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Alföldi problémák
Irtás Földes Gyula oki. közgazdaság! mérnök

Az elemi csapások között a szárazság 
az, amely legjobban sújtja az Alföld mező- 
gazdaságát, amiért is a szárazság a mező- 
gazdasági termelésnek rettegett ellensége. A 
mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban mu
tatkozó vízhiánynak hathatós leküzdése csak 
öntözés útján lehetséges és igy ez képezi a 
leghathatósabb védelmet a szárazság ellen. 
A reformkorszak küszöbén igen erős a re
mény, hogy az Alföld öntözésének kérdése 
is a megvalósulás stádiumába jut, mert mi 
sem fontosabb, hogy hazánkban minél na
gyobb területek függetleniltessenek a csapa
déktól, annál is inkább, mert az ország leg
jellegzetesebb megfigyelő-állomásain tanulmá
nyozva a légtüneti viszonyokat, megállapí
tották, hogy a hőmérséklet tényleges maximu
mában és minimumában emelkedés állott be, 
míg a csapadék átlagos mennyisége* határo
zottan csökkent. A mezőgazdasági termelés
sel kapcsolatban mutatkozó vízhiánynak mű
szaki beavatkozás útján való leküzdése, 
egyelőre a jövő zenéje s adja Isten, hogy 
ne azoknak legyen igazuk, akik azt állítják, 
hogy hazánkban az öntözéssel kapcsolatos 
belterjes gazdálkodásra való áttérés még egy 
évszázad kérdése. A gazdáknak addig is, 
minden lehető eszközzel törekedniök kell a 
szárazság ártalmas hatását — a tudomány 
útmutatásai alapján — a vetésekre vonatko
zólag csökkenteni, amely eszközök, ha nem 
is zárják ki a szárazság okozta károkat, de 
azokat lényegesen csökkenteni képesek. Ad
dig is, amig az öntözés megvalósul — a föld 
alkalmas megművelésén kivül, amely a ned
vességnek minél jobb befogadásét célozza — 
ellensúlyozni is kell tudnunk az Alföldön, 
gazdasági fásítás útján a szelek szárító ha
tását. Tudnunk kell azt, hogy a száritó szelek 
megakadályozzák a harmatképződést, amiért 
erdősítenünk kell, hogy szélvédelmet bizto
sítsunk. Azt a nedvességet, amit a harmat- 
képződés jelent, szélvédelem útján kell tud
nunk biztosítani, tehát csökkenteni kell a 
levegő mozgását, mert az elpárolgás vele 
együtt csökken. Szélvédelmet kell teremte
nünk, mert a jó szélvédelem a légáramlás 
szárító hatását ellensúlyozhatja. Erdő, fasor, 
cserje jó védelmet nyújt. A szélvédelem fo
kozza a harmatképződést, amiből következik, 
hogy szeles időben nincs harmatképződési 
A mezőgazdasági termelés sikere érdekében 
jött létre az 1923. XIX. törvénycikk, amely 
az alföldi erdők tervszerű telepítése és a gaz
dasági fásítás végrehajtásáról intézkedik. Ez 
a törvénycikk nemcsak az alföldi lakosság 
faszükségletének fedezése céljából, nemcsak 
az egészségügyi viszonyok, de határozottan 
a klimatikus viszonyok megjavítása érdekében 
hozatott, mert az Alföldön végrehajtott jelen
tős nagyságú belvizlecsapolási munkálatok 
hidrológiai változásokat hoztak létre, amelyek 
a mezőgazdasági termelés sikere érdekében 
bizonyos további munkálatok végrehajtását 
teszik szükségessé, hogy az Alföld aszályos 
voltát megfelelően ellensúlyozzuk. Végre kell 
tehát hajtani azokat az erdészeti munkálatokat, 
amelyek hivatva vannak az aszályos jellegű 
Alföld klimatikus viszonyait megjavítani. A re
formkorszaktól a Körösök népe az alföldi erdő
sítések és gazdasági fásítások megindítását, 
illetve haladéktalan folytatását várja.

Nagyszabású „Evangélikus-napok" Szarvason
A z evangélikus élet kiválóságai tartanak előadásokat

Az Országos Luther-szövetség má
jus hó 18. és 19-én Szarvason rendez 
evangélikus-napot. A két nap prog
ramja valóban alkalmas arra, hogy 
egész evangélikus társadalmunkat fel
rázza és munkára serkenlse. Az or
szágos evangélikus társadalom kiváló
ságai végzik a szolgálatokat és tarta
nak előadásokat. A Luther-szövetség 
nemcsak tudományos felkészültséggel, 
hanem a művészvilág kiválóságaival 
kapcsolódott bele az evangélikus
napba. Szombaton este 7 órakor ün
nepély lesz az ótemplomban. Vasárnap 
az újtemplomban istentisztelet. Délután

félhárom órai kezdettel az Árvaházban 
presbiteri konferencia lesz, amelyen 
egyházközségünk tanácsosai teljes 
számban fognak résztvenni. Az elő
adók a díszteremben szólnak a pres
biteri kötelességekről. Este 8 órakor 
a Színkörben a Magyar Luther Tár
saság, Kapi Béla és Pesthy Pállal az 
élen, irodalmi és művészi kiválóságok 
mutatkoznak be. A részletes program- 
mot az iskolás gyerekek már előre szét 
fogják hordani. Szarvas evangélikus 
társadalmának minden egyes tagja 
nagy reményekkel néz e két nap elé.

