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Balatonproblémák
Irta: ifj. dr. Temple Rezső orsz.=gyfil. képv.

A Balatonproblémák nemzeti problémák. 
A „magyar tenger inek három nagy problé
máját ismerjük : az egyik a közigazgatási, a 
másik az idegenforgalmi probléma, a harma^ 
dik a magyar nyaralók problémája. A köz
igazgatósra vonatkozólag az utóbbi időben 
többször felvetődött az az eszme, hogy cgv 
úgynevezett Balaton vármegyét alkossanak. 
Nem tydom mi a véleménye erre vonatkozó
lag a kormányzatnak, én egy Balaton^ vár
megyének a létrehozását közigazgatásilag nem 
tartanám egészen helyesnek. Egy központi 
intézést, egy központi, úgynevezett fürdőigaz
gatóság létrehozását azonban igenis merném 
javasolni. Ez olyképen valósulhatna meg, 
hogy ebbe a központi fürdőigazgatóságba 
minden fürdőhely delegálna egy tagot és 
ebben a központi igazgatóságban a balaton- 
menti községek is mindén körülmény között 
részesülnek érdekképviselettel. Ez a szerve
zet irányítaná a Balaton összes ügyeit. Mert 
azt, hogy a különböző vármegyékben szét- 
esoen és nem állami fdügveiut aiaÜ működ
jenek idegenforgalmi vagy balatonforgalmi 
intézetek és pénzügyi előnyt élvező, egymás
sal szembenálló érdekeltségek küzdjenek 
egymás ellen, nem tartom a Balaton érde
keire helyesnek. Nagyon helyes volna azon
ban, ha egy nem egészen kormánybiztosi in
tézmény létesülne, ami tulajdonképen már 
eddig is volt, hanem kizárólag a fürdőévadra 
szorítkozó és a fürdőigényeknek megfelelő, 
úgynevezett kurkommissziók alakíttatnának 
és működnének központi irányítással és a 
kormány ellenőrzése alatt. A Balaton másik 
problémája az idegenforgalom. Ennek irányí
tásánál a legfőbb faktor, minden körülmény 
között a magyar vendéglős- és szállodaipar, 
amelyről megállapíthatjuk, hogy csakugyan 
világhíres. Ha ennek a vendéglős- és szál
lodaiparnak megadjuk az építési lehetőséget, 
a beíektetelt tőkék biztos lehetőségét, meg
győződésem szerint, biztosan fel fogja lendí
teni a Balaton látogatottságát. Mert az, hogy 
idegenek a Balaton mellé jöjjenek, elsősor
ban szállodákat és jó penziókat igényel. A 
másik fontos tény az, amit megállapíthatunk, 
hogy az idegenek — rr>int mi is, ha külföl
dön járunk — valami látnivalót is keresnek, 
már pedig a Balaton mellett eddig úgy volt, 
hogyha odament a fürdővendég arra a für
dőhelyre, olt másfelé nem tudott menni. Pe
dig a Balaton környéke, a balatoni utak mö
gött levő részek igenis érdemesek kirándu
lásra és meglátogatásra. Az én választóke
rületemből például Buzsák község, amely 
csipkéivel és kézimunkáival már Angliában 
is hires, a Balaton környékén teljesen isme
retlen. Kerületemben hatalmas erdők, szép 
kirándulási területek, dombok, mindenféle 
kies helyek, amelyeket igazán érdemes volna 
meglátogatni, szinte elérhetetlenek. A bala
toni ulak hiánya miatt. A balatoni országút, 
amely pontosan a Balaton mellett halad tel
jes mértékben megfelel az igényeknek, de ha 
egy kilométernyire a balatoni határok mögé 
akarunk menni, akkor elérhetetlen községek
ről hallunk. Már pedig a nyaraló közönség 
az első héten ugyan pihenni akar, de azután 
szeret kirándulni. Amennyiben ezeket az

utakat megjavítjuk, nagy mértékben növeljük 
az idegenforgalmat. A harmadik jelentős pro
bléma volna a magyar nyaraló közönségnek 
a Balatonhoz szoktatása. £ tekintetben an
nakidején, a tavasz során, számottevő intéz
kedés történt a pénzügyminiszter devizaren
deletével, de a szóban forgó kérdés még 
úgy' sem volna teljesen megoldva, ha ezek 
a bizonvos nyaralók olt vijiákat, vagy villa
telkeket vásárolnának, mert a Balaton pro
blémája — szerény nézetein szerint — csak

akkor lenne elintézve, ha nyaralókat, kirán
dulókat, penzióba és szállóba járókat tud
nánk rendszeresen biztosítani. Villát venni 
ugyanis csak bizonyos osztály tud, egy-két 
heti nyaralást biztosítani képes azonban eset
leg a jobb pozícióban levő munkás is. Meg 
kell adnia a lehetőségét annak, hogy a Ba
laton mellett mindenki olcsón nyaralhasson 
és pedig ne csak a luxus szállodákban. És 
igen olcsó tarifával, a vastfti szállítás és uta
zás lehetőségét is biztosítani kell.
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Szarvas iparossága nagyban készül 
az Ipartestület jubileumára

A kézműipari kiállításon mintegy 70 iparos állit ki munkáiból

A Szarvasi Ipartestüké — mint azt már 
több alkalommal megírtuk — szeptember hó
8-án ünnepli meg fennállásának ötvenedik 
évfordulóját. Szarvas iparostársadalma nagy
ban készül a félévszázados jubileumra, hogy 
ez alkalommal ismételten megmutassa elhi
vatottságát, készségét és élniakarását. A ju
bileum rendezőbizottsága nagy szorgalommal 
készíti elő a jubileumi ^ünnepségeket. a ki
állításra pedig mintegy /(iparos készül, hogy 
remekbekészíilt kiállítási tárgyaival tegyen bi
zonyságot képességeiről és művészi ízléséről.
A kiállítás falragaszai már megjelentek az 
utcákon és hirdetik, hogy a jubileumi ünnep
ségekre szeretettel vár el mindenkit az Ipar
testület vezetősége és Szarvas törekvő és 
a szebb jövendőben bizakodó iparostársa
dalma. Az ünnepségeket szeptember hó 8-án 
tartják meg a következő beosztásban. Reggel 
fél 8 órakor gyülekezés az Ipartestület szék
házában, 8 órakor felvonulás az ev. ó-temp
lomba, fél 9 órakor a róm. kát. templomba.
Fél 10-kor a kiállítás ünnepélyes megnyitása.

11 órakor díszközgyűlés, délben közebéd. 
Délután 3 órakor a Békésmegyei Ipartestüle
tek Szövetségének körzeti gyűlése. Este 8 
órakor közvacsora és tánc. A jubileumi ün
nepségek iránt nemcsak Szarvason, hanem 
az egész megyében nagy érdeklődés nyilvá
nul meg. A kiállítás fővédnökei : dr. fáji Fáy 
István főispán, dr. Tóth Pál országgyűlési 
képviselő, dr. Haviár Gyula kir* közjegyző, 
kormányfolánácsos, Papp József az 1P0K 
elnöke, dr Mázor Elemér kir. közjegyző, 
Vértes Miksa a Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, diszelnöke gróf Bolza Géza földbir
tokos, elnöke dr. Schauer Gábor főszolga
bíró, társelnök vitéz Biki Nagy Imre főjegyző, 
ügyvezető alelnök Medvegy Miklós ipartestü
leti aleinök. A védnökök sorában ott látjuk 
a község vezetőférfiainak legjavát, a megyei 
ipartestületek vezetőit. A megye ipartestüle- 
lei küldöttségileg képviseltetik magukat a ju
bileumi ünnepségeken és nagyszámban vesz
nek részt a Békésmegyei Ipartestületek Szö
vetségének körzeti gyűlésén.

