
—  Márciusi ünnepély az állami elemi iskolában. 
A m. kir. állami elemi népiskola a csaknem 
két hétig tartolt betegségi zárlat miatt március
15-iki nemzeti ünnepélyét csak vasárnap, 
március 22-én délután 3 órakor rendezhette 
meg. Az iskola tanítói kara ez alkalommal 
is mintaszerű munkát fejtett ki az apróságok 
betanítása körül, de ennek a nagy fáradság
nak meg is volt a foganatja. A hosszú mű
soron. melyen az iskolának csaknem vala
mennyi tanulója szerepelt, a növendékek ki
fogástalanul oldották meg rájuk bizott sze
repüket. Meg is kapták érte a nagy számban 
összegyűlt szülők és vendégek hálás tapsait.

—  Megjelent Orosz Iván: „Műkedvelő-előadás 
vidéken" cimű tanulmánya. Orosz Iván iró és 
hírlapíró, lapunk főszerkesztője „Műkedvelő
előadás vidéken4' címmel tanulmányt irt. 
amely a műkedvelő-előadásokat rendező egye
sületek és rendezők számára nélkülözhetetlen 
vezérfonalad-i*yujfc/A csinos ííiáHitásCr könyv 
most került ki a Szarvasi Közlöny nyomdá
jából és annak gondos kiállítása eme jeles 
nyomda gondosságát és műizlését dicséri. 
A könyv színes és hangulatos borítékját Toman 
János szarvasi festőművész rajzolta és met
szette linóleumba, amely kedvesen színesíti 
a kis könyvecskét. A könyv a most megindult 
„Magyar Vidék Könyvei" cimű könyvsorozat

első számaként'jelent meg. Ára 1*20 pengő 
és megrendelhető Szarvason Nagy Sándor 
könyvkereskedése útján.

— Liszt-emlékhangverseny. A Szarvasi Zene
kedvelők, vasárnap, március 22-én este 9 
órától azArpád-szálIó nagytermében rendezték 
meg szép közönség jelenlétében Békés vár
megyében az első Liszt-jubileumi hangver
senyt. Az estély fővédnökségét dr. vitéz 
Ricsóy-Uhlyarik Béla vármegyénk főispánja 
vállalta, védnökeiül pedig a vezetőség a helyi 
hivatalok, testületek, egyesületek, intézmé
nyek vezetőit nyerte meg. A műsort Szakács 
György tanitó szavalata nyitotta meg. Utána 
Borgulya Endre tanitó vezénylete mellett a 
Szimfonikus Zenekar Liszt Praeludiumát és 
Fugáját Bach felett mulatta be. A nehéz és 
óriási zeneszerelési készséget igénylő fel
adatot, az orgonáról karra való transpoziciót 
a vezénylő karnagy maga oldotta meg. Liszt 
Noclumóját gordonkán fölényes technikával 
Ribárszky János adta elő. Majd Vági Ödön 
karénekes, a m. kir. Operaház tagja zongora- 
kiséret mellett magasbaivelő kvalitással két 
dalt énekelt el. Az estély második felében 
Liszt Ferenc emléke felett dr. Schauer Gábor 
járási főszolgabíró mondott a nagy magyar 
zsenit találóan jellemző beszédet. A Magyar 
Ábránd-ot hatásosan és művészi érzékkel dr. 
Kácser Rezsőné interpretálta. Az estély tető
pontját az utolsó számnál, Liszt Les Preludes 
szimfonikus költeménye előadásánál érte el. 
A magasztos témát a jól összetanult kar tette 
mindvégig feszült figyelemmel hallgató, hálás 
közönség lelke előtt szemléletessé.

- A Milliók Könyve 411—412. száma Courths 
Mahler: Szabad szeretnem cimű kétkötetes 
nagy regénye lesz. Egy szám éra 20 fillér.

HELYEZKEDJEN EL!
BIZTOS JÖVEDELMŰ TRAFIKBAN.

Trafik kezelőségek már 500 pengő biz-; 
tositéktól és havi 80 pengő fix jövede
lemtől állandóan kaphatók. A legbizto
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ÓRIÁSI 
EREDMÉNY

a m. kir. osztálysorsjáték

játéktervének revíziója. Emelték és 
szaporították különösen a középnyeremé* 
nyékét*

Nagyon jelentős javitás az is, hogy 
ezentúl nemcsak az 5-ik osztályon, hanem 
már ez első, második, harmadik és negye«
dik osztályon is több és nagyobb nyere
ményt lehet nyerni.

A nyerési esélyek rendkívül kedvezően 
és lényegesen emelkedtek úgy, hogy nem 
kétséges, hogy a kereslet az új osztálysors
jegyek iránt erősen fel fog lendülni.

Ajánlatos minél előbb rendelni a fő- 
árusítóknál.

Hivatalos árak osztályonkint az egész 
országban :

egész 28, fél 14, negyed 7, nyolcad 
3*50 pengő.

Mindenki nézze át az új játéktervet, 
melyet készséggel küldenek az összes fő- 
árusitók.

—  Adomány a Nagy-Magyarország Közepe 
Emlékműre. A Frontharcos Szövetség szarvasi 
csoportja vette kézbe a Nagy-Magyarország 
Közepe Emlékmű megvalósításának ügyét. A 
tervezett emlékmű költségeinek előteremtését 
célzó előmunkálatok nagy lendülettel már 
megkezdődlek. A napokban dr. Dörnyei József 
szarvasi ügyvéd 5 pengőt küldött lapunk 
szerkesztőségébe, mely összeget az emlékmű 
bizottsághoz fogjuk továbbítani. Szarvas ha
zafias lakossága örömmel fogadta a kezde
ményező lépést és a közhangulatból ítélve 
számos felajánlás fog történni a napokban. 
A felajánlott összegek lapunk kiadóhivatalába 
(Nagy-könyvkereskedés) küldendők és azok 
átvételét lapunkban minden alkalommal nyug
tázni fogjuk.