Mintaszövetkezetet állítanak fel rövidesen
Szarvason

Átadták a Mezőgazdasági Kamara kitüntetését id. Sápszky Pálnak
A szarvasi járási és községi mezőgaz

dasági bizottságok üléseinek keretében április 
28-án, vasárnap délelőtt a szarvasi Vigadóban 
nagyszabású gazdagyűlést rendeztek, melyen 
nagy számban vett részt a kisgazdatársadalom 
és a hatalmas színháztermet zsúfolásig töltötte 
meg az érdeklődő közönség. Vitéz Tepliczky 
János, mérnök, fölbirtokos elnöki megnyitója 
után Varga László a Tiszántúli Mezőgazdasági 
Kamara titkára tartott értékes és érdekes 
előadást a szövetkezeti mozgalomról. Előzőleg 
meleg szavakkal emlékezett meg id. Sápszky 
Pál szarvasi mezőgazdasági munkás hű és 
szorgalmas munkásságáról, aki 42 éven át 
becsülettel szolgált vitéz Tepliczky János 
gazdaságában, majd átnyújtotta neki a kamara 
kitüntetését és adományát. Varga László a 
szövetkezetek mai állását ismertette értékes 
előadásában. A ma fennálló szövetkezetek 
csak venni vagy eladni akarnak. Pedig ma 
olyan szövetkezetre van szükség, amely a 
gazda szükségletét kielégítve, az eladó ter
ményeket megveszi és ugyanakkor kielégíti 
a földbirtokos-osztály hitel- és kárbiztositási

igényeit is. Az elgondolást, amely a szövet
kezetek gyökeres reformját jelenti, a kormány
zat is helyesli és Békésvármegyéből szövet
kezeti mintavármegyéi óhajt alkotni. Először 
Békéscsabán állítják fel az újrendszerü szö
vetkezetei, de rövidesen Szarvasra is sor 
kerül. Ehhez kérte a kisgazdatársadalom 
összefogó támogatását. Vitéz Tepliczky János 
megköszönte az előadást, majd Kresnyák 
Pál olvasta fel a mezőgazdasági bizottság 
legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, amelyet 
vitéz Tepliczky János ismertetett, majd több 
indítványt terjesztett elő, igy az öcsödi kis- 
bérlők, a tanyai kémények seprésének, a 
baromfipiac ellenőrzésének, a cséplési üzem
anyagok árának ügyeit, amikhez a kamara 
támogatásait kérte. Kurilla Miklós indítvá
nyára a gyűlés táviratilag üdvözölte vitéz 
Mecsér Andrást, az Országos Mezőgazdasági 
Kamara elnökévé való megválasztása alkal
mából, majd Szabó Ferenc és Balogh Sándor 
felszólalásai után Varga László szólt a ja
vaslatokhoz. Vitéz Tepliczky János zárószavai 
után véget ért a gazdagyűlés.

Negyvenhat elemi iskola 
és ugyanannyi kocsma van Szarvason

A  legtöbb ember szívbajban hal meg 
s és minden negyedik halott csecsemő

Dr. Molnár János, Szarvas nagyközség 
helyettes ügyvezető orvosa a községi kép
viselőtestület keddi közgyűlésén értékes be
számolót tartott a község közegészségügyi 
viszonyairól. A jelentés a múlt év második 
felének a beszámolóját tartalmazza. A jelen
tésből megtudtuk, hogy a tavalyi nagy szá
razság nagyban hozzájárult a légyszaporodás 
folytén a ragályos betegségek elterjedéséhez. 
A tífusz és a hasihagymáz szokatlan mérték
ben lépett fel és az előző évi megbetegedé
seknek négyszeresét tették ki. Vörheny csak 
három esetben fordult elő, tuberkolózis és 
trachoma csökkenő számban. A jelentés ez

után az utcák locsolásáról, a kutak rendbe
hozásáról, a gőzfürdő üzembentartásáról. az 
orvos-rendőri piaci vizsgálatokról, az ipari 
műhelyek felügyeletéről, a vágóhíd és dögtér 
hiányainak orvoslásáról, az elemi iskolák és 
óvódák növendékeinek vizsgálatáról, az 
uzsonna-akcióról, a szegényházi ápoltakról, 
a szegénysorsúak gyógykezeléséről, a men
tőállomás működéséről, A népmozgalmi ada
tok kedvezőbb helyzetéről számolt be ezután 
a jelentés. A Stefánia értékes munkásságát 
számszerű adatokkal igazolja. Az 1934. évi 
népmozgalmi számadatok szerint 407 volt 
az elhalálozások száma és ebből 98 volt az



egy éven alóli és igy minden negyedik halott 
csecsemő volt. Fertőző betegségen 45-en 
haltak meg. A legtöbb ember (60) szívbajban 
halt el, 49-fen pedig aggkori kinoérülésben. 
Öngyilkos 9 volt. A szaporodás aránya az 
1933. év 1‘27 arányával szemben 1935-ben 
6'92 volt, ami örvendetes jelenségnek tudható 
be. A szeszfogyasztás értéke 519.467*15 pen
gőt tesz ki, igy egy lélekre 8 pengő 25 fillér 
esik. A kocsmák száma 46, ugyanannyi az 
elemi iskolák száma is. A jelentés sajnálattal 
•állapítja meg. hogy a házasság előtti orvosi 
vizsgálatot nagyon sokan mellőzik és ezáltal 
számos család tragédiáját alapozzák meg. 
Majd lelkes és látnoki szavakkal fest képet 
a jövendőről dr. Molnár János orvosi jelen
tése és az iskolaorvosi-intézmény kifejleszté
sét, a szegényellálás ügyének intézményes 
rendezését sürgeti, hogy „községünk az idők 
zivatarai által megviselt, de újjáépülő hazánk 
fundamentumának ne morzsaíékony vályoga, 
de gránitoszlopa legyen.-