Dr. Schauer Gábornét választották meg 
a Stefánia Szövetség elnökéül

A szülő-otthonban 1934-ben 144 csecsemő látott napvilágot

Schauer Gábor főszolgabíró javaslatára a 
szövetség diszelnökévé báró Hellenbach 
Gottfriednét választotta meg és a boldogult 
emlékű elnök helyét a jelölő bizottság egy
hangú indítványára dr. Schaüer Gábornéval 
töltötte be. A továbbiak folyamán már az új 
elnök vezette a gyűlést, mely meghallgatta 
dr. Déri Henrik igazgató mindenkor nagy 
hatást kiváltott jelentését, melyből kiemelen
dőnek tartjuk a gyermekvédelmi adóra, a 
gyermekvédelemnek a tanyákra és annak 
hat éves korig való kiterjesztésére vonatkozó 
időszerű gondolatokat. Figyelemmel kisérte 
végig azután dr. Molnár János ügyvezető 
orvosnak az intézet egy éves működéséről 
irott történetét. E jelentés megemlékezik arról, 
hogy az intézet védőnői Áment Józsefné fő
védnöknő kezdeményezésére kerékpárral lát
tattak el és igy a gyermekvédelem ez apos
tolai közel egy év óta már e járművön látják 
el súlyos szolgálatukat. A jelentések sorát be
zárta Géczy Dezső pénztáros zárszámadási 
beszámolója és jövő évi költségvetése. Bár 
e beszámoló az intézet elmúlt évi háztartá
sáról örvendetes képet nyújtott, mely a mai 
nehéz gazdasági viszonyok között is többle-

Eseményszámba-menő ünnepe városunk 
szociálisan gondolkodó és a magyar gyermek 
jövőjéért fáradozó társadalmának minden 
esztendőben a Stefánia közgyűlése, melynek 
idei napján: augusztus hó 17-én az Anya és 
Csecsemővédő székházában a nagy számban 
összegyűlt tagok között ott láthattuk gr. Bolza 
Géza és Pál földbirtokosokat, báró Hellenbach 
Gottfriednét, a városunkban időző Lee-Delisle 
asszonyt, (ki a gyűlés alatt szerzett és mesteri 
formába öntött benyomásait lapunk részére 
engedte ét), az összes hitfelekezetek papsá
gát, a község elöljáróságát, a helyi egyesü
letek, hivatalok vezetőit. Az idei összejöve
telt kettős ünneppé avatta az a körülmény, 
hogy a gyűlés áldozott a szövetség tragikusan 
elhunyt egykori elnöke báró Benz Ottóné 
dicső emlékezetének. Az ö emléke felett az 
egész közgyűlés bensőséges részvéte és áhi- 
lalszerű figyelme mellett dr. Déri Henrik 
igazgató mondott kegyeletes szavakat és adta 
át ünnepélyes formák között az intézet falába 
illesztett márvány emléktáblát. Az emlékbe
szédet a közgyűlés teljes egészében a jegyző
könyvbe iktatta. A másik kiemelkedő mozzanat 
az volt, amidőn a közgyűlés az elnöklő dr.
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tét (igaz, hogy csak 17 fillért) mutat fel, az 
órijási mértékben megnövekedett forgalom 
mégisi egyre nagypbb követelményeket állít 
a vezetőséggel szembe. Áz intézet rendelke
zésére álló segélyek mindjobban kevesek
nek bizonyulna^ és csakis a túlzott takaré
kosság és az óvatos pénzkezelés tette lehe
tővé, hogy a j otthon megmaradhatott ezen a 
magas színvonalon. Az összes jelentések, be
számolók hű tükrét adták a Stefánia belső 
életének és fényesen igazolták, hogy ez az 
intézmény itt a magyar pusztán hézagot- 
pótló szociális alkotás, mely a község, a vár
megye és az Országos Központ támogatása 
mellett hálóval emlékezett meg a szarvasi 
társadalom által adott jótéteményekről és 
azokat gyümölcsözőleg használta fel a ma
gyar jövő érdekében. A szomorú, sötét ma
gyar jelenben egy biztató fénysugarat és a 
csonka törzs testén egy reményteljesen erő
södő sarjhajtást sejtetett meg velünk e gyű
lése révén a mi Stefániánk..

h í r e k
UTÓHANG

(a Stefánia Gyűléshez)
Irta Dóra Lee-Delisle

„ .. . és gyülekezének az emberek jótékony 
szándékkal.11 A jótettek visszhangja most is úgy 
zúg fejemben, mint a templom hívogató harangja. 
Kicsiny gyermekszájból világgá repül úgy a jajszó, 
mint az elégedett gügyögés. A szülésben elgyö
tört anyák félve várják azt a napof, amikor újra 
vállukra vehetik a keresztet és újra egyebet sem 
hallanak, mint zokszót és panasztt amikor kifogy 
a jótékonyság böségszarúja. Sok a bánat ezen 
a világon ! És az annyi öröm, a legszentebb öröm, 
sokszor fájdalmas nyöszörgéssé változik át, mely 
a világűrben folytonosan kering és ártalmas 
sugallattá fajul, megmérgezvén az emberi életet, 
melynek szentnek és séithetetlennek kellene lennie. 
„Áldott legyen a nő, ki szeret és ezerszer áldott 
ki anyává l ö n A z  Úr jóságos keze érintse meg 
annak homlokát és űzze el annak minden kese
rűségét ! Egyetlenegy se vesszen el ama kisdedek 
közül. sem fesfben, sem lélekben, kik meglátják 
az Isten kék egét. Ne engedjük, hogy a ma 
megszületett gyermek átkot szórjon majd a világba, 
hogy megmérgezze az életetadó levegőt. Mert 
minden sötét gondolat ezret szül, szapora az 
mint az alsóbbrendű állat. Emeljünk fel mindent 
magasra, egészen az egekig. Tudjuk meg azt, 
hogy a magaslatok tiszták és terjedelmesek ; hogy

a jó Ister\ világában hely van minden teremt
ménye szármára. Egy sem oly alacsony, hogy 
ne lehetne felemelni; egy sem oly szerencsétlen* 
hogy ne lehetne boldoggá tenni. Jótékony kezek 
áldásos rrjiunkája, rövid időre bár, görnyedt 
váltakról felemeli az anyasáp keresztjét; rövid 
időre gondtalan szendergénbe ringatja a /»'csíny 
világ szentjeit. Mert szentek vagytok édesanyák! 
Talán nem ts tudjátok azt. Talán a sok kin. 
gond és bánattól fel sem tudjátok fogni azt a 
megtisztulást, melyet az a kicsiny gyermeklélek 
hoz Nektek egy másik világból, mi.kor először 
ölelitek duzzadt kebletekre az Isten nagy aján
dékát. Szentek vagytok abban a pillanatban édes 
Anyák. Bár sohasem bpmlana életetekre a világ 
ezer jajszava, mely éhes gyermekszájból előtör! 
Bár sohasem hallhatnátok az éheslelkű gyermek 
szemrehányásait! Bár örökre gondtalan lenne 
az anyaság magasztossága és gyüleke
zének az emberek jótékony szándékkal

Gyógyszertári inspekció

Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá
latot Szarvadon augusztus hónapban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

Istentiszteletek
A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőtt 

tói, az újtemplomban magyarnyelvű istentiszteletet 
tartanak.