—  Országos vásár. A túrkevei országos vá
sárt március 29-én tartják meg.

magáért, de a magyar vidék sorsáért és a 
magyar vidéki irodalom elismeréséért.

Váth János élete, negyedszázados írói 

munkássága gyönyörű és kimagasló példa 
erre. Neki sikerült a nagy harcot meghar

colnia, nála acélozó erővé vált a küzdelem, 
a sokszor kilátástalan hadakozás nála csak 

fokozója volt a munkának. Ő példát mutat 

mindenkinek, bizakodónak, csüggedőnek egy
aránt arra, hogy az igazi tehetség, a fárad

hatatlan munkásság egykoron feltétlenül el
nyeri méltó jutalmát. Boldog örömmel állunk 
meg jubileumánál és bár tudjuk, látjuk, hogy 

a magyar vidéki irodalom és művészet köré
hen nagyon sok tehetséget ölt meg a kö
zöny, az irigység, a megnemértés, az ő sikere 
felemel mindannyiunkat a csendes remény
kedés halk érzeteivel. Oly magasra kiemel

kedni, minden erőteljesebb támogatás nélkül, 

a magyar vidéki szellem törhetetlen erejét 

igazolja és egy egyszerű halászkunyhóból. 
egy kis falusi zsellérházból előkelő ppzícióba, 

a magyar irodalmi élet egyik vezelőhelyére 

jütni az áldott magyar föld őserejének gaz
dag megnyilvánulása.

Válh János jubileuma alkalmával én is 

nieffhatodottan és igaz baráti érzelmekkel', 
állok be tisztelőinek és ünneplőinek táborába.; 

Ezen kis írásommal igyekszem hitet tenni 

Váth János kiváló szelleme, a természettel

és a magyar nép lelkülétével egybeforrt egyé
nisége és írói nagysága mellett.

*

Váth János a magyar tenger partján, a 

Balaton-menti Kenesén született 1887. már

cius 3-án ősi; katolikus halászcsaládból. Ósei 

mind egyszerű halász, munkás, kisbirtokos 
emberek voltak, akik a sok vérrel és köny- 
nyel önlözölt (öldön sok szenvedésen, küz
delmen, törökdúláson, vallási villongásokon 
mentették át ájmodozó és szorgalmas fajtáju

kat a mai időkig. Enqek az egyszerű, de 
mindig nemes $s emelkedett gondolkozású. 

a magyar humuszból fakadt fajtának lelt a 

sarjadéka Váth János, dolgos szüleinek lég' 
kisebb, nyolcadik gyermeke. A szelíd, csen
destermészetű fiacskát ^pndos szülei papnak 
szánják és a veszprémi piaristák gimnáziu

mába adják be, ^  kis Jánoska kitűnik szor
galmával, jó magaviseletével. A négy gim

názium elvégzése yUtán jbajlama a pedagógia 

felé hajija és az egri* fli^jd a csurgói tanító

képzőnek lesz. a haJlg^Lpja..f írói- vénája, itl 
kezd rügyekbe honíakqizpi.. Képzős, korában 

jelenik n̂ eg első .elbesz^Lésej melynek egyéni 

^hanjjja,. eddig szpkatlan jnyejví és ; kifejezés- 

beli. külön(ege?*s.ég£ ^zgle^ ;körök érdeklődé-, 
sét kelti íejv. Ezul^n ^ömölnek ;gazdag

leikéből és pattogó veretű tolla alól a külön

böző tárgykörű, de mindig a magyar népet,

a magyar nép szellemét, a magyar vidék 
tájait és a magyar múltat varázsoló, színező 

írásainak gazdag gyümölcsei. írásaiban helyet 

talál a magyar vidék minden szép tája* de 

különösen Dunántúl ezer szépsége, Zala és 

Veszprém vármegyék regedús múltja és leg- 

főképen a Pannon-tengernek és környékének 
sok-sok természeti, nép és történeti sajátos
sága. így lesz ő a Pannon-tenger nagy mese
mondója, így lesz a halászhősök unokája a 
Balaton-környék vidékének és lakossága lel
kének szerencséskezű és szerencsésszívű 
halásza.

Balatonvilágoson kezdi meg tanítói pá
lyáját. A szelídtekintelű és fínomlelkületű új 
tanítót hamarosan megszereti a nép. Ügyes
bajos dolgaikkal őt keresik fel és kiegyensű- 
lyozott gondolkozása, egyenes jelleme, nagy 
igazságszeretete, mely későbbi munkássága 

és eddigi élete folyamán is tiszta értékként 
maradt meg benne, megnyitja előtte a bala- 

tonkörnyéki emberek szíveit. És ezektől az 

öreg halászoktól, gulyásoktól, föld mívesektől 
és • szőlőmívelőktől olyan indításokat kap, 

oly gazdag ismereteket szerez, hogy írói lelke 

örökre eljegyződik a népiessel és a sok nép
rajzi és népművészeti, táj rajzi és nyelvi szép

ségek lelkületén keresztül maradtak meg és 

menekültek meg az elpusztulástól.

(Folytatjuk.)



fajták, akik öklömnyiségükben is gyávaságuk 
miatt úgy tudnak sikoltozni, mintha nyúznák 
őket. De ezek a dédelgetett, úri hacukákba is 
sokszor kiöltöztetett párnapatkányok nem is tet
szenek a magyar parasztnak. Undorral főidül el 
tőlük és büszkén gondol tanyai komondorjára, 
aminek fajtabéli nevél sem ludja már vagy puli
nak hilt pumijára, amelynek a fehéres szürkeség
gel szinesitett körme is többet ér amannál. Ezért 
hát ismerjük meg újra kutyáinkat és ha nem is 
állítunk fel nékiek pedigrét, anyakönyvet, mégis 
csak a mieink azok, akik a kultúrának meghó
dított határtalan mezők, járhatatlan ingoványok

Az országos tejtisztasági versenyén 
aranyéremmel tüntették ki 

a szarvasi gazdasági tanintézet tehenészetét

és a multi emlékek ezer szépségeiből maradtak 
itt emlékeztetőül. Valamikor azt mondta magyar 
(anyai ember okos kutyájára : „Ugyan nem tu
dom, hogy mit beszél hozzám, de hogy én mit 
mondok néki, azt biztosan érti“. Ezt minden 
gazda ma is elmondhatja, hacsak egy kis szere
tettel van a kutyája iránt. Már pedig e nélkül
— én hittel vallom — nincs a határunkban 
egyetlen gazda sem, mivel senki sincs, aki a 
mai nehéz viszonyokban is sajnálná érte a kutya
adót, amit most különös szigorúsággal és fel
ügyelettel igyekeznek behajtani a tanyák népétől.