H Í R E K

Megindult a munka
A tavaszravált időben fokozottabb tempó

ban indult meg a mezei munka ; a magyar nép 
harca a földdel, a természettel, a legnagyobb 
áldásért, a kenyérért. Évenként megújuló hon
foglalás ez, ami forrása nemcsak azok jólétének, 
akik dolgoznak érte, hanem alapja valamennyi 
társadalmi réteg, az egész ország boldogulásá
nak. Ugyanazokban a napokban, amikor szerte 
a napsütötte magyar mezőkön áldásttermF munka 
indul — kezdődik egy másik is : az új, a re- 
formországgyülés munkája. Már megnyíltak a 
dunaparti palota kapui, Országháznak hívjuk ezt 
a gyönyörű palotát. A világ egyetlen nyelvében 
sem kapóit olyan szép és kifejező nevet a tör
vényhozás székháza, mint a magyarban. Kell, 
hogy az ország házában az ország munkáját 
végezzék. Olyan szorgos és hatalmas s olyan 
áldásthózó munkát, amilyen a magyar mezőkön 
folyik. Mert az a munka, amíf az országházban 
végezni kell, ami az új törvényhozásra vár, az 
egész ország munkájának csúcspontja s az egész 
ország boldogulásának iránytűje. Az állam pol
gárai, a nemzet fiai csak akkor érezhetik verej
tékük gyümölcsét, ha az állami gépezet legfőbb 
szervei őrt állnak, hogy munkája jutalmához 
mindenki hozzájusson, hogy né legyenek kirívó 
igazságtalanságok, hogy egyformán nyitva áll
janak a boldogulás előfeltételei minden dolgozó 
előtt. Épen a legutóbbi évek mutatták meg, hogy 
hiába terem a magyar föld, ha nincsenek utak

a terméé értékesítésére, hiába dolgozik az ipa
ros, q kereskedő, a szellemi munkás, ha nincs 
fogyasztó. Csodákat alkotni, az egész világ meg
bomlott rendiét helyreállítani az új országgyűlés 
sem tudja. De céltudatos, következetes törvény
alkotásokkal és intézkedésekkel lerakhatja az 
alapokat, amelyekre a boldogabb jövő épületét 
fel lehet építeni. Ha végignézünk a legutolsó két 
törvényhozás munkáján, azt látjuk. nem tudott 
a bajok gyökeréig nyúlni. Nem tudta szervesen 
és átfogóan a javulás és fejlődés útjára terelni 
a magyar életet. Ha keressük az okokat, aligha 
találhatunk mást mint épen azt, hogy ezeknek 
az országgyűléseknek voltak helyes és sikeres 
törvényalkotásaik, de nem volt nagy, átfogó és 
mindenre kiterjeszkedő, a mindennapi élet apró 
bajait s a magyar jövő nagy kérdéseit egyaránt 
felölelő programjuk. Gömbös Gyula miniszter- 
elnök kormánya már az országgyűlés megnyi
tása előtt összeállította a programot. Széleskörű, 
mindenre kiterjedő, az alkotmányos, a  tá r s a 

d a lm i  és a  gazdasági élet minden zugát átvilá
gító, körültekintő munkával készült az új mun
katerv, a z  új országgyűlés részére. A társadal
mi és gazdasági élet várja a dolgos kezeket, 
épúgy, mint a magyar mezők. Az ország föld
jén és az ország házában a munka. Hisszük, 
hogy mindkettő áldásthozó lesz.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolga- 

latot Szarvason május hónapban Kossuth László 
gyógyszertára látja el.

istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tót, úrvacsoraosztással. az újlenriplomban magyarnyelvű 
istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10 órakor szentbeszéd, nagy
mise. délután 4 órakor vecsernye. Köznapokon « szent
mise reggel fél 8 órakor, litániák délután 4 órakor.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hóriao második vasárnapján délután 
2 órakor vtin istentisztelet a községi iskolában.

— Vitéz Biki Nagy Imre lett a Polgári Kör 
elnöke. A szarvasi Polgári Kör vasárnap dél

után közgyűlést tartott dr. Silberstein Dezső 

h. ügyvezető-elnök elnöklete mellett. Az el

nöki beszámoló részletes jelentést adott a kör 

működéséről, majfl Dolesch József és Pajtás 

Gyula volt köri tagok emlékét jegyzőkönyv

ben örökítették meg. A számadások elfoga

dása után elnöknek egyhangú lelkesedéssel 

vitéz Biki Nagy Imre községi főjegyzőt vá

lasztották meg, aki lendületes beszécftfen kö

szönte meg a beléhelyezett bizalmat és tadott 

programot a jövendőre.

— Dr. Metích János lett a bölcsészeti kar 
dékánja. A budapesti m. kir. tudomány egyetem 

bölcsészeti fakultásának tanárai május 1-én 

tartották dékánválasztó gyűlésüket, melyen 

a kar dékánjává dr. Melich János, tudomány- 

egyetemi tanárt, az európai hirű nyelvtudóst, 

a szarvasi ág. hitv. ev. Vajda Péter gimná

zium felügyelőjét választották meg.

— Áthelyezések a szarvasi postánál. A keres

kedelemügyi miniszter Dorman Dezső posta

tisztet Budapestre, vitéz Varga Andrásné 

s. tisztnőt Orosházára, Kádas Ferenc s. tisztet 

Békéscsabára; Győrbiró Sámuel makóis.tisztet 

Makóról Szarvasra helyezte át, Lendvári Ru

dolf, Lukács Tibor és Lukasics Endre forgalmi 

dijnokokat Szarvasra kinevezte.

— Egy szarvasi tanár verses munkája hazánk 
múltjáról.Sárkány Imre a szarvasi ág. hitv. ev. 

Vajda Péter gimnázim nyugalomban lévő ta

nára a magyar nemzet ezeréves történetét 

klasszikus értékű verses munkában dolgozta 

fel és értékes munkájának kiadását és ter

jesztését a SzÖSz-re ruházta.