A szarvasi. róm. kát. templomban vasárnap 
délelőtt fél 9-kor kismise, 10-kor szentbeszéd és nagy
mise, délután 4 órakor litánia. Hétköznapokon fél 8 
órakor kismise.

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

— Házasság. Schultz Mária és vitéz Tep- 

liczky János e hó 22-én házasságot kötöttek. 

(Minden külön értesítés helyett.)

— Plébánost kinevezés. XI. Pius pápa adr. 

Đomanek Pál volt ,békésszentandrási r. kát. 

plébános Békéscsabára történt kinevezése 

által megüresedett békésszentandrási plébá

niára plébánosnak Borbás Pál bucsatelepi 

lelkészt nevezle ki. Békésszentandrás r. kát. 

hívei a kinevezést nagy örömmel vették tu

domásul és új plébánosuk fogadására minden 

előkészületet mentetlek.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Szarvas köz

ség képviselőtestülete szombaton, augusztus 

hó 24-én délelőtt 9 órától rendes közgyűlést

tart. A 36 pontból álló tárg;ysorozatl?^ ^ ] ^e k  

között a -községi orvosi és az egyi^ tűzoltói 

óllés betöltéséről tárgyalnak, majd a kp3]j*énz- 

tér és egyéb üzemi pénztárak 1936. évi 

költségvetéseit vitatják meg.

Az ellopott nóta
— Sárosi Benő verse —

Jff csat könnyet töröl a kendő.
Csak búcsút int, nem hívogat, 
Virággal a nyár nem borítja 
Csak a sírokat.

Lakodalmas nép előtt zárva,
— Halottnézőnek nyílnak csak 
Az ajtók — és a nép tükrére 
Örömünnepen is gyászfátyolt aggat.

A székely legények kaszája 
Porladó csontba, kőbe vág,
Hallgat az ajkuk, róla a nótát 
Régen ellopták.

Ordít az orkán a Hargitán,
Holló ül fenn a Cenk-hegyen,
Halott ősök szellemárnyai 
Csendesen lépjetek, csendesen.

A Hadak Útján sápadoznak, 
Ritkulnak a szent csillagok. 
Könnyükkel sodornak szálat 
A székely asszonyok.

—  Beiratkozások a gimnáziumban. A szarvasi 

Vajda Péter-gimnáziumban az 1935—36. 

tanévre szóló beiratkozások szeptember hó

4- és 5-én lesznek délelőtt 9—1 l-ig és délután 

3—5-ig az iskola tornacsarnokában. Az I—IV. 

osztályos tanulók javitóvizsgálatai szeptember 

3-án, az V —VII. osztályos tanulók javító- 

vizsgálatai szeptember 4*én reggel 8-kor lesz

nek a megfelelő tantermekben. A különbözeti, 

pótló- és magánvizsgálatok Írásbeli része 

szeptember 5-én, szóbeli része szeptember

6-án lesz. A javító-, pótló- és kiegészilő- 

érettségi-vizsgálatok írásbeli része szeptember 

3-, 4-, 5- és 6-án, szóbeli része szeptember
7-én lesz. Tanévnyitó istentisztelet szeptember

9-én reggel 8-tól lartatik. A tanítás szeptember

10-én reggel 8-kor veszi kezdetét.

SZERENÁD
Regény, írta: MÁRCIUS 
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Victornak meg kell tanulnia: megismerni
a. saját jobbik énjét, megismernie a legjobb ba
rátainak a lelkét, akiknek nagyon sok szenve
dést okozott. Addig nagyon sokat fog szenvedni 
ő is. De a szenvedés tisztítótűz. És kívánom, 
hogy az ő lelke salak nélkül kerüljön ki ebből 
a purgatóriumból. Akkor az a megtisztult lélek 
tudni fogja, hogy mi a kötelessége !

— Érlelek Október — válaszoltam mele
gen. És újra csak áldozatot kérek tőled. Hedda 
boldogsága érdekében. Amit mindketten óhaj
tunk. Amiben mindketten hiszünk. Megteszed 7

— Amennyire csak lehetséges ! — mosoly
gott Október.

— Hát akkor engedd meg nekem édes 
barátom, hogy titokban mindent közöljek veled, 
amit csak Victorról megtudok 1 Értesz engem 7 !

— Értelek édes fiam — válaszolt meleg 
keserűséggel a báró. Remélem diszkréten fogjátok 
kezelni az én szerepemet ebben az ügyben és 
nem lesz belőle még egy párbajom 7!

— Esküszöm, hogy nem I — válaszoltam 
hévvel. De van egy utolsó kérésem vagy kérdé
sem hozzád báró — könyörögtem.

Összenéztünk. Szemeink egy drága-drága 
nevet tükröztek egymásnak vissza. Azt hiszem, 
hogy a percnyi csendben pontosan megszámlál
hattuk volna egymás szívverését. Töltöttem.

A báró újból felállott. Az arca elsápadl és 
a szeme izzott. A keze remegett. Halkan, túlfű
tött szavakkal beszélt.

— Ezt a poharat annak az egészségére, 
aki szebb a Szépségnél, jobb a Jóságnál ! Akit 
földi halandó meg sem érdemel I Koccintottunk 
és ittunk I Azután a báró lefordította a poharát. 
Fázósan összehúzta a kabátját és halkan, reked
ten folytalla :

— Minden vidám órának egyszer vége 
kell, hogy legyen. Induljunk Március fiam 1 . . . 
Alkonyodik !

Egy rossz tréfa

Másnap Október — minden előzetes beje- 
jelentés nélkül — autóba ült és rövid búcsúlá- 
togalásokat tett Tannenbergéknél, Mujkosházynál, 
Brennernél. nálunk és a kórházban is. Heddá- 
éknak csak a vacsoránál állott elő vele, hogy 
másnap hazautazik Budapestre.

A kis társaság, elszomorodott. Hedda végig
cirógatta a báró kezét:

— Nem jól érzi-magát nálunk, édes Októ
ber 7 Maradjon még legalább két hétig I Hiszen 
magának nem sürgős I

Október hangja mintha nagyon messziről 
és tompán csengett volna :

— De igen ! Sürgős 1 Vájnak! .. .

— Ugyan kik várják 7 — duzzogott a szép 
asszony. Az asszonyok és a lányok 7 Azok itt 
is vannak — mondotta aranyos kacérsággal. 
Vagy a kliensei 7 Azokat elintézi Makszi úr !

A báró Összehúzott szemöldökkel, szomo
rúan, szinte üveges szemmel nézett egy ideig 
bűbájos háziasszonya szeme közé.

— A feleségem — és a két gyermekem 
vár — mondotta fakó hangon.

Pali bátyánk bal keze mutatóujját a fülébe 
dugta és alaposan megrázta.

— Már megint ki kell fuvatnom a fülemet I
— dörmögte. Nagyon romlik a hallásom.

Hedda asszony kézéből az ezüst kis kanál 
nagy csörömpöléssel esett a szamócás tányérkára. 
Nóra összerezzent és felvetette árlatlan kék sze
mét. Az arckifejezése ugyanolyan fájdalmas cso
dálkozást árult el, mint egy gyermeké, akit vá
ratlanul pofon ütnek.

A szép asszony tért először magához, va
lamennyire. A hangja idegenül csengett.

— Bocsásson meg: nem értem, édes Ok
tóber ! Maga tréfál, vagy én értettem rosszul 7

A másik két ember szeme is mohón tapadt 
a báró ajakára. Igen-igen, bizonyos, hogy csak 
tréfált. Vagy az ő fülük mondotta fel a szolgá
latot I , . .

