagy 
Marsófalvi-t. Missek helyett Micskei-t, vagy Mikesi-t 
Kraszkó helyett Széplakiét, vagy Krasznai-t ajánljuk.

Kóczy Lajos dívatárukereskeső 
közleménye

Frontharcos ruházat elkészítéséhez előirt 
szinü kelme már P 5‘30-ért raktáron van, 
úgyhogy a szerényebben élő bajtársaknak is 
módjukban lehet a bajtársi ruhát elkészíttetni, 
ezen kelme a levente és cserkész ruházatra 
is alkalmas.

Csak a nálam beszerzett kelméhöz 
szállítom a többi felszerelést önköltségi 
árban, melynek egyedüli szállítója vagyok.

önnek is szüksége van 
egy jó

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

árajánlatot l

Izsák Jakab
M e z ő t ú r
Telefonszám: 59

Helybeli gabonaárak
Búza1' ; •.■■ .• 8 - -  8 50
Tengeri . . 7 - -  7 20
Árpa . . . 7 - -  7 20
Zab. . . . 7 — - 7 20
Lucerna . . . . 100 - -140 —
Tökmag . . 24 - ---

P o n t o s k i s z ó i g á l á s !

Értesítés.
Örömmel értesítem vevőimet, hogy

to dacára a nehéz pazdasági viszo
N nyoknak, előnyös tételeim folytán ff
O áz idén is kedvező fizetési feltéte

Ub

r lek mellett bocsáthatom rendelke
zésükre egész évi tüzelő szükség a

O letüket. Állandó készletet tartok ű
hazai és import tűzifában, legjobb z

> minőségű hazai szenekben és világ in
a hírű budapesti gázkokszokban. Elő

ÜL
O

> jegyzéseket már elfogadok és azo ú)
* kat sorrendben leszállítom.

Schlesinger Sámuel
Telefon t“*fó*kerekedő, IL, 18.

9 7 .

-i
tai

■  Előnyös fizetési feltételek! |■
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, I., Horthy 

Miklós ut 9. ÖCSÖDÖN Lakos Imre dohányarus. KON

DOROSON Velky Béla laniló.

. Özv. Biró Kálmánnénak Veresegyházi ha
tárban lévő 38 hold szántóföldje rajtalevo 
épületekkel és nagy gyümölcsöskerttel azon
nal eladó. Érdeklődni lehet Törökszentmik- 
lóson Bedő Miklós ügyvédnél.

. Jókarban tartott PIANÍNÓ olcsó áron sür
gősen eladó, I., 221.

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

. Üzlethelyiség utcai lakással kiadó özv. 
Wágner Endrénénél Kondoroson.

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

. Harmónium eladó. Jelentkezni lehet III., 
163. sz. alatt*________________•

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

. Szalóngarnitura olcsón eladó. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban.

PUBLIKÁCIÓ
Kasuba Pál IV.. 343. sz. háza eladó.
Paulik Györgyné IV.. 28. sz. háza eladó.
2 darab üzleti állvány, szekrény és ablak eladó. Jel.

111., 43. Simkó Sámuelnél.
Kondacs Pálnak 7 hold lábon álló]heréje eladó. 

Jel. I.. 240.
özv. Farkas Pálnénál Kákán 2 hold heréje eladó. 

Jel. 1.. 256.
Fodor Jánosnak 2 és fél hold földje eladó, esetleg 

házért cserélhető. Jel. 111., 92.
Prjevara János kaptafakészitőnél használt kaptárok 

eladók. Jel. I., 230.
Kereszturszki Jánosnak Érpart alatt 320 négyszögöl 

gyümölcsöse eladó. Jel. III., 467.
Krsnyjak Jánosnak Nyulzugban 120 négyszögöl heréje' 

egész évre is eladó. Jel. 1., 146.
Kovács Jánosné örököseinek 111., 202. sz. háza eladó. 
Lancsa Mihálynénak Szappanos-zugban 2 dinnye

földje eladó. Jel. lehet a csősznél, vagy T. VII., 530. 
szám alatt.