— Iskolalátogatás.Dr. Loczka Géza kir. lan

felügyelő, a felsőmezőgazdasági iskolák szak

referense hétfőn, április hó 29-én a helybeli 

m. kir. gazdasági tanintézetet látogatta meg. 

résztvett több tantárgy előadásánál és délután 

megtekintette az intézet kertészetét és bika

zugi tangazdaságát. Benyomásairól és szerzett 

tapasztalatairól a legnagyobb elismerés hang

ján nyilatkozott a vezetőség előtt.

— Tanítók és óvónők gyűlése, A Békésvár
megyei Általános Tanítóegyesület és az,Óvó
nők Egyesületének Békésmegyei Köre május 
hó 8-án Békésnsabán Jartják meg évi köz
gyűlésüket.

Keresse fel a kiváló gyógyhatású

PÁRÁD GYÓGYFÜRDŐT
Vaslimsós, arzénes gyógy/fürdők. Szénsavas für
dők. Vizgyógyintézet. Uj modern strandfürdő. 
Különböző ivógyógymódok.

Folyóvizzel ellátott modern szobák. Penziórendszer : 
előidényben P 5'60-tól 7’20-ig. Diétás étkezés. M ájú, 
janiit* havában 50°/o»os visszautazás! kedvezmény. 
Prospektust küld fürdőigazgatóság Parádfürdő. Tel. 1. 

Idény: y. 14-től IX. 30-ig. Főidény: VII. 1-től Vili. 3Ug/

S Z E R E N Á D
Regény. írta: MÁRCIUS 

MÁSODIK RÉSZ 44

— Szívesen, kedves Pali bátyám! De 
csak azzal a feltétellel, ha kis melegvizű tavá
ban Victória Crucianát tud nekem mutatni.

— Vic-tó-ria Cru-ci-a-nát ? I — dadogta a 
meglepett öreg tudós. Édes fiam, ez egy igen 
kényes argentiniai vízinövény és Magyarországon 
seholsem található!

— Téved Pali bátyám 1 — diadalmasko
dott a báró. A budapesti egyetemi növénykert
nek tavaly sikerült egy pár pompás tövet meg
honosítania. Én láttam; augusztus első hetében, 
Nóra mondotta, hogy ő is látta. Emlékszik, kis 
Athéném ? 1

— Emlékszem — mondotta b^jos zavarral 
Nóra. Az első nap, mikor kinyílt, hófehér volt.

— Mint a maga lelke I
— Másnap mér rózsaszínűre v áltozotJ..
— Mint a maga arcocak ĵa I
— Harmadnap — virágzása utolsó nap

ján — biborszint öltött. . .
. . .  Milyen szivesen kimondotta volna most 

a báró azt a gyönyörű, megváltó szót:

— Mint az én szerelmem!

De ajaka zárya maradt és homloka las
san elborult.

Nem vették észre. Nóra továbbfolytatta :
— Azután a csaknem negyed méter átmé

rőjű csodavirág visszahanyatlik a vízbe. Eltűnik.
— Mint ahogy pér nap múlva én is el 

fogók tűnni a maguk bűbájos köréből, talán 
örökre I — szólt csendesen a báró.

— Nem tud nekünk kedvesebbet mondani.
— csendült meg Hedda hangja fájdalmasan.

Nóra hallgatott.
A báró bűnbánóan fogta el a két kis női

kezet.
— Bocsássanak meg drága kis barátnőim. 

Maguk olyan végtelenül jók hozzám. És én 
néha . . .  Nem tudom, mi van újabban velem ? I 
Szentimentális vagy sötétenlétó vagyok vagy mi 
a szösz 1 — bosszankodott. Olyanokat gondolok, 
vagy mondok I

— Nóra arcán valami okos sugár villant 
meg. Élénk mozdulatot tett,., mintha mondani 
akarna valamit. Ebben a pillanatban azonban 
hűs szél kerekedett a Tisza felől. Felülkerekedett 
benne az orvos.

— Gyerünk be édes Feri bácsi. Északi 
szél fúj. Nagyon könnyű öltözetben van!

Vacsoraidő alatt elmúlt a rövid, nyári zi
vatar. Szélcsend állott be s**a levegő újból meg
enyhült. Hedda kedves kékfény mellett gondola

dalokat zongorázott. Október mandolint pengetett. 
A muzsikához bársonyosan simult Nóra üde és 
kissé borongó alt hangja.

De mikor a Minorita-templom toronyórája 
elütötte a kilencet, a kis orvosnő sílenciumot 
intett.

— Édes Feri bácsi: magának már le kéll 
pihennie !

Október ellenállhatatlan könyörgéssel tette 
össze a két kezét;

— Édes kis Athéném, drága kis zsarno
kom, csak még egy félórácskát I Olyan aranyos 
volna, ha mesélne valamit. Talán azt a bűbájos 
okos, egészségügyi mesét, amit január 15-én a 
rádió mesedélutánján elmondott. Emlékszik ?!

Hát lehetett ellentállni ennek a meleg kö
nyörgésnek.

A török-szalon árnyékos pálma-sarkában 
a kis trió újból összebújt és Nóra ajakéról ál
modozóén megindult á mese:

— Egyszer volt, hol nem volt, még az 
Óperenciás tengeren is túl volt. . .

Lefekvés előtt Hedda asszony bájos duz- 
zogással ölelte magához barátnőjét:

— Látod édes I Én szoktam mesélni neked, 
de te még sohasem meséltél nekem. Csak Ok
tóbernek. Egészen elhódítod tőlem.. .  Kezdek 
féltékeny lenni!