Október azonban most mér hangosabban 
és könyörtelenül szótagolta :

— Vár a feleségem és a két gyermekem 1
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— Nagy áhítattal hallgatta végig a közönség 
a templomi hangversenyt. A szarvasi róm. kát. 

templomban szombaton este nagyszabású, 

művészi nívójú és értékes hangversenyt ren

dezett, amely alkalommal a hívek és az ér

deklődők zsúfolásig töltötték meg a templo

mot. Privler Pál a kát. iskolák igazgatója, a 

jeles kántortanitó nagy felkészültséggel, meleg 

átérzéssel orgonaszámokat adott elő és az 

énekeket is aláfestette hangulatos és finom 

orgonakísérettel. Takácsy Dénes, a kiváló 

énekművész énekszámai szivet-fület gyönyör

ködtettek, a magasba emeltek, mély áhítatot 

keltettek. Nemesveretű hangja, mély beélése 

és egyéni értékei ismét megszerezték száméra 

a szarvasi közönség hódoló elismerését. Tö- 

rőcsik Tériké meleg, kellemes hangja diadal

masan szárnyalt az áhílatos csendben, a ve- 

gyéskar pedig pompás összhangban, sok fi

nomsággal, a mélyebb érleimet is jól kihozó 

elpadással énekelt. Végi Ödön operaénekes 

Koudela Magyar mialyánkját adta elő sokat- 

igérő igyekezettel, kellemes hangján, erős be- 

éléssel. Horejsi Antal művészi fuvolajátékával 

fogta meg a hallgatóságot, Pécsy Sarolta me

legtónusú hegedűjátékával szerzett elismerést. 

Hegyi József az énekkart kisérte figyelmes 

igyekezettel az orgonán. Az énekkart Privler 

Pál vezényelte egybefogóan, áhitatos lendü

lettel. Takácsy Dénes orgonajátéka erőleljes 

és színes, behizelgő és felemelő volt. A szép 

hangverseny minden számét mély áhítattal 

fogadta a közönség.

— Nyilt levél Szarvas társadalmához. Mélyen 
tisztelt Hölgyeim és Uraim! Már jóelőre szi
ves elnézésüket kérem, amiért a következők 
sorén egy szomorú társadalmi hibára leszek 
kénytelen rámutatni. Tudom, hogy a mai élet 
mennyire nehéz, mennyi bajjal, küzködéssel 
jár az a munka, melyet ki-ki folylat, hogy 
ebben a szűkreszabott hazában kiharcolja 
magának és családjának a megélhetési szük
ségleteit. Ilyen körülmények között valóban 
nehéz felemelkedni úgy az egyénnek, mint 
a társadalom összességének arra a magas
lata, ahol megszűnnek a kenyérgondok, az 
egyénekről lefoszlik az egoizmus szürke, hét
köznapi burka s helyette az egyetemes nem
zeti fájdalmak étérzése, nagy társadalmi hiá
nyok észrevétele ütközik ki a lelkeken. A 
hősökkel kapcsolatban akarok néhány sze
rény szót mondani Mélyen tisztelt Hölgyeim 
és Uraim ! Azokról, akik immár tizenhat

húsz év elfakitó távlatéban annyira elsze
mélytelenedtek, hogy lassan megszűnnek azok 
részéről is, akik valaha magukénak mond
hatták őket, mindinkább a közzé válnak 
mintaképül szolgálva minden idők élő em
berének. A keresztény erkölcsi világnézet az 
élet koronáját nyújtja azoknak, akik életük
ben a kölelességteljesitést tekintették lelki 
életük alapmotívumának, azoknak pedig, kik 
kötelességteljesitésközben, valamilyen egye
temes érdek szolgálatában életüket áldozták 
fel a legnagyobb tisztelet jár. Az egyik volt 
francia köztársasági elnök mondotta annak
idején, hogy a kötelességteljesilés legfelsőbb 
foka hősi halált halni magasabb nemzeti ér
dekekért. Mint tudjuk ő is a francia közélet 
hősi halottja lett és felavattatott azok sorába, 
akiket a francia nép az idők végtelenségéig 
a félistenek sorába iktatott. Rómában hatal
mas szentély épült azok emlékének a meg
őrzésére. akik. az új Olaszországért vérüket 
ontották. Ide megújhodni jár minden olasz 
s a fekete márvénylapokból, mint a rádium
ból állandóan sugárzik a nemzeti fanatizmus 
lebirhatallan ereje. De mig más országban 
a nemzeti fájdalom csak panteonokba tömö
rült, addig nekünk az egyedüli nemzeti kin
csünkké vált. Ebben a tekintetben mi va
gyunk a leggazdagabbak. Mert vájjon milyen 
emlékmű lenne a legtökéletesebb kifejezője 
ennek a szent fájdalomnak. Ha mi is tud
nánk ilyen épületet alkotni, a legszentebb 
nemzeti szentélyünkké válna. Több volna a 
templomnál, nemes egyszerűségében lebilin- 
cselőbb volna a világ bármelyik művészi al
kotásánál, mert benne találkozna a hit az 
örökké élő nemzeti érzés felsőfokával. De, 
sajnos, meg kell állanunk szomorúan, csüg
gedten, mert végnélküli a mi szegénységünk. 
Amint itt fekszünk kitaszitotlan, testvértelenül 
a gazdag Európa küszöbén, csak a szemünk 
csillan fel, ha látjuk mások gazdagságát, ha 
pedig szegénységünkre pillantunk belemarkol 
a szivünkbe valami rettenetes érzés, össze
szorul az öklünk . . .  és azután ismét össze- 
roskadunk, járjuk tovább a hétköznapok sá
ros -útját koldustarisznyával nyakunkban. 
Azok, akik érettünk életüket adták egyre tá
volodnak tőlünk, mint a világűr kósza üstö
kösei távolodnak a földtől. Nem bírjuk tekin
tetünkkel követni glóriás alakjukat. Itt mara
dunk a porban, a hétköznap gondjai között. 
Emlékük mellett elmegyünk mindennap és 
vájjon hánynak jut eszébe közülünk, hogy 
felemelje tekintetét és megemelje kalapját a 
kőbefaragotl kötelességteljesilés vaskemény 
vonásai előtt. Nekünk csak ritkán van olyan 
ünnepnapunk — akkor, amikor arcuk fény
sugáré reánkvetül — ilyenkor elfeledjük a 
koldustarisznyát, hogy szegények vagyunk,

mindent elfelejtünk, mi a sivár mára emlé
keztet s ha összeszoritott ajkunkon nem is 
tör ki jajszó, ha vaskeménnyé edzett arcvo
násaink nem is torzulnak sírásra, a fájdal
mas emlékezés bőséges forrása elementáris 
erővel zúdul fel, megundorodunk önmagunk
tól is és vad meakulpázással a történelmi 
emlékek és frázisok szeges korbácsával vé
resre verjük mezítelen lelkünket. Ilyenkor je
len vannak Ok, akik ott nyugszanak valahol 
a doberdói sziklák között, a végnélküli orosz 
csatamezőkön, vagy a névtelen hadifogolytá
borok jeltelen temetőjében. Ilyenkor óvato
san kellene lépnünk, mert nem járunk-e egy 
ismeretlen hős sirja felett. Azonban elmúlik 
a szent delirium, pogány konoksággal leráz
zuk magunkról a nemzeti kegyelet szentelt 
vizét, megyünk tovább a kenyér után. De ne 
feledjük el, hogy megérett a halálra az a 
nemzet, az a társadalom, amely megfeledke
zik nemzeti halottjairól, mert élő nemzeti ér
tékeinkről megfeledkezni hálátlanság, de hősi 
halottjainkról megfeledkezni, sokkal több en
nél : ez a legsötétebb bűn, amit egy nemzet 
fia saját hazája ellen gondolatban elkövethet. 
Nálunk a tiszteletadás minimuma a kalap
levétel s ha mér annyira szegények vagyunk, 
hogy hőseinknek mást adni nem tudunk, leg
alább emeljünk kalapot, valahányszor a Hősi
emlékmű előtt visz el utunk. Molitorisz Pál.