HETENKÉNT
Írja t OROSZ IVÁN

A gazda és a kutyája
A földmives és pásztorféle embereknek leg

hűségesebb sorsosztója a kutyája. Valami közös 
rendeltetés a félésben és nélkülözésekben hozta 
valamikor össze a kutyát és az embert és külö
nösen a magyar földmivelo, lalán inkább gulyás, 
kondász, kanész a leghűbb barátját találta meg 
benne. A régi történetírók mondják, hogy a ma
gyarok évszázadok, sőt évezredeken át kóborló 
harcos és pásztor népségek voltak, sőt a XIII. 
században itt jár Rubruquis minorita barát is 
„Pascatiroknak*4 nevezi a magyarokat, akik nem 
falvakban, településekben, de nomád módon él
nek. A határnélküli legelőségek. vizes, tundrás 
kunsági és hortobágyi szélességek a legutóbbi 
időkig megtartották ezt a jelleget, sőt a csikós, 
gulyás, juhász, kanész ivadékok egy-egy tagjával 
még ma is találkozunk a magyar vidéken. És 
mint most, régebben még inkább véle találjuk 
kebelbarátját, védelmezőjét és őrszemét, a kis, 
sokszor nagyra is nőtt kutyust, amelynek mindig 
kijutott a bográcsok, kondérok zsiros falatjaiból 
épen úgy, mint a nélkülözésekből, ha rossz idők, 
nehéz napok járnak a puszta népe felett. A régi 
hajdanás idők betyárromanlikás világában nagy 
szerep jutott a kutyáknak is. A pandúrok által 
igencsak meghajszolt szegény szegénylegény hova 
is menekülhetett volna, mint a lápokban, a vég
telen legelőségek turjánosaiban éldegélő pászto
rok közé. Itt azután felettük is őrködtek a „vizi 
kutyák*, vagyis, hogy a pulik, ahogy most mond
juk ezeket az éber, hajtó és virgonc kutyákat. 
De jó is volt valamikor itt felénk is a kákái 
nagy pusztaságon pásztorkodni, hátat fordítani a 
sáros, sok veszekedéses Mező Városoknak és 
élni cifra szűrökben, kurta mellényekben, meleg 
gubákban, a pumi vakkantásától kisérgetett furu
lyaszó vigasza mellett egyhangú, ám mégis sok
színű életet. Hermann Ottó, a falvak és rónák,, 
vizvidékek melegszívű és nagyeszű néhai barátja 
sok szép megállapítást és történetet jegyzett fel 
a magyar kutyákról és a magyar emberek kutya- 
szeretetéről és a kutyával kapcsolatos beszédeik
ről. És most, hogy a közelmúltban mindenkinek 
kötelességévé lett téve, hogy kutyáját, annak 
minden körülményeinek leírásával bejelentse, szo
morúan állapíthattuk meg, hogy a magyar föld- 
mivelő a kutyával ma is hűséges barátságot tartó 
ember, bizony ma már a kutyák fajtáit se ismeri. 
A bejelentések nagy tömege csak közönséges és 
pásztor kutyát ismer már. A pásztorkutya alatt 
a régi leírók „ungarische WasserhundM-ját, a pulit 
nevezik, nem is eejtve, hogy a lelkesebb fajtája 
ennek is a pumi névre hallgat, viszont, hogy az 
ide bevándorolt és többé-kevésbbé el is terjedt 
foxi, daxli, rattler, uszkár, agár, mopszli és mit 
tudom én még miféle fajtaságokon kivül még 
komondor és kuvasz is van, ami itt nálunk is 
nagy számban található, bizony ezekről talán 
inkább neveikről is megfeledkezett a civilizációba 
szédült, a haladást a traktorokban, repülőgépek* 
ben csodáló magyar ember. Pedig igazén fáj
dalmas dolog megfeledkezni az öblöshangú ko 
mondorokról, a tetszetős külsejű, hullámos, sely
messzőrű kuvaszainkról, amikre ma már csak 
egy összefoglaló „közönséges házőrző“ lebecs- 
mérlő jelző jár. Pedig hát a komondor még ma 
is nekimenne a támadó farkasoknak és meg
védene a nyájat és a gazdát, ha kell az élete 
árán is, mint egykor a cserém őrizeténél. A ku
vasz pedig a' Hatalmas kőkerítés mögött is meg
érzi, hogy idegen vagy ismerős közeledik, békés 
vagy rossz; szándékkal jön-e. Ezért hát ne saj
nálja senki azt a kis faradságot, hogy tanyáját 
is megőrző kutyájának a tisztességes fajtáját is 
megismexje, mert bizony ezzel tartozik nemcsak 
hűséges barátjának, de önmagának is a jó gazda- 
ember. Mert-bizony ezek a jó magyar-fajta ku
tyák nincsenek híjával a • bátorságnak sem: és 
bizony sokszor koldusok és országjáró munkai, 
kerülők, de még a kóbor kutyák is nagy kárt 
szenvednek magukban az egyes kutyák túlhevi- 
tett ambíciója folytáp. Sok megszaggatott boka, 
sok letépett nadrág igazolja ezt. Mert ezek a 
magyar kutyák _é* kutyafajták nem. gyávaság-; 
bél ugatnak, mint az ideszármazott egyéb szoba-

A tej a legfontosabb élelmiszerünk egyike, 
mert olcsósága mellett tápanyagokban igen gaz
dag. A táplálkozáshoz szükséges összes tápanya
got a legkedvezőbb arányban és könnyen emészt
hető alakban tartalmazza, ezért különösen gyer
mekeink táplálásénál úgyszólván nélkülözhetet
len. De a tej — ha termelésénél, kezelésénél és 
szállításánál nem járunk el kellő gonddal és 
szakszerűséggel — igen ártalmas is lehet, mert 
nagyon könnyen szennyeződik és igy betegségek 
terjesztőjévé is válhat. Egészséges tiszta tej ter
melése tehát közegészségügyi érdek s mint ilyen 
fokozott figyelmet érdemel.