— Irigyled ? I — dévajkodolt Nóra.
(Folytatása következik).
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— Himlőoltások. Szarvas község elöljáró

sága a himlő elleni oltásokat május hó 6., 7., 

8. és 9-ik napjain a nyári színkörben tartja 

meg. Az elöljáróság felhívja azon szülőket, 

akiknek himlőoltásra kötelezett gyermekeik 

vannak, hogy a jelzett napokon délután 1 
órától 2 óráig az ott működő oltó-bizottság 

előtt mutassák be azokat beoltás végett már 

azért is mert a mulasztók ellen a kihágási 

eljárást megindítják. Ugyanakkor jelentkezze

nek azok a szülők is, akiknek gyermeke 

betegség, vagy más okok miatt nem oltható 

be. A gyermekek oltási bizonyítványait az 

oltást követő hetedik napon május 13. 14,15. 

és 16-ik napján adják ki, mikor is a gyerme

keket ismét be kell mutatni az eredmény 

megállapítása, esetleges ismételt oltása végett. 

A más községből idejött szülők, akik még 

első oltásra nem mutatták be gyermekeiket, 

kötelesek jelentkezni összeírásuk végett a 

községi iktatóhivatalban a hivatalos órák alatt 

folyó évi május hó 6-ig. Az ujraoltásra kö

telezett 12 éves gyermekek szüleit akiknek 

gyermekük iskolába nem jár, de újra oltva 

nem volt, hogy a fenti napokon szintén kö- 

lelesek jelentkezni az oltó-bizottság előtt az 

ujraoltás megejtése céljából. Az elöljáróság 

figyelmezteti azokat a szülőket is, akik gyer

mekeiket a mull évben már himlő ellen be

oltották, hogy a diphteria elleni oltásra a 

a fenti időben való bemutatás, kötelezettsége 

mellett gyermekeikkel a községháza kistanács

termében jelenjenek meg az oltó-bizottság 

előtt.

— Megszüntetik a Károly csapatkeresztek 
odaítélését. A honvédelmi miniszter a sebesü

lési érem és a Károly csapatkereszt további 

odaítélését célzó kérések előterjesztésének 

végső határidejét december 31-ében állapította 

meg.

— Kerékpárokat lopott. Séllei Pál 21 éves 
szarvasi tanyai lakos Prievara János és So
vány Pál utcán hagyott kerékpárjait elemelte. 
A csendőrség erélyes és sikeres nyomozás 
után fogta el a tettest, aki ellen az eljárás 
megindult.

— Selyemzászfó-verseny. A békésvármegyei 
gimnáziumok selyemzászló-versenyét ezidén 
a  -békési ref. gimnázium sportköre rendezé
sében május hó 26-án Békésen tartják meg. 
A  selyemzászló-vándordijat ezidőszerint a 
békési ref. gimnázium tartja. Az izgalmasnak 
ígérkező verseny mérkőzés iránt a megye kö
zépiskolái között nagy az érdeklődés. A ver
senyen a szarvasi ág. hit. ev. V^jda Péter 
gimnázium Sportköre rs résztvesz. A jói fel
készült fiukat Oláh Miklós és Pálos György 
ianárök kisérik Békésre.

— Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv

ben április 26-tól május 3-ig a következő 

bejegyzések történtek. Születtek: Rácz József 

■és Dodoma Ilona leánya Ilona, ifj. Kelcsi 

János és Balázs Judit fia János. Gulyás Pál 

és Brlázs Zsuzsanna leönya Erzsébet, ifj. 

Grófik Pál és Kmotricza Anna fia Pál, ifj. 

J-ilivár György és Kondacs Zsuzsanna leánya 

Zsuzsanna, Lestyan János és Maginyecz Er

zsébet fia Pál, ifj. Fabriczi György és Janurik 

.Zsuzsanna fia György, Gyurik György és Zu- 

berecz Judit leánya Zsuzsanna, Lestyan Já

nos és Csomposz Teréz leánya Margit-Teréz. 

Házasságot kötöttek: Barecz András Eliadesz 

Máriával, Vavrek Pál íRómer Zsuzsannával. 

Elhaltak: Kunstár Mihály 25. Czesznak György 

77, Kondacs Judit 9. özv. Viszkok Andrásáé 

Csicsely Erzsébet 88, Maglóczki Anna 5 napos, 

Huszérik György 64, Lestyan Pál 1 napos, 

Pribélszki István 60, özv. Madács Mátyásné > 

Raksa Erzsébet 45 éves korukban.

— Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek 

nyári arcképes igazolványai. A közszolgálati 

alkalmazottak gyermekei részére a nyári év-1 
negyedre rendszeresített arcképes igazolvá

nyok érvényesítése folyó évi május hó 16-án 

veszi kezdetét. Az érvényesítés junius 15-től 

szeptember 15-ig szóló évnegyedre az érvé

nyességi határidőt feltüntető felülnyomással 

ellátott rendes bélyegjeggyel történik. Az 

igényjogosultság és a 4 pengő térítési összeg 

változatlanul megmarad, uj igazolvány ki

állítása esetén még 2 pengő kiállítási illetéket 
kell fizetni.

— Tiboldi József: Dalok I. kötet. Tiboldi 

József az országosan ismert kitűnő zeneszerző, 

a kiváló műdalköltő klasszikus kiállítású és 

cimlapú kötetbe gyűjtötte össze finomveretű 

dalait.amiket kiváló költőink szövegeiről szer

zett. A csinos füzet 42 szebbnél szebb magyar 

dalt tartalmaz és a szövegírók között ott látjuk 

Petőfi Sándor, Endrődi Sándor, Gárdonyi Géza, 

Baja Mihály, Gyulai Pál.Lampérth Géza mellett 

az újabb költőgárda pár jelesét. A művészi 

tökélyű dalok ének és zongorára vannak 

leirva. A dallamvezetés finom egyszerűsége, 

magyaros hangulata és költői szépsége mellett 

a zongorakiséret modern Ívelése tűnik fel. 