sífii*

M A G Y A R  G Y Á R T M Á N Y .
Gyógyszertárakban kapható:

— A Stefánia Elnökségi gyűlése. A szarvasi 

Stefánia újonnan megválasztott elnöke és 

diszelnöke hétfőn délután 5 órára hívta össze 

a helyi szövetség tisztikarát, hogy velük a 

Stefánia további akadálytalan működéséhez 

szükséges intézkedéseket és a közel jövő 

programmját megvitassa. A gyűlésen megjelent 

az újonnan megválasztott diszelnök: báró 

Hellenbach Gottfriedné férje is.

— A községi iskolaszék gyűlése. A Szarvas 

nagyközségi elemi iskolák és óvódák felügyelő- 

bizottsága pénteken, augusztus hó 16-án és 

hétfőn augusztus hó 19-én Szelényi János 

ev. lelkész elnöklete mellett tartotta gyűlését, 

mely a nyugdíjazás folytán megüresedett III. 

kerületi óvónői állás pályázatának a feltételeit 

állapította meg és azokat jóváhagyás végett 

a vármegyei kir. tanfelügyelőséghez terjesz

tette fel. A pályázat a hivatalos lap szep

tember elsejei számában fog megjelenni.

Nyitva a világ PHILIPS rádióval !
LUXUS SZUPER X SZUPER TRIUMPH X MATADOR X ÁRPÁD
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HETENKÉNT
ltja : OROSZ IVÁN

Eletművészek
A nyomor a bűn melegágya — mondja a 

régi közmondás és ezl az igazségol szinte na
ponként látjuk beteljesedni. Az éhező gyomor 
a legtöbbször leveti az emberről mindazt, ami 
emberi és erkölcsi és épen ezért azok a társa
dalmi megmozdulások, amik az általános jólétért, 
az emberi munka megbecsüléséért, minden em
ber megélhetéséért és a nyomorgók felemeléséért 
küzdnek dicséretreméllók.A koldusok a társadalom 
szégyenfoltjai és hogy a koldulás egyszer végre 
megszűnjön, intézményes cselekedeteket kell rend
szeresíteni országszerte. Megszégyenítő a koldu
lás nemcsakJ a koldulóra, de a társadalomra is. 
A heréket még a méhek is kiirtják soraikból, de 
a dolgozni akaróknak nekünk is meg kellene 
adni a módot, hogy dolgozhassanak és kél kezük 
munkájával, arcuk verejtékével szerzett kenyéren 
boldog örömmel nevelhessenek családot. Az éhező 
és elesett legvégső esetben koldulásra vetemedik, 
ám sok esetben tapasztalhatjuk, hogy az önér
zetes ember inkább éhenhal, minthogy alamizs
nát elfogadjon. Ezt tudva, akaratlanul is oda
jutunk gondolatfűzésünk során, hogy a koldulás 
erkölcstelenség, mivel a könnyű életre nevel és 
mér magában annak az érzésnek a tudata is, 
hogy ellenszolgáltatás nélkül fogadok el valamit 
és szinte gond nélkül élhetek egyes emberek jó
sága folytán, erkölcstelen. Természetesen az em
beri észjárás huncut furfanggal igyekszik is ezl 
áthidalni és önámiló cselekedetek révén igyek
szik hozzáférkőzni más ember pénztárcájához. 
Szinte naponta tör be otthonunkba a jólöltözött 
iparművész, aki értéktelen levelezőlapokat árul, 
de pár fillért is elfogad ajándékként tanulmányai 
továbbfolytatására. A munkanélküli iparoslegé
nyek invázióját is ki ne ismerné, akiknek ha 
valaki valamilyen munkát ajánl fel, megígéri : 
hogy eljön elvégezni, de az Ígéret beváltásáról 
megfeledkezik és odébbáll. Beszéljek-e a cigá
nyok hadáról, akik a hét minden napján, külö
nösen szombaton és ünnepnapokon ellepik a 
várost és ha nem pénzt kapnak elátkozzák a 
jótevőt, az ennivalót pedig az utcán az árokba 
vetik. És ha továbbmegyünk városunk határán, a 
vonaton sem hagy el bennünket a könnyen élők 
nagy tömege. Különösen a Csaba—Budapest-i 
vonat van tömve a koldulókkal. Az állásnélküli 
színész rossz hangon irredenta dalt énekel. Lipót
városi zsargonja hátborzongató. Amikor végig
szenveded az elnyomoritott, szegény nótát, tud
hatod, hogy miért van állás nélkül. Beborozolí, 
állni is alig tudó „zenész" csárdást muzsikál 
oly érzéssel, hogy a sok hamis hangtól a hall
gatóság is berúg és Nagykátán már népzené
szünk a kocsmában fröccsözik az egybegyüjtölt 
pénzen. Az állásnélküli zsonglőr egy pálcán for
gatja a lányért, amit minden gyermek pár perc 
alatt megtanul, de ő állás nélkül van és meg
követeli, hogy legalább 20 fillért adjon a sze
rencsétlen utas, aki már szundítani is szeretne 
egyet a délutáni melegben, Kiégett tarlók, leégett 
kukoricaföldek, fonnyadt cukorrépatáblák közölt 
fut a vonat, a nagy magyar szomorúság belo- 
pakodik a szivekbe, az esőhiány állandó beszéd
téma és a kegyetlen nyár ezer gondja-baja meg
üli a lelkeket. És ezekre a Sok bajokra, a szük
ségelt utazási gondokra még a koldusok, kére- 
getők, művészek és bűvészek serege nagy csa
pásként jön. Pedig ők jól élnek. Jobban, mint 
sok utas, aki az életgondoktól leverve szaladgál 
a kenyér után. Valóságos életművészek ezek a

vonatban pendliző emberek, akik két állomás 
között molesztálják az utasokat. Nagyon szépen 
megkeresik a napi enni-, sőt innivalót is, mert 
sokan csakhogy megszabaduljanak tőlük, pénzt 
adnak nekik. Eletművészek ezek a rossz színé
szek, művészek, bűvészek, festők, minden tehet
ség nélkül, de a hozudozés művészetével, akik 
ellen minden lehetőt el kellene követni, hogy ne 
éljenek az utazóközönség nyakán parazitákként. 
Vájjon mit szólnak ehhez azok az idegenek, 
akik országunkat keresik fel. Mit szólnak ezek
hez az olasz lazarrónikat is megszégyenítő tola

kodásukért ? Az ország nagy szégyene ez. mivel 
nem elesetlek, nem bénák és vakok, de jólöltö- 
zölt, magukat művészeknek kiadó ingyenélők 
tolják fel magukat a könyörületesség magaslatára. 
Adj a koldusnak, adj a bénának, adj a szegény
nek, az elesőnek, de ne annak; aki ezek elől 
rabolja el ajándékfilléreidet. De talán adj ezek
nek is. Ne sajnáld tőlük filléreidet, hiszen ezek 
nagy élelművészetükben megfeledkeznek arról is, 
hogy emberek és hogy önámilás az élelük, ami
nél szebb *az élete egy hangyának vagy egy le
futó csillagnak is.