Tekintettel a kérdés fontosságára az Orszá
gos Tejpropaganda Bizottság a lejellenőrző egye
sületek támogatásával évente tejtisztasági ver
senyt rendez, hogy a tiszta és egészséges tej ter
melését népszerűsítse. Közegei minden hónapban 
felülvizsgálják az ellenőrzött tehenészetekben a 
tejkezelés tisztaságát befolyásoló tényezőket és 
pontozással minősitik. Bírálják a tehenek egész
ségi állapotát, takarmányozását, tisztaságát, az 
istálló berendezéséi, világítását, szellőztetését és 
tisztaságát: a fejő és tejkezelő eszközök milyen
ségét és tisztaságát; a tejszűrés, hűtés, tárolás 
és szállítás módját. Az évente legtöbb pontszá
mot elérő tehenészeteket arany-, ezüst- és bronz
érem kitüntetéssel jutalmazzák. Az 1935. évi.V. 
országos tejtisztasági verseny eredményét most 
állapították meg. A Békésmegyei Szarvasmarha- 
tenyésztő Egyesület körzetében aranyéremmel a 
szarvasi középfokú gazdasági tanintézet tehené
szetét tűntették ki. ,

Termeljünk egészséges, tiszta tejet. Célunk 
az, hogy lehetőleg baktériumszegény tejet termel* 
jünk, mert a tej kitűnő tápanyaga lévén a kü
lönféle baktériumoknak, azok benne gyorsan el
szaporodnak és megromlását okozzák. Elsősorban 
meg kell tehát akadályoznunk, hogy a baktériu
mok a tejbe jussanak. Ezt megfelelő tisztasággal 
érhetjük el. Csak egészséges, jól takarmányozott 
teheneket tartsunk és a tisztításukra nagy gondot 
fordítsunk. A tehén — különösen a fejés alatt
— kifogástalanul tiszta legyen. A fejéshez szűk- 
nyilású vagy még helyesebben szűrőlappal fe
dett, könnyen tisztítható fejősajtárt alkalmazzunk 
és a tej kezelésnél használt eszközöket közvetle
nül a fejés után alaposan tisztítsuk meg. A fejők 
fertőző betegségtől mentesek legyenek és kezüket 
a fejés megkezdésekor szappannal jól mossák 
meg s fejés alatt tiszta fejőkötényt, sapkát visel
jenek, hogy a kézről, ruháról szennyező anyag 
ne jusson a tejbe. Másodszor gátat kell vetnünk 
a tejbe jutott baktériumok elszaporodásának, mert 
még a leggondosabb fejés mellett is több-keve
sebb baktérium mindig jut a tejbe. Ezért igen 
fontos, a tejet közvetlenül a fejés után lehetőleg
10 C fok alá lehűtjük és > azután felhasználásig 
hideg helyen tartsuk, mert a hideg tejben a bak
tériumok nem tudnak elszaporodni.

Az egészséges, tiszta tej termelése nem 
okoz sok nehézséget és kiadást, csak tudni kell 
a teendőket és megfelelő figyelmet, gondot kell 
rá fordítani. A tej gondos termelése és kezelése 
embertársai iránti kötelessége a termelőnek.

Balla István.

— Képviselői beszámoló Kondoroson. Anda- 
házy Kasnya Béla, a gyomai kerület ország- 
gyűlési képviselője az elmúlt vasárnap beszá
molót tartott Kondoroson, nagy érdeklődés 
mellett. Beszédet mondtak Eckhardt, Czirják 
és Dulin képviselők i$. Az összegyűltek nagy 
figyelemmel hallgatták a beszédeket.

—  Háziasszonyok 1 Megjelent a Dr. OETKER 
gyár 1936. évi első kiadású FÉNYKÉPES 
RECEPTKÖNYVE, melyet kívánságra bárki
nek ingyen és bérmeptve küld: Dr. OETKER 
A. Tápszerművek Budapest. VIII, Conti u. 25. 
Sütőpor és vanillincckor árai most levelen- 
kint 12 fillér.

—  A népművelési munka egy éve számokban.
A lefolyt tanévben Szarvas nagyközség bel
területén 10 társadalmi egyesületben és is
kolában folyt az jskolánkivüli népművelési 
tevékenység és ezenfelül a yezetőség még 5 
helyen szervezett gyakorlati továbbképző 
tanfolyamokat Á 10 egyesületben és iskolá
ban 65 előadó réyén összegen 200 ismerét-/ 
terjesztő népművelési előadás hangzott el. 
Az Össz-hallgatpság fczáma e 200 előadáson 
együttvéve a lt.OQÖ^t meghaladta. Legnépe
sebb* legfegyélmezeíffebb és legbuzgóbb voltJ 
a hallgatóság a Szamai Munkásotthon Szö
vetkezetben, mely .égföen a legöntudatosabb 
önképzést is mútattfö'JeLi E rnanapsi^g már 
ritkának mondható öifzgóság jutahriázáséul • 
és a továBbi ’ mui^feajvaló serkentésül ’ á . 
vallás- és közokta^Wffiyi miniszter a helyi 
.iskolánkivüli népmű vei?#;; bizottság elrröksé- 
gének javaslatára és kérelméré énöek.az 
egyesületnek egy népkönyvtárt adományozott.