Zenekedvelők sok gyönyörűséget találnak a 

nemes és igazi poétái lelket eláruló Tiboldi 

dalokban. Mélyen ajánljuk olvasóink figyeN 

mébe. A dalfüzet ára 4 pengő és megrendel

hető a szerzőtől (Pesterzsébet Vas Gereben u. 

11), vagy Szarvason Nagy Sándor könyv és 

zeneműkereskedése útján.

— Közgyűlés az, iparosifjak egyesületében. 
A szarvasi Iparosifjak Önképzőköre vasárnap 

délután saját körhelyiségében élénk érdek

lődés mellett tartotta meg közgyűlését. Holub 

János elnöki megnyitója után Bangya Sán

dor jegyző ismertette az egyesület múlt évi 

működését, majd Demcsák János pénztáros 

számolt be az anyagi helyzetről. Ezután a 

tisztújitást ejtették meg és az új tisztikarba 

a következőket választották meg: Elnök Holub 

János, tb. elnök Orosz Iván, alelnök Morav- 

csik Sándor, számvevőelnök Bruncsák János, 

ügyész dr. Robitsek Jenő, pénztáros Demcsák 

János, jegyzők Bangya Sándor és Fabó Lajos, 

gondnokok Kollár János és Bobvos János, 

ellenőrök Brlás István és ifj. Rohony János, 

háznagy Rohony Pál, könyvtárosok Litauszki 

Máté, Oncsik András és Moravcsik Béla, 

zászlótartó Brlás József lettek. A választ

mányba Sápszki Pált, Novodonszki Jánost, 

Bagi Jánost, Bohus Mihályt, Szloszjar Ferencet 

Palkovics Bélát, Hrivnák Pált, Deutschen- 

schmiedt Jánost, Kreizler Jánost, Burák Jánost, 

ifj. Darida Jánost, Makan Jánost, ifj. Holub 

Jánost és Burák Dánielt választották meg. 

Ezután elhatározták, hogy a könyvtárt új 

könyvekkel bővítik ki és hogy egy családias 

összejövetelt rendeznek. A tagok ezután meleg 

ünneplésben részesítették az újonnan válasz

tott vezetőséget.

— Chován Kálmán emléktábMja. A szarvasi 

öregdiákok Szövetségének április havi .gyű

lésén történt meg a végleges döntés és meg

állapodás Chován Kálmán, a nagynevű, 

szarvasi származású zenetanár emléktáblá

jának a leleplezésére. A régi gimnázium fa

lába illesztendő relief művészi megoldásával 

a SzöSz Boda Gábor fővárosi szobrász- 

művészt bizta meg és a nagy férfi emlékének 

kijáró méltó ünnepségek megrendezését dr. 

Horváth Dezső a SzöSz titkára, OTI 

tanácsos vállalta magára, kit nagy munkájában 

'Q helybeli1 gimnázium tanárikara is támogat. ■

— Alapszabály jóváhagyás. A belügyminiszter 

az Öcsödi Földmives Népkör alapszabályait 

jóváhagyta.

— Bajtársi összejövetel. A szarvasi egyete

misták Szabolcska Mihály bajtársi törzse 

szombaton este az Ipartestületben nagyon jól 

sikerült bajtársi összejövetelt rendezett. A 

szép számban egybegyűlt közönséget Moli

tórisz Pál joghallgató, községi tisztviselő, a 

Szabolcska Mihály bajtársi törzs törzsfő- 

helyettese üdvözölte keresetlen meleg szavak

kal. Az egybegyűltek ezután kellemesen el

szórakoztak a késő éjjeli órákig.

— Látogassa meg a BUDAPESTI NEMZET

KÖZI VÁSÁRON DR. OETKER-PAVILLÖN-

JÁT, ahol ingyen kapja a második kiadású 

„FÉNYKÉPES VÉNYKÖNYVET", amely BE- 

FŐZÖRECEPTEKET IS TARTALMAZ. Pos

tán is ingyen és bérmentve küldi: DR. OET- 

KER TÁPSZERGYÁR Budapest, VIII, ConU 

utca 25.

— Székfoglaló értekezés Gyóni szarvasi diák
éveiről. Dr. Horváth Dezső a SzÖSz titkára, 
aki egyike a szövetség leglelkesebb mun

kásainak és akinek nemrég nyomtatásban is 

napvilágot látott emlékbeszédeinek jövedelme 

nagyban elősegítette a Chován emléktábla 

gondolatának megvalósulását, az elmúlt héten 

a Gárdonyi Géza Irodqlmi Társaságban Gyóni 

Géza szarvasi diákévei cimen tartott szék

foglaló értekezést. Beszéde méltó folytatása 

eddigi irodalmi termékeinek.

— Mielőtt beszerezné tennisziitöjót vétel

kényszer nélkül tekintse meg Nagy Sándor 

könyvkereskedő készletét, hol kedvező fize

tési feltételek mellett vásárolhat már 14 P-től.

Szombaton kezdi meg 
vendégjátékát a „Thália“ 

Színház Szarvason
Elsőrangú színművek a kamaraszínház 

műsorán

Miskey Jószef igazgatása alatt működő 

Thália Színház a szarvasi Színkörben szom

baton kezdi meg hatnapos vendégjátékát. 

Az elsőrangú erőkből álló együttes a legki

válóbb színművek előadásával várja a szarvasi 

közönséget. Szarvas lakosságának, már ré

gen nem volt színházi előadásokban része, 

épen azért méltán előzi meg az előadásokat 

nagy érdeklődés. A Thália színház műsora: 

Szombaton : Bidzs és a J^őstenor. Vasárnap 

délután: Kacagó műsor. Vasárnap este : Meg

zavart kaland. Hétfőn : Mai-leány, — Majolika- 

Kedden: Marsall, — Ibolya. Szerdán: Az 

asszony, férj és imádó. Csütörtökön : Kacagó 

est. A bérleteket JJéri Béla -titkár gyűjti és 

őt a közönség figyelmébe ajánljuk. A hely

árak olcsók. Az előadások esténként negyed 

kilenckor kezdődnek.