Fejés közben a tehén felöklelte és a gerincét törte
Súlyos sérülésekkel szállították orvoshoz a szarvasi kisbirtokost

Korim János 62 éves szarvasi elsősegély után behozták a városba .és
dr. Tokay Lajos orvoshoz szállították. 
Korim János valószínűleg gerinctörést 
szenvedett, mivel fél oldala teljesen 
megbénult. Az orvos tanácsára laká
sára szállították és otthon ápolják. 
Állapota súlyos.

kisbirtokos szombaton este a tehenét 
akarta megfejni. Amikor a sajtárral 
leült a tehén mellé, a tehén hirtelen 
megfordult és felöklelte a gazdáját. 
Korim hátraesett a kis székről és esz
méletlenül terült el. Hozzátartozói azon
nal értesítették a mentőket, akik az

— Kerti-ünnepély Öcsödön. Az Öcsödi Mun

kás Dalkör vasárnap délután az öcsödi nép

kertben kerti-ünnepélyt rendezett. A látványos 

és szórakoztató ünnepségen a közönség nagy 

szómban vett részt.

— Magyar Művészet. A Majovszky Pál dr. 

és Oltványi-Ártinger Imre dr. szerkesztésében 

megjelenő művészeti folyóirat július-augusz- 

lusi kettős számának változatos tartalmából 

nagy érdeklődésre tarthat számot Nagy Sán

dornak Székely Bertalan cenlennáriumára 

irött cikke, melyet a mesternek eddig isme

retlen 12 ifjúkori vázlata illusztrál. Elek Artúr 

a Szépművészeti Múzeum olasz képtárának 

átrendezéséről ir, Petrovics Elek pedig azokat 

az elvi szempontokat közli, amelyek őt az 

átrendezésben vezették. Minden egyes tanul

mányt bőséges képanyag kisér. E nagyobb 

tanulmányokon kivül gazdag irodalmi es

művészettörténeti rovat zárja le a kötetnyi 

számot, A legelső külföldi művészeti orgánu

mokkal egyszinten álló kitűnő magyar folyó

irat előfizetési ára negyedévre 7 pengő 50 

fillér. Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a 

kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 7.

— Állatbetegségek. A legutóbbi vármegyei 

állategészségügyi kimutatás szerint járásunk

ban újabban a következő. állatbetegségek 

léptek fel. Lépfene Békésszentandráson egy 

udvarban, Szarvason 1 majorban, sertéspestis 

Szarvason 4 udvarban, 4 tanyában, 1 major

ban, Öcsödön 4 udvarban, 4 tanyában, Kon

doroson 5 udvarban. 1 majorban, Békésszent

andráson 1 udvar-, Csabacsűdön 4 tanyában. 

Sertésorbónc Szarvason 38 udvarban, 7 tanyá

ban, Kondoroson 5 udvarban, Csabacsűdön 

10 udvarban. •

Használt középiskolai és elemiiskolai

tankönyveket 
vesz, becserél

(csekély ráfizetéssel),

használt és új 
tankönyvekre

előjegyzéseket felvesz Nagy  Sándor
könyvkereskedése.
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VásárijJazolvdny az ipartesJUleieknél, ipar
kamaráknál ćs meneljegyirodáknál kapható.

— Meghalt Kner Izidor. Kner Izidor, gyo

mai könyvnyomtató mester meghalt. Kner 

Izidor, a vándor könyvnyomtató családnak 

Gyomán letelepedelt utóda híressé telte. Gyo

mét és önmagát művészi törekvéseivel. Mű

vészekkel vette magát körül ez a melegszívű, 

művészetért rajongó mester és a báli meg

hívókon, az újmetszésű könyvbetűkön meg

alapította a modern magyar nyomdászstilust. 

Aranyos kedéjye, moglátásokban gazdag szel

leme iróvá avatták. Budapesten halt meg és 

Gyomán temették el a nyomdászok és írók 

nagy részvéte mellett 76 éves korában.

— Jóváhagyott alapszabály. A belügyminisz

ter a Kondorosi Méhész Egyesület benyújtott 

alapszabályait jóváhagyta.

— Zongoratanitás. Dr. Kácser Rezsőné zon

goratanárnő a tanítást szeptember 1-én ismét 

megkezdi. Jelentkezéseket elfogad.

M A G Y A R  GYÁR ■ MAII  V. 
Gyógyszertárakban kapható!

— Magasitási munkálatok a Körös gátjainál.
A Körös—Tisza—Marosi Ármeritesitő ésBel- 

vizszabályozó Társulat vezetősége szerdán 

1920 munkást állított munkába a gátak ma- 

gasitási munkálatainál. A munkások csoport

jában 114 szarvasi, 2 csabacsűdi, 26 békés

szentandrási, 26 öcsödi munkás kapott alkal

mazást.

1935—36. rádióévad

ÚJDONSÁGAI!
PHILIPS:

2+1 ÁRPÁD P 98, MATADOR 
P 178, a kiskészülékek maximuma. 

3+1 SZUPER TRIUMPHP 328,
az ideális középkészülék.
4+1 LUXUS SZUPER P 448,
mindent tud.

STANDARD
ot új típusával minden Igényt kielégíti 
Kedvező részletfizetési feltételek! 

KAPHATÓK:
_  mm . ___

I ^ C  villamossági- ós 
• O f c W w W  rádlószaküzletben 

SZARVASj (Fürdővel szemben).

— Leesett a kerékpárról. Horváth Ilona 

békésszentandrási háztartási alkalmazott ked

den este a csabai országúton kerékpározott. 

A városba vezető úlon a haját akarta meg

igazítani és az elengedett kormány kiugrott, 

amitől Horváth Ilona nagy ívben lezuhant a 

gépről. A kihívott mentők részesítették első 

segélyben és lakására szállították. Kisebbfokú 

agyrázkódást szenvedett.

— Akinek már harminc gyermeke volt. A múlt 

héten hat cigánycsalád érkezett Öcsödre, 

mindannyian teknőfaragók és teknők, kanalak 

eladásával foglalkoznak, A cigányok heves

megyei illetőségűek és az egyik asszony, 

Bulicska Mihályné Kanalas Flóra azt állítja, 

hogy eddig már 30 gyermeke volt. Tizenhét 

éves korában ment férjhez és most 46 éves. 

29 éves házasélete alatt három izben kettős 

és egy izben hármas ikrei születtek. Gyermekei 

közül azonban csak kettő maradt életben.

— Felfordult a kocsi és a lábát törte a nap
számosnak. Molnár István 36 éves szarvasi 

mezőgazdasági napszámos szerdán délután 

egy kocsira szállt fel az orosházi útnál. A 

kocsit húzó lovak megbokrosodtak és a ko

csit elragadták. A sebesen futó kocsi befor

dult az árokba. Molnár István a kocsi alá 

került és a lába beleakadt az egyik kerékbe. 

A kerék eltörte Molnár bal lábának alsóláb

szárát. Nyilt töréssel szállították be a városba. 

A mentők a gyulai kórházba szállították be. 

Állapota súlyos.

— Budapestre Lakberendezési Vásár láto

gatására szóló kedvezményes utazási igazol

ványok kaphatók Tákos Lajos ipartestületi 

jegyzőnél. Ára 2.20 pengő, érvényes augusztus

28-tól szeptember 13-ig.