E szövetkezetben sok előadáson a hallgatók 
száma a 200-at is meghaladta. Az öt tanfo
lyamon összesen 160 hallgató vett részt és 
közülük 110 végzettségi bizonyítványt is nyert. 
Az oktatók száma itt 8 volt. A legszebb ered
ményt a Sirató-bezinai Magyar Olvasókörben 
rendezett közismeretterjesztő és a Szarvasi 
Méhészkörben szervezett gyakorlati tanfolyam 
hallgatói mutatták fel.

—  A (Aállat pótvizsgálat. A köztenyésztésre 
szánt apaállatok, bikák, kanok, kosok pót
vizsgálatát Szarvason április 6-án délelőtt 8 
órakor a községháza udvarán, ugyanaznap 
délelőtt 11 órakor a kákái Legeltetési Társu
lat tanyáján, április 7-én 10 órakor a tóniszál- 
lási Legeltetési Társulat tanyáján tartják meg.

—  Elvesztették cselédkönyveiket. Mihalik 

Mária kondorosi és Kiszely János szarvasi 
lakosok cselédkönyveiket elvesztették. A ha

tóság az elveszített okiratokat semmiseknek 

nyilvánította.

CUKORBETEGEK részére
SZÉNHIDRÁTMENTES

TR ESFA R IN -
tápszerek, lisztek, metélttészták, 
sütemények, csokoládé, bonbonok, 
stb., stb: lerakáta

K o v á c s i k  Pál
fűszerüzletében, Szarvas. Telefon: 7.



Köszö netny i I ván itás
Mindazoknak« akik szeretett Édes

anyánknak, a jó nővérnek és rokonnak 
elhunyta alkalmából a gyászoló családot 
személyesen, Írásban vagy élőszóban 
szives részvétükkel megkeresni méltóz- 
tattak, ez úton mondunk hálás köszönetét.

Szmetanovlcs-, Chován-, 
Plenczner-családok.

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, ismerősöknek, 

barátoknak, kik felejlhetetlen feleségem, 
illetve édesanyánk elhúnyla alkalmával 
a véglisztességen megjelenésükkel fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, ez úton 
mondunk hálás köszönetét.

Matuslk Mihály és családja.

— Választmányi ülés. A Nemzeti Egység 
szarvasi szervezetének választmánya március 
hó 29-én délután 2 órakor ülést tart a Pol
gári Kör helyiségében, melyre a választmány 
tagjait ezúton tisztelettel meghívja a szerve
det elnöksége.

— Halálozás. Kozsuch György kondorosi 
szemlész a napokban Gyulán a szanatórium
ban, 37 éves korában meghalt. Holttestét 
-Kondorosra szállították és ott temették el nagy 
részvét mellett.

— Közgyűlés a Hitelszövetkezetben. Szerdán 
délután tartolta meg a Szarvasi Hitelszövet
kezet, mint az OKH tagja cég népes köz
gyűlését, melyen az igazgatóság eredményes 
üzlelévről számolt be. A tagok sorában je- 
jenlevő Borgulya Pál v. nemzetgyűlési kép
viselő őszinte örömének adott kifejezést az 
■elért szép eredményért- s kiemelte a Hitel
szövetkezet talpraállitása érdekében úgy az 
Országos Központi Hitelszövetkezet áldozat- 
készségét, valamint a helyi ügyvezetés ered
ményes s a keresztyén gazdatársadalom ér
dekét szolgáló tevékenységét, s kérte az ösz- 
szes jelenlevőket a szövetkezeti eszme minél 
szélesebb körben való terjesztésére s hathatós 
támogatására. Dr. Podany Pál ügyvezető igaz
gató megköszönve az elismerő szavakat úgy 
a vezetőség, mint a tisztviselők nevében még 
fokozottabb ügybuzgalmat igért, de kiemelte, 
hogy a Hitelszövetkezet felvirágoztatásának 
elengedhetetlen feltétele épen az előbb em
lített tagok lelkes támogatása. Ezután a köz
gyűlés megválasztván a 2 igazgatósági és 3 
felügyelőbizottsági tagot, a felmentvényt az 
igazgatóság éa felügyelőbizottság részére meg
adja, majd Kondacs Lajos elnök zárószavai
val ért véget a közgyűlés*

—  ZÖLDHITELT nyújt a Szarvasi 
Takarékpénztár, mint a FUTURA r-t. 
föblzományosa.

—  A gazdasági viszonyok javulása érezhető 
azon intézkedésből, mellyel a Pénzügymi
nisztérium a m. kir. osztálysorsjáték új játék
tervét megjavította. 1,560.000 pengővel emelte 
fel a nyeremények összegét. A sorsjegyárak 
ezentúl: nyolcad 3'50 P, negyed 7 P, fél 14 
P és egész 28 pengő. Ez a csekély emelke
dés nem sújtja a közönséget, nem is panasz- 
kodhatik senki, tetemesen növekedtek a nye
remények és emelkedtek a nyerési esélyek. 
A legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
700.000 P, jutalom 400.000 P, a főnyeremény
300.000 P, azonkívül 100.000, 60.000, 55.000,
50.000, 45.000, 35.000, 25.000, 21 darab á
20.000 P, 32 darab á 10.000 P stb., összesen
42.000 nyeremény. Biztos, hogy mindenki 
igyekszik sorsjegyet szerezni. A húzás már 
április 17-én kezdődik.

— Kedvezményes utaz&ai igazolványok Buda* 
pestre kaphatók Tókos Lajos ipartestületi jegy* 
zőnél. Ara 1*30 pengő. Érvényes március 
14itől március 31-ig.

A Thália Kamaraszínház 
nagy siker mellett vendégszerepei Szarvason

Szerdán este A szent láng színjátékot, csütörtökön 
két egyfelvonásost adtak elő

Miskey József igazgatása alatt működő 

és a magyar vidéket járó Thália Kamara

színház öt napos vendégszereplésre érkezett 

Szarvasra. A jónevű, országot járó, a tiszta 

célkitűzéseket szem előtt tartó együttes szer
dán este tartotta meg első, bemutató-előadá

sát, amely alkalommal Sommerset Maugham 
„A szent láng“ cimű drámai feszültségű szín

művét adták elő lendületesen gördülékeny, 
finoman kiszínezett előadásban. Magyarich 
Flóra bemutatkozásakor megérdemelt sikert 
aratott. Kedves megjelenésű, gazdag skálájú, 

a játékba magát erősen beélő művésznő, 
Zách János finom játékmodora mellett Do-

náth Kató őszinte játékával, Miskey József 
otthonosságával, Deési Ilona drámai erejével. 