A  jó

Í R Ó G É P
nem luxus \

Nagyon olcsó áron kap kedvező 
részletre, új vagy használt por- 
tableéőirodai gépeket. Szakszerű 

javítás és karbantartás.
Díjtalan bemutatás I

Izsák J a k a b
M e z ő t ú r

Tétalonsz^un: ,99.



Nem sikerült a családirtás, öngyilkos lett
Marólúgot ivott és életveszélyes állapotban szállították a mentők Gyulára

Ganyecz Mihály szarvasi IV. kül- 
kerület 34. szám alatti lakos már 
hosszabb ideje külön él feleségétől. 
Nehéz volt az anyagi sorsuk is, az 
utóbbi időben nem is igen értették meg 
egymást, azért az asszony bejött a 
városba és egy iparoscsaládnál házi
cselédnek állt el. A férjét nagyon bán
totta a dolog és többször is megkísé
relte az asszony visszahívását, azon
ban felesége nem hallgatott a szavaira. 
Szombaton délután ismét megjelent az 
asszony menhelyén és kérte, hogy 
estére jöjjön haza, mivel fontos mon
dani valója van. Az asszonynak 
nagyon gyanús volt a férje exaltált 
viselkedése, azért nem ment el, hanem 
ottmaradt munkaadójánál. A férfi ott
hon várta az asszonyt és amikor az

nem jött dühöngeni kezdett. Csizma
szárából kést rántott elő és 21 éves 
fiára támadt nagy ordítással, amelyben 
megfenyegette őt is, hogy az egész 
családját kiirtja. Irtózatos küzdelem 
fejlődött ki az apa és fiú között, végül is 
az erősebb fiúnak sikerült lerázni 
magáról dühöngő apját és kifutott a 
szobából, hogy a szomszédokat ösz- 
zsecsőditse, amikor rövid idő múlva 
több ismerősével visszajött a tanyába, 
apját a földön fetrengve iszonyatos 
kínok között találta. Azonnal orvost 
hívtak, aki megállapította, hogy a 
dühöngő férfi lúgkövet ivott elkese
redésében. Az orvos tanácsára a 
szarvasi mentők élethalál közt a gyulai 
kórházba szállították. Állapota súlyos.

— A SzÖSz adományai a gimnáziumi ta
nulóknak. A Szarvasi Öregdiákok Szövetségé
nek választmánya április hó 13-án tartott 
gyűlésén a szarvasi Vajda Péter gimnázium 
következő szegénysorsú növendékeit részesí
tette élelmeződij-segélyben : Harsányi Béla 
VIII. o., Sramkó Kálmán VI. o., Papp Endre 
IV. o., Zelenka Lajos IV., Konyecsnyi Samu 
III.. Dósa György III. és Trucz Károly I. o. 
tanulókat. A segélyek összege 300 P-t tesz ki.

— GyAC—Turul 5 :0 (2:0) Biró: Frankéi. 
A  Turul vasárnapi gyulai kirándulása érzé
keny vereséggel végződött. A nagy gólarányú 
vereség annak tudható be, hogy a játékosok 
nagyrésze előző este mulatságon vett részt, 
ami nagy hatással volt játékukra. A gólokat 
az első félidőben Schmidt kettőt, a második 
félidőben Fodor, Schmidt és K Szabó lőtték. 
—A Turul vasárnap Csabán játszik bajnoki 
mérkőzést a MÁV-al.

— Bocskay—Kinizsi 3:1 (2:0) Biró: Takács. 
A Bocskay vasárnap könnyedén győzte le 
medgyesegyházai ellenfelét. A mérkőzést a 
Bocskay állandó fölénnyel játszotta végig. 
Az első félidő 9. percében Fazekas I. sze
rezte meg a vezető gólt, majd a 31. percben 
Szentpétery találta el közelről is védhetetlenül 
a hálót. A második félidő 7. percében Ku- 
cselata hosszan előreadott labdáját nézte el 
a védelem és a labda lassan gurult a hálóba. 
A Kinizsi a gól után igyekezne egyenlíteni, 
azonban a Bocskay vette újra át az irányitást 
és a félidő végefelé Komár szépen fejelt 
labdáját a kapussal együtt nyomják atiálóba. 
Jók a Bocskayból: Szirony, Fazekas II, Me- 
lich. Virág, Szentpétery. Bankónak nem sok 
dolga akadt. A Kinizsiből: Kucselata. — Va
sárnap a Bocskay szabadnapos és való
színűleg barátságos mérkőzést játszik vala
melyik környékbeli csapattal.

— Szarvasiak győzelme. A Magyar Atlétikai Szövet- 
ség április 28-án rendezte meg Szegeden senior etleti- 
kai-versenyét. A versenyen a KEAC, SzVSE, CsAK és 
Ozmán Jenő testnevelő tanér vezetésével a Szarvasi 
Középfokú Gazdasági Tanintézet atlétái vetlek részt.

Ifjú vitéz Zerinvary Szilárd (KEAC) a 100 méteres sík
futásban 11'9-el 1. lett. A Gazdasági Tanintézet atlétái 
közül Sebő Ernő 11. é. n. a 110 m gátfutásban 1. a 
tóvolugrásban II., Krafft H. Welther IV. é. n. 1000 m 
síkfutásban II.. Keresztes Károly 1. é. n. súlydobásban 
11., magasugrásban II. és diszkoszvetésben 111. Pecze, 
Keresztes, Sebő, Krafft a svéd-stafétában 11. dijat nyert. 
A versenyen a megjelent egyesületek atlétái igen erős 
ellenfelet jelentettek a tanintézeti növendékeknek, de 
ennek ellenére is szép eredménnyel szerepeltek. Teljes 
elismerés nyilvánitásán kivül hasznos tanácsokkal és 
buzdításokkal látták el a tanintézet atlétáit Vadas Iván 
a MASz hivatalos kiküldötte, Bodor Sándor társelnök 
és Kövesi tanár, ügyvezető elnök. A verseny kiváló 
megrendezése, az egyes versenyszámok zökkenő nél
küli lebonyolítása a rendező egyesület érdeme.