— Országos vásár. A csépai országos vásárt 

szeptember l-én tartják meg.

i — Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv- 

| ben augusztus l4-lől augusztus 23-ig a követ

kező bejegyzések történtek. Születtek: Ökrös 

György és Balog Mária leánya Mária, Palik 

János és Csányi Judit leánya Mária, Savrlya 

Zsuzsanna fia Pál, Blonder József és Fischer 

Katalin leánya Etelka, Podmaniczky János 

és Asztalos Julianna leánya Julianna-Margit, 

Mucha János és Rák Erzsébet leánya Zsu

zsanna, ifj Dankó Pál és Bankó Judit .leá

nya Judit, Lancsik Pál és Legény Erzsébet 

leánya Erzsébet, Skorka András és Vityaz 

Anna fia Mihály, ifj. Bohnyat András és 

Dankó Erzsébet fia András, Gömöri János 

és Medvegy Anna leánya Anna, Opauszki 

Pál és Janis Mária leánya Mária. Házasságot 

kötöttek : Roszik Pál Pleskó Máriával, vitéz 

Tepliczky János Schultz Máriával, Schwartz 

Miksa Schwartz Etellel, Moravcsik Sándor 

Hantos Judittal. Pohanka Ödön Szlovák Gi

zellával. Elhaltak : Kmetykó György 79 éves, 

Lustyik György 2 napos, Mucha Zsuzsanna

4, Kovács Mária 12, Kriz9ánszki Anna 14 

napos, Mácsay Jolán 59 éves korukban.

Hogyan segítsünk 
a takarmányhiányon ?

A tavalyi takarmányinség után min
denki jobb évet várt. sajnos éppen az ellen
kezője teljesedett be. Az idő viszontagságai 
miatt ismét óriási takarmányhiánnyal kell 
küzdenie a mezőgazdaságnak, úgy, hogy 
sokan már most augusztusban a téli kész
lethez, szénához voltak kénytelenek nyúlni.

Ha ma már gyökeresen segíteni nem 
tudunk, enyhíthetjük a takarmánymennyisé
get többféleképen, nevezetesen :

A meglévő takarmánynak legracionáli
sabb beosztásával, tavasszal, korán, zölden 
kaszálható takarmány vetésével, a legelők 
és rétek gyorshatású szerekkel való feljaví
tásával és végül évelő takarmány-növénye
ink gondozásával.

Fontos, hogy a vetendő takarmányok 
gyorsan fejlődjenek és nagytömegű termést 
adjanak. Ezéri különösen a pillangós virágú- 
akat bőven el kell látnunk szuperfoszfáttal. 
Ennek hatására fejlődésük gyors lesz és meg
felelő tömeggel hálálják meg a gazda gon
dosságát.

Hasonlóképen a legelőket már most 
gyorsan ható műtrágyákkal szórjuk felül, a 
nyárvégi esők hatására igy a legelők erőtel
jes sarjadzásnak indulnak és ha az ősz ked
vezőre fordul, úgy mindenszenteken túl is 
terjedő legelőre számithatunk.

Lucernásokat, lóherésekel késő ősszel, 
vagy kora tavasszal trágyázzuk felül és a 
műtrágyát könnyű fogassal befogasoljuk. Vé
gül a réleket is trágyáznunk kell, ha szerves 
trágya, hig ürülék, kompost nem áll rendel
kezésre, úgy itt is műtrágyákat alkalmazunk.

ú to r t
legolcsóbban és megbízható jó m inőségben 
csak az ország legnagyobb lakberendezési 
üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési fel
tételek: Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOPSTEIN
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Nagy sikerrel folyt le a Holt-Körös bajnoki
távúszó-verseny

Orosházaiak szép győzelmei az úszóversenyeken

Rendkívül mozgalmas napokat élt át 
újabban a szarvasi úszógárda. E hó 18-án 
a SzUTE-nak egy tíztagú csapata rándult át 
Orosháza—Gyopárosra, hol a körzeti ifjúsági 
bajnokságokban mérle össze erejét az oros
házai, hódmezővásárhelyi és csabai kipróbált 
úszókkal. A mezőny különösen erős volt és 
nemcsak a bajnoki, de a kisérő számokban 
is több körzeti rekord dőlt halomra. Ez alka- 
-lommal Tótfalusi Pál 1 perc, 32 másodperc 
idővel elhódította a 100 méteres bajnokságot
— holtversenyben — a csabai Institórisztól. 
100 m gyorsúszásban vitéz Pécsy Béla lett 
első 1 perc 9 másodperc jó idővel. A 3x50 
m gyorsúszóstafétában nyolc induló csapat 
közül a SzUTE-staféta (Pletenik—Tótfalusi- 
vitéz Pécsy) 1 perc 34 másodperc idővel 
csupán hajszállal lett második az „Orosháza" 
Úszó Egyesület A) csapata mögött. A 100 
m ifjúsági hölgy-gyorsúszó bajnokságban Ku- 
nitzer Baba, mig a 200 m ifjúsági, illetve 
hölgy mellúszó számokban, valamint a 200 
m ifjúsági hölgy-hálúszásban Garay Mucus, 
Stern Franci és Szebelley IIus értek el har
madik helyezéseket. Az augusztus hó 20-iki 
szarvasi Háromváros hölgyversenyre a teljes 
orosházai úszógárda felvonult s a hatalmas 
mezőny izgalmas küzdelmeket és nagy sport
élvezetet hozott. Pontszámban Orosháza győ-

zött, de Szarvas is értékes győzelmeket ara
tott éspedig : 100 m férfi mellúszásban, mely
ben Csaba Dezső, a 100 m férfi hát- és fér- 
fi-gyorsúszásban, melyekben Pécsy Béla és 
a 3x50 m gyorsúszóstafétában, amelyben a 
SzUTE csapata (Pletenik—Král—vitéz Pécsy) 
lettek az elsők. A staféta mindenegyes tagja 
szenzációsan úszott és 1 perc 33 másodperc 
remek idővel veit revánsot az OUE csapa
tán. Első lett még 100 m hölgyhátúszásban 
Glásner Klári is. Garay Mucus, Szebelley 
IIus, Szöllősi Duci, Kunitzer Baba, Stern 
Franci. Kácser Zsuzska és Kilyén Irénke 
szerepeltek még eredményesen a hölgyszá
mokban. A vasárnapi verseny után a Há- 
romváros küzdelmek pontaránya : Orosháza 
586, Szarvas 162, Békéscsaba 96. Figyelem
beveendő azonban, hogy a tavalyi versenyek
ben Szarvas nem indult. A Holt-Körös baj
nokságban 1. az orosházai Dömsödi József
2 óra 20 perc 8 másodperc, 2. Marsall István 
(SzUTE) 2 óra 45 perc, 3. Sebestyén Klári 
(OUE) 2 óra 52 perc idővel, 4. Antal Lajos, 
5. Borka Ernő, 6. Galáth Erzsébet a Szarvasi 
Levente-Egyesület tagjai lettek. A versenye
ket, az esti csónakfelvonulást és tűzijátékot 
este jólsikerült tánc és díjkiosztás fejezte be 
a ligetben.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Öcsöd község 

képviselőtestülete a múlt héten közgyűlést 

tartott, amelyen a református egyháznak adandó

12 ezer pengős segélyt vitatták meg.

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

— Kocsi szerencsétlenség Öcsödön. Gál

György öcsödi kisbirtokos kocsijával Kun- 

szentmártonba akart menni. A kocsin ült 

Kurucz Imre 52 éves kisbirtokos is. A Jordán 

vendéglő előtt a lovak megbokrosodtak és 

magukkal rántották a kocsit. Kurucz Imre a 

kocsiból kiesett és súlyos sérüléseket szen

vedett. Sérüléseibe a múlt héten belehalt.