Deák Ferenc sokoldalúságával tűntek ki. 
Kerek, nagyon jól megrendezett előadás volt. 

Nagyon sokunknak maradandó élményt nyúj
tott. Csütörtökön a Botrány a Savoyban és 
Öregesen rangosan egyfelvonásosok kerültek 

előadásra. Az együttes pénteken a Tűzma

dár, szombaton Körben színműveket adja 

elő, vasárnap este pedig Kacagó-estét rendez. 
Az olcsó helyárakkal dolgozó Thália Kama
raszínházat a közönség pártfogó jóindulatába 

ajánljuk.

—  Anyakönyvi hírek. A szarvasi anyakönyv
ben március 20-tól március 27-ig a következő 
bejegyzések történtek: Születtek : Pribelszky 
János és Májer Judit fia János-József-László, 
Dudás János és Szuhaj Erzsébet leánya Er- 
zsébet-lrén. Házasságot kötöttek: Szekretár 
Mihály Hanó Judittal, Sik Pál Hoppál Iloná
val, Cselár Mátyás Mányik Erzsébettel, Ja- 
necskó András Oravecz Judittal, Klimaj And* 
rás Szrnka Annával. Elhaltak: Czesznak Mi- 
hályné Krajcsi Zsuzsanna 67 éves, Matusik 
Mihályné Belicza Mária 67 éves, Csonki La- 
josné Tkács Zsuzsanna 70 éves, Halasi Mi
hályné Uhljar Julianna 59 éves, Tóth András 
84 éves, Szappanos Edit 1 hónapos, özv. 
Kinyik Jánosné Kácser Anna 72 éves korukban

N y i l t t é r
E rovat alatt közlőitekért s^m a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

RÉVAI KIS LEXIKONA
szerkesztette : csekei VARJfŰ ELEMÉR,

olyan olvasóknak készült, akiknek gyors 
és tömör felvilágosításra van szükségük.

AZ EGÉSZ EMBERI TUDÁS
és a mindennapi élet minden terén 
felmerülhető kérdésre akar a mai 
kor színvonalán álló pontos és biztos 
választ adni. Éppen ezért mellőz 
minden idejétmúlt, érdektelen, holt 
anyagot« az élő anyag pedig leg
újabb, mai vonatkozásban szerepel

RÉVAI KIS LEXIKONA
fontos célja, hogy az'egyete
mes tudás modernül illusztrált 

kézikönyve legyen.

Kapható és előjegyezhető :

N A G Y  S Á N D O R
könyv- és papirkereskedésében 

Szarvas, I. kerület. Horthy Miklós út 9. szám.

— Meghívó. A Szarvasi Kereskedők Egye
sülete április 5-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 
az egyesületi helyiségben rendes évi köz
gyűlését tartja, melyre összes (rendes és pár
toló) tagjait ez úton is meghívja. Tárgysoro
zat : 1. Múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása.
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése. 3. Elnöki 
megnyitó. 4. Titkári jelentés az egyesület évi 
működéséről. 5. Számvizsgáló bizottság jelen
tése. Fel ment vények megadása. 6. Évi zár
számadás és költségvetés. 7. Tisztikar 3 évre 
való megválasztása. 8. Esetleges indítványok. 
Indítványok a közgyűlés előtt legalább 8 nap
pal írásban terjesztendők be. Határozatkép
telenség esetén a közgyűlés a következő va
sárnapon tartatik meg a tagok számára való 
tekintet nélkül.

Kiskorú Govrik Tibor nevű fiam bele

egyezésem nélkül és akaratom ellenére tar* 

tózkodik Szarvason. Felhívok mindenkit, hogy 

részére senki semmit se hitelezzen, mert 

adósságait nem fizetem ki, érte semmiféle 
felelősséget nem vállalok. Kifejezetten arra 

az időre sem, ameddig őt a hatóság közre

működésével másutt elhelyezem.

Govrik Tivadar s. lo

Idöjárásjelentés az elmúlt hétről:

Min. — Max. hő Csapadék Szélirány
19 t l ‘6 tl5' C ÉNy
20 * n tl6*2 ÉNy
21 tI3 tl6‘9 — EK
22 t23 +18*3 — ÉK
23 t3‘ tl8*3 — K
24 t5'5 tl9*5 — K
25 t3* t!8*8 — szélcsend

f i nmcs
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— Húsvéti táncestély. A szarvasi Kereskedő- 
alkalmazotlak Egyesülete április 13-án, húsvét 
hétfőjén az Árpád-szállóban a helybeli Zöld- 
kereszt akció javára húsvéti táncestélyt ren
dez. A táncmulatság előkészületei nagyban 
folynak és a közönség körében nagy érdek
lődés nyilvánul meg.

—  Közgyűlés az iparosifjaknál. A Szarvasi 
Iparosifjak Önképzőköre vasárnap délután 
tartotta meg évi rendes közgyűlését élénk ér
deklődés mellett Holub János elnöki meg
nyitója és beszámolója után több felszólalás 
hangzott el, majd a költségvetés és záró
számadás elfogadása után a tisztújitást ejtet
ték mei». Az egyesület tisztikara a következő : 
Vitéz Biki Nagy Imre diszelnök, Orosz Iván 
tb. elnök, id. Darida Sámuel elnök, dr. Ro- 
bitsek Jenő ügyész, Bobvos János alelnök, 
Eruncsák János számvevő elnök, Demcsák 
János pénztárnok, Kollár János jegyző, ifj. 
Darida Sámuel és Sovány Mihály gondnokok, 
ifj. Rohony János és Deutschensmiedt János 
ellenőrök, Novodonszki János háznagy. On- 
csik András nagvkönx vtárnok, Szloszjar Fe
renc, Moravcsik Béla kiskönyvtárnokok, Brlás 
József zászlótartó. A választmány tagjai pedig 
Sápszki Pál, Roszik Mihály, Bobvos Mihály, 
Kreizler János, Bozsik Ferenc, Nyiri Dezső, 
Kiszely György, Fabó Lajos, Hrivnák Pál, 
Burák János, Bencsik Pál, Burák Mihály, 
Kasuba Lajos, Krajcsovics András lettek. 
Házfelügyelő : Fabó János.