Aszarvasi járás főszolgabirája, mint kihágási 
rendőri büntető biró. 1933. kih. 1431. szám. 

í t é l e t :
Kozák Ferenc 66 éves, r. k. özv. békés- 

szentandrási szül. és lakos, vendéglős, katona 
volt, vagyonos, terheltet bűnösnek mondóm 
ki az 1924 évi IX. te. 7-8 és 16. §-ába ütköző 
kihágásban, melyet az által követett el, hogy 
mint vendéglős Békésszentandrás községben 
50 százalék viz hozzáadásával bort hamisított, 
a hamisított bort forgalomba hozta, bortartályai 
megjelölését elmulasztotta, ezért terheltet az 
idézett törvény 42. §-ának 1. pontja és a 44. 
§-ának 1. pontjá alapján az 1928. évi X. te. 
4. és 7. §§-ainak alkalmazásával behajtha
tatlanság esetére az 1928. évi X. te. 10. §-a 
alapján 10 napi elzárásra átváltoztatandó 40 
pengő pénzbüntetéssel büntetem. Az elzárást 
terhelt költségén kell foganatosítani.

Az 1924. évi IX. te. 48. §-a alapján el
rendelem az ítélet kivonatának jogerőre emel
kedése után a terhelt költségére a Szarvasi 
Közlöny cimű hetilapban és a Vendéglősök 
Lapja cimű szaklapban való egyszeri közzé
tételét.

Szarvas, 1934. január 22.
A másolat és jogerő hiteléül: 

Omaszta s. k. Jeney s. k.
irodafőliszt. tb. főszolgabíró,

rb. biró.

Márkás kerékpárok
minden méretben, 
gyermekkocsik 17 P»től! 

Legolcsóbb kerékpárjavitás
Árpád bazár 5. ■ STEFÁNINÁL
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OLCSÓK.

Al UTOLSÓ ÉVTIZED CUSHERT t i vTZFTO PERMETEZŐ SZEML

ÚVAK0D3UNK A GUXRAHHAMSTOI PERZSELŐ ZOlD P0R0KTÜL
ti KMOBADÚIAHIUUSTAUN S7EBEKKU NE KDQtfZUSSUH A TEMüTT-' 

u s z tm a a h a t  e l le m
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NOSPRASEN vagvTUTOKIL

Rózsa permetezőszer cca 50 tő rózsa permete
zésére a permetező kölcsöndijával együtt 10 f. 

Magasnyomású permetező kölcsönzés nagy 
fék permetezésére.

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

beszerezhető:

KOVÁCSIK PÁL üzletében.
Permetezőgépek kölcsön kaphatók, 

w w w w w w w w w w w w w w w w w w

Helybeli
Búza
Tengeri
Árpa
Zab
Tökmag 
Lucerna . .

gabonaárak
15 80 -  16-
1 2 2 0 -----
11*50----—
12'------
20'----19-

. . 130'------ •-

P U B L I K Á C I Ó
Egy hold szőlő házzal eladó. T. IV. 245. — Ló el

adó II. 250. — ócska ajtó, ablak eladó II. 344. — 
Trágyát, tragacsot veszek. III. 71. — Eladó II. 558. sz. 
ház, — Üzletajtó. vasredőny eladó II. 257. — Kilenc 
hold föld tanyával eladó IV. 449. — Szappanosban 2 
hold föld tanyával eladó. T. II. 22. — Tehénjárás ki
adó 11. 453. — Kútágas eladó I. 116. — Egy hold föld 
tanyával eladó T. IV. 15. — Ócska zsindely eladó I. 
170. — Szerszámfa, oszlopok eladók I. 119. — Tehén
járás kiadó 111. 206. — Gyepszéna eladó Krakó 121.
— Tíz hold föld tanyával eladó T. II. 105. — Lábon 
here eladó IV. 26. — Cementcserép eladó T. II. 111.
— Tehénjárás kiadó 1. 71., I. 110., IV. 408. II. 134. — 
Hcrepéva eladó I. 127. — Egy hold föld tanyával el
adó T. IV. 105.

APRÓHIRDETÉSEK
. Város közepén kövesút mellett ház nagyte- 

lekkef azonnal eladó. II. kér. 259 sz. Ujtemp- 
lomköz.

. Eladó Sárkány Pál III. kér. 300/1 számú 
újonnan épített adómentes háza.

. Kondoroson a Főtértől tíz percnyi járasra, 
a kövesúttól 300 méterre 9 hold elsőrendű 
föld, kényelmesen berendezett épülettel: 3 
szobás lakás mellékhelyiségekkel, istállóval 
és hizlalóval 10.000 pengőért eladó. A föld 
a község szélső utcájára visz véggel. Érdek
lődni lehet Vincze Lajosnál Kondoroson. 
Válaszbélyeg melléklendő.

. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép és 
szölöpermetezö eladó. Érdeklődni lehet a kiadó- 
hivatalban.
. Eladó fűszerüzlet a Piactéren. Érdeklődni 

lehet a kiadóhivatalban.

. Eladó I. kér., Deák Ferenc utca 160. számú 
ház. Érdeklődni lehet ugyanott.

. Békésmegyében 500 kis holdas birtok meg
felelő tanyaépületekkel, gazdasági vasúttal 
folyó évi október hó 1-től kezdődőleg haszon
bérbe kiadó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
dr. Dörnyei József szarvasi ügyvéd.

. I. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.