— Tudomány, irodalom. Emberek, tájak exó- 

tikus érdekességek gazdag anyagéban válo

gathat a TÜKÖR most megjelent augusztusi 

számának olvasója. Abesszinia rabszolgavi

lága, Báli szigetének költői szépségei, az 

északi fjordok festői tájai, a tiroli passiójátékok, 

ezekről talál gazdagon illusztrált riportázsokat, 

egy különösen érdekes cikk pedig a tengeri 

fegyverkezés kulisszatitkait leplezi le. De gon

doskodik a szám egyéb szórakoztalásról is. 

Külön ki kell emelni a most induló új nagy 

film-rejtvénypályázatot, amely a megfejtőket 

páratlanul gazdag dijakkal jutalmazza meg. 

A legszebben illusztrált magyar képes folyóirat 

ezzel a számával még jobban növelni fogja 

országos népszerűségét.

— Ismeretlen helyre költözött. Hruska Lajos 

volt szarvasi lakos ellen kihágás mialt eljárás 

indult. Mivel ismeretlen helyre távozott körözik.

— A Budapesti Lakberendezési Kiállításra
kedvezményes vasúti igazolványok kaphatók 
Andermannál. Érvényes augusztus 28-tól szep
tember 13-ig. Ára 2.20 pengő.

— Mezőtúri Textil—Turul-Bocskay 4 : 3 (3:0).
Vasárnap a mezőtúri szövőgyári csapatot lát

ták vendégül a szarvasi fiúk, barátságos mér

kőzésen. Az első félidőben a mezőtúriaknak 

nagyon ment, amit a még össze nem szokott 

Turul—Bocskay játékosok sok melléfogása 

is elősegített. A második félidőben a helybeli 

fiúk magukra találnak és szépítenek az ered

ményen. — Békésszentandráson ugyanaznap 

egy kombinált szarvasi csapat 2:1 arányban 

vereséget szenvedeti.

— Gyöngyösbokréta és világbajnokság. A

Színházi Élet új számának címlapját Wala- 

sievicz kisasszonynak, a viláp legjobb nőat

létájának fényképe disziti és benn a lapban 

oldalakon keresztül számol be a Színházi 

Élet a főiskolai világbajnokság minden inti

mitásáról. Pompásan illusztrált cikkben mél

tatja a lap a Gyöngyösbokréta pesti nagy 

sikerét, amelyből rövidesen világsiker lehet, 

mert nap-nap után külföldi szerződtetési 

ajánlatokat kap a Gyöngyösbokréta. A Színházi 

Élet ára 60 fillér. Előfizetési dij negyedévre

6.50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII., 

Erzsébet körút 7.

MlillllllllllIIÍIIlIflIllilW

Mindennemű nyomtatvány
a legízlésesebben és legolcsóbban

a SZARVASI KÖZLÖNY
nyomdájában készül.

Helybéli gabonaárak
Búza . . ;; . 14’50 — —‘—
Tengeri csöves . 10’— — — *—
Árpa (új) 14*50 — —'
Zab . 14*50 -  - *-

igen előnyös feltételek mellett 
I l l ö t t O K  az alábbi ingatlanok:

Szarvason a. Kékahalomban 1 kát. hold. 
556 négyszögöl szántó ; a Kákai-táblán 3 kát., 
hold 578 négyszögöl szántó; Mótyózugbarv 
21 Négyszögöl veteményes ; a Szarvas, I. kér. 
399. számú, a II. kér. 214., a II. kér. 565. számú 
lakóház ; a Szarvas, II. kér. 358. számú lakó
ház felerésze és a Krakó 164. számú felül- 
épitmény felerésze. f

Csabacsűdön 55 kát. hold szántó új lakó- 
és gazdasági épületekkel.

Békésszentandráson 10 kai. hold 1105 négy
szögöl szántó lakó- és gazdasági épületekkel1 
a Gödénylapos végén ; a Gödényaljon 2 kát. 
hold 650 négyszögöl szántó ; a Furugyzug- 
ban 2 kát. hold 103 négyszögöl szántó; a 
Csicsó-dűlőben 4 kát. hold 1511 négyszögöl 
szántó; a Dinnyéslaposon 1 kát. hold 1155 
négyszögöl^ szántó.

A mezőtúri határban, a Peres-dűlőben 2 
kát. hold 493 négyszögöl szántó.

Kondoroson 2 beltelkes lakóház.
Érdeklődni lehet dr. Benczúr Vilmos ügy

védnél, Szarvason.
w w w w w w w w w w w w w w w w w

P U B L I K Á C I Ó

Érparti szőlő házzal eladó IV. 413. — 12 hold föld 
felesbe kiadó IV. 437. — 20 hold föld Örménykútban 
kiadó II. 389. — 40 hold föld bérbe kiadó 111. 90.
20 hold föld tanyával eladó T V. 277. — 37 hold föld 
harmadába kiadó 1. 71. — 2 hold föld eladó T VI. 76.
— 2 hold föld épülettel eladó T II. 22. — 37 hold föld 
kiadó 111. 209. — Fél lánc főid tanyával eladó T V. 165.
— 2 hold föld eladó IV. 534. — Eladó II. 455 számú 
ház - Tanyást keres II. 37. — 7 hold föld eladó ill. 145.
— Hatház alatt pótlék eladó II. 441. — Két kenderföld
eladó T 111. 509. — 20 hold föld kiadó 111. 3ö8. -  Ház 
eladó IV. 99. Jel. III. 308. 2 hold föld eladó III. 353.
— 5 hold föld eladó T V. 9d. — 13 hold föld eladó
T JI1. 297. 3 hold föld eladó 1. 567. -  7 hold föld
felesbe kiadó IV. >54. Húz eladó IV. 299. — 5 hold 
föld tanyával eladó T 11. 152. — Tanyást keres 11. 50.
— Tanyást keres II. 59. - Tanyást keres U. 310. - 
6 hold föld eladó T VII. 320. — Tanyást keres III. 82.
— Újtelepen húz eladó 635. — Eladó I. 749. sz. ház. 

20 hold föld mezőtúri határban kiadó I. 151. — 2
hold föld tanyával eladó III. 25. — 30 hold föld felesbe 
kiadó IV. 249. -  9 hold föld tanyával eladó VII. 108.
— 30 hold föld felesbe kiadó II. 506. — Vetőgép eladó, 
föld kiadó I. 195.

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 dohányárus. KON

DOROSON Velky Béla tanító.

. Egy szobás modern lakás mellékhelyiséggel 
kiadó. Érdeklődni lehet a Hattyú illatszertárban.

. Ócska nádat veszek. I. kér. Csáky u. 79.

. Szeptember 1-től III. kér. 262. szám alatt 
egy szoba konyhás lakás kiadó.

. Elfoglaltságom miatt ezúton keresek egy 
szoba konyhás lakást szeptember 15-re. Ifj. 
Pribelszki János kereskedő II. kér 356.

. II. kerület, 164. számú ház eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.

. Kardos-dűlőben 2, Csipkár-soron 6 kis hold 
föld eladó. Érdeklődni lehet: Szarvas, III. 336.

- Kedvező fizetési feltételek mellett eladó az
I. kerület 662. számú ház. Érdeklődni lehet 
Kürtössy Józsefnél a Községházán.

.. Jó állapotban lévő kis Singer-varrógép eladó. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.