—  Zenedélután a Gyóni Géza Társaságban.
A budapesti Gyóni Géza Irodalmi Társaság 
szerdán délután a Pátria Club dísztermében 
zenedélutánt rendezett nagy siker mellett. A 
műsorban Perényi Gabriella operaénekesnő 
nagy siker mellett adta elő dr. seleli Horváth 
Dezső szarvasi származású dalköltő legújabb 
szerzeményeit. Ugyancsak nagy sikerrel sze
repelt a jeles zongorista egy zongoranégyes 
előadásában is.

—  A MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSRA félárú 

kedvezményes vasúti igazolványok Ander- 
mannál kaphatók. Érvényes március 14-töl 
március 31-ig. Ára P 1*30. Felvilágosítással 

szivesen szolgál.

—  Sakkverseny Szarvason. A Szarvasi Sakk
kör csapata március 22-én a Mezőtúri Sakk
kér csapatát látta vendégül egy két fordulós 
vérosközi mérkőzésen. A nagy érdeklődés 
mellett tartott versenyt a szarvasi csapat igen 
szép és izgalmas játék után 15:9 arányban 
nyerte meg. A verseny után vacsorán látta 
vendégül a mezőtúriakat a sakkor csapata, 
ahpl dr. Podany Pál főtitkár köszöntötte a 
vendégcsapatot. Eredmények : Janurik—Tetre- 
házi OV2 : IV2, Szirony—dr. Bordács 2 : 0, 
Baló—Vadász0:2, Hartman—Csatári IV2.O1/2 
Rózsa—Herbály 2 :0, Podmaniczki—Gáspár 
0:2, Szappanos—Véber 1: 1, Fehér—Bpdyis 
2 : 0, Dankó—Kelemen 2 : 0, Dr. Podany— 
Fejes G. kisasszony 2 :0, Lancsa—Sztojano- 
azy 0 : 2, dr. Szöllősi—Landesmann 2 : 0.

— Közgyűlés. A Szarvasi Sakkor március 
31-én, kedden fél 9 órai kezdettel tarüa évi 
rendes közgyűlését, melyre a kör tagjait 
tisztelettel meghívja a Vezetőség. Tárgysoro
zat: 1. Pénztáros jelentése. 2. Számvizsgáló 
bizottság jelentése. 3. Felmentvény megadása 
a tisztikar részére. 4. A főtitkár beszámolója.
5. A tisztikar, választmány és számvizsgáló 
bizottság megválasztása. 6. Esetleges indít
ványok. Kérik az igen tisztelt tagokat minél 
számosabb megjelenésre.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^  

ÁLLAN DÓ  és könnyfL foglalkozás
helybeli úrnőnek vagy úrnak: előkelőim;
gyár folyóirat előfizetőtáborának szervezése
helyben és a közeli környéken. Ajánlato
sába s^eipétyi adatok feltfly^ti

t. X

-  T-BSE L— Textil 0:0. Biró : Klein. A 
várvavárt nagy mérkőzés az elmúlt vasárnap 
gól nélkül folyt le. Az egész mérkőzés alatt 
a hazai csapat erélyesen rohamozta a heré
nyiek kapuját, de a kitűnően védő Kertes 
minden veszélyes labdát ártalmatlanná tett, 
a legjobb helyzeteket pedig csatáraink kihagy
ták. A mezőberényi csatárok nem sok mun
kát adtak Molnárnak. Jó volt a közvetlen 
védelmünk, a halfsor és a csatársorból Ku
lasák és Gyimesi emelhető ki. A Textilből 
Kertes nyújtott kimagasló játékot. — Első 
csapatunk vasárnap Orosházán játszik baj
noki mérkőzést a szépen feljavult OTK ellen.

-  ETK— T-BSE II. 1:0 (0:0). Biró: Leip- 
nicker. Az elmúlt vasárnap nem sok remény
nyel indult Endrődre az igen tartalékolt má
sodik csapatunk, hogy a jó erőt képviselő 
ETK-al bajnoki mérkőzést játszón. A jórész
ben ifjúsági játékosokból álló csapatunk olyan 
lelkesedéssel játszott, hogy csak a biró jóvol
tából sikerült az endrődieknek mind a két 
bajnoki pontot megszerezni. Ugyanis a mér
kőzés utolsó negyedórájában túlszigorúan egy 
tizenegyest itélt s igy 1 :0  arányban az end- 
rődi csapat nyerte a mérkőzést. A második 
csapat legjobbja Komár kapus volt. — Má
sodik csapatunk vasárnap Gyomán játszik 
bajnokit a GyTK-al.

-  Községi tisztviselők— Jogászok, jbirósági 
tisztviselők 3:1 (2 : 1). Bíró : Klimaj. Szenzá
ciós barátságos labdarugómérkőzést játszott 
a két csapat márciús 25-én, szerdán délután 
Szarvason igén szép érdeklődés mellett. A 
nagy harcból győztesként a községi tisztvise
lők kerültek ki. Az első félidőben dr. Koltai 
két gólt szerzett 11-esből csapatának, majd 
a jogászok részéről Szloszjar szépített az ered
ményen. A félidő 2 :1' a községi tisztviselők 
javára. A második félidőben Marozsi a gól
szerző. A mérkőzés 3: 1 arányban a közsé
giek győzelmével végződött. A játék igen sok 
humort hozott és a drukkerek nagyon jól el
mulattak az egész mérkőzés alatt előadódott 
érdekesebbnél érdekesebb helyzeteken. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Megérkezett a híres bndai csillag
GONDOLATOLVASÓNŐ,

aki mindent híd és Iát.
Aki a tudósnővel szándékozik beszélni, a 
saját érdekében keressse fel I Fogad egésznap. 

Lakása: Kossuth Lajos uica 37. (Szűcs József 

cipész házában.) 

Figyelem! Hatóságilag engedélyezve.

C s a k  r ö v i d  i d e i g !  

A D Ó :
Szarvason I. kér., 349. sz. alatt nádfedeles, 

2 szoba, konyhás ház.
Békésszentandrási határban a Gödény-aljon

2 hold 650 D-öl szántó.

Békésszentandrási határban a Furugyzugban 
2 hold 103 D-öl szántó.

Békésszentandrási határban a Gödény-laposon
1 hold 1155 D-öl szántó.

Szarvason II. ktt.,214. sz. alatt 4 szoba, konyhás 
modern laltáaból álló ház.

Mezőtúri határban 2 hold 493 D-öl szántó. 
Békésszentandrási nagyréten 55 hold szántó. 
KandorMon;232. szelatt lévő cseréppel fedett

2 ~úpt>a, kopyhés ház.
Sfcana»on 11. kér . 5$5: .sz. aU*̂ a&>ba-kony-
- hás*h$& , ’

^É íiÖ ^fche t: ......
Dr. BENCZÚR VILMOS ügyvédnél, Sizarvas.

KIS TŐKÉSEK!
Keresünk trafikos ügyfeleink részére kölcsönt 

500 pengőtől 2000 pengőig.

Á  pénzre garanciát és magas 
haszonrészesedést kap.
Forduljon bizalommal „BUDAPESTI 

DOHÁNYTŐZSDÉSEK SZÖVETKEZETE" 

Pénzosztályához. Budapest, Kertész utca 39.
(Dupla válaszbélyeg.) 

********************************** 

Helybeli gabonaárak
Búza . . . .  15’60 — —’—
Tengeri morzsolt 14 50 — 15‘—
Árpa (új) 13*-13*50
Zab 15*50 -  16-
Lucerna . . 120*-- —135*—
Tökmag . . . .  26‘— — 28*— 

**********

P U B L I K Á C I Ó
4 hold föld tanyával eladó, T 11. 305. — 19 hold 

föld tanyával eladó, 111. 270. — 3 hóid föld tanyával 
eladó, T 111. 199. — Használt zsindely eladó, IV. 518.
— Ház eladó, IV. 435. — Érparti pótlék eladó, 1. 170.
— Tehénjárás kiadó. 11. 82.. IV. 258., 11. 94., II. 156.,
II. 71., I. 71., 111. 45. IV. 197. — Másfél hold föld el
adó, T 111. 117. — 3 hold föld eladó, II. 369. — Sirató- 
ban 2 kenderföld eladó, T III. 309. — Péva eladó. T
III. 379. — Takarmány eladó, T Hl. 22., T II. 337.. T
III. 246-1., IV. 332., T. VIII. 141., 11. 115., II. 306. -  
20 hold föld eladó, IV. 232. -  3 hold eladó, T III. 77.
— Ház és 6 hold föld eladó, I. 230- — Föld tanyával 
Érparton eladó, T IV. 258. — Eladó, IV. 107. sz. ház.
— Ház eladó, IV. 459. — Fél hold föld tanyával el
adó, T III. 268—1. — Használt vályog, cserép eladó,
III. 29. — Szalma eladó, 1. 283. — Pótlék Orhalom 
alatt eladó. 111. 204. — Ház eladó, IV. 601. — Ablakok 
eladók, 1. 463. — Ótemető alatt kenderföldek eladók.
I. 345. — Törek eladó, III. 191. — Nád. vályog, tégla 
eladó, IV. 381. — Nád, zsindely eladó. II. 352.— Föld 
házzal Ezüst-szőlőben eladó, T II. 124. — Törek eladó,
T 11. 334. — Hatház alatt pótlék eladó, II. 284. — 
Mindenről gondoskodik és hirt ad Szarvas lakosságá
nak leghűbb barátja a Szarvasi Közlöny. Ezt olvassa 
mindenki.

APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér. 
Apróhirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Nagy Sándor 
könyv- és papirkereskedése Szarvas, I., Horthy Miklós 

út 9. szám.

. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel együtt 
azonnal kiadó vagy eladó. Érdeklődni lehet 
özv. Janurik Lajosné fodrász-üzletében. 

.»Kisebb gyümölcsöst kevés szőlővel (200— 
300 □-öl) bérbevennék, Cim, a, kiadóhiva
talban.

-------- :—rn-rí i I

. 500 kö^C9nU5.oMl9lHai«5Ís,wGII|et<i 
motorkerékpár jutányos áron atad&. 
Cim a  kiadóhivatalban vagy l. kér., 
110. szám alatt.

r1. • , . ■ 1 J " ■ J I I ! 1 ! .1 ■ IN I I I '*
. Hatház.alatt 544 □•öl gyümölcsös ésIVv 

kerület. 363. szánni ház örökáron, eladó. Ér
deklődni leheti ugyanotti

........  k-vm ! -i!1 i» mn'irm?
. Ua,dó I. kerület. 591. számú ház.: érdekr< 

lődni, lehetvugyenotlu
, -t.: t. rvnjLi.. -kh'-1” 11 ' p n g’

. Gyorsk^ű leápyqk., 25—3Q pengőé, h«yi 
keresette) ffilvétgtyek I., kftrijlet 58jt.:B?:. 

. Elsőrendű herepéva elpdó. Gim a kiaej^hjv 
vatalban m^gtpdnató.
— i l  . I l U t J l J t W  I - I I H H U I U II •u mut i v o

. Üzemképes barom fikel teWngép eladó.- G^< 
ftffcipdébiwt§lto«<>

Ny Mulatt a Szarvad KSiKaj wjtm i*  Iá' lifH iiM ti1 
lalat ■ywJiJOaB, L Harifcy VJUfe at 9. asia.


